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Anotace 

Vlivem různých vnějších činitelů betonové konstrukce ztrácí své předem definované 

vlastnosti. Konstrukce degraduje a snižuje se její spolehlivost. Abychom zajistili 

spolehlivost a provozuschopnost betonových konstrukcí, musíme obnovovat původní 

vlastnosti betonu.  

Tato bakalářská práce se zabývá vlivem prostředí na kvalitu sanačních malt pro opravu 

betonových konstrukcí. V teoretické části jsou popsány nejvíce se vyskytující vady  

a poruchy betonových konstrukcí a postup provedení sanačního opatření.  

Praktická část je zaměřena na ověření vlivu teploty a vlhkosti na různé druhy sanačních 

malt. Především na ovlivnění přídržnosti sanační malty k podkladu.  

 

Annotation 

Concrete constructions lose their given characteristics by the impact of various external 

factors. The constructions degrade and their reliability is being lowered. To ensure 

secure and steady state of all concrete constructions, we have to restore their original 

specifications. 

This thesis´s topic covers the influence of the environment on the repair-mortar meant 

for concrete constructions´ fixing. 

In its theoretical part the most common defects and failures of concrete constructions 

are described as well as the procedure of their rehabilitation. 

The practical part aims at the verification of the temperature and moisture effects  

on the various types of repair-mortars. Especially on how the adhesion of the mortar  

to the basis is affected. 
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Seznam použitého značení 

A  [mm2]   tlačená plocha zkoušeného tělesa 

CaCO3     uhličitan vápenatý 

CaO     oxid vápenatý 

Ca(OH)2    hydroxid vápenatý 

CO2     oxid uhličitý 

FeO(OH)    hydratovaný oxid železitý (rez) 

Fc  [N]   maximální tlaková síla působící v okamžiku  

     porušení vzorku 

Ff  [N]   zatěžovací síla působící ve středu vzorku 

H2O     voda  

Rc  [N/mm2]  hodnota pevnosti v tlaku 

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

V  [m3]   objem zkoušeného vzorku 

Vv  [m3]   objem měřící nádoby 

b  [mm]   strana čtverce zkoušeného vzorku 

l  [mm]   vzdálenost mezi podporami    

m  [kg]   hmotnost zkoušeného tělesa 

m1  [kg]   hmotnost prázdné nádoby   

m2  [kg]   hmotnost nádoby se zkoušeným vzorkem 

pH     kyselost (anglicky potencial of hydrogen) 

t  [°C]   teplota prostředí 

tl.  [mm]   tloušťka 

w  [%]   vlhkost prostředí 

ρ  [kg/m3]  objemová hmotnost zkoušeného vzorku 

ρm  [kg/m3]  objemová hmotnost čerstvé malty 
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1. Úvod 

Beton je kompozitní stavební látka složená z plniva, pojiva a vody. Pro zlepšení  

jeho vlastností jsou přidávány do směsi různé přísady a příměsi. Historie jeho použití 

spadá až do starověkého Říma, kdy byl používán umělý kámen a jako pojivo vápenná 

malta s přísadou sopečného popela. Další rozvoj betonu nastal až po objevení cementu  

na počátku 19. století. Beton se nadále vyvíjel až do dnešní podoby. Dnes je nejvíce 

používaným materiálem ve stavebnictví. 

 

Betonové konstrukce jsou poškozovány mechanickými (zatížení, obrus, eroze), 

fyzikálními (sníh, mráz, vlhkost, voda) a chemickými (karbonatace, sulfatace, agresivní 

látky) vlivy. Beton časem těmto vlivům podléhá a ztrácí své vlastnosti. Ocelová výztuž 

v betonu je napadena korozí. Tyto faktory mohou mít za následek ztrátu spolehlivosti  

a následnou destrukci konstrukce. 

 

Sanace je proces opravy betonu. V šedesátých až osmdesátých letech minulého století 

prudce vzrostlo použití betonu na stavbách a s ním i jeho opravy, navzdory tomu,  

že beton má výborné vlastnosti. Sanaci betonu můžeme použít u většiny realizovaných 

konstrukcí z betonu. Převážná část konstrukcí má dnes nějakou vadu či poruchu.  

Pro určení rozsahu poškození konstrukce provedeme vhodné diagnostické metody.  

Na základě provedené diagnostiky konstrukce použijeme vhodné sanační opatření, tím 

odstraníme negativní vlivy, zlepšíme vlastnosti a životnost použitého betonu. 

Nejdůležitější, při opravě betonu, je zajistit kvalitní spojení nového materiálu  

se stávajícím. 

 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická, zaměřena na popis 

nejvíce se vyskytujících vad a poruch betonových konstrukcí, druhy sanací betonu  

a metody zkoušení. Druhá část je experimentální. Zkoumá vliv teploty a vlhkosti  

na provedenou sanaci betonové konstrukce, při použití různých typů sanační malty.  
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2. Vady a poruchy betonových konstrukcí 

Působením nepříznivých vlivů vznikají v betonových a železobetonových konstrukcích 

vady a poruchy. Jejich vznik a rozsah se snažíme co nejvíce eliminovat pomocí sanace. 

Životnost betonové konstrukce nejvíce ovlivňují tyto vlivy: 

� kvalita výroby,  

� vnější činitelé (sníh, vítr, teplota, vlhkost), 

� způsob a užívání konstrukce (provozní užívání, opotřebení). 

 

Vada konstrukce je skrytý nebo zjevný nedostatek konstrukce. Může nebo nemusí 

znamenat snížení únosnosti, použitelnosti nebo trvanlivosti konstrukce.  

Na obr. 1 zobrazena vada konstrukce. Jedná se o pracovní spáru. 

Příčiny vad konstrukcí [8]: 

� chybný návrh konstrukce 

� chybné provedení 

� použití vadných hmot 

� nevhodná kombinace užitých hmot 

� zabudování vadných výrobků 

 

Obr. 1 Vada konstrukce, pracovní spára [12] 
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Porucha konstrukce je změna vlastností konstrukce proti původnímu stavu [8]. Narušuje 

únosnost, použitelnost a trvanlivost konstrukce. Vlivem poruchy je omezeno užívání 

stavby. Poruchy mohou být důsledkem vady. Na obr. 2 jsou vyfoceny smršťovací 

trhliny v betonu. Jedná se o poruchu konstrukce. 

 

Obr. 2 Porucha konstrukce, smršťovací trhliny [13] 

 

Rozdělení poruch podle statického významu [9]: 

� staticky nevýznamné  

� staticky i funkčně významné 

� staticky velmi závažné tzv. havarijní  

 

Rozdělení příčin vyvolávající vady a poruchy betonových konstrukcí: 

Chyby ve fázi projektu (návrhu) konstrukce: 

� chybná koncepce 

� chybné konstrukční řešení 

� špatné provedení (navržení) detailů 

� neznalost projektanta 

� nesprávné použití materiálů 

� absence provozního užívání 

� sledování konstrukčních předpisů 
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Chyby při realizaci stavebního díla [9]: 

� zásahy do receptury betonové směsi (dodatečné zvýšení vodního součinitele) 

� špatné ukládání a hutnění čerstvého betonu 

� nesprávné ošetřování čerstvého betonu 

� nesprávná poloha výztuže 

� nedodržení tloušťky krycí vrstvy  

� nesprávné použití transport betonu 

� brzká manipulace s prefabrikáty 

 

Chyby při provozu konstrukce: 

� nedostatečná údržba  

� nevhodná údržba 

� rekonstrukce a nevhodné zásahy do konstrukce 

 

2.1 Nejčastější vady a poruchy betonových konstrukcí 

2.1.1 Trhliny 

Nejčastější viditelnou poruchou na betonové konstrukci jsou trhliny. Mohou vznikat 

v důsledku deformačních účinků objemových změn (technologické trhliny) nebo 

silového účinku zatížení (statické trhliny). Pokud na konstrukci vznikají trhliny,  

je možné, že konstrukce ztrácí svůj účel (spolehlivost), pro který byla zhotovena. 

Rozdělení trhlin podle dynamické aktivity: 

� aktivní  - šířka trhliny se neustále mění   

� pasivní  - šířka trhliny je neměnná 

 

Trhliny vzniklé deformačními účinky objemových změn 

Trhliny smršťovací 

Smršťování je proces, který začne probíhat, jakmile je čerstvý beton uložen do bednění. 

Beton ztrácí část vody, která nebyla potřebná k hydrataci. Přebytečná voda se odpaří. 

Beton zmenšuje svůj objem a v povrchových vrstvách vzniká tahové napětí. Jakmile 

velikost tahového napětí překročí pevnost cementového tmele v tahu, vznikají 

smršťovací trhliny. Smršťovací trhliny se vyskytují v povrchových vrstvách betonových 
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konstrukcí. Jejich šířka se rychle zmenšuje směrem od povrchu dovnitř betonu. 

Neprochází zrny kameniva. V běžných podmínkách dosahuje smrštění hodnoty  

cca 0,7 mm/m. 

 

Obr. 3 Smršťovací trhliny, důsledek špatného ošetřování betonu [13] 

 

Trhliny vzniklé v důsledku střídání teplot 

Rozdíly teplot jsou patrné na konstrukci při tuhnutí a tvrdnutí betonu. Rozdílné teploty 

v konstrukci mají za důsledek vznik poměrných přetvoření. Poměrná přetvoření dělíme 

na vynucené a vlastní. Vynucená přetvoření mohou být v konstrukci konstantní (vznik 

dělících trhlin), lineární (vznik částečných trhlin). Pokud se v betonu vyskytují vlastní 

přetvoření, součet napětí, které vyvolají, se rovná nule (vznik povrchových trhlin). 

