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1 1 ÚVOD 

Tématem diplomové práce je „Vliv vláken na fyzikální vlastnosti podlahových 

potěrů“. Hlavním důvodem pro využívání vláken, je jejich pozitivní vliv na objemové změny 

a na pevnostní vlastnosti litých podlahových potěrů. 

Litý podlahový potěr během hydratace prochází chemickými procesy. Jejich 

důsledkem dochází ke změně objemu, což se na výsledném potěru zásadně projeví – lze 

pozorovat např. vznik trhlin, ztrátu žádoucí pevnosti či trvanlivosti nebo změnu ve vzhledu 

potěru. Všechny tyto změny představují velký problém. Kupříkladu trhliny vzniklé 

nabýváním nebo smršťováním potěru mohou nabývat velkých rozměrů a mohou tak 

vyžadovat nutné opravy, které pochopitelně vedou ke zvýšeným nákladům. Tomuto je 

v každém případě nutné předcházet.  

Složení potěru bývá klíčovým faktorem určujícím jeho následné chování. Lze říci, že 

potěry pojené cementem jsou z hlediska objemových změn nejrizikovější, a proto se při jejich 

zhotovování používají příměsi, speciální přísady a případně také vlákna, které mohou 

pozitivně a ve velké míře fyzikální vlastnosti daného potěru ovlivnit. 

Litý potěr je stavební materiál, který samovolným rozlitím čerstvé směsi vytváří 

roznášecí vrstvu podlahového souvrství. Zpracování se neprovádí klasickým hutněním 

(vibrační latě apod.), ale speciálními tyčemi (hrazdami). Využívá se pro podlahové roznášecí 

vrstvy sloužící buď jako podklad pod finální nášlapnou vrstvu (PVC, dlažba, koberec, parkety 

apod.), nebo přímo jako nášlapná vrstva, která ještě prochází speciálními povrchovými 

úpravami (epoxidové stěrky, broušení a napouštění povrchu). Použití takto povrchově 

upraveného a správně vyzrálého litého potěru je vhodné také do vlhkých nebo venkovních 

prostor cyklicky vystavovaných mrazem. 
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2 2 TEORETICKÁ ČÁST  

2.1 Technologie provádění samonivelačních podlahových potěrů 

Cílem této kapitoly je seznámení s typy potěrů, které se běžně používají v praxi, a 

samotným postupem provádění. Jsou zmíněny jeho fáze zahrnující přípravu povrchu, na níž 

má být potěr proveden, ukládání litého potěru a jeho následné ošetření. 

V současné době se velmi často používají lité podlahové potěry, které se vyznačují 

snadnou aplikací, a proto se jim dnes dává přednost před jinými řešeními. Pro zhotovování 

lité podlahy se nejvíce využívají dva druhy směsi, a to cementový nebo anhydritový potěr.  

V České republice tyto směsi vyrábí například skupina Českomoravský beton, a.s., 

pod obchodními značkami ANHYMENT
®
 a CEMFLOW

®
. Tyto směsi jsou hodně tekuté a 

neobsahují póry. Takové vlastnosti umožňují směsi vyplnit veškeré prostory mezi jednotkami 

systému podlahového topení. Výsledkem je podlaha, která je schopná dobře rozvádět a 

akumulovat teplo a lze snadno regulovat podlahové vytápění. Lité potěry umožňují dosažení 

ideálně rovného povrchu s dobrou pevností a odpadá tak potřeba dalšího vyrovnávání 

povrchu. 

2.1.1 Typy potěrů a základní podmínky jejich ukládání 

Potěry dělíme dle jejich umístění v konstrukci na potěr spřažený s podkladem, potěr 

oddělený od podkladu separační vrstvou a plovoucí potěr (obrázek 1). 

 

Obrázek 1: Typy potěrů 

Potěr spřažený s podkladem neslouží jako samonosná konstrukce. Kopíruje 

všechny deformace svého podkladu, klade se v tloušťkách cca 10–30 mm, ale typologicky lze 

do této kategorie zařadit i stěrky kladené v tloušťkách výrazně menších. Používá se zejména 
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jako vyrovnávací vrstva nebo pro zlepšení vlastností povrchu podlahy. Tyto potěry jsou velmi 

náročné na provedení, zejména na dosažení požadované soudržnosti s podkladem 

a na ochranu proti ztrátě vlhkosti. Zároveň se v nich promítají trhliny a další defekty 

z podkladu. [8] 

Potěr oddělený od podkladu separační vrstvou se používá zejména v případech, 

kdy nelze zajistit soudržnost potěru s podkladem (např. zaolejované staré podklady, podklady 

s nátěrem) nebo když je žádoucí vyloučit promítnutí trhlin z podkladu do potěru (v trhlinách 

nesmí docházet k pohybu ve svislém směru). Tento potěr je ve svislém směru podpírán 

podkladem a ve vodorovném směru se může nezávisle na podkladu deformovat. Tloušťky 

aplikovaných vrstev se v tomto případě obvykle pohybují v rozmezí 20–40 mm. [8] 

Plovoucí potěr je nejčastějším typem potěrů používaným v bytových a občanských 

stavbách kvůli nutnosti izolovat prostory v různých podlažích od přenosu krokového hluku. 

Tento potěr působí zcela nezávisle na podkladu podlahy, a to ve vodorovném i ve svislém 

směru zároveň. Jeho únosnost závisí nejen na tloušťce a mechanických vlastnostech vlastního 

potěru, ale velmi výrazně také na stlačitelnosti zvukové či tepelné izolace pod potěrem. 

Aplikuje se v tloušťkách od cca 40 mm – konkrétní požadavky jsou uvedeny v normě ČSN 74 

4505. [8] 

2.1.2 Příprava povrchu pro uložení potěru 

Na celou plochu budoucí podlahy se podkládá tepelná izolace a na ni nenasákavý 

podklad (izolační PE folie). Tato folie plní funkce separační vrstvy mezi deskou a litým 

podlahovým potěrem. Po obvodu místnosti se na zdech upevní dilatační pás z pěnového 

polyetylenu (obrázek 2). 
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Obrázek 2: Dilatační pás z pěnového polyethylenu 

V případě zhotovování vytápěné podlahy se na izolační PE folii aplikují systémové 

desky s realizovanými rozvody (obrázek 3). Po obvodu místnosti se na zdech upevní dilatační 

pás z pěnového polyetylenu. Trubky podlahového vytápění se montují na systémové desce v 

roztečích o velikosti 100–150 mm. [9] 

 

Obrázek 3: Systémové desky s realizovanými rozvody 

Před nalitím čerstvého betonu je důležité nastavit výšku litého potěru. Toto 

provádíme nastavením tzv. trojnožek (terče, obrázek 4) pomocí laseru nebo hadicové 

vodováhy (obrázek 5). 
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Obrázek 4: Trojnožka 

 

Obrázek 5: Nastavování výšky litého potěru 

Trojnožky se zpravidla rozmisťují v roztečích 2 m, jejich výška se volí na základě 

vlastností litého potěru, konkrétně podle pevnostní třídy v tlaku, tahu za ohybu a podle 

požadavků na celkovou únosnost podlahové konstrukce.  
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2.1.3 Ukládání litého potěru 

Čerstvý potěr se vyrábí v betonárně a pak se dopravuje na stavbu v autodomíchávači 

(obrázek 6). Autodomíchávače nepotřebují manipulační prostor pro plnění, jsou nenáročné 

na místo, nevyžadují připojení ke zdroji vody a elektřiny a nezanechávají na stavbě žádný 

odpad, proto jsou výhodné oproti mobilním silům. 

 

Obrázek 6: Autodomíchávač 

Před ukládáním litého potěru se provádí zkouška rozlivu (obrázek 7), která umožňuje 

kontrolu konzistence směsi. Kontrola se zpravidla provádí realizační firmou při přejímce, 

ale může ji provést také obsluha výrobcem dodaného čerpadla. Zkouška rozlivu se provádí dle 

ČSN EN 1015-3 pomocí Haegermannova kužele na rozlivové desce. [9] 
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Obrázek 7: Zkouška rozlivu 

Pro lití směsi z autodomíchávače se využívá mobilního pístového čerpadla 

(obrázek 8). 

 

Obrázek 8: Čerpání čerstvého betonu z autodomíchávače 

Z autodomíchávače se potěr dostává do čerpadla přes násypku a dale gumovými 

hadicemi o průměru 50 mm (obrázek 9 a 10). Maximální povolená vzdálenost dopravy směsi 
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pístovým čerpadlem je 150 m vodorovně nebo 30 m svisle. Při lití anhydritového potěru platí 

stejné maximální vzdálenosti, ale využívá se šnekové čerpadlo. Použité hadice musí mít 

průměr 50 mm v celé své délce.  

 

Obrázek 9: Lití cementového potěru ne PE folii 

 

Obrázek 10: Lití cementového potěru systémové desky s realizovanými rozvody 

Pro dosažení rovnoměrného rozmístění směsi je nutné lité potěry zhotovovat 

postupným naléváním kývavými pohyby z hadic na nenasákavý podklad do výšky vyznačené 

trojnožkami. Směs musí být nalitá tak, aby nedošlo k jejímu vnikání pod separační vrstvu. 
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Lití je doporučeno provádět v rozmezí teplot vnějšího a vnitřního prostředí stavby mezi +5 °C 

a +25 °C. Tato teplota musí být zachována po dobu následujících tří dnů po uložení litého 

potěru. [9] 

Aby bylo dosaženo správného hutnění lité směsi, nalitá plocha se zpracovává 

vlněním pomocí speciálních nivelačních hrazd. Tím je usnadněno rozlití směsi a dosaženo 

vyplnění všech míst a dutin, které často vznikají např. v rozích místnosti nebo 

pod podlahovým topením. Proces vlnění se provádí nejprve v jednom směru (obrázek 11), 

přičemž musí být použita větší síla a tyč musí procházet celou tloušťkou uložené vrstvy až na 

podklad. [9] 

Druhé vlnění probíhá v kolmém směru (obrázek 12) a menší silou, přičemž hrazda 

je ponořena pouze do poloviny tloušťky uložené vrstvy. Vyrovnávání povrchu lité směsi 

je nutné provést, dokud je směs maximálně zpracovatelná, což znamená, že musí započít 

ihned po jejím nalití na plochu. Po nivelaci jsou všechny nerovnosti na povrchu potěru 

zahlazené. [9] 

 

Obrázek 11: Hutnění lité směsi v kolmém směru 

 

2.1.4 Ošetření litého potěru 

Během vysychání může dojít u litých cementových potěrů ke smršťování, jehož důsledkem 

může být vznik trhlin. Pro omezení těchto nežádoucích důsledků je nezbytné potěr ihned 

po znivelování ošetřit speciálním ochranným postřikem (obrázek 13). Tento postřik 
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je součástí dodávky lité směsi a využívá se také pro ochranu potěru proti odparu. Je důležité 

chránit potěr před přímým slunečním zářením, před průvanem i prudkou změnou teplot. 

Co se týče anhydritového litého potěru, pro jeho správné vyzrání není možné nuceně potěr 

vysušovat minimálně sedm dní od ukládky. 

 

Obrázek 12: Ošetření potěru ochranným postřikem 

Po podlahovém potěru je možné chodit nejdříve po 24–48 hodinách od uložení. 

Částečné zatížení podlahy je přípustné po 72 hodinách od zhotovení podlahového potěru, 

a to při teplotě v rozmezí 15–20 °C. Před pokládkou lepené nášlapné vrstvy (v případě 

potřeby) se povrch potěru ještě přebrousí a provede se kontrola zbytkové vlhkosti potěru. Poté 

je podlaha hotová (obrázek 14). [9] 
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Obrázek 13: Hotová podlaha 

2.1.5 Výhody betonových podlah z cementových potěrů 

Mezi nesporné výhody podlah zhotovovaných z cementových potěrů patří [14]: 

 krátké termíny realizace (možnost zhotovení až 1000 m
2
 podlahy 

za jeden den), 

 výborná kvalita podlahy za výhodnou cenu, 

 hladký a litý vzhled výsledné podlahy, 

 vysoká pevnost podlahy, 

 vhodnost jak pro novostavbu, tak i pro rekonstrukce, 

 široké uplatnění (vhodnost pro dílny, garáže, balkony, rodinné 

domy, bytové domy nebo průmyslové prostory), 

 vhodnost pro podlahové topení, 

 možnost čerpání potěru do velkých výšek, 

 vysoká požární odolnost, 
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2.2 Lití betonových podlah v praxi – Domov seniorů GrandPark 

v Hradci Králové 

Během vypracovávání této diplomové práce jsem došla k závěru, že by bylo dobré 

informace o zhotovování litých cementových potěrů z knih a internetu doplnit také o poznatky 

z praxe. Z toho důvodu jsem navštívila staveniště v Hradci Králové, kde stavební společnost 

PORR a.s. právě dokončuje výstavbu domova pro seniory GrandPark. Pracovníci PORR a.s. 

mě obeznámili s detaily stavby a v praxi mi ukázali betonování podlah, což předkládám 

níže ve stručné reportáži. 

Výstavba domova GrandPark byla zahájena v lednu 2015, její plánované dokončení 

je v lednu 2016. Jedná se o čtyřpodlažní budovu s krytou venkovní terasou a rozsáhlými 

zahradami, v níž by mělo být ubytováno až 150 seniorů a zaměstnáno na 65 lidí. Na začátku 

září 2015 byla dokončena hrubá stavba a část prací na venkovních objektech, byly osazovány 

výplně otvorů a připravována realizace obvodového pláště; v interiérech byly dokončovány 

příčky a vnitřní instalace. [7] 

Před zhotovením podlahy byly nejprve připraveny rozvody pro elektřinu a potrubí. 

Pro upevnění polohy kabelů se používala ocelová kostra (obrázek 15), potrubí byla zabalena 

do potrubních izolací a následně ukotvena k nosné konstrukci pro zabránění jejich pohybu 

a upevnění pozice (obrázek 16).  
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Obrázek 14: Příprava rozvodů pro elektřinu 

 

Obrázek 15: Kotvení rozvodů pro potrubí k nosné konstrukci 

Následně byly uloženy desky tepelné izolace s vyřezanými výkleny pro potrubní 

a elektrické rozvody (obrázek 17). 
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Obrázek 16: Uložení tepelné izolace (výklenek pro rozvody a pro potrubí) 

Desky izolace byly překryty separační PE folií a po obvodu místnosti byl upevněn 

dilatační pás z pěnového polyetylenu (obrázky 18 a 19). 

 

Obrázek 17: Dilatační pás z pěnového PE 
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Obrázek 18: Uložení separační PE folie a terčů 

Byly aplikovány trojnožky (terče)  pro stanovení výšky potěru, čímž byly dokončeny 

poslední přípravy před samotným betonováním (obrázek 20).  
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Obrázek 19: Chodba před betonováním 

Na stavbu dorazil autodomíchávač s litým potěrem. Autodomíchávač byl přistaven 

k čerpadlu a hadice čerpadla byly protaženy budovou do míst, kde bude probíhat lití litého 

potěru (obrázek 21). 

Hned poté začalo lití potěru (obrázek 22), který byl následně zarovnán a byl na něj 

aplikován ochranný postřik. Potěr se poté nechal tuhnout, aby dosáhl finální pevnosti, po cca 

4 dnech byl potěr zbroušen tak, aby byl jeho povrch zcela hladký. 
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Obrázek 20: Lití cementového potěru 

Nezbytné bylo provádění dilatačních spár, ideálně každých cca 40 m
2
. Zapomenutí 

provedení spáry vedlo ke vzniku trhliny (obrázek 23), kterou již nelze nijak odstranit. 

 

Obrázek 21: Vznik trhliny v místě, kde by měla být dilatační spára 
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2.3 Modul pružnosti 

Modul pružnosti (E) patří mezi základní charakteristiky betonu. Aby byla podlaha 

schopna unést veškeré napětí a zatížení, kterému bude vystavena, je nezbytné, aby byl na její 

zhotovení použit litý materiál s takovým složením, které zajistí požadovanou hodnotu modulu 

pružnosti navrženou projektantem. 

Modul pružnosti (obrázek 24) vyjadřuje závislost mezi přetvořením (ε) a namáháním 

nebo také napětím (σ) ztvrdlého potěru. Prakticky to znamená, že potěr s vyšším modulem 

pružnosti bude při stejném zatížení deformován méně než potěr s nižším modulem pružnosti. 

[6] 

 

Obrázek 22: Modul pružnosti – specifikace a výpočet 

Vyzrálé potěry vykazují vyšší modul pružnosti než čerstvé zatvrdlé potěry. Potěry s 

vyšším modulem pružnosti mají tvrdší povrch, zvuk se v nich šíří rychle a s vysokou 

frekvencí. Oproti tomu v potěry s nižším modulem pružnosti se zvuk šíří pomaleji a s nižší 

frekvencí a jejich povrch je měkčí (obrázek 25). 
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Obrázek 23: Vlastnosti betonu s nízkým a vysokým modulem pružnosti 

Hodnota modulu pružnosti se odvíjí hlavně od složení potěru – svou roli hraje kvalita 

použitých složek i jejich vzájemný poměr. Modul pružnosti kameniva nabývá vyšších hodnot 

než u cementové pasty, E pro oba materiály vykazují linearitu závislosti σ-ε. Hodnota E pro 

beton se pak pohybuje v rozmezí modulů pružnosti těchto dvou složek a její závislost σ-ε je 

nelineární. Příčinou zakřivení jsou vzájemné vazby mezi kamenivem a cementovým 

kamenem vedoucí ke vzniku mikrotrhlin a lokálních napětí na rozhraní těchto složek. 

Přetvoření betonu tak roste rychleji, což se projeví typickým zakřivením. Dále je model 

pružnosti negativně ovlivňován mírou jeho pórovitosti, kvalitou a množstvím použitého 

kameniva, správným uložením a ošetřováním. [6] 

Pevnost potěru v tlaku (fc) a modul pružnosti spolu nesouvisejí – jejich závislost není 

možné definovat obecně, aby byla použitelná na jakýkoli beton s libovolným složením. Jejich 

vztah se tedy stanovuje pro konkrétní beton s daným složením, a pokud se toto složení změní, 

je nutné znovu definovat i poměr fc a E. [13] 

Stejně jako pevnost potěru lze totiž i modul pružnosti ovlivnit změnou složení 

potěru, a to především změnou vodního součinitele, druhu a kvality kameniva, druhu 

použitého cementu nebo změnou množství a druhů použitých přísad či příměsí. Některé z 
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těchto změn u čerstvého potěru sice mohou vylepšit jeho pevnost, ale zároveň mnohou 

negativně ovlivnit jeho modul pružnosti, což je nutné brát v úvahu a popř. také předepsat ve 

specifikacích daného potěru. [6], [13] 

Typy modulu pružnosti a jejich měření 

Podle způsobu, jakým je měřen či zkoušen, se modul pružnosti dělí na statický a 

dynamický; podle odečtu z pracovního diagramu pak na tečnový nebo sečnový  (obrázek 26). 

Statický modul pružnosti se stanovuje ze závislosti mezi napětím a poměrným přetvořením. 

Průběh této závislost ale není lineární, ale odvíjí se od napětí, při němž se stanovuje. Sečnový 

modul pružnosti je vyjádřen poměrem σ/ε a nabývá větších hodnot než tečnový modul 

pružnosti, jenž je charakterizován směrnicí ke křivce σ-ε. [6] 

 

Obrázek 24: Typy modulů pružnosti 

Pro stanovení statického E se využívají betonové hranoly o rozměrech 100 x 100 x 

400 mm, které se umisťují do zkušebních lisů. Na vzorek působí napětí 0,5 N/mm
2
 (σ2), které 

se poté postupně zvyšuje rychlostí 0,6±04 N/mm
2
 za vteřinu, až je dosaženo napětí o velikosti 

jedné třetiny očekávané hodnoty velikosti v tlaku (σ1) – ta je určena za stejných podmínek 
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na pomocných vzorcích stejné velikosti a tvaru.  Napětí je udržováno po dobu 60 sekund, 

hodnoty síly a deformace jsou kontinuálně zaznamenávány a zpracovávány. [13] 

Pokud se přetvoření vzorku liší od průměrné hodnoty o více než 20 %, musí se 

vzorek opětovně vycentrovat a celá zkouška zopakovat. Pokud se nezdaří snížit rozdíl od 

průměru pod 20 %, vzorek se musí upravit nebo se vyřadí. Je-li poté vycentrování dostatečně 

přesné, provedou se stejným způsobem další dva zátěžové cykly se stejnými hodnotami napětí 

σ2 a σ1. Po posledním cyklu se při dosažení hodnoty σ1 pak zvyšuje napětí specifikovaným 

způsobem, dokud nedojde k porušení vzorku. Poté se vypočítává průměrné přetvoření. [13] 

Pro stanovení dynamického modelu pružnosti existuje řada metod, nejčastěji se 

využívá ultrazvuková nebo rezonanční metoda. Ultrazvuková metoda sleduje rychlost 

zdrženého ultrazvukového vlnění, z nějž se pak vypočítává hodnota modulu pružnosti. 

Principem rezonanční metody je měření vlastní frekvence kmitání zkušebního materiálu. Ten 

se pokládá na podložku tak, aby nebyl omezován pohyb vzorku a frekvence jeho kmitání se 

nekryla s frekvencí kmitání podkladového materiálu – nejčastěji se proto využívají podložky 

z gumy. Na vzorek se pak položí sondy zkušebního přístroje, který obsahuje oscilátor 

generující kmitání s měnícím se kmitočtem. Sleduje se amplituda kmitání – její maximální 

hodnota ukazuje vznik rezonance a tedy shodu kmitočtu oscilátoru s kmitočtem vlastního 

zkušebního materiálu. Modul pružnosti se pak určuje z korelačních vztahů mezi vlastní 

frekvencí kmitání a pružností betonu. [13] 
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2.4 Normy pro zhotovování betonových podlah a potěrů 

Mezi normy, s nimiž projektant pracuje při zhotovování betonové-potěrové podlahy 

a kterými se musí řídit, patří následující: 

1 ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: 

Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby [11] 

Eurokód 2 je norma primárně určená pro projektanty, která platí pro navrhování 

betonových konstrukcí. Udává, že smršťování betonu závisí na vlhkosti okolí, rozměrech 

betonového prvku a složení betonu. Celkové smrštění je pak dáno jako součet smršťování od 

vysychání a smršťování autogenního. Norma také předpokládá, že velikost autogenního 

smrštění závisí pouze na pevnostní třídě betonu. 

U jemnozrnných betonů a betonů s vyšším obsahem cementu je podstatně vyšší 

smršťování než u betonů hrubozrnných i při stejné pevnosti v tlaku. Vliv použitých přísad a 

sklon použitého cementu ke smršťování jsou v tomto případě zanedbány. 

2 ČSN P ENV 13 670-1 Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná 

ustanovení [11] 

Kapitola Ošetřování a ochrana uvádí, že „beton se musí v raném stáří ošetřovat a 

chránit, aby se minimalizovalo plastické smršťování, aby se zajistila dostatečná pevnost 

povrchu, aby se zajistila dostatečná trvanlivost povrchové vrstvy, musí se chránit před 

mrazem a před škodlivými otřesy, nárazy nebo před poškozením“. Minimální doby ošetřování 

povrchu jsou uváděny v závislosti na rychlosti nárůstu pevnosti betonu.  

Ošetřováním betonu je omezováno smršťování betonu, jeho prováděním ale 

dodavatel betonové konstrukce není nijak zavázán. Požaduje jenom, aby dodavatel zabránil 

vzniku trhlin od plastického smršťování – je to tedy pouze část veškerého smršťování od 

vysychání, která probíhá v samotném počátku zrání betonu. 

3 ČSN EN 206 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda [11] 

Jedná se o základní normu pro výrobu betonu. Problematice smršťování se věnuje 

pouze okrajově – definuje, že při vyšším obsahu moučky a vody v betonu dochází 



32 
 

k výraznějšímu prosazování objemových změn betonu a tedy k jeho smršťování, čímž se 

zvětšuje riziko vzniku trhlin. 

Zároveň norma požaduje po specifikátorovi betonu, aby vždy v případech, že to 

vyžadují konkrétní situace, uváděl doplňující požadavek na velikost smršťování betonu ve 

specifikaci typového betonu. Je na zvážení, zdali by neměl být tento požadavek uváděn vždy, 

a ne pouze u konkrétních situací, vzhledem k tomu, že smršťování betonu je jedna z hlavních 

a také nejčastějších příčin poruch betonových podlah. 

4 ČSN EN 197-1 Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů 

pro obecné použití [11] 

Jedná se o základní normu pro výrobu cementů pro stavební použití. Problematiku 

smršťování cementu neřeší vůbec, protože smršťování jako takové není parametr deklarovaný 

pro cement. 

5 ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení [11] 

V této základní normě, která se zabývá navrhováním a prováděním podlahových 

konstrukcí, je problematika smršťování betonu řešena pojmem smršťovací spára. Ta je 

vytvořena takovým způsobem, aby umožnila kontrolovaný vznik smršťovacích trhlin a 

zároveň i proběhