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ABSTRAKT 

 Bakalářská práce „Využití druhotných materiálu při výrobě průmyslových 

podlahových systémů“ se v podstatě dělí na dvě části. 

 Teoretická část, se hlavně zabývá na shrnutí poznatků o materiálech používaných 

k výrobě cementových vsypů. Cementové vsypy jsou určeny pro přípravu nášlapné vrstvy 

průmyslových betonových podlah, proto jsou v práci uvedené nejběžnější poruchy těchto 

vrstev a z toho vyplívající požadavky, které jsou na ně kladené. V teoretické části jsou taky 

uvedeny hlavní složky pro přípravu cementových směsí. Je zde popsána výroba a vlastnosti 

těchto složek jako jsou cement, plnivo (kamenivo) a chemické modifikátory. Především  

se však věnuje vlivu jednotlivých složek na výsledné vlastnosti cementových vsypů. 

 Praktická část by se dala ještě rozdělit na dvě části, v první části jsou uvedené 

vlastnosti zkoumaného materiálu a také teoretický základ pro jednotlivé testy vlastností 

cementových vsypů, jako jsou analýza zrnitosti, zkouška obrusu, zkouška pevnosti v tlaku  

a pevnosti tahu ohybem. V první části je taky návrh receptur cementových směsí, kde  

se původní plnivo nahrazovalo abrazivním materiálem TRYMAT. Druhá část praktické části 

se věnuje naměřeným výsledkům a jejich porovnávání s referenční směsí FORTEDUR 1010 

 

 

 

 

 

 

 

KLÍČOVÉ SLOVA 

 Cementové vsypy; umělé kamenivo; křivka zrnitosti; abrazivní materiál; odolnost 

proti obrusu; pevnost v tahu ohybem; pevnost v tlaku 



ABSTRACT 

 Thesis " The use of secondary materials in the manufacture of industrial flooring 

systems " is basically divided into two parts. 

  The theoretical part is mainly concerned with the general knowledge of the 

materials used to manufacture cement shake . Cement shake-ins are designed to prepare wear 

layers of industrial concrete floors , so they're working the most common disorders of these 

layers of revenues resulting from the requirements that are applicable to them. In the 

theoretical part are also the main ingredients for the preparation of cement mixtures. It 

describes the production and properties of these components such as cement, aggregate ( 

gravel ) and chemical modifiers. In particular, he focuses on the influence of individual 

components of the resulting properties of cement shake . 

 The practical part could be further divided into two parts, the first part examined the 

properties of the material and the theoretical basis for individual tests of cement shake , such 

as grain size analysis , abrasion test , test compression strength and tensile strength bend. In 

the first part of the proposal is also a mixture of cement formulations , where the original filler 

replaced the abrasive material Trym . The second part is devoted to the practical part of the 

measurement results and their comparison with the reference mixture FORTEDUR 1010 
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1 Úvod 

Výzkum a vývoj stavebních hmot se dnes věnuje i rozsáhlé oblasti environmentální 

problematiky, kdy se řeší například minimální dopad stavebních činností na ekosystémy,  

tzn. omezení znečištění vody, ovzduší a půdy, snižovaní hluku, optimalizace logistiky, 

snižování hmotnosti stavebních objektů, zvyšování trvanlivosti stavebních materiálů a tím 

 i životnosti staveb. [1] 

Odpadní materiály jsou ve formě druhotných surovin přínosné z technologického, 

environmentálního i ekonomického hlediska. Používají se buď jako náhrada klasické 

(primární) suroviny, nebo se do technologie zavádějí cíleně, pro své mimořádné vlastnosti, 

které můžou zlepšit parametry výsledné stavební hmoty proti použití primární suroviny. 

Beton může např. obsahovat až 75% vybraných odpadních materiálu ve formě kameniva. 

Využití některých druhů produktu spalovaní nebo strusek umožňuje snížit obsah kameniva 

v betonu, bez toho aniž aby to ovlivnilo výrazně jejich pevnost. Nižší spotřeba slinku, potom 

přispívá k snižování objemu emisí oxidu uhličitého. Existují i odpadní materiály (např. 

energosádrovec), které jsou schopné úplně nahradit přírodní materiály, přičemž u nich 

odpadají náklady spojené s těžbou. Využití odpadních materiálů ve stavební výrobě však 

vyžaduje vyřešení celé řady problémů. Různý charakter jednotlivých odpadů ovlivňuje 

především široké spektrum různých vlastností, které stanovují charakter budoucí stavební 

hmoty.[1] 

Bakalářská práce „Využití druhotných materiálů při výrobě průmyslových podlahových 

systémů“ si klade za úlohu zjistit, zda je možné nahradit standardně používané kamenivo 

v cementových vsypech (písek zrnitosti 0 – 3,15 mm) za alternativní materiál, který vzniká 

jako odpad při výrobě v  průmyslu. Nahrazením standardního plniva se sleduje dosažení dvou 

cílů a to ekonomických a environmentálních. Ekonomické cíle vyplývají z toho, že 

alternativní jsou podstatně levnější než standartní plnivo, environmentální cíle naopak z toho,  

že používáním alternativního plniva se sníží objem materiálů, který by se musel uskladnit na 

skládkách. 

Cílem práce je zjistit možnosti použití alternativních materiálů v cementových vsypech, 

na základě porovnání materiálových vlastností cementové směsí Fortedur 1010 s připravenou 

cementovou směsí Fortedur modifikovaný. 



2 Teoretická část 

2.1 Mechanizmy rozpadu betonu 

Vystavení agresivním chemikáliím může způsobovat, že beton mění svoje chemické 

složení, které vede k změnám jeho mechanických vlastností. V závislosti na druhu napadení 

může beton měknout nebo se rozpadat v části nebo celém objemu. Voda může být jedním 

z hodně agresivních prostředí, které způsobuje rozpad. Jakmile je beton vystaven působení 

mrazu, můžou síly působící při zvyšování objemu způsobit rozpad betonu. Obdobně působí  

i bobtnání krystalků solí v betonovém povrchu, který je vystaven solnému roztoku. Všechny 

mechanismy nejsou vyvolány pouze vnějšími faktory[2]. Za následek mají alkalicko-

křemičité rozpínaní, komplex složitých fyzikálně chemických reakcí mezi částicemi 

reaktivního SiO2 v kamenných součástech a alkalickými roztoky v betonu[21], kameniva. 

Podobné příčiny.a důsledky  způsobuje vápenaté a hořečnaté rozpínání. U betonů s obsahem 

strusky to může být i silikátový rozpad strusky.[2]   

2.1.1 Působení agresivních chemikálií 

 Některé chemikálie v roztoku můžou napadat jednotlivé složky betonu. Agresivní 

chemikálie můžeme rozdělit takto: 

 Anorganické kyseliny 

 Organické kyseliny 

 Alkalické roztoky 

 Roztoky solí 

 Různé směsi s roztoku 

Poškození betonu kyselinami je způsobeno reakcí mezi kyselinou a hydroxidem 

vápenatým z hydratovaného portlandského cementu. Při reakci vznikají ve vodě rozpustné 

sloučeniny vápníku. Kyseliny mohou taky rozpouštět vápencové nebo dolomitové 

kamenivo.[2]  

2.1.2 Rozpad působením mrazu 

Rozpad nebo drolení opakovaným namrzáváním a zahříváním nastává za následujících 

podmínek. 

 Teplotní cykly uvnitř betonu 

 Pórovitý beton absorbující vodu (vodou zaplněné póry a kapiláry) 



 K poškození mrazem obvykle dochází na zmáčených vodorovných površích nebo  

na svislých površích vystupujících z vody v místě hladiny ponoru. Mrznoucí voda v pórech 

při přeměně na led zvyšuje svůj objem. Rozpínání vyvolává napětí, které trhá obklopující 

beton. Beton se drobí směrem dovnitř. Rychlost poškození mrazem je funkcí následujících 

činitelů: 

 Větší pórovitost 

 Větší převlhčení 

 Větší počet cyklů namrznutí 

 Provzdušnění 

 Vodorovné povrchy, které zachytávají stojatou vodu 

 Mikroporézní kamenivo, které hodně saje vodu [2] 

2.1.3 Vápenaté a hořečnaté rozpínání 

 Rozpínání betonu nastává tehdy, když některé reaktivní látky vnikají do betonu  

a vytvářejí s cementovým tmelem, nebo ostatními složkami produktu, které jsou svým 

objemem značně větší než původní produkty. Rozpínání je v betoně škodlivější než 

rozpouštění nebo vyluhování. Princip vápenatého rozpínání spočívá v tom, že když se ve 

ztvrdnutém cementovém tmelu, betoně nebo i v maltě vyskytují volné zrna CaO, dochází 

vlivem vzdušné a kapalné vlhkosti k hydrataci těchto zrn. Při hydrataci těchto zrn vzniká  

na jejich povrchu hydroxid vápenatý, který zaujímá až 170% původního objemu CaO. Tato 

změna vyplívá z poměru hustot jednotlivých sloučenin (CaO = 3400 kg.m
-3

;  Ca(OH)2 = 2230 

kg.m
-3

). Při obsahu 2% volného CaO ve slinku vede tato změna vlivem velkých 

krystalizačních tlaků až k celkovému porušení betonu.[8] 

 Při hořečnatém rozpínání cementu jde v podstatě o přeměnu periklasu (MgO)  

na hydroxid hořečnatý Mg(OH)2. Část MgO může být vázána ve slinkových minerálech  

ve formě tuhých roztoků, zbytek je přítomný jako volný periklas. S hořečnatým rozpínáním  

se můžeme střetnout i v případě, kdy se hořečnaté soli dostanou do betonu později, například 

při odstraňování nečistot odpadními hydroxidy. Podobně jako při vápenatém rozpínání 

dochází k zvětšení objemu reakčních produktů oproti původním minerálům až na 150%. Je to 

opět způsobeno rozdílnými hustotami oxidu a hydroxidu hořečnatého (MgO = 3580 kg.m
-3

;  

Mg(OH)2 = 2400 kg.m
-3

). Na rozdíl od vápenatého rozpínání může tento typ rozpínání trvat 

poměrně dlouhou dobu a to kvůli jeho pomalé hydrataci způsobenou jiným tvarem zrn.[8] 



 

Obr. 1:Vliv vápenatého a hořečnatého rozpínání na rozpad betonu 

2.1.4 Koroze kapalnými látkami 

 Koroze betonu nejlépe probíhá v kapalném prostředí. Mezi nejčastější kapaliny, které 

přicházejí do styku s betonem, jsou různé typy vod. Agresivní vody můžou způsobovat tři 

typy koroze, které se od sebe liší a vyznačují se jinou mírou poškození betonu.[2] 

a)  Vody způsobující korozi prvního typu jsou takové, které beton vyluhují, tzn. 

vody, které mají malou, přechodnou i trvalou tvrdost. Přechodná tvrdost je dána 

obsahem kyselých uhličitanů vápenatých a hořečnatých, u kterých je rozpustnost 

omezená přítomností určitého množství oxidu uhličitého. Pokud jeho množství  

ve vodě poklesne, dochází k rozkladu kyselých uhličitanů a jejich vylučování ve formě 

„normálních“ uhličitanů. To se projeví poklesem tvrdosti vody. Z toho důvodu 

rozlišujeme ve vodě obsažený CO2  na celkový, volný, odpovídající a agresivní. 

Naopak při zvyšovaní obsahu CO2 dochází jeho vlivem k tomu, že CaCO3 přechází 

postupně do roztoku: 

                           CaCO3 + H2O +CO2  -> Ca
2+

 + 2HCO3
- 



Vody nejdříve rychle vyluhují v betonu obsažený Ca(OH)2  a později dochází 

k rozkladu zhydratovaných  křemičitanů a hlinitanů. Tato skutečnost vede k poklesu 

pH, což nepříznivě působí na korozi výztuže, ale i na některé zhydratované slinkové 

minerály. Průběh koroze je ovlivněn i tím jestli se jedná o vodu stojatou nebo o vodu 

proudící, kdy u stojatých vod se předpokládá reagovaní sloučenin s povrchem betonu a 

vytvořením určité ochranné vrstvy. Při proudící vodě k tomuto stavu nemůže dojít, 

protože ochranná vrstva je stále odplavována a k povrchu se dostává stále nová 

korodující voda.[2]   

b)  Mezi vody, které způsobují korozi druhého typu, patří ty, které s cementovým 

tmelem vytvářejí lehko rozpustné sloučeniny a které buďto jádro betonu obalují nebo 

se vodou uvolňují. Jedná se hlavně o roztoky obsahující SO4
2-

, Cl
-
, Mg

2+
, (HCO3)

-
, 

(NH4)
-
.[2] 

c)  Vody, jež způsobují třetí typ koroze, obsahují různé sloučeniny, které vlivem 

reakce s cementovým tmelem tvoří látky se zvětšeným objemem, což se zpočátku 

projevuje zvýšením pevnosti a hutnosti a tím i nepropustnosti betonu. Další zvyšování 

jejich objemu však vede ke vzniku trhlinek a k úplnému rozrušení betonu. Jedná  

se o vody obsahující různé druhy síranů a chloridů. Tyto roztoky dobře smáčejí beton 

a tak se rychleji a hlouběji pronikají do betonu.[2] 

2.1.5 Požadavky na opravné materiály 

 Volba materiálu na opravu povrchu je důležitý a komplexní proces, kde je třeba 

pochopit, co investor požaduje, podmínky provozu, prostředí ale i způsob jeho zpracování. 

Konečná volba materiálu se provádí na základě vztahu mezi cenou, pracovními 

charakteristikami a rizikem. Volba materiálu vyžaduje pochopení chování materiálu 

v čerstvém a vytvrdnutém stavu za očekávaných podmínek pracovního prostředí. Jedním 

z největších problému pro dobrou funkčnost materiálu na opravu jsou jejich objemové změny 

ve vztahu k podkladu. Relativní objemové změny vyvolávají objemové pnutí v opravném 

materiálu i v původní hmotě. Vysoké vnitřní pnutí může vyvolat vznik trhlinek, ztrátu 

únosnosti, odlupování vrstev nebo drolení. Proto je třeba věnovat zvláštní pozornost volbě 

materiálu, tak aby vhodně reagovali na vzájemné objemové změny.[2] 

2.2 Průmyslové podlahové systémy 

 Podlahové konstrukce v továrních halách, skladech a jiných nebytových objektech 

jsou kromě statického namáhání zatěžovány i namáháním dynamickým. Nároky na jejich 

odolnost a trvanlivost se stále zvyšují. Nejčastějším typem podlah v průmyslu, obchodu  



i zemědělství jsou podlahy betonové, které splňují vysoké požadavky na životnost, zatížení, 

pevnost, rychlost výstavby, otěruvzdornost a údržbu. Zároveň je ale důležitá také ekonomická 

stránka, kdy by se mělo dosáhnout co nejlepších vlastností při nízkých nákladech.[3] 

 Pancéřové betonové podlahy tvoří nosná betonová deska a cementový vsyp jako 

nášlapná vrstva. Tento systém se uplatňuje tam, kde je požadován podlahový systém s vysoce 

odolným povrchem. Cementové vsypy jsou suché předmíchané směsi, které se rovnoměrně 

sypou na povrch čerstvě položeného betonu a poté se zahladí rotačními hladičkami. Dochází 

tak k monolitickému propojení mezi nosnou a nášlapnou vrstvou. Kvalita pancéřové betonové 

podlahy z hlediska odolnosti proti opotřebení je přímo úměrná odolnosti nášlapné vrstvy  

a kvalitě jejího propojení s nosnou deskou.[3] 

  Vsypová vrstva výrazně zvyšuje odolnost podlah proti obrusu a snižuje jejich 

nasákavost a prašnost. Aplikuje se přímo na povrch betonové desky asi šest hodin po nalití  

a zvibrování betonu. Na 1 m
2
 je třeba zhruba tří až šesti kilogramů suché směsi, která  

po opakovaném zahlazení vytvoří asi tři milimetry silnou nášlapnou vrstvu. (Proces zahlazení 

trvá přibližně osm hodin.) Bezprostředně po aplikaci na povrch desky je vhodné nanést 

ochranný nástřik, který ošetří beton v počátečním stádiu zrání a také dodatečně utěsní  

a vytvrdí povrch podlahy.[3] 

2.2.1 Obecné složení 

 Vsypy obsahují speciální tříděná plniva, vysokopevnostní cementy jako pojiva  

a aditiva, usnadňující zapracovatelnost vsypů mechanickými hladičkami. Na kvalitu nášlapné 

vrstvy podlahy má vliv tvrdost agregátu, tvar jeho zrn, plynulá křivka zrnitosti a minimální 

mezerovitost a také kvalita cementového pojiva. Kamenivo se používá na snižování obsahu 

pojiv a na zlepšení mechanických vlastností. Tvar zrn kameniva má také vliv na tuhnutí  

a dokončovací úpravy, hrubší kamenivo snižuje smršťování při vysychání. Speciální plniva 

(popílek, křemičitý úlet) vyplňující prostor mezi zrny jemného a hrubého kameniva. Tyto 

plniva nahrazují část požadovaného cementu a také se používají pro zlepšení vnitřní 

soudržnosti. Mikrosilika (křemičitý úlet) zvyšuje pevnost a snižuje propustnost.[3] 

2.3 Cement 

 Cement je stavební práškové hydraulické pojivo, které po smíchání s vodou spojuje 

jiné materiály do tuhého celku a tvrdne na vzduchu i pod vodou. Používá se při výrobě 

betonu, malt a různých stavebních prefabrikátů.[4]   



2.3.1 Výroba cementu 

Vyrábí se v cementárnách z přírodních surovin (vápenec, břidlice, jíl), z kterých se 

připravuje směs s vhodným poměrem základních oxidů: oxidu vápenatého CaO, křemičitého 

SiO2, hlinitého Al2O3, železitého Fe2O3. Poměr oxidů potřebný na jejich zreagování se 

vyjadřuje empirickými modely (silikátovým, hlinitanovým, hydraulickým), kterými se 

charakterizují vlastnosti cementu. Pálením připravené jemně mleté směsi mokrým nebo 

suchým způsobem v cementářské peci při teplotě slinovaní 1300 – 1450 °C se získá 

křemičitanový slinek obsahující nově vzniklé sloučeniny – slinkové minerály různého složení. 

Postupným zvyšováním teploty se ze směsi nejdříve odstraní voda, jejíž obsah je asi 2% při 

suchém způsobu, 12-13%při polosuchém způsobu, 30-40% při surovinových vodních 

suspenzích, sušení končí asi okolo 200°C. Při vyšších teplotách začínají probíhat reakce, které 

jsou důležité při výrobě slinku, do 500°C probíhá ztráta chemicky vázané vody z jílových 

minerálů, při vyšších teplotách dále probíhá a rozklady pevných látek (např. CaCO3). Pokud 

je směs dobře promíchaná a dostatečně jemná, tak se zhruba od 700°C začíná tvořit belit  

a kalcium-aluminát (CA). Od 900°C po rozkladu CaCO3 probíhá reakce, kterým produktem  

je trikalcium-aluminát (C3A): 

                                CaO.Al2O3 + 2CaO -> 3CaO.Al2O3  

 Od 1250°C se tvoří alit (C3S): 

                                2CaO.SiO2 + CaO -> 3CaO.SiO2 [4] 



 

Obr. 2 Schéma výroby cementu 

2.3.2 Druhy cementu 

Podle počtu hydraulických příměsí jsou cementy jednosložkové (bez příměsí), 

dvojsložkové  

a vícesložkové. Podle obsahu slinku a použitých přísad a příměsí se rozeznává pět základních 

druhu cementů: 

1. Portlandský cement, p-cement (obsahuje pouze slinek a sádrovec) 

2. Portlandský směsný cement (s ohraničeným množstvím přísad a příměsí) 

3. Vysokopecní cement 

4. Pucolánový cement (obsahuje látky sopečného původu nebo popel – pucolán) 

5. Směsný cement (hlavní složkou je slinek, převážejí látky různého původu 

V praxi se používá u suchých maltových směsí nejběžněji portlandský cement třídy 42,5R.[4] 

2.3.3 Vlastnosti cementu 

Na vlastnostech cementu se v největší míře podílí čtyři a z asi dvaceti slinkových 

minerálů: C3S, C2S, C3A, C4AF. Slinkové materiály reagují s vodou, při čemž tuhnou a 

tvrdnou.  



Tato jejich vlastnost se však projevuje až po namletí na jemný prášek. Jemnost namletí 

ovlivňuje vlastnosti cementu. Většina částí obyčejného cementu má mít velikost 3-30 m. 

Tuhnutí v cementu probíhá po reakci slinkových minerálů s vodou, kdy na jejich povrchu 

nejdříve vzniká hydrogelovitá hmota. Nejdůležitější je hydratace alitu, která vede k těžko 

definované fázi C-S-H (nestechiometrický gelovitý hydrát křemičitanu vápenatého)  

a současně vzniká portlandit (Ca(OH)2). Z počátečního hydrogelu se voda postupně 

transformuje dovnitř zrna a hydratace alitu pokračuje i v hlubších vrstvách pod gelovou 

vrstvou. Osmotickým tlakem vody praská vrstva gelu a pokračuje hydratace alitu. Postupně se 

vytváří velmi pevná mikrostruktura. Při hydrataci cementu se uvolňuje značné množství 

hydratačního tepla a tvrdnoucí cement musí být průběžně zvlhčován. Portlandský cement 

dosahuje předepsanou pevnost za 28 dní.[4] 

2.4 Kamenivo  

 Kamenivo v betonu plní funkci pevné kostry, na kterou je kladen požadavek 

minimální mezerovosti. Vlastnosti kameniva mají velký vliv na životnost a na ostatní 

mechanicko-fyzikální vlastnosti betonu. Na výrobu betonu se používá různá škála druhů 

kameniv s různou mineralogickou skladbou a různou velikosti zrn.[6] 

2.4.1 Úloha kameniva 

 Kamenivo je většinou zrnitý materiál, který je obvykle chemicky neaktivní.  

Je rovnoměrně rozložen v cementové matrici hlavně proto, aby se snížila cena, protože 

kamenivo je levnější než cement. Z kvantitativního hlediska hraje kamenivo podstatnou roli: 

tvoří 2/3 až 3/4 objemu betonu, zajišťuje objemovou stabilitu a zlepšuje životnost betonu. 

Hlavní funkcí kameniva je vytvoření relativně pevné a tlaku odolné kostry, která vzniká 

vzájemným zaklíněním a opřením zrn.[6] 

 Nejdůležitější charakteristikou pro rozdělení kameniva je jeho zrnitá povaha, tzn., 

 že se skládá z jednotlivých volných zrn. Pokud je velikost zrna menší než 4-5 mm tak 

kamenivu říkáme písek. Jestliže je však kamenivo větší než 4-5 mm tak jde o hrubé 

kamenivo, které můžeme najít v podobě štěrku (přírodní kamenivo) nebo rozemletého 

kamene (umělé kamenivo) pokud je výsledkem drcení a má úhlové tvary a drsný povrch. 

Pojem „kamenivo“ bez bližší specifikace zahrnuje jemné (písek) i hrubé kamenivo (štěrk 

nebo rozemleté kameny). [5] 

 Další důležitou vlastností kameniva je přítomnost vnitřních pórů v částicích. 

Pórovitost kameniva ovlivňuje jeho absorpci vody a následně i zpracování čerstvé směsi, 



stejně jako vlastnosti v tvrdé směsi jako například pevnost a mrazuvzdornost.[5] Kritéria pro 

výběr vhodného kameniva do malt najdeme v evropské normě ČSN EN 13139. 

2.4.2 Organické látky 

 Organické nečistoty v kamenivu (hlavně rostlinného původu) můžou zasahovat  

do procesu hydratace a zpomalit ji nebo dokonce snížit vývoj pevnosti. Snížení mechanických 

vlastností se často projevuje jen v začátcích tuhnutí a proto se vhodnost kameniva, které je 

kontaminované organickými látkami dá posoudit porovnáním pevnosti betonu s betonem 

obsahujícím kamenivo bez organických nečistot a ověřenou kvalitou. 

 Částečky dřeva, uhlí nebo jiných porézních materiálů můžou způsobovat lokální 

bobtnání, hlavně v podlahách, které jsou vystavené vlhkosti.[7]  

2.4.3 Mechanické vlastnosti 

 Americký test Los Angeles se často používá i v jiných zemích, v Evropě je známý 

jako EN 1097-2. Testované kamenivo se umístí do válce, ve kterém se spolu s ním nachází  

i ocelové kuličky a který rotuje v horizontální poloze. Potom po určitém počtu otáček,  

je materiál, který projde přes jednotlivé síta zvážený. A změří se procento úbytku ztraceného 

kameniva. 

 Čím vyšší má být pevnost a trvanlivost požadovaného betonu, tím menší musí být 

úbytek materiálu. Například pokud má být dosáhnutá pevnost materiálu v tlaku 60MPa, tak 

ztráta kameniva naměřená v testu Los Angeles nesmí přesáhnout 30%.[1]   

2.4.4 Rozdělení kameniva 

 To, že se kamenivo skládá ze zrn je velmi úzce spojené s jeho hodnocením, například 

rozdělení velikosti částic od nejmenšího materiálu po nejhrubší přes částice o střední 

velikosti. Kamenivo musí být dobře roztřízeno, tak aby nejmenší částice mohli zaplnit díry 

mezi hrubšími zrny. Toto napomáhá k tvorbě skeletu kameniva s relativně malým obsahem 

prázdných míst. Tyto místa se musí zaplnit cementovou pastou, které když ztvrdne, přemění 

kamenivo ze skupiny volných částic na jednolitý materiál (beton). [5] 

 Třídění kameniva má tři různé aspekty, které jsou navzájem propojeny: 

 První se zabývá měřením rozdělení velikosti částic v sítové analýze 

 Druhý aspekt se zabývá kritérii pro volbu ideálního rozdělení 



 Třetí pojednává o metodě jak zkombinovat dostupné kameniva tak, abychom dostali 

optimální rozdělení velikosti částic[5] 

 Ve skutečnosti není jednoduché najít optimální kombinaci. Kameniva, obvykle 

dostupné bývají buďto příliš jemné nebo naopak příliš hrubé na to, aby splňovali požadavky 

ideálního kameniva. Avšak kombinací několika reálných kameniv s různou velikostí zrn,  

je možné vytvořit optimální směs, která je svou zrnitostí mnohem blíž k ideální zrnitosti než 

její samostatné složky.[5]  

 

2.5 Přísady 

 Přísady jsou chemické sloučeniny, které se přidávají během míchání do betonu  

v množství od 0,2 do 5 % hmotnosti cementu za účelem modifikace vlastností čerstvého nebo 

tvrdnoucího betonu. 

2.5.1  Plastifikátory 

 Ideální beton může obsahovat pouze takové množství vody, které umožní dosáhnutí 

maximálních pevností betonu a zároveň zaručí reologické vlastnosti potřebné k zatuhnutí. 

Současné portlandské cementy zabraňují docílení tohoto ideálního betonu. Zrna cementu, jež 

se vyznačují množstvím nenasycených povrchových nábojů, mají výraznou tendenci 

k flokulaci (srážení), hlavně pokud se dostanou do kontaktu s polarizovanou kapalinou, jako 

je voda. V takové flokulové struktuře se zachytává část vody uvnitř flokulí a tato voda není 

použita na rozmíchání směsi. Pro dosáhnutí určité zpracovatelnosti je třeba použít většího 

množství vody, která je potřebná pro úplnou hydrataci cementových zrn. Tato nadbytečná 

voda, která nikdy nezreaguje s cementem, generuje poréznost hydratované cementové pasty  

a způsobuje zhoršení mechanických vlastností betonu a pokles trvanlivosti. Protože není 

možné vyrobit portlandský cement, jehož zrna by neflokulovala, je třeba pro podporu 

hydratace najít chemické látky, schopné redukovat přirozený sklon k flokulaci a tak redukovat 

množství vody. Tyto látky jsou používány a označeny jako plastifikátory, superpalstifikátory 

a disperzní činidla. Co se týká chemického složení, můžou být anionové, kationové nebo 

neiontové povahy. Plastifikátory anionového a kationového typu jsou složené z molekul, které 

mají na konci řetězce výrazný náboj. Ten neutralizuje opačné elektrické náboje na povrchu 

částic cementu. V případě nepolárních plastifikátoru působí molekuly jako dipóly, obklopující 

cementové zrno.[9]      



 Existují čtyři základní komerční skupiny plastifikátorů: 

1. Sulfonované soli polykondenzátu naftalenů a formaldehydů, obvykle označované jako 

sulfonát polynaftalenu nebo jednoduše naftalenový superplastifikátor 

2. Sulfonované soli polykondenzátu melaminu a formaldehydu, obvykle označované 

jako sulfonáty polymelaminu nebo jednoduše melaminové superplastifikátory 

3. Lignosulfonáty s velmi nízkým obsahem sacharidu a povrchovo aktivních látek 

4. Polyakryláty (polykarboxyláty) 

 V současnosti jsou nejpoužívanější první dva superplastifikátory, ale komerční 

superplastifikátory na nich založené můžou obsahovat i určité množství směsí, ve kterých jsou 

obsaženy lignosulfonáty a glukonáty.[9] 

2.5.2 Provzdušňovací přísady 

 Látky, které po přidání během mísení čerstvého betonu vytváří uzavřené vzduchové 

póry jemně rozložené v betonu. Objem kulovitých pórů (velikosti 0,010 až 0,300 mm  

a navzájem vzdálených méně než 0,2 mm), jejich velikost a rozložení ovlivňují tyto 

parametry: 

■ druh a množství provzdušňovací přísady, ta se dávkuje jen ve velmi malém množství 0,05 

až 0,5 % hmotnosti cementu a v čerstvém betonu se musí docílit pro podlahy provzdušnění 

cca 3% objemu, 

■ druh, jemnost mletí a množství cementu; čím jemnější cement a čím obsahuje více strusky, 

tím je třeba větší dávky přísady pro stejné množství vzduchových pórů, 

■ vodní součinitel w, s jeho zvýšením se zvětšuje velikost pórů, 

■ granulometrie kameniva, zvýšením podílu zrn (0 - 0,25 mm) se zvyšuje obsah pórů i při 

stejné dávce přísady a stejné konzistenci, 

■ intenzivní vibrací se část pórů vytěsní, 

■ pevnost betonu v tlaku klesá se stupněm provzdušnění asi o 5 % na každé 1 % 

provzdušnění, avšak nesmí klesnout pod 75 % pevnosti referenčního betonu za 28 dní, 

■ provzdušňovací přísada působí často plastifikačně, na 1 % pórů se snižuje množství vody 

asi o 2 % při stejné zpracovatelnosti.[10] 

2.5.3 Přísady zpomalující tuhnutí 

 Přísady zpomalující tuhnutí cementu prodlužují dobu přechodu čerstvého betonu  

z plastického stavu do stavu tuhé látky. Obsah chloridů je v těchto látkách omezen do 0,1 %, 

tyto látky mohou provzdušňovat beton nejvýše do 2 % a především pevnost v tlaku betonu  



za 7 dní musí být vyšší jak 80 % a za 28 dní vyšší jak 90 % pevnosti v tlaku referenčního 

betonu. Počátek doby tuhnutí má být o více jak 90 min. delší a konec tuhnutí nejvíce o 360 

min. delší než referenční čerstvý beton. Retardační přísady se používají k prodloužení doby 

manipulace s čerstvým betonem. Pomalé tuhnutí cementu omezuje vznik trhlinek a obvykle je 

28denní pevnost betonu v tlaku vyšší, než u betonu 

bez přísady, pokud se nepřekročí kritická koncentrace přísady. Účinnost přísad je závislá  

na druhu a koncentraci přísady a také na druhu cementu.[10] 

2.5.4 Přísady urychlující tuhnutí a tvrdnutí betonu 

 Tyto přísady rozdělujeme do dvou skupin, na urychlovače tuhnutí (zkracují dobu 

přechodu čerstvého betonu z plastického do tuhého stavu) a na urychlovače tvrdnutí 

(urychlují vývoj počátečních pevností betonu), které mohou a nemusí urychlovat tuhnutí 

betonu. Vedle obecných požadavků musí urychlovače také splňovat požadavky dle ČSN EN 

934-2. 

 1. Urychlovače tuhnutí nesmí způsobit pokles pevnosti v tlaku za 28 dní pod 80 % 

pevnosti referenčního betonu a za 90 dnů musí být pevnost v tlaku nejméně stejná, jako 

28denní pevnost referenčního betonu. Doba tuhnutí má být delší než 30 min., při 20 °C 

zkracuje dobu tuhnutí nejméně o 40 % a při +5 °C je doba tuhnutí srovnatelná s dobou tuhnutí 

referenčního betonu 

tuhnoucího při 20 °C. 

 2. Urychlovače tvrdnutí se posuzují podle pevnosti v tlaku a požaduje se minimálně 

120 % pevnosti referenčního betonu za 24 hod. a nejméně 90 % pevnosti, kterou referenční 

beton dosáhne za 28 dní, dále musí urychlovač za 48 hod. při +5 °C zajistit nejméně 130 % 

pevnosti referenčního betonu, který tvrdne v normových podmínkách.[11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3   Praktická část 

3.1 Vlastnosti použitého náhradního plniva 

 V praxi se porovnávali změny vlastností cementových vsypů v závislosti na druhu 

kameniva. Porovnával se cementový vsyp Fortedur 1010 s cementovým vsypem Fortedur 

modifikovaný, kde se nahrazovalo původní kamenivo abrazivním materiálem TRYMAT  

AMT3+, poměr plniv se určil na základě křivek zrnitosti jednotlivých materiálu. 

3.1.1 Abrazivní materiál TRYMAT 

3.1.1.1 Suroviny pro přípravu abraziva TRYMAT 

 Abrazivní materiál TRYMAT se vyrábí ze strusky vynikající při spalování 

černouhelného prachu bohatého na popel v redukční atmosféře při teplotách okolo 1500°C. 

Při těchto teplotách popel z hornin v uhlí vytvoří taveninu a odstraňuje se z ohniště v tekutém 

stavu. Vytékající struska je prudce ochlazována vodou a kontrakci skloviny se sklo rozpadá 

na granulát. Ten se z granulační nádrže dopravuje systémem pásu do drtičky, kde je struska 

drcena na menší zrna. 

3.1.1.2 Makroskopický popis materiálu 

 Abrazivní materiál TRYMAT tvoří drcené zrna, úlomkovité, zeleno hnědošedé 

strusky, na hranách zelenošedě průsvitný, celistvé, bez makroskopicky viditelných 

minerálních inkluzi, s volnými bublinami po plynech. Materiál má lasturnatý lom, ostré lomné 

hrany a je křehký. 

3.1.1.3 Fyzikální vlastnosti 

 Z kompaktních kusů strusky pro výrobu abraziva TRYMAT, byly vyřezány kostky  

a na nich byla stanovena pevnost v prostém tlaku a v příčném tahu. S ohledem na skryté 

defekty ve zkušebních tělískách byly dále používaný jedině nejvyšší hodnoty parametrů, které 

jsou uvedeny v Tab. Č. 1. Index křehkosti byl stanoven jako poměr pevnosti v prostém tlaku  

a pevnosti v příčném tahu. Materiál je možno označit za velmi křehký, protože Kk je větší než 

15. Tvrdost abrazivního materiálu byla stanovena standardním postupem podle Mohse, 

vrypem do zkoušeného materiálu. Podle vrypu křemenem a ortoklasem do naleštěné plochy 

vzorku a třením zrn abraziva mezi skly, vykazuje naleštěná plocha strusky tvrdost mezi 6 – 7 

v Mohsově škále, třením zrna mezi skly se tvrdost pohybuje kolem hodnoty 6 (nedělá vryp  

do křemenného skla). Měrná hmotnost abraziva a objemová hmotnost jednotlivých zrn 

v abrazivu v dané třídě zrnitosti byli stanoveny podle norem ČSN EN 1936 a jsou uvedené 



v tab. č. 2. Objemová hmotnost zrn byla stanovená na celých zrnech v abrazivu a dané 

zrnitosti, měrná hmotnost byla stanovená na tom stejném materiálu, pouze byl rozemletý. Po 

porovnání obou hodnot můžeme říct, že abrazivo je velmi homogenní a neobsahuje v zrnech 

póry, nebo dutinky plynokapalných inkluzí ve sklovité hmotě. 

Tab. 1: Pevnosti v prostém a příčném tlaku, index křehkosti materiálu Trymat 

Pevnost v prostém tlaku (MPa) Pevnost v příčném tlaku (MPa) Index křehkosti Kk (–) 

192 12,7 15,12 

 

 

Tab. 2: Měrná a objemová hmotnost materiálu TRYMAT 

Třída zrnitosti (mm) Měrná hmotnost (kg.m
-3

) Objemová hmotnost (kg.m
-3

) 

0,2 – 2,5 2507 2508 

 

 

Tab. 3: Složení abrazivního materiálu TRYMAT 

Oxidy Obsah (hm. %) 

SiO2 59,94 

TiO2 0,84 

Al2O3 20,75 

Fe2O3 8,79 

MnO 0,17 

MgO 3,07 

CaO 3,79 

K2O 2,18 

Na2O < 0,67 

SO3 0,11 

P2O5 0,14 

 

 Chemické složení je převzato z chemické analýzy výrobce. 



3.2 Cementový vsyp Fortedur 1010 

 Cementová směs Fortedur 1010 je předmíchaná prášková směs, obsahující cementy, 

tříděné křemičité písky a kompatibilní chemické přísady. Velikost maximálního zrna 

kameniva je 3,5 mm. Vsypová směs je určena pro přípravu nášlapné vrstvy průmyslových 

betonových podlah, u kterých je požadována vysoká odolnost proti obrusu, odolnost proti 

rázům a zvýšená odolnost vůči vsakování kapalin (oleje, rozpouštědla a další). Směs  

je aplikována jako povrchová úprava čerstvě položené betonové směsi. Výhodou systému  

je také mnohonásobné zvýšení životnosti podlahy ve srovnání s klasickými betony  

za minimální navýšení výsledné ceny, omezení prašnosti a nekluznosti povrchu. 

3.2.1 Postup při aplikaci 

 Beton, na který má být aplikovaný materiál, musí být vhodně připraven k aplikaci 

vsypů. Před aplikaci první vrstvy je z povrchu betonu odstraněna přebytečná voda a musí být 

pochůzný (stlačení rukou do hloubky 3-5 mm), ne však přeschlý. Povrch betonu je oživen za 

použití talířové rotační hladičky a následně je vsypová směs rovnoměrně vsypána na povrch 

betonové desky v jednom či dvou krocích v celkovém množství 3 – 6 kg/m
2
. Po každé 

aplikaci materiálu je povrch mechanicky hlazen strojními rotačními hladičkami 

s kombinovanými  

a finálními lopatkami, které zajišťují vysoký stupeň konečné mechanické úpravy. Proces 

hlazení je při zvyšujícím se sklonu listů hladičky mnohonásobně opakován v závislosti  

na průběhu tuhnutí betonové směsi a vsypu. 

3.2.2 Receptura a materiálové vlastnosti 

 Cementový vsyp je připraven z těchto složek: portlandský cement 42,5R (30 hm. %), 

písek zrnitosti 0 – 3,55 mm (60 hm. %), mikroplnivo (9,05 hm. %), chemické modifikátory 

(0,95 hm. %).  

 

Tab. 4: Materiálové vlastnosti cementové směsi FORTEDUR 1010 

Čas (dni) 1 3 7 28 

Pevtlak (MPa) 26,8 33,4 38,4 58,1 

Pevtah. (MPa)    10,8 

Příd. (MPa)    7,2 

 



3.3 Receptura cementového zkoušených cementových vsypů  

 Pro přípravu cementového vsypu FORTEMIX modifikovaný jsme použili výchozí 

recepturu vsypu FORTEMIX 1010 (REC 1), u kterého jsme plnivo-křemičité písky postupně 

nahrazovali abrazivním materiálem TRYMAT AMT 3+ (REC 2 – REC 7). Pojivo 

(portlandský cement), aditiva (směs superplastifikátorů, urychlovačů tvrdnutí, 

protismršťujících látek),  mikroplnivo (mikromletý vápenec) zůstávalo ve stejném množství. 

Tab. 5: Základní tabulka složení zkoušených cementových vsypů 

 

 Do připravených směsí je nutné přidat 15 hm. % vody, abychom dosáhli požadované 

zpracovatelnosti. Vodní součinitel w byl pro všechny navržené varianty totožný. Tyto směsi 

(REC 2 – REC 7) byli po vytvrdnutí použity na zkoušky materiálových vlastností, které se 

porovnávali s výchozí směsí FORTEMIX 1010 (REC 1). 

3.4 Zkouška materiálových vlastností 

3.4.1 Stanovení zrnitosti (síťový rozbor) 

 Na to, aby se v plnivu mohl určit rozptyl částic podle velikosti, jsou jednotlivé části 

rozdělené za pomocí standartních sít, které mají rozdílné průměry ok, na frakci, kde se každá 

frakce skládá z částic, které mají přibližně stejný průměr. Síta jsou na sebe postavena v rámu 

na vibrační stůl, kdy po zapnutí je plnivo rozděleno na několik frakcí. Frakce plniva, které 

zůstanou zachyceny v jednotlivých sítech, jsou zvážená a jejich váha se zapisuje do tabulky. 

Jednotlivé frakce se poté můžou v tabulce vyjádřit jako procenta z celkové hmotnosti vzorku 

a umožňuje tak spočítat hmotnost jednotlivých frakcí z celkové hmotnosti plniva. Takzvaná 

křivka zrnitosti kameniva se poté získá tak, že se závislost kumulativní hmotnosti materiálu, 

který projde oky sít na velikosti jednotlivých ok.     

Složení Pojivo Aditiva Mikroplnivo Křemičité písky AMT 3+ Celkem w/b

REC 1 (0% US) 30 0,95 9,05 60 0 100 0,45

REC 2 (10% US) 30 0,95 9,05 50 10 100 0,45

REC 3 (20% US) 30 0,95 9,05 40 20 100 0,45

REC 4 (30% US) 30 0,95 9,05 30 30 100 0,45

REC 5 (40% US) 30 0,95 9,05 20 40 100 0,45

REC 6 (50% US) 30 0,95 9,05 10 50 100 0,45

REC 7 (60% US) 30 0,95 9,05 0 60 100 0,45

Obsah (%)



 

Obr. 3: Příklad výpočtu ideální křivky z křivek písku a štěrku 

   

3.4.2 Zkouška pevnosti v tahu ohybem 

 Pevnost směsi v tahu ohybem zjišťujeme na zkušebních trámečcích z cementového 

vsypu, na které vyvíjíme plynulý tlak do úplného rozrušení. Zkouška se vykonává  

na normovaných tělíscích o rozměrech 40 x 40 x 160 mm po 24 hodinách tuhnutí a tvrdnutí, 

nebo v pozdějších termínech podle normy ČSN EN 196 – 1. 

 Podstatou zkoušky je, že se zkušební tělísko podepře dvěma podpěrami ve vzdálenosti 

80 mm a uprostřed svého rozpětí je přehýbán částí, která má konstantní rychlost a působí 

kolmo na rovinu vzorku do té doby, než zkušební tělísko nezlomí nebo dokud nedosáhne 

deformace předem stanovenou hodnotu. Z maximální dosáhnuté síly se vypočítá nejvyšší 

napětí v ohybu podle vzorce: 

      
2.

2

3

bh

FL
tah  (1), 

kde σtah  je pevnost v tahu za ohybu (MPa), F je maximální síla při zlomení zkušebního 

tělíska, L je rozpětí podpěr (mm), b je šířka zkušebního tělíska (mm) a h je výška zkušebního 

tělíska (mm).[3] 



 

Obr. 4: Schéma upořádání pro stanovení pevnosti v tlaku ohybem 

Toto je tříbodová varianta na stanovení pevnosti v tahu ohybem, ale existuje i 

čtyřbodové uspořádání kde nahoře jsou dva pohybující se protikusy 

3.4.3 Zkouška pevnosti v tlaku 

 Pevnost směsi v tlaku za ohybu zjišťujeme na zkušebních trámečcích z cementového 

vsypu, na které vyvíjíme plynulý tlak do úplného rozrušení. Zkouška se vykonává  

na normovaných tělíscích o rozměrech 40 x 40 x 160 mm po 24 hodinách tuhnutí a tvrdnutí, 

nebo v pozdějších termínech podle normy ČSN EN 196 – 1. 

 Pevnost v tlaku se zkouší na polovinách zkušebních těles po stanovení pevnosti v tahu 

ohybem, které zůstali po měření pevnosti v tahu za ohybu. Očištěné části zlomených trámečků 

položíme boční plochou mezi obě destičky tlakového přístroje – lisu a čelní stranu dorazíme 

k zarážce. Po kontrole uložení a nastavení ploch se části trámečků zatěžují. Pevnost v tlaku 

vypočítáme podle vzorce: 

A

F
tlak  (2), 

kde σtlak je pevnost v tlaku (MPa), F je sila potřebná na porušení zlomku (N) a A je plocha 

(mm
2
), na kterou síla působí. 



 

 

Obr. 5: Příklad přípravku na zkoušku pevnosti v tlaku 

1. kuličkové ložisko, 2. pohyblivá část, 3. vratná pružina, 4. kulové uložení zkušebního stroje, 

5. horní tlačená deska zkušebního stroje, 6. kulové uložení přípravku, 7. horní tlačená 

destička přípravku, 8. zkušební těleso, 9. dolní tlačená destička, 10. spodní deska přípravku, 

11. spodní deska zkušebního stroje 

3.4.4 Zkouška obrusu metodou BCA 

 Zkouška obrusu metodou BCA se snaží simulovat odolnost povrchu zatížené podlahy 

při běžném provozu. Odolnost povrchu znamená schopnost průmyslové podlahy snášet 

mechanické zatížení. Cílem je zrychlenou formou napodobit dlouhodobý proces provozu. 

 Před začátkem zkoušky si musíme pomocí úchylkometru a šablony změřit počáteční 

parametry povrchu v osmi měřících bodech. Poté použijeme přístrojBCA, s parametry podle 

normy ČSN EN 13892-4. Ten svou dynamickou částí, na níž jsou ocelová kolečka, simuluje 

běžný provoz. Po ukončení funkce přístroje pomocí úchylkometru změříme konečné 



parametry povrchu. Rozdíl poté zapíšeme do tabulky. Odolnost proti obrusu vyjádřená 

průměrnou hloubkou obrusu: 

AR = dw – d0(3), 

kde AR je odolnost proti obrusu vyjádřená průměrnou hloubkou obrusu (m), d0 je průměrná 

hloubka obrusu z měření na všech osmi měřicích bodech před zkouškou (m), dw je průměrná 

hloubka obrusu z měření na všech osmi měřicích bodech po ukončení zkoušky (m). 

 

 

 

Obr. 6: Příklad přístroje na měření obrusu BCA 

 



4 Naměřené výsledky   

4.1 Výsledky stanovení zrnitosti 

 Síťová analýza byla provedena na přístroji Retsch AS 200 (obr. 7). Analyzoval jsem 

vzorky směsí FORTEDUR 1010 a alternativního plniva AMT 3+ o celkové hmotnosti  

příbližně 100g, při průběhu analýzy byly hodnoty hmotností zachycených na jednotlivých 

sítech zapisovány do tabulek. Při analýze bylo použito i síto s velikosti oka 4 mm, v tabulkách  

ani v grafech není uvedeno, protože ani v jednom vzorku nebyla na tomto sítě zachycena 

žádná frakce kameniva. 

 

Obr. 7: Analytický sítovací stroj Retsch AS 200 



 V tabulkách č. 6 a 7 jsou uvedeny kumulativní hmotnosti na sítech, které jsou 

vynesené do grafů (obr. Č. 8 a 9) jako křivka zrnitosti. U AMT 3+ je vidět, 

 že jednotlivými frakcemi na sítech  je možno nahradit kamenivé plnivo v cementovém vsypu 

FORTEDUR 1010, u kterého jde vidět větší podíl hmotnosti na nejnižších sítech, což se dá 

vysvětlit tím, že ve směsi je obsažen portlandský cement, chemické modifikátory, jež jsou 

jemněji namleté než standartní plnivo a také jemněji namleté kamenivo. Kdyby  

se přepočítali hodnoty pouze na podíl kameniva ve směsi, podíl jemných frakcí 

v cementovém vsypu FORTEDUR 1010 je vyšší než v abrazivním materiálu AMT 3+.Tento 

fakt se dá korigovat přidáním písku s menší velikosti zrn do směsí s alternativním plnivem  

na základě sestrojených křivek zrnitosti   

Tab. 6: Sítový rozbor materiálu FORTEDUR  1010 

Síto 

(mm) 
Hmotnost vzorku (g) 

Hmotnost vzorku na 

sítě (hm. %) 

Kumulovaná hmotnost 

(hm. %) 

3,15 0,8 0,68 0,74 0,74 100 

2 4,36 4,52 4,44 4,44 99,26 

1,6 1,61 1,68 1,645 1,645 94,82 

1 8,92 9,56 9,24 9,24 93,175 

0,63 16,81 14,25 15,53 15,53 83,935 

0,5 8,92 8,12 8,52 8,52 68,405 

0,315 13,41 16,74 15,075 15,075 59,885 

0,2 6,13 7,81 6,97 6,97 44,81 

0,1 8,85 7,98 8,415 8,415 37,84 

0,063 10,24 11,85 11,045 11,045 29,425 

0 19,95 16,81 18,38 18,38 18,38 



 

Obr. 8: Křivka zrnitosti materiálu FORTEDUR 1010 

Tab. 7: Sítový rozbor materiálu AMT 3+ 

Síto 

(mm) 
Hmotnost vzorku (g) 

Hmotnost vzorku na 

sítě (hm. %) 

Kumulovaná 

hmotnost (hm. %) 

3,15 0 0 0 

  2 16,75 20,94 18,845 18,845 100 

1,6 20,82 26,04 23,43 23,43 81,155 

1 35,97 37,76 36,865 36,865 57,725 

0,63 17,11 13,08 15,095 15,095 20,86 

0,5 4,4 1,51 2,955 2,955 5,765 

0,315 4,1 0,53 2,315 2,315 2,81 

0,2 0,83 0,05 0,44 0,44 0,495 

0,1 0,02 0,09 0,055 0,055 0,055 

0,063 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 



 

 

Obr. 9: Křivka zrnitosti materiálu AMT 3+ 

 

 

4.2 Výsledky měření pevnosti v tahu ohybem a pevnosti v tlaku 

 Při zkouškách pevností v tlaku a tahu ohybem je nutné mít na paměti, že na rozdíl  

od ostatních vlastností cementových směsí, které se vztahují spíše k průměrným než 

k extrémním hodnotám, pevnosti v tlaku a tahu ohybem závisí kriticky na extrémních a ne 

průměrných hodnotách. Lom je proces, který se řídí nejslabším článkem ve směsi.[9] Pevnost 

závisí na různých faktorech, jako jsou kvalita kameniva, vazby mezi cementovou pastou  

a kamenivem, vodním součinitelem a parametry cementu. V našem případě je zřejmé, že 

pokud jsem měnil pouze obsah kameniva v porovnání s původní směsí, tak faktory jako vodní 

součinitel (do všech směsí jsem přidával stejné procento vody) a parametry cementu 

nemusíme brát v úvahu, protože jsou stejné jako v původní směsi. Z toho vyplývá, že faktory, 



na které se soustředíme, jsou kvalita kameniva a vazba mezi cementovou pastou a 

kamenivem.    

 Pevnost v tlaku a tahu ohybem byli stanoveny podle normy ČSN EN 196-1. Obě 

pevnosti byly měřeny na kombinovaném zkušebním stroji na tlak i ohyb MEGA 7 (obr. 10). 

Hodnoty pevností byly rovnou převedeny podle vzorců pro výpočet pevnosti v tahu ohybem 

(1) a pevnosti v tlaku (2) a zapsány do tabulek č. 8 a 9. Hodnoty v tabulce pevnosti tlaku jsou 

vypočteny z průměru dvou měření, jelikož z trámečku po zlomení zbyly dva kusy.  Pro větší 

přehlednost a lepší porovnání jsou hodnoty uvedené i v grafech (obr. 11 a 12). 

 

Obr. 10: Zkušební stroj na tlak a ohyb MEGA 7

 

  

 



Tab. 8: Tabulka naměřených hodnot pevností v tlaku 

 

Obsah (%) 

 

Pevnost v tlaku (MPa) 

Složení Křemičité písky Uhelná struska w/b PT (1 den) PT (7 den) PT (28 den) 

REC 1 (0% US) 60 0 0,45 26,8 43,2 58,1 

REC 2 (10% US) 50 10 0,45 27,1 43,8 58,7 

REC 3 (20% US) 40 20 0,45 28,3 44,9 58,8 

REC 4 (30% US) 30 30 0,45 27,7 45,2 59,6 

REC 5 (40% US) 20 40 0,45 28,1 46,9 61,1 

REC 6 (50% US) 10 50 0,45 29,2 47,2 63,1 

REC 7 (60% US) 0 60 0,45 28,8 47,6 64,2 

 

 

Obr. 11: Graf výsledných hodnot pevností v tlaku 



Tab. 9: Tabulka naměřených hodnot pevností v tahu ohybem 

 

Obsah (%) 

 

Pevnost v tlaku (MPa) 

Složení Křemičité písky Uhelná struska w/b POH (1 den) POH (7 den) POH (28 den) 

REC 1 (0% US) 60 0 0,45 4,6 8,7 10,8 

REC 2 (10% US) 50 10 0,45 4,3 8,4 10,1 

REC 3 (20% US) 40 20 0,45 4,8 8,1 10,3 

REC 4 (30% US) 30 30 0,45 4,2 8,2 9,7 

REC 5 (40% US) 20 40 0,45 4,8 7,9 9,1 

REC 6 (50% US) 10 50 0,45 4,1 7,4 9,3 

REC 7 (60% US) 0 60 0,45 4,0 7,3 8,9 

 

 

Obr. 12: Graf výsledných hodnot pevností v tahu ohybem 



 

4.2.1 Porovnání výsledků měření 

 Z výsledků měření pevnosti lze vypozorovat následující trendy: 

1. jednodenní pevnosti jsou ovlivňovány především obsahem pojiva a kostry (použitá 

plniva) mají minimální vliv na pevnost.  

2. u pevnosti v tlaku se přidáváním abrazivního materiálu AMT 3+ se zvyšuje pevnost v 

tlaku po 7 a 28 dnech. Jedná se o mírné zvýšení pevností v tlaku (do 11%), které je 

způsobeno vyššími fyzikálně-mechanickými parametry plniva AMT 3+ (pevnost, 

tvrdost) ve srovnání se standardně používaným křemenným plnivem. 

3. u pevnosti v tahu ohybem, se při hledání důvodu pro snižování pevností s rostoucím 

množstvím plniva AMT 3+ ve směsích, je potřebné podívat se na kvalitu plniva AMT 

3+ a vazbu mezi plnivem a cementovou směsí. Fakt, že se zvyšujícím se podílem 

náhradního plniva se snižuje pevnost, se dá vysvětlit tím, že zrna AMT 3+ jsou větší 

než zrna původního plniva a tím pádem je podíl frakcí s většími zrny větší než u 

běžného plniva. Větší zrna jsou zodpovědné za nehomogenitu systému a to tak, že 

není dostatek menších částic pro zaplnění prostoru mezi velkými částicemi kameniva. 

4.3 Výsledky zkoušky měření obrusu metodou BCA 

 Z výsledku měření přístrojem na stanovení odolnosti proti obrusu BCA (obr. 13),  

je patrné že, obě použitá plniva vykazují vysokou míru odolnosti vůči dynamickému 

zatěžování ocelovým kolečkem testovacího přístroje. Byla stanovena míra 

reprodukovatelnosti, kdy na desce 1000x1000mm byly provedeny 4 testy obrusu a výsledným 

obrusem je brán průměr těchto čtyř měření. Tyto výsledky byly zapsány  

do tabulky č. 10 a následně pro přehlednost vyvedeny do grafu (obr. 14).  



 

Obr. 13: Přístroj na stanovení odolnosti proti obrusu BCA 

 

 

 



Tab. 10: Tabulka naměřených hodnot obrusů 

 

Obsah (%) 

 

obrus dle BCA (m) 

Složení Křemičité písky Uhelná struska w/b po 28 dnech 

REC 1 (0% US) 60 0 0,45 64,0 

REC 2 (10% US) 50 10 0,45 52,0 

REC 3 (20% US) 40 20 0,45 56,0 

REC 4 (30% US) 30 30 0,45 42,0 

REC 5 (40% US) 20 40 0,45 51,0 

REC 6 (50% US) 10 50 0,45 61,0 

REC 7 (60% US) 0 60 0,45 55,0 

 

 

Obr. 14: Graf výsledných hodnot měření obrusů 

 Odolnost v obrusu pro oba druhy plniv je podobná a v rámci chyby měření, která  

je dána vlastní chybou metody a chybou měření, musíme brát v potaz odchylky při měření 

úchylkoměrem, lze konstatovat, že plniva jsou plně zaměnitelná. 



4.4 FORTEDUR modifikovaný 

 Na základě porovnání materiálů (tab.č.5) pomocí výše zmíněných zkoušek jsem zjistil, 

že ideální kombinací pro výsledný materiál,  je směs 10% křemičitých písku frakce  

0-0,6 mm, které zaplní chybějící nejjemnější frakce AMT 3+ a zaplní tak díry ve skeletu,  

a 50% abrazivního materiálu AMT 3+, spolu s ostatními komponenty. Díky tomuto  

je po sítovém rozboru tab.č.11 pozorovat podobnost křivky (obr.č.14) zrnitosti s původním 

materiálem FORTEDUR 1010 (obr.č.8). 

Tab. 11: Sítový rozbor materiálu FORTEDUR modifikovaný 

Síto (mm) Hmotnost vzorku (g) 
Hmotnost vzorku na 

sítě (hm. %) 

Kumulovaná 

hmotnost (hm. %) 

3,15 0 0 0 

  2 5,14 6,06 5,6 5,6 100 

1,6 7,91 8,35 8,13 8,13 94,4 

1 18,79 16,29 17,54 17,54 86,27 

0,63 12,85 11,32 12,085 12,085 68,73 

0,5 4,81 4,41 4,61 4,61 56,645 

0,315 6,82 8,04 7,43 7,43 52,035 

0,2 8,22 9,68 8,95 8,95 44,605 

0,1 4,35 4,45 4,4 4,4 35,655 

0,063 15,41 15,62 15,515 15,515 31,255 

0 15,7 15,78 15,74 15,74 15,74 

   

  

   



 

Obr. 15: Křivka zrnitosti materiálu FORTEDUR modifikovaný 

 Pokud jde o pevnosti tak FORTEDUR modifikovaní je ideálním kompromisem mezi 

pevností v tlaku, která je vyšší, a pevností v tahu ohybem, nižší (tab.č.12), než u materiálu 

FORTEDUR 1010.  

Tab. 12: Porovnání výsledku měření pevností mezi FORTEDUR 1010 a FORTEDUR 

modifikovaný 

Složení 

Křemičité 

písky 

Uhelná 

struska w/b 1 den 7 den 28 den 

 REC 1 (0% US) 60 0 0,45 26,8 43,2 58,1 PT 

REC 1 (0% US) 60 0 0,45 4,6 8,7 10,8 POH 

REC 6 (50% US) 10 50 0,45 29,2 47,2 63,1 PT 

REC 6 (50% US) 10 50 0,45 4,1 7,4 9,3 POH 

 

 

 



5 Závěr 

 Cílem bakalářské práce „Využití druhotných materiálu při výrobě průmyslových 

podlahových systémů“ bylo zjistit, jestli je možné nahradit standartní plnivo, které se používá 

v cementových vsypech alternativním plnivem na základě porovnání materiálových vlastností 

(zrnitost, pevnost v tahu za ohybu, pevnost v tlaku a odolnost proti obrusu metodou BCA) 

cementových směsí s alternativními plnivy a klasickou cementovou směsí FORTEDUR 1010, 

která sloužila jako základní směs. Materiál, který se používal jako alternativní plnivo, byl 

abrazivní materiál TRYMAT AMT 3+. 

 Porovnání zrnitosti se provádělo na přístroji Retsch AS 200. Naměřené hodnoty jsou 

uvedeny v tabulkách č. 6 a 7. Tyto hodnoty byly převedeny na hodnoty kumulované 

hmotnosti a vyneseny do grafu jako křivky zrnitosti, obr. 8 a 9. Na základě křivek zrnitosti 

jednotlivých materiálu se potom skládala křivka zrnitosti pro kombinaci plniva do směsí, aby 

se nejvíce podobná křivce zrnitosti cementovému vsypu FORTEDUR 1010. 

 Poté, co byli navrhnuty receptury jednotlivých směsí, které jsou v tabulce č. 5. Byly na 

těchto směsích provedeny zkoušky pevnosti v tahu za ohybu a tlaku.   Hodnoty naměřené na 

zkušebním stroji na tlak a ohyb jsou uvedeny v tabulkách č. 8 a 9. Naměřené hodnoty jsem 

potom vynesl do grafů (obr. 11 a 12), aby bylo jednodušší jejich porovnání se základní směsí. 

Z grafu lze pozorovat zjevný pokles pevnosti v tahu za ohybu s rostoucím obsahem 

alternativního plniva, který je dán vazbou mezi plnivem a cementovou směsí a velikostí zrn, 

jež jsou u AMT 3+. Proto bylo třeba nahradit chybějící frakce pískem o velikosti 0 – 0,6 mm. 

Pevnost v tlaku rostla se zvyšováním obsahu abrazivního materiálu, a tudíž jsme u ní 

nemuseli korekcí pískem brát v potaz. 

 Hodnoty naměřené při zkoušce obrusu metodou BCA jsou uvedené v tabulce č. 10 

a grafu (obr.č.14). Z grafu je zřejmé, že vliv náhrady plniva alternativním materiálem nemá 

velký vliv na hodnoty obrusu. 

 Na základě porovnání plniva v cementové směsi FORTEDUR 1010, jsme došli k nové 

alternativní receptuře FORTEDUR modifikovaný, která je některými svými vlastnostmi 

mírně lepší než původní verze cementového vsypu.    

 

 



6 Seznam použitých zkratek a symbolů 

Kk Index křehkosti 

AMT Abrazivní materiál TRYMAT 

Příd. Přídržnost k podkladu 

hm.% Hmotnostní procento 

tah. Pevnost tahu za ohybu 

tlak Pevnost v tlaku 

C3S Tricalcium-silikát (3CaO.SiO2) 

C2S Dicalcium-silikát (2CaO.Al2O3) 

C4AF Brownmillerit (4CaO.Al2O3.Fe2O3) 

C3A Tricalcium-aluminát (3CaO.Al2O3) 

Tzn. To znamená 

 Průměr tělesa
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