Trhliny vznikají, pokud je překročena pevnost betonu v tahu. 

 

Obr. 4 a) dělící trhliny, b) částečné trhliny, c) povrchové trhliny [9] 

 

Trhliny vznikající vlivem koroze výztuže   

Koroze vzniká za přítomnosti vlhkosti, kyslíku a oxidu uhličitého popř. chloridů.  

Jev, při kterém reagují plyny ze vzduchu (převážně CO2) s hydroxidem vápenatým  

(CaCO3), se nazývá karbonatace (viz. kap. 3.2.3).  
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Chloridy vyskytující se v mořské vodě nebo posypové soli pronikají do struktury betonu 

pomocí difúze. Množství chloridů potřebné pro vznik koroze závisí  

na pH betonu. Vědci zjistili, že při pH betonu 13,2 je nutné množství chloridových iontů 

0,8%. Snížením pH na 11,6 výrazně kleslo množství chloridů na hodnotu  

pouze 0,0071% [10]. Lze tvrdit, že snížením hodnoty pH, výrazně klesá potřebná 

koncentrace chloridů ke vzniku koroze. 

Vlivem koroze zvětšuje konstrukční ocel svůj objem. Výztuž je schopna zvětšit  

svůj objem až třikrát. Zvětšením objemu oceli jsou vyvolány expanzní tlakové síly,  

které působí na povrchovou (krycí) vrstvu betonu. Vznik trhlin nás upozorňuje  

na možné porušení a případné oddělení krycí vrstvy. Nejčastější směr trhlin  

je rovnoběžně s výztuží. 

 

Trhliny vzniklé silovými účinky zatížení 

Smykové trhliny 

Trhliny vznikají nejčastěji v místech, kde jsou maximální posouvající síly.  

Podpěra je místo, kde se nacházejí maximální posouvající síly ohýbaného prvku. 

Smykové trhliny vznikají původně z ohybových trhlin, které se u podpory vyskytují  

pod úhlem 45°. 

 

Ohybové trhliny 

Nejčastější výskyt ohybových trhlin je na konstrukcích, které jsou vystaveny 

ohybovému namáhání. Beton má velmi malou pevnost v tahu, proto jej vyztužujeme 

ocelovými pruty. Pokud v  místech, kde je uložena hlavní nosná výztuž, je překročena 

pevnost betonu v tahu, vznikají zde trhliny. Vyskytují se zpravidla kolmo na směr 

hlavní výztuže. Ohybová trhlina, která neprochází zrny kameniva, vznikla 

pravděpodobně při výrobě ŽB prvku. Trhlina, která zrny kameniva prochází, vznikla 

překročením pevnosti betonu v tahu. Obr. 5 znázorňuje ohybové trhliny vznikající  

na nosníku, který je namáhán ohybem.  
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Obr. 5 Průběh ohybových trhlin na konstrukci [13] 

 

Tlakové trhliny 

Tlakové trhliny vznikají nejčastěji na přetížených sloupech. Vznik trhlin je způsoben 

příčnými tahovými silami. U nevyztužených nebo slabě vyztužených sloupů 

zaznamenáváme trhliny nejčastěji na okraji sloupu ve střední třetině jeho výšky.  

U sloupů, které jsou silněji vyztužené, vznikají svislé krátké trhliny uprostřed výšky.  

Na obr. 6 jsou zobrazeny tlakové trhliny vznikající v důsledku přetížení sloupu. 

 

Obr. 6 Vznik tlakových trhlin na přetíženém sloupu [13] 

 

2.1.2 Vápenné výkvěty  

Vápenné výkvěty vznikají na povrchu betonu. Z chemického hlediska se jedná  

o uhličitan vápenatým (CaCO3). Cement, který je jednou z hlavních složek betonu, 

obsahuje oxid vápenatý (CaO). Za přítomnosti vody (H2O) oxid vápenatý (CaO) 

hydratuje a vzniká hydroxid vápenatý (Ca(OH)2). Vlivem difúze se hydroxid vápenatý 
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dostává k povrchu betonu, zde reaguje se vzduchem (oxidem uhličitým). Výsledkem 

této reakce je uhličitan vápenatý. Jakmile je z povrchu betonu odstraněna voda  

(odpaří se) vzniká zde bílý vápenný výkvět. 

 

Obr. 7 Vápenné výkvěty na betonových konstrukcích [13] 

 

2.1.3 Karbonatace betonu 

Plyn, který nejvíce ovlivňuje karbonataci betonu, je oxid uhličitý (CO2). Tento plyn 

prostupuje povrchem betonu vlivem difúze. Dostává se do struktury konstrukce  

a reaguje s produkty hydratace cementu. Reakcí oxidu uhličitého s hydroxidem 

vápenatým (Ca(OH)2) dochází ke snižování pH betonu. Beton je vysoce alkalický 

materiál a má pH obvykle v rozmezí 12 - 13. Snížením hodnoty pH pod 9,5 beton ztrácí 

schopnost ochrany ocelové výztuže. Prostředí konstrukce je narušeno a začíná proces 

koroze výztuže.  

Při reakci oxidu uhličitého s hydroxidem vápenatým vzniká žádaný uhličitan vápenatý 

(CaCO3). Reakcí vzniklý uhličitan vápenatý zaplňuje póry v konstrukci a napomáhá tím 

ke snížení propustnosti, pórovitosti konstrukce. Oxid uhličitý již částečně nemůže 

pronikat do konstrukce betonu. Množství uhličitanu vápenatého není dostatečné  

pro zaplnění všech pórů v konstrukci. U běžných betonů téměř pórovitost nedokáže 

ovlivnit a karbonatace může volně postupovat do struktury konstrukce. Působením 

karbonatace na beton může konstrukce ztratit svou soudržnost a pevnost. 
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Obr. 8 Zbarvení úlomku betonu při zkoušce karbonatace betonu [13] 

 

2.1.4 Viditelné pracovní spáry 

Pracovní spára je místo spojení dvou vrstev betonu. Pokud je spára viditelná, jedná  

je o špatné napojení vrstev vlivem technologické nekázně, např. přerušené betonáže. 

Konstrukce zde není vodotěsná, snadněji podléhá nepříznivým vlivům prostředí 

(vlhkost, agresivní látky), rychleji degraduje a ztrácí své vlastnosti. Pro správné 

napojení očistíme již zatvrdlý beton od nečistot, úlomků a cementového tmele. 

 

Obr. 9 Viditelná pracovní spára způsobená technologickou přestávkou při betonáži [12] 
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2.1.5 Štěrková hnízda 

Štěrková hnízda jsou místa shluku hrubého kameniva bez cementového tmele. Jedná  

se o lokální poruchu betonové konstrukce. Štěrkové hnízdo oslabuje konstrukci, 

působní neesteticky. Nejčastěji se vyskytují u povrchu betonu v důsledku netěsnosti 

bednění. Pokud procházejí celou vrstvou konstrukce, jsou způsobeny špatnou skladbou 

kameniva. 

Důvody vzniku štěrkových hnízd na konstrukci: 

� nesprávné ukládání betonové směsi 

� slabý způsob hutnění betonové směsi 

� nekvalitně provedené bednění 

� nadměrně vyztužená konstrukce 

� nesprávný návrh betonové směsi 

 

Obr. 10 Štěrkové hnízdo [13] 

 

2.1.6 Koroze výztuže 

Koroze výztuže nepříznivě ovlivňuje trvanlivost vyztužených betonových konstrukcí.  

Při hodnotě pH betonu 12 - 13 je výztuž chráněna před korozí ochranným filmem,  

který je na povrchu. Snížením hodnoty pH (pod 9,5), vlivem působením oxidu 

uhličitého (CO2) ze vzduchu, je ochrana výztuže porušena a začíná vznikat koroze. 

Působením měkké nebo kyselé srážkové vody může být proces koroze urychlován. 

Koroze potřebuje ke svému průběhu přítomnost kyslíku a vody. Pokud není přítomna 
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jedna z těchto složek, koroze neprobíhá. Beton vystavený vnějším vlivům  

má dostatečnou vlhkost, přítomnost kyslíku je zajištěna difúzí.  

Koroze výztuže je nejčastěji elektrochemický proces, který potřebuje anodu, katodu  

a elektrolyt. Vhodným elektrolytem je vlhkost betonové směsi, katodu a anodu tvoří 

ocelová výztuž [7]. Výsledkem reakce, kdy mezi katodou a anodou probíhá elektrický 

proud, je zvětšení objemu výztuže. Na povrchu kovu vzniká rez (FeO(OH)). Nejčastěji 

vzniká koroze chemická nebo elektrochemická. Zvětšení objemu výztuže  

má za následek vznik expanzních sil v krycí vrstvě vedoucí ke vzniku trhlin. Povrchová 

vrstva je od zbývající části konstrukce oddělena a soudržnost betonu s ocelí porušena. 

Paradoxem je, že koroze pocházející z období výstavby, zvyšuje spolupůsobení výztuže 

s cementovým tmelem.   

 

Obr. 11 Koroze výztuže způsobená karbonatací betonu a malou krycí vrstvou betonu 
[13] 

 

2.1.7 Vzduchové póry 

Odolnost betonu vůči agresivním látkám z okolního prostředí je ovlivněna pórovitostí 

povrchu betonové konstrukce. Póry na povrchu betonu jsou nejvhodnějším místem 

proniknutí látek do struktury a způsobení koroze ocelové výztuže.   

Špatné hutnění je nejčastější způsob vzniku vzduchových pórů v celé struktuře betonu. 

Viditelné vzduchové póry vznikají na povrchu vlivem špatného odvedení vzduchu 

z povrchu bednění nebo při použití špatného materiálu pro bednění. 
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Obr. 12 Vzduchové póry na povrchu konstrukce v důsledku špatného hutnění  
při betonáži [13] 

 

2.1.8 Chemická koroze betonu 

Během své životnosti je betonová konstrukce vystavována různým vlivům působící 

z okolního prostředí. Chemická koroze způsobuje nezvratné poškození, které vzniká 

reakcí okolního prostředí s betonem. Rychlost koroze je závislá na fyzikálních  

a chemických podmínkách spolupůsobení okolního prostředí a materiálu. Tabulka 1, 

převzatá z normy ČSN EN 206-1 [6], znázorňuje definice stupně vlivů prostředí  

podle jejich závažnosti. 

 

Obr. 13 Betonová konstrukce vystavená působení průmyslových vod [13] 
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Činitelé ovlivňující rychlost korozního procesu [9]: 

Činitelé charakterizující agresivitu prostředí: 

� druh agresivního prostředí, určený povahou převažující agresivní složky 

� množství agresivní složky 

� fyzikální spolupůsobení 

� teplota agresivního prostředí 

 

Činitelé významně ovlivňující odolnost betonu: 

� chemické a fyzikální složení cementového kamene 

� charakter pórové struktury betonu 

� minimální průřez konstrukce 

� vlastnosti styčné plochy, na kterou působí agresivní prostředí 

 

 

Tabulka 1: Stupně vlivu prostředí dle ČSN EN 206-1 [6] 

Označení 
stupně 

Popis prostředí 
Informativní příklady 

výskytu stupně prostředí 

Bez rizika 

X0 

Prostý beton bez výztuže, 

Interiér budov s velmi nízkou 
vlhkostí 

Odolávající všem vlivům kromě mrazu, 
obrušování nebo chemickému působení 

Beton s výztuží ve velmi suchém prostředí 

Koroze vyvolaná karbonatací betonu 

XC1 Suché nebo trvalé mokré 

Beton v interiéru s nízkou 
vlhkostí vzduchu, 
Beton trvale ponořený  
ve vodě 

XC2 Mokré, zřídka suché 
Povrch betonu vystavený 
vodě, 
Většina základů 

XC3 Středně mokré, vlhké 

Beton v interiérech se střední 
nebo vysokou vlhkostí, 

Beton venku, chráněný  
před deštěm 

XC4 Střídavě mokré a suché 
Betonové povrchy ve styku  
s vodou, které nejsou  
ve stupni XC2 



-23- 
 

Koroze vyvolaná chloridy, ne z mořské vody 

XD1 Středně mokré, vlhké 
Betonové povrchy vystavené 
účinkům chloridů ve vzduchu 

XD2 Mokré, občas suché 

Plavecké bazény, 

Beton vystavený působení 
průmyslových vod obsahující 
chloridy 

XD3 Střídavě mokré a suché 
Části mostů vystavené 
stříkání vody obsahující 
chloridy 

Koroze vyvolaná chloridy z mořské vody 

XS1 
Vystavené slanému vzduchu, ale ne  
v přímém kontaktu s mořskou vodou 

Stavby v blízkosti mořského 
pobřeží nebo na pobřeží 

XS2 Trvale ponořené ve vodě Části staveb v moři 
XS3 Omývané zóny a zóny stříkající vody Části staveb v moři 

Střídavé působení mrazu a rozmrazování, s rozmrazovacími prostředky  
nebo bez nich 

XF1 
Mírně nasycené vodou, bez rozmrazovacího 
prostředku 

Svislé betonové povrchy 
vystavené dešti a mrazu 

XF2 
Mírně nasycené vodou, s rozmrazovacím 
prostředkem 

Svislé betonové povrchy 
konstrukcí pozemních 
komunikací vystavené mrazu 
a rozmrazovacím prostředkům 
rozptýleným ve vzduchu 

XF3 Vysoké nasycení vodou,  
bez rozmrazovacího prostředku 

Vodorovné betonové povrchy 
vystavené dešti a mrazu 

XF4 
Vysoké nasycení vodou, s rozmrazovacím 
prostředkem nebo mořskou vodou 

Vozovky a mosty vystavené 
rozmrazovacím prostředkům, 

Betonové povrchy vystavené 
přímému stříkání 
rozmrazovacích prostředků  
a mrazu, 

Omývané části staveb v moři 
vystavené mrazu 

Chemické účinky 

XA1 Mírně agresivní prostředí dle ČSN EN 206-1   

XA2 Středně agresivní prostředí dle ČSN EN 206-1    

XA3 Vysoce agresivní prostředí dle ČSN EN 206-1     
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2.1.9 Mrazové cykly (působení mrazu) 

Voda, obsažena v pórech betonu, způsobuje svým rozpínáním degradaci konstrukce 

vlivem mrazu. Voda při přeměně z kapalného skupenství na pevné (při 0 °C) zvětšuje 

svůj objem. Rozpínající se voda způsobuje ve struktuře betonu lokální tahová napětí. 

Tato napětí jsou hlavním důvodem rozpadu betonu. Směr rozpadu konstrukce  

je od povrchu směrem k jádru betonu. 

 

 

Obr. 14 Rozpad povrchové struktury betonu působením mrazu [13] 

 

Rychlost poškození mrazem je funkcí následujících činitelů [10]: 

� větší pórovitost 

� větší provlhčení 

� větší počet cyklů namrzání 

� provzdušnění 

� vodorovné povrchy, které zachycují stojatou vodu 

� mikroporézní kamenivo s vysokou nasákavostí 
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2.1.10 Opotřebování (eroze) 

Kvalitní betonové konstrukce dlouhodobě odolávají účinkům proudící vody. Rychlost 

opotřebení je závislá na určitých faktorech. Nejčastější vlivy ovlivňující erozi  

jsou velikost, tvar, četnost pevných části ve vodě, rychlost toku proudu, kvalita 

provedení betonové konstrukce. Betonový povrch je pod určitým úhlem vystavován 

účinku proudící vody. Nejvíce betonový povrch trpí při kolísavé hladině vody,  

kdy povrch získá strukturu tzv. vymývaného betonu. Pro odolnost betonu proti 

opotřebování je rozhodující spojitost kameniva s cementovým kamenem. Důležitým 

faktorem je také kvalita horní vrstvy povrchu betonu. 

 

Obr. 15 Odhalená struktura kameniva způsobená proudící vodou [13] 
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3. Druhy sanací betonových konstrukcí 

  

3.1 Požadavky na sanaci betonové konstrukce 

Podle požadavků na ochranu a opravu dělíme sanace betonových konstrukcí do čtyř 

kategorií: 

� ochranné opatření (staticky i funkčně vyhovující konstrukce), 

� obnovení estetického vzhledu konstrukce, 

� sanační zásah na korozně poškozené konstrukci (splňuje únosnost), 

� provedení sanace na konstrukci se ztrátou statické funkce (havarijní stav). 

Sanaci betonové konstrukce provádíme za účelem prodloužení životnosti konstrukce.  

Postup provedení sanace betonové konstrukce rozdělujeme na tyto části: 

� úprava podkladního betonu, 

� čištění a ochrana výztuže, 

� obnova poškozeného betonu, 

� druhotná ochrana betonu. 

 

3.2 Postup sanace  

3.2.1 Úprava podkladního betonu 

Úpravou (přípravou) betonového podkladu začíná proces sanace železobetonové 

konstrukce.  

Tuto část vzhledem k velikosti poškození a povaze sanace rozdělujeme na tři části: 

� první etapa (hrubé odstraněné betonu), 

� druhá etapa (odstranění nesoudržných částí), 

� třetí etapa (opláchnutí vodou). 

 

První etapa 

Slouží k hrubému odstranění betonu. Hloubka zásahu je více než 10 mm.  

Dále odstraňujeme korodující výztuž, chloridy a jiné látky, které mají špatný vliv  

na betonovou konstrukci. Ke zjištění porušení krycí vrstvy betonu vlivem koroze nám 

slouží akustická trasovací metoda. Jedná se o poklepání povrchu betonu. Místo,  

kde je oddělená krycí vrstva, vydává „dutý“ zvuk. Porušenou krycí vrstvu odstraníme.  
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Nejvíce používané metody hrubého odstranění betonu [8]: 

� rozrušování tlakovou vodou  

� rozrušování betonu pomocí expanzních směsí 

� rozrušování mechanickými údery (pneumatické kladivo) 

� rozpojování trhacími klíny 

� drcení hydraulickými kleštěmi 

 

Druhá etapa 

Nesoudržné úlomky jsou odstraněny z povrchu betonu. Odstranění volné výztuže. 

Očištění výztuže od koroze. Pro zajištění lepšího spojení s novou vrstvou povrch betonu 

zdrsníme. Hloubka provedení čištění je 3 - 5 mm na povrchu betonu, ojediněle 10 mm.  

Způsoby jemného odstranění betonu [8]: 

� pomocí diamantových nástrojů 

� použitím rotačních nástrojů 

� pemrlování 

� pískování 

� brokování 

� technologie vysokotlakého vodního paprsku 

 

Vysokotlaký vodní paprsek 

Tato technologie byla použita k simulování poškození betonové konstrukce pro účely 

zkoušení přídržnosti reprofilačních materiálů (kap 5.). Tryskání využívá jeden  

nebo více vodních paprsků, které pomocí abrazivního účinku narušují strukturu betonu. 

Paprsky dopadají na povrch pod vysokým tlakem 20 - 250 MPa. 

Výhody použití: 

� žádné dynamické účinky na konstrukci 

� bezprašnost 

� odkrytí výztuže bez jejího poškození a uvolnění 

� nulové pnutí vlivem tepla 

� důkladné očištění povrchu od nečistot a úlomků 
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Třetí etapa 

Jedná se o poslední fázi procesu úpravy podkladového betonu. Pomocí vody strukturu 

betonu opláchneme a tím odstraníme prachové částice. Pokud bychom na povrchu 

nalezli zbytky olejů, mazadel, starých nátěrů a dalších látek, které by mohly zapříčinit 

nesprávné spojení správkové vrstvy s podkladním betonem, musíme je odstranit. 

 

3.2.2 Čištění a ochrana výztuže 

Vlivem poškození betonové struktury se látky dostávají pod povrch betonu a působí  

na ocelovou výztuž. Na povrchu výztuže vzniká rez, která zvětšuje svůj objem  

a tím poškozuje krycí vrstvu betonu. Beton ztrácí soudržnost s ocelí a odlupuje se. 

Hlavním předpokladem pro úspěšně provedenou sanaci je odstranění zkorodovaných 

částí. Beton odstraníme kolem celého ocelového prutu, jelikož je zde zvýšená 

pravděpodobnost výskytu chloridů a zkarbonatovaného betonu. Tímto úkonem 

umožníme správkovému materiálu obklopit výztuž a zajistit rovnoměrné prostředí okolo 

výztuže. 

Metody čištění výztuže [8]: 

� jehlový odstraňovač rzi 

� vysokotlaký vodní paprsek 

� stlačený vzduch s abrazivem 

� mechanický drátěný kartáč 

 

Jakmile je výztuž zbavena korozních látek, chráníme ji před negativními vlivy 

ovlivňující její vlastnosti. Mezi nejčastější způsoby ochrany výztuže patří [8]: 

� ochrana nebo obnovení pasivace, 

� zvýšení elektrického odporu, 

� úprava katodické oblasti, 

� katodická ochrana, 

� úprava anodické oblasti. 
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3.2.3 Obnova poškozeného betonu 

Nově nanesený reprofilační materiál obnovuje původní tvar konstrukce, prodlužuje 

trvanlivost nebo zvětšuje tloušťku krycí vrstvy betonu. Mezi podkladem a správkovým 

materiálem musí být zajištěno důkladné spolupůsobení. 

   

Volba materiálu 

Výběr vhodného materiálu pro sanaci je důležitý proces s ohledem na stav konstrukce.  

Při výběru musíme znát požadavky majitele, podmínky provozu, prostředí konstrukce, 

způsob provádění. Znalost všech vlastností materiálu je hlavním předpokladem  

pro kvalitní sanaci. Zvolený materiál musí dokonale spolupůsobit se stávající (původní) 

konstrukcí. Správnou funkcí správkového materiálu je obalení obnažené výztuže, 

zaplnění dutin ve struktuře betonu a mít dobrou přídržnost k podkladu. Konečná volba 

materiálu je vhodným kompromisem mezi cenou, vlastnostmi a náročností provedení 

sanace. Nanášení sanačního materiálu provádíme výhradně dle technického listu 

výrobce.  

Kategorie vlastností sanačních materiálů: 

� požadavky na statickou funkci (soudržnost s podkladem, únosnost) 

� odolnost proti vnějším vlivům prostředí (změny teploty, mráz, UV záření, eroze) 

� náročnost provedení, vzhled (proveditelnost, vzhled) 

 

Druhy sanačních materiálů [5]: 

� materiál pro ochranu výztuže 

� adhezní můstek 

� správkové hmoty třídy R1 - R4 podle ČSN EN 1504-3 [5] 

� materiály povrchových ochranných systémů 

� speciální materiály pro zajištění vodotěsnosti 

� injektážní a výplňové hmoty 
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Aplikace reprofilačního materiálu závisí na konkrétních podmínkách dané stavby, 

požadavku stavebníka. Nejčastěji jsou používány tyto metody sanace [10]: 

� pěchování, 

� betonáž do bednění, 

� čerpání do bednění, 

� oddělená betonáž s injektáží, 

� torketování (za sucha, za mokra), 

� sanace plného průřezu, 

� stěrky a krycí vrstvy, 

� ruční nanášení. 

 

Důležité podmínky pro kvalitní přídržnost k podkladu: 

� podklad bez nečistot a prachu, 

� hrubý povrch pro kvalitní spřažení, 

� otevřené póry, 

� kvalitní zaplnění pórů v podkladu, 

� správkový materiál nanášený pod dostatečným tlakem. 

 

3.2.4 Druhotná ochrana betonu 

Nepropustnost povrchové vrstvy betonu je důležitou schopností, jak odolávat účinkům 

vnějšího prostředí. Agresivní látky pronikají pórovou strukturou betonu a způsobují 

korozi. Provedením hutného, málo propustného betonu zajistíme kvalitní ochranu 

výztuže. Pokud tato ochrana není dostatečná, provádíme sekundární ochranu betonu. 

Druhotná ochrana je aplikace povrchové vrstvy na beton. Rozlišujeme dva typy 

nejpoužívanějších povrchových metod: 

� impregnace, 

� nátěr. 

Kombinací obou metod zajistíme nejlepší ochranu betonu. 

Impregnace  

Impregnace je vpravení ochranné látky do struktury betonu. Ve struktuře nepodléhá 

působení ovzduší, mechanickému poškození, záření. Impregnační látka vytvoří v betonu 

vrstvu odpuzující vodu, zlepšující povrchové vlastnosti. Povrch konstrukce do určité 
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hloubky nepřijímá vodu. Ta ve formě kapek zůstává na povrchu. Vzduch, vodní pára  

a plyny (CO2) nadále mohou prostupovat přes hydrofobní vrstvu. Jelikož není  

ve struktuře betonu dostatek vody, je usnadněna difuze CO2, což vede ke zrychlené 

karbonataci betonu. Provedení impregnace má delší ochranný účinek než nátěr. 

 

Nátěr 

Podle tloušťky nátěry dělíme na [9]: 

� těsnící (tloušťka do 0,1 mm) 

� tenké (tloušťka 0,1 až 0,3 mm) 

� tlusté (tloušťka více než 0,3 mm) 

 

Nátěr zaplňuje póry ve struktuře betonu. Povrch musí umožňovat odpařování vody 

z nejbližších vrstev betonu. Vlivem působení agresivních plynů (CO2, SO2)  

je způsobena neutralizace povrchových vrstev konstrukce. Nátěr z tohoto důvodu musí 

mít co největší odpor proti pronikání plynů. Rozdílná teplota v různých částech 

konstrukce vyžaduje, aby nátěr měl prakticky stejný součinitel teplotní délkové 

roztažnosti. 

Mezi nejvíce používané nátěry patří materiály na bázi akrylátových pryskyřic 

v rozpouštědlech. Výhoda jejich použití spočívá ve velké hloubce průniku do podkladu, 

rychlosti tvrdnutí, menší citlivosti na vlhkost. 
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4. Zkušební metody 

  

4.1 Zkouška pevnosti v tahu za ohybu a tlaku 

Jednotlivé druhy sanačních malt byly zkoušeny na pevnosti v tahu za ohybu a  tlaku  

po 7 a 28 dnech od data jejich výroby.  

  

4.1.1 Příprava vzorků 

K provedení obou zkoušek je nejprve potřeba vyhotovit zkušební tělesa o rozměrech  

40 x 40 x 160 mm. Minimální počet zkušebních těles dle normy ČSN EN 196-1 [2]:  

� jedna sada tří trámečků pro zkoušku pevnosti v tahu za ohybu 

� šest polovin trámečků pro zkoušku pevnosti v tlaku    

 

Trámečky jsou nejprve zkoušeny na pevnost v tahu za ohybu. Zlomky trámečků  

ze zkoušky pevnosti v tahu za ohybu použijeme pro zkoušku pevnosti v tlaku.  

Suchá směs sanační malty se, dle pokynů výrobce nebo normy ČSN EN 196-1 [2], 

smíchá s určeným množstvím vody. Připravenou směs strojně zamícháme. Nejprve  

do míchačky nalijeme vodu a poté určené množství malty. Doba míchání je stanovena 

výrobcem (v technickém listě malty) nebo příslušnou normou ČSN EN 196-1 [2].  

Takto připravenou směs vkládáme do připravených a olejem vymazaných forem. Formy 

plníme ve dvou vrstvách a zhutníme na vibračním stole. Přebytečnou maltu odstraníme. 

Naplněné formy zarovnáme s jejich horním okrajem. Připravené vzorky umístíme  

do vlhkostní skříně. Ve vlhkostní skříni je trvalá teplota (20 ± 1)°C a relativní vlhkost 

vzduchu, min. 90 %. Vyjmutí těles z forem provádíme nejdříve 20 minut  

před zkoušením, pokud provádíme zkoušky po 24 hodinách. Jestliže provádíme 

zkoušky po více než 24 hodinách, můžeme vyjmout tělesa z forem  

až po 20 - 24 hodinách od jejich vyhotovení. Tělesa vyjmuta z forem ihned uložíme  

do vodního prostředí o teplotě (20 ± 1)°C tak, aby byl zajištěn přístup vody z každé 

strany tělesa. Na základě normy je těleso vyjmuto z vody nejdříve 15 minut  

před provedením zkoušky. 
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4.1.2 Stanovení objemové hmotnosti ztvrdlé malty 

Ke stanovení objemové hmotnosti sanační malty potřebujeme tři zkušební hranoly 

(jedna forma). Jednotlivé trámečky zvážíme a změříme jejich rozměry. Hmotnost 

zaokrouhlíme na 0,1 g; rozměry na 0,1 mm. Vypočteme objemovou hmotnost  

podle vzorce a zaokrouhlíme na nejbližších 10 kg/m3 [1]: 

ρ �  �
�     � ��

�	
                                                                                                           (1) 

kde: 

m - hmotnost zkoušeného tělesa [kg] 

V - objem zkoušeného tělesa [m3] 

 

4.1.3 Zkouška stanovení pevnosti v tahu za ohybu 

Stanovení pevnosti v tahu za ohybu provedeme na sadě tří trámečků. Jednotlivé 

trámečky podkládáme na válcové podpory, které jsou od sebe vzdáleny 100 mm. 

Zkušební vzorky umisťujeme kolmo na směr plnění. Trámeček je zatěžován válečkem, 

který v něm vyvolává ohybové a tahové síly. Rychlost zatěžování, dle normy  

ČSN EN 196-1, je rovnoměrnou silou (50 ± 10) N/s až do porušení.    

Pevnost v tahu za ohybu vypočteme pomocí vzorce [2]: 

R� �  ,�� ����
�	    � �

���
                                                                 (2) 

kde: 

Rf  - pevnost v tahu za ohybu [MPa] 

b - strana čtverce zkoušeného trámečku [mm] 

Ff - zatížení působící ve středu trámečku [N] 

l - vzdálenost mezi podporami [mm] 

 

4.1.4 Zkouška stanovení pevnosti v tlaku 

Stanovení pevnosti v tlaku provedeme na polovinách trámečků, které byly zlomeny  

při zkoušce pevnosti v tahu za ohybu. Jednotlivé vzorky vkládáme do lisu kolmo  

na směr plnění. Zlomky trámečků umístíme do středu tlačných desek lisu  

a za konstantní rychlosti (2400 ± 200) N/s zatěžujeme až do porušení tělesa. 

Zaznamenáme maximální dosažené silové zatížení a orientační pevnost v tlaku.  
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Před každým dalším měřením očistíme dotykové plochy tlačných desek lisu  

a odstraníme případné zbytky zkoušeného tělesa. Výslednou pevnost v tlaku 

zaokrouhlíme na nejbližších 0,1 N/mm2 [2].  

Pevnost v tlaku vypočteme ze vzorce [2]: 

R� �  ��
�    � �

���
                                                                                     (3) 

kde: 

Fc - maximální síla působící na zkoušené těleso [N] 

A - plocha zkoušeného vzorku [mm2] 

 

4.2.  Konzistence čerstvé malty 

Stanovení konzistence čerstvé malty provádíme rozlitím zkušebního vzorku  

dle ČSN EN 13395-1 [3]. 

 

4.2.1 Příprava malty  

Materiály potřebné na zkoušení musí být uloženy min. 24 hodin v laboratorním 

prostředí. Do nádoby míchačky nejprve nalijeme známé množství vody a poté přidáme 

suchou maltovou směs. Vše společně mícháme po dobu dvou minut.  

 

4.2.2. Zkouška rozlití 

Kovový kužel o výšce 60 mm, průměrech v horní části 70 mm a spodní části 100 mm 

umístíme na střásací stolek. Namíchanou směsí plníme kovový kužel ve dvou vrstvách. 

Každá vrstva je zhutněna 10 lehkými údery dusadla, z důvodů rovnoměrného plnění 

formy. Přebytečnou maltu zarovnáme s horním okrajem kužele. Kužel po 30 sekundách 

zvedneme a 15 nárazy stolku se malta rozlije. Průměr koláče se změří ve dvou  

na sebe kolmých směrech. Výsledek se udává s přesností na 1 mm. Hodnota tekutosti 

odpovídá střední hodnotě měření [3]. 
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4.3 Objemová hmotnost čerstvé malty 

Objemovou hmotnost čerstvé malty stanovíme jako poměr hmotnosti čerstvé malty  

a nádoby o známém objemu podle ČSN EN 1015-6 [7]. 

 

4.3.1 Příprava vzorku   

Suchou maltovou směs o určité hmotnosti smícháme s určeným množstvím vody. 

Připravíme čistou nádobu o známém objemu. 

 

4.3.2. Stanovení objemové hmotnosti 

Zjistíme hmotnost prázdné nádoby. Připravenou maltovou směsí naplníme měřící 

nádobu. Přebytečnou maltu nad okrajem nádoby odstraníme. Nádobu umístíme  

na vibrační stolek a vibrujeme. Postupně přidáváme další maltu. Jakmile je zaplněna 

celá nádoba a malta již v nádobě neklesá, přestaneme vibrovat. Nádobu s maltou 

zvážíme. Výsledná objemová hmotnost je výsledný průměr ze dvou měření 

zaokrouhlený na nejbližších 10 kg/m3 [7]. 

Objemovou hmotnost vypočítáme dle vzorce [7]: 

ρ� �  ��� ��
��

   � ��
�	�                  (4) 

kde: 

ρm - objemová hmotnost čerstvé malty [kg/m3] 

m1 - hmotnost prázdné nádoby [kg] 

m2 - hmotnost nádoby se zkoušenou maltou [kg] 

Vv - objem měřící nádoby [m3] 
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4.4 Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou 

Kvalitu a vlastnosti sanačních malt ověříme provedením odtrhových zkoušek. Odtrhové 

zkoušky slouží ke stanovení přídržnosti neprofilačního materiálu k podkladu. 

 

4.4.1 Příprava a nanášení správkového materiálu 

Povrch referenčních betonových těles musí být před nanesením správkového materiálu 

očištěn. Bezprostředně před nanesením správkového materiálu je čištění povrchu 

provedeno pomocí ocelového drátěného kartáče. Zkušební tělesa jsou umístěna  

do forem z důvodu, aby byla zajištěna stejná tloušťka nanesení opravného materiálu.  

Správkový materiál je zamíchán spolu s odměřeným množstvím vody a nanesen  

na očištěný povrch betonu. Podle typu zvoleného materiálu umístíme referenční 

betonová tělesa do svislé nebo vodorovné polohy.  

 

4.4.2 Ošetřování těles 

Po aplikaci opravného materiálu jsou na 24 hodin zkušební tělesa zakryta vlhkou fólií 

nebo je postupováno dle pokynů výrobce. Po uplynutí 24 hodin jsou betonová tělesa 

uložena pod vodou při teplotě (21 ± 2)°C po dobu 27 dní. Vzdálenost těles během 

uložení musí být min. 100 mm. Tělesa jsou z forem vyjmuta po 24 hodinách. 

Jakmile je ukončena fáze ošetřování, betonová tělesa jsou umístěna po dobu 7 dnů  

do standardního laboratorního prostředí při teplotě (21 ± 2)°C a relativní vlhkosti  

(60 ± 10)°C.  

 

4.4.3 Umístění odtrhových terčů 

Obroušením je očištěn odtrhový terč. Část terče, kde bude naneseno lepidlo, se odmastí  

a osuší. Kruhové terče umístíme na povrch správkového materiálu a přitlačíme 

nejpozději 24 hodin před plánovaným provedením odtrhové zkoušky. Přebytečné 

lepidlo odstraníme. Lepidlo necháme vytvrdnout podle návodu jeho výrobce. Počet 

kruhových odtrhových terčů (zkoušek) je stanoven dle normy ČSN EN 1542 [4]  

na 5 ks pro každé těleso. 

Na obr. 16 je znázorněno správné rozmístění kruhových odtrhových terčů [4]. 
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Obr. 16 Rozmístění odtrhových terčů [4] 

 

4.4.4 Provedení zkoušky 

Samotné provedení odtrhové zkoušky realizujeme pomocí odtrhového přístroje. 

Zařízení umístíme nad odtrhový terč, zajistíme spojení terče a přístroje na min. 2 závity.  

Umístění zařízení musí být takové, aby bylo kolmo k odtrhovému terči. Zatěžování 

provádíme plynulou rychlostí (0,05 ± 0,01) MPa/s až do porušení. Zaznamenáme  

max. napětí, určíme hloubku a typ porušení (Tab. 1). Provedeme průměr ze všech 

měření. Dle normy ČSN EN 1504-3 [5] určíme, zda materiál vyhoví či nikoliv.  

Pokud je místo porušení v lepidle, příslušnou soudržnost nezahrnujeme do výsledků.  

 

Typy porušení dle ČSN EN 1542 [4]: 

� A:  kohézní porušení uvnitř betonového podkladu 

� A/B: adhezní porušení mezi podkladem a první vrstvou (nátěr, malta) 

� B: kohézní porušení v první vrstvě 

� B/C: adhezní porušení mezi první a druhou vrstvou 

� C: kohézní porušení ve druhé vrstvě 

� -/Y: adhezní porušení mezi poslední vrstvou a lepidlem 

� Y: kohézní porušení v lepidle 

� Y/Z: adhezní porušení mezi lepidlem a kruhovým terčem 
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5. Experimentální část - Vliv teploty a vlhkosti na kvalitu 

sanační malty 

 

5.1 Sanace betonových konstrukcí 

Betonové a železobetonové konstrukce časem ztrácí své vlastnosti v důsledku vystavení 

nejrůznějším vlivům prostředí. Beton degraduje, ocelovou výztuž napadá koroze.  

Aby tyto účinky na betonové konstrukce nepůsobily v takové míře, beton sanujeme. 

Sanace betonových konstrukcí provádíme za účelem prevence, ochrany a opravy 

konstrukce, obnovení původních rozměrů i požadovaného estetického vzhledu. 

 

5.2 Sanační malty 

Sanační malty jsou stavební hmoty, pomocí kterých můžeme provádět sanaci 

betonových konstrukcí. Při výběru reprofilačních materiálů se soustředíme  

na tato hlediska: 

� přídržnost k podkladu, 

� nízkou nasákavost, 

� mrazuvzdornost, 

� malé objemové změny, 

� nízké smrštění. 

 

Rozdělení podle statické funkce: 

� bez statické funkce (výplňové), třídy R1, R2 

� se statickou funkcí (konstrukční), třídy R3, R4 

 

Rozdělení podle složení [7]: 

� cementové malty a betony (CC) 

� polymercementové malty a betony (PCC) 

� polymermalty a polymerbetony (PC) 

 

 



-39- 
 

5.2.1 Popis zkoušených materiálů 

Pro experimentální část této práce byly použity dva druhy sanačních malt pro opravu 

betonových konstrukcí. 

 

Sanační malta A 

Rychle tuhnoucí a tvrdnoucí podkladová a opravná malta určená k rychlé opravě 

betonových konstrukcí. Díky jejímu složení je zajištěn rychlý nárůst pevnosti.  

Při teplotě prostředí 20 °C vykazuje malta pevnost v tlaku větší než 60 MPa  

již po jednom dnu od aplikace, kdy po 2 hodinách již má pevnost 30 MPa. Možnost 

použití až do -10 °C. Malta je určena pouze pro aplikaci na vodorovné povrchy. 

Možnost nanesení vrstvy až 100 mm při jediné aplikaci. Malta spadá dle normy  

ČSN EN 1504-3 [5] do třídy R4, tedy malta se statickou funkcí. 

 

Sanační malta B 

Jednosložková konstrukční správková malta vyztužená vlákny určená pro opravy 

betonových konstrukcí. Malta může být použita na vodorovné i svislé plochy,  

do vnitřního i vnějšího prostředí při teplotě 5 °C až 30 °C. Bez vyztužení je možno 

nanést tloušťku až 50 mm. Aplikace na betonový povrch je možná strojně nebo ručně 

(pomocí hladítka). Malta vykazuje vlastnosti pro třídu R4, podle normy  

ČSN EN 1504-3 [5]. Po 7 dnech od aplikace dosahuje její pevnost v tlaku hodnoty  

více jak 40 MPa, když po 1 dnu má pevnost již 18 MPa. 

 

5.3 Experimentální prostředí 

Experimentální prostředí jsem se snažil přiblížit reálnému venkovnímu klimatu. 

Chování jednotlivých materiálů na konstrukci v charakteristických podmínkách teploty  

a vlhkosti. Vlastnosti materiálů jsem ověřoval dle jejich technických listů. 

Experimentální prostředí bylo vztaženo na lokalitu města Ostravy. Teplota byla zvolena 

na -10 °C, 0 °C, 15 °C a 22 °C. K těmto příslušným teplotám byla, z dostupných zdrojů, 

nalezena nejčastěji se vyskytující vlhkost prostředí v Ostravě za posledních 5 let [11]. 

Jednotlivé zkoumané materiály byly umístěny do různého typu experimentálního 

prostředí po dobu 3 dnů a poté uloženy v prostředí t = 22°C, w = 40 % (laboratorní 

prostředí). 
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Typy experimentálního prostředí (teplota a vlhkost) pro stanovení třídenní 

přídržnosti k podkladu [11]: 

� t = -10 °C, w = 86 % (Prostředí č. 1) 

� t = 0 °C, w = 93 %    (Prostředí č. 2) 

� t = 15 °C, w = 88 %  (Prostředí č. 3) 

� t = 22 °C, w = 40 %  (Prostředí č. 4) 

 

5.4 Konzistence a objemová hmotnost sanačních malt 

Součástí experimentální části této práce bylo i zjištění hodnoty konzistence a objemové 

hmotnosti sanačních malt. Objemová hmotnost malt byla zkoušena v čerstvém  

i ztvrdlém stavu. 

  

5.4.1 Konzistence čerstvé malty 

Zkouška konzistence čerstvé malty byla provedena v laboratorním prostředí. Zkoušeny 

byly oba druhy sanačních malt (malta A i B). Dle pokynů uvedených na obale výrobků 

bylo přepočteno množství vody i malty, které postačí pro zkoušku jejich konzistence. 

Čas a způsob míchání byl zvolen dle výrobce materiálu, abychom získali co nejpřesnější 

konzistenci. Další postup zkoušky je shodný s tím, který je uveden v kap. 4.2.2.  

 

Potřebné množství materiálů:  

Malta A: 2,2 kg směsi, 0,299 l vody 

Malta B: 2,3 kg směsi, 0,368 l vody 

 

Hodnoty rozlití: 

Malta A: 165,170 mm => průměrná hodnota = 168 mm 

Malta B: 170,175 mm => průměrná hodnota = 173 mm  
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5.4.2 Objemová hmotnost čerstvé malty 

Zkouška byla provedena podle normy ČSN EN 1015-6 [12]. V kapitole 4.3 je popsán 

podrobný postup zkoušení. Zkušební nádoba měla objem Vv = 1 l.  

Sanační malta A: 

m1 = 1,113 kg 

m2 = 3,321 kg 

Vv = 0,001 m3 

ρ� � ��� ��
��

�  �,� � ,�
!,!! � 2208 kg/m� => 2210 kg/m3 

 

Sanační malta B: 

m1 = 1,113 kg 

m2 = 3,198 kg 

Vv = 0,001 m3 

ρ� �  ��� ��
��

�  �, )*� ,�
!,!! � 2185 kg/m� => 2190 kg/m3 

kde: 

ρm - objemová hmotnost čerstvé malty [kg/m3] 

m1 - hmotnost měřící nádoby [kg] 

m2 - hmotnost nádoby se zkoušenou maltou [kg] 

Vv - objem měřící nádoby [m3] 

 

Výsledná objemová hmotnost obou zkoušených druhů sanačních malt je přibližně stejná 

s hodnotou uvedenou výrobcem materiálu. Výrobce udává hodnotu 2200 kg/m3  

u obou typů malt.   

 

5.4.3 Objemová hmotnost ztvrdlé malty 

Objemová hmotnost ztvrdlé malty byla zkoušena 7 dnů po vyhotovení trámečků  

podle ČSN EN 12190 [1]. Jednotlivé objemové hmotnosti trámečků se liší z důvodu,  

že na ně působilo různé prostředí. Trámečky byly ihned po jejich zhotovení umístěny  

do klimatické komory, kde na ně působila příslušná teplota a vlhkost. Postup stanovení 

objemové hmotnosti je shodný s postupem uvedeným v kap. 4.1.2. Objemové hmotnosti 

jsou uvedeny v tabulkách vlastností trámečků  P1/1 - P1/7 (Příloha 1). 
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5.5 Pevnost v tahu za ohybu  

Pevnost zkušebních trámečků v tahu za ohybu byla provedena vždy po 7 a 28 dnech  

od data jejich výroby podle ČSN EN 196-1 [2]. Pro každý typ experimentálního 

prostředí (Kap. 5.3) byly zhotoveny dvě sady trámečků, tzn. 6 kusů - tři kusy  

pro 7-denní pevnost, tři kusy pro 28-denní pevnost. Vypočtené hodnoty pevnosti v tahu 

za ohybu jsou uvedeny v tabulkách vlastností trámečků P1/1 - P1/7 (Příloha 1).  

Na obr. 17 je zobrazeno uložení zkušebního trámečku pro zkoušku v tahu za ohybu. 

Způsob porušení zkoušeného tělesa znázorňuje obr. 18. 

Výpočet [2]: 

R� �  ,�� ����
�	    � �

���
                                                                 (2) 

kde: 

Rf  - pevnost v tahu za ohybu [MPa] 

b - strana čtverce zkoušeného trámečku [mm] 

Ff - zatížení působící ve středu trámečku [N] 

l - vzdálenost mezi podporami [mm] 

 
Obr. 17 Zkušební trámeček připravený pro zkoušku pevnosti v tahu za ohybu  

(tříbodový ohyb) [13] 

 

Obr. 18 Porušení trámečku po stanovení pevnosti v tahu za ohybu [13] 
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5.6 Pevnost v tlaku 

Zlomky trámečků ze zkoušky pevnosti v tahu za ohybu byly podrobeny zkoušce 

pevnosti v tlaku podle ČSN EN 12190 [1]. Pevnost v tlaku se zkoušela  

také po 7 a 28 dnech od výroby. Počet hodnot pro pevnost v tlaku je 6. Z naměřených 

hodnot byl udělán průměr pro jednotlivé stáří (7 nebo 28 dnů) a typ prostředí,  

ve kterém se zkoušené vzorky nacházely.   

Výpočet pevnosti v tlaku [1]: 

-. �  /0
1  � 2

33�
                                                                                                  (3) 

kde: 

Fc - maximální síla působící na zkoušené těleso [N] 

A - plocha zkoušeného vzorku [mm2] 

 
Obr. 19 Zlomek trámečku zkoušený na pevnost v tlaku [13] 

 

Obr. 20 Vzorek malty po stanovení pevnosti v tlaku [13] 
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5.7 Příprava betonových těles 

5.7.1 Betonová tělesa (trámce) 

Byla vyrobena zkušební betonová tělesa (trámce) o rozměrech 150 x 700 x 150 mm. 

Betonové trámce byly rozděleny podle třídy pevnosti na: 

� betonové trámce 72 - pevnost v tlaku 72 MPa 

� betonové trámce 52 - pevnost v tlaku 51 MPa 

 

Použité značení 

Pevnosti v tlaku betonových těles byly zaokrouhleny. Beton pevnostní třídy 72 MPa  

byl zaokrouhlen na pevnost 70 MPa. Beton pevnostní třídy 51 MPa byl zaokrouhlen  

na pevnost 50 MPa. Sanační malty byly značeny písmeny A, B. 

Příklady použitého značení: 

A/70 - 1: Sanační malta A byla nanesena na povrch betonového trámce 70 MPa  

                  (skutečná pevnost 72 MPa), 1. odtrh. 

B/50 - 1: Sanační malta B byla nanesena na povrch betonového trámce 50 MPa  

                  (skutečná pevnost 51 MPa), 1. odtrh. 

 

5.7.2 Tryskání povrchu betonu 

Vyrobené betonové trámce, které byly ve výrobních formách, měly hladký, čistý povrch 

bez poškození. Aby bylo dosaženo simulace poškození betonu v reálné konstrukci, byly 

povrchy všech betonových trámců tryskány pomocí vysokotlakového vodního paprsku. 

Tlak tryskání dosahoval hodnoty 2200 barů. Tryskání provedla firma  

Mebikan spol. s r.o. Obr. 21 zachycuje provádění tryskání betonu. Na Obr. 22  

je zobrazen rozdíl mezi původním (výrobním) povrchem a povrchem, který byl tryskán. 

 

Obr. č. 21 Tryskání trámců vysokotlakým vodním paprskem tlakem 2200 barů [13] 
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Obr. č. 22 Vlevo původní (výrobní) povrch, vpravo tryskaný povrch betonu [13] 

 

5.8 Sanace betonových těles 

Vrstva sanačního materiálu, která byla potřebná pro vyspravení povrchu jednoho 

trámce, byla stanovena na 8 mm. Ze známých rozměrů betonových těles a tloušťky 

správkového materiálu byl vypočten objem potřebný pro reprofilaci jednoho 

betonového vzorku. Množství sanačního materiálu a vody uvedené v technickém listě, 

bylo přepočteno na množství potřebné pro vyspravení jednoho povrchu tělesa  

(viz. Tabulka 2). Pro každý typ prostředí byly vyhotoveny dva betonové trámce, každý 

jiné pevnosti (70 MPa, 50 MPa) pro sanační maltu A a dva trámce pro sanační maltu B. 

Druhy experimentálních prostředí, které působily na zkoušené sanační materiály,  

jsou uvedené v Tabulce 3. 

 

Tabulka 2: Přepočet množství materiálu na reprofilaci jednoho povrchu 

Druh 
malty 

Vydatnost  
Množství vody 
na 25 kg směsi 

Potřebná 
tloušťka 

Objem 
reprofilovaného 

povrchu 

Materiál  
na jednu 

reprofilaci  

kg směsi 
na m2/mm 

[litr] [mm] [m3] 
malta 
[kg] 

voda 
[litr] 

Malta 
A 

1,95 3,4 8 (10) 0,00105 2,05 0,30 

Malta 
B 

2,00 4,0 8 (10) 0,00105 2,10 0,34 

 

Pro vyspravení jednoho povrchu betonového tělesa o tl. 10 mm je zapotřebí 2,05 kg 

malty A a 0,30 l vody. 

Pro vyspravení jednoho povrchu betonového tělesa o tl. 10 mm je zapotřebí 2,1 kg 

malty B a 0,34 l vody. 
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Tabulka 3: Přehled experimentálních prostředí 

Prostředí 

Prostředí po aplikaci sanačního materiálu 

teplota 
0. - 3. den 4. - 7. den 8. - 28. den 

vlhkost 

č. 1 

t [°C]       
w [%] 

-10 -2 22 

86 40 40 

č. 2 
0 22 22 

93 40 40 

č. 3 
15 22 22 

88 40 40 

č. 4 
22 22 22 

40 40 40 

 

5.8.1 Doba účinku prostředí na zkoušený materiál, reprofilace 

Prostředí č. 1 (t = -10 °C, w = 86 %) 

Do tohoto prostředí mohla být použita pouze sanační malta A, protože odolává 

záporným teplotám prostředí. Opravná malta B byla použita až do prostředí č. 2. 

Teplota -10 °C byla určena z důvodu, že tato teplota je mezní hodnotou použití sanační 

malty A. 

 

Příprava betonových těles 

Dvě betonová tělesa, jedno pevnosti 70 MPa a jedno pevnosti 50 MPa, byla po dobu tří 

dnů umístěna do klimatické komory, kde byla vystavena prostředí č. 1. Po uplynutí tří 

dnů se tělesa přemístila do mrazícího boxu, kde zůstala další čtyři dny (viz. Tabulka 3). 

V mrazícím boxu byla nastavena teplota na cca -2 °C, vlhkost 40 %. Pro nanesení 

sanační malty tloušťky 8 mm byly použity boční desky, které vymezily její správnou 

vrstvu. 
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Obr. 23 Připravený povrch betonového tělesa na aplikaci správkového materiálu [13] 

 

Reprofilace povrchu 

Tělesa byla vyjmuta z mrazícího boxu a přenesena do laboratorního prostředí.  

Pokud se na povrchu tělesa vyskytovaly nečistoty, byly odstraněny. Zmrzlý povrch 

nemohl být navlhčen, protože by voda na povrchu změnila své skupenství na pevné. 

Led by zapříčinil špatné přilnutí správkového materiálu na podklad. Provedená sanace  

by nesplnila svůj účel. Správkový materiál byl tedy nanesen na suchý povrch těles 

pomocí hladítka. Při aplikaci bylo dbáno na řádné zatlačování materiálu do povrchu, 

aby byla zajištěna dostatečná přídržnost. Vyspravená tělesa, spolu s dvěma sadami 

trámečků, byla znovu umístěna do klimatické komory na tři dny do prostředí č. 1.  

Po uplynutí tří dnů byla betonová tělesa ponechána v prostředí č. 4 (laboratorní 

prostředí). 

 

Prostředí č. 2 - č. 4   

Ke zkoušení stanovení přídržnosti sanačního materiálu v prostředí č. 2 byla použita 

sanační malta A i B, přestože sanační malta B podle výrobce může být použita  

až od teploty prostředí 5°C. Pro další experimentální prostředí č. 3 (t = 15 °C, w = 88%) 

a prostředí č. 4 (t = 22%, w = 40 %) byly použity oba druhy sanační malty. 
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Počet vzorků a reprofilace 

Každému typu prostředí byla připravena dvě betonová tělesa pevnosti 70 MPa a dvě 

betonová tělesa pevnosti 50 MPa. Každý druh sanační malty byl nanesen na jedno 

betonové těleso s vyšší pevností (70 MPa) a jedno s nižší (50MPa). Po aplikaci byla 

tělesa umístěna do klimatické komory, podle prostředí (č. 2 - č. 4), po dobu  

tří dnů (viz. Tabulka 3). Po uplynutí stanovené doby tří dnů byla tělesa přesunuta  

do experimentálního prostředí č. 4 (laboratorní prostředí), kde zůstala až do provedení 

28 denní zkoušky přídržnosti k podkladu. Na obr. 24 je zobrazen reprofilovaný povrch 

betonových těles před umístěním do klimatické komory. 

 

Obr. 24 Čerstvě reprofilovaný povrch betonových trámců [13] 

 

5.8.2 Stanovení přídržnosti k podkladu (odtrhová zkouška) 

Postup provedení odtrhových zkoušek byl u všech typů prostředí stejný. Odtrhová 

zkouška byla prováděna v termínech: 

� 3 dny po aplikaci správkového materiálu 

� 7 dnů po aplikaci správkového materiálu 

� 28 dnů po aplikaci správkového materiálu 

 

Odtrhové terče  

Po aplikaci správkového materiálu byly na povrch nalepeny kruhové odtrhové terče  

o průměru (50 ± 0,5) mm. Povrch terčů musel být rovný a čistý. Aplikace odtrhových 

terčů byla provedena vždy min. 24 hodin před zahájením odtrhové zkoušky.  

Na povrch terčů se nanesla tenká vrstva dvousložkového epoxidového lepidla. 
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Terč s naneseným lepidlem byl umístěn na reprofilovaný povrch a přitlačen. Počet terčů 

byl pro každou zkoušku 6 kusů např.: 3 terče na betonové těleso s pevností 70 MPa,  

3 terče na betonové těleso s pevností 50 MPa pro odtrhovou zkoušku po 3 dnech  

od aplikace.  

 

Obr. 25 Odtrhové terče aplikované na reprofilovaný povrch [13] 

 

Odtrhová zkouška 

Před samotným zahájením odtrhové zkoušky bylo potřeba obřezat odtrhové terče. Práce 

byla provedena pomocí kotoučové brusky na beton. Na obr. 26 je znázorněn odtrhový 

terč připravený na zkoušku stanovení přídržnosti k podkladu. Samotná odtrhová 

zkouška byla provedena pomocí odtrhového přístroje. Další postup zkoušky byl shodný 

s postupem uvedeným v kap. 4.4.4. Po odtrhnutí všech terčů bylo určeno místo porušení 

(Tabulka 4). Výsledné hodnoty odtrhových zkoušek pro všechny typy prostředí jsou 

uvedeny v tabulkách P2/1 - P2/7 (Příloha 2). 
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Obr. 26 Obřezaný odtrhový terč pro zkoušku stanovení přídržnosti k podkladu [13] 

 

Tabulka 4: Typy porušení při zkoušení přídržnosti k podkladu [9] 

Označení 
místa 

porušení 
Místo porušení 

A/B 
lomová plocha na styku terče (A)  

a lepidla (B) 

B lomová plocha v lepidle 

B/C 
lomová plocha na styku lepidla (B)  

a reprofilačního materiálu  

C lomová plocha v reprofilačním materiálu 

C/D 
lomová plocha na styku reprofilačního 

materiálu (C) a podkladního betonu (D) 

D lomová plocha v podkladním betonu 
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5.9.1 Výsledné pevnosti 

Při srovnání dosažených výsledk

jsem porovnal a zjistil, že sana

Sanační malta A má v prů

B. Obě malty vykazují rychlý nár

cca 80 % konečné pevnosti (

Graf 1: Naměřené pevnosti v

       min. hodnota pevnosti v
       min. hodnota pevnosti v
     * teplota prostředí dle technického listu výrobce 20°C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

-10

P
ev

no
st

 [M
P

a]

Srovnání pevnosti v tlaku po 7 dnech 

-51- 

5.9 Vyhodnocení experimentální části 
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ěřená pevnost tahu za ohybu zkušebních těles po 28 dnech

min. hodnota pevnosti v tahu za ohybu pro maltu A po 28 dnech (10 MPa)*
 tahu za ohybu není v technickém listu pro maltu B 

 

Tabulka 5: Ovlivnění nárůstu pevnosti vlivem prostředí

Sanační malta A Sanační malta B

Pevnost v tahu 
za ohybu 

Pevnost          
v tlaku 

Pevnost v tahu 
za ohybu 

σ [MPa] σ [MPa] σ [MPa] 

0,9 6,1 -* 

1,8 17,4 -* 

7,6 84,2 4,5 

8,9 92,1 6,6 

8,2 80,1 4,7 

8,8 90,3 6,3 

7,7 81,3 4,0 

8,3 92,9 5,3 

Zkouška nebyla provedena dle požadavku technického listu výrobce

ůsobilo na trámečky po 3 dny od výroby (viz. Tabulka 3

ení vytvrzování malty, to bylo po umístění do laboratorního prost

0 15 22

Teplota [ºC]

Srovnání pevnosti v tahu za ohybu 
po 28 dnech

po 28 dnech 

 

tahu za ohybu pro maltu A po 28 dnech (10 MPa)* 
technickém listu pro maltu B uvedena 

stu pevnosti vlivem prostředí 

ční malta B 

Pevnost v tahu 
 

Pevnost          
v tlaku 

 σ [MPa] 

-* 

-* 

45,3 

52,4 

49,1 

62,8 

47,1 

56,5 

Zkouška nebyla provedena dle požadavku technického listu výrobce 

Tabulka 3), nezpůsobilo 

ní do laboratorního prostředí  

Srovnání pevnosti v tahu za ohybu 

Malta A

Malta B



 

5.9.2 Výsledné hodnoty př

Sanační malta A 
Výsledné hodnoty přídržnosti k

experimentálních prostř

než 2,5 MPa, což s rezervou spl

V jediném prostředí č. 1

Tato malá přídržnost 

teplotou prostředí a zmrzlým podkladním betonem. 

jako extrémní, kdy v technickém listu výrobce je možná aplikace práv

Sanační malta A vykazovala velic

kdy po 7 dnech od aplikace, m
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5.9.2 Výsledné hodnoty přídržnosti k podkladu 

řídržnosti k podkladu malty A byly výborné. Malta ve všech 

experimentálních prostředích měla přídržnost k podkladu po 28 dnech v

rezervou splňuje požadavky na malty třídy R4 (

ř č. 1 byly její hodnoty výrazně menší, nevyhovující (

 byla s velkou pravděpodobností ovlivněna nízkou zápornou 

ředí a zmrzlým podkladním betonem. Záporná teplota byla zvolena 

technickém listu výrobce je možná aplikace právě

ní malta A vykazovala velice rychlý nárůst přídržnosti k podkladu (

kdy po 7 dnech od aplikace, měla hodnoty přídržnosti (kromě

MPa, což již vyhovuje normě ČSN EN 1504-3 [5], pro malt

Nárůst přídržnosti materiálu k podkladu, malta A

min. hodnota přídržnosti k podkladu pro sanační maltu tř
do této kategorie 
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podkladu (Graf 5),  
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[5], pro malty třídy R4  
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řídržnosti k podkladu této malty byly nízké a to s

ční malta B nepřekročila hodnotu přídržnosti 2,0 MPa ani v

experimentálním prostředí (Graf 6), (v prostředí č.1 nebyla zkoušena, 

viz. kap. 5.2.1). Hodnoty přídržnosti byly v největší pravděpodobnost

nedodržením technologického postupu aplikace dle technického listu výrobce 

čení podkladu, ošetřování vlhčenou folií a špatným vtla

materiálu do podkladu).   

Nárůst přídržnosti materiálu k podkladu, malta B

přídržnosti k podkladu pro sanační maly třídy R1, R2, sana
malta dle technického listu má spadat do třídy R4 

 

ůvodů by bylo vhodné tyto zkoušky zopakovat a ov

kvalitu napojení této sanační malty s podkladem. 
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Srovnání zkoušených malt podle jejich přídržnosti k podkladu po 3 dnech

Srovnání zkoušených malt podle jejich přídržnosti k podkladu po 7 dnech 

Srovnání zkoušených malt podle jejich přídržnosti k podkladu po 28 dnech

min. hodnota přídržnosti k podkladu sanačních malt třídy R4
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6. Závěr 

Zpracovaná bakalářská práce popisuje v teoretické části nejčastěji vyskytující se vady  

a poruchy betonových konstrukcí, druhy vybraných sanačních postupů pro opravu 

betonových konstrukcí. 

 

V experimentální části byl řešen vliv prostředí na kvalitu sanačních malt. Pomocí 

vodního paprsku bylo simulováno poškození na reálné konstrukce. Povrch referenčních 

těles byl sanován. Sanační malty na konstrukci byly vystaveny různému prostředí. 

Zajímalo mě, jak prostředí ovlivní provedenou sanaci a její přídržnost k podkladu,  

zdali hodnota přídržnosti vyhoví podle normy ČSN EN 1504-3 [5]. Přídržnost 

k podkladu byla zjištěna pomocí odtrhové zkoušky. Sanační malty byly také zkoušeny 

na stanovení pevnosti v tahu za ohybu, pevnost v tlaku, objemovou hmotnost 

v čerstvém i ztvrdlém stavu, hodnotu rozlití. 

 

Z výsledků uvedených ve vyhodnocení experimentální části je zřejmé, že sanační malty 

splňují pevnostní parametry v tlaku stanovené normou ČSN EN 1504-3 [5] pro sanační 

malty se statickou funkcí třídy R4 (≥ 45 MPa). Pouze vzorky sanační malty A 

nevyhověly v prostředí č. 1. Záporná teplota tohoto prostředí byla tak nízká,  

že již nebyla plně obnovena hydratace materiálu a to ani po uložení vzorků  

do laboratorního prostředí. Tyto vzorky by splnily kritéria pouze pro třídu R2  

(≥ 15 MPa), tedy bez statické funkce. Je překvapivé, že sanační malta B, která je určena 

do prostředí od 5 °C, splnila pevnostní požadavky v tlaku již v prostředí č. 2,  

kdy teplota prostředí byla 0 °C. V tomto případě, bylo obnoveno vytvrdnutí malty  

po umístění do laboratorního prostředí (prostředí č. 4). 

 

Výsledné hodnoty přídržnosti k podkladu jsou rozdílné vzhledem k prostředí a druhu 

zkoušeného materiálu. Sanační malta A (kap. 5.2.1) splnila požadavky na přídržnost 

k podkladu dle ČSN EN 1504-3 [5], kromě prostředí č. 1, kde výsledné hodnoty byly  

i po 28 dnech nevyhovující. V technickém listu je uvedeno, že malta může být použita 

při teplotě -10 °C, ale podklad je třeba rozmrazit. V tomto případě nebyla teplota 

podkladu min. 0 °C, což s velkou pravděpodobností ovlivnilo konečné hodnoty 

přídržnosti. Tento krok byl zvolen s ohledem na běžnou stavební praxi, kdy nejsou plně 

respektovány požadavky výrobců stavebních materiálů. Přídržnost, zaznamenána 
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v jiných prostředích, splňuje kritérium pro malty se statickou funkcí třídy R4  

(≥ 2,0 MPa) dokonce po 7 dnech od aplikace správkového materiálu. 

Sanační malta B (kap. 5.2.1) nesplnila požadavky přídržnosti na třídu R4 v žádném 

experimentálním prostředí. Výrobce sanační malty uvádí, že sanační malta B  

má přídržnost splňující požadavky třídy R4 (≥ 2,0 MPa). Hodnoty přídržnosti byly 

výrazně ovlivněny nedodržením těchto faktorů při provádění sanace: 

� vlhčení podkladu před aplikací správkového materiálu 

� vtlačení materiálu do podkladu 

� ošetřování po aplikaci materiálu (nepoužití vlhčené fólie) 

 

Výše uvedené faktory jsou důvodem, proč by měla být tato část zkoušek zopakována. 

Doporučení pro stavební praxi:  

Sanační malty pro opravy betonových konstrukcí jsou vhodným nástrojem 

k prodloužení životnosti konstrukce. Výsledná sanace splňuje svou funkci, pokud jsou 

splněny základní technologické požadavky pro její provedení. Sanaci by měly provádět 

pouze odborné firmy, které znají správný postup a budou jej při sanaci respektovat. 
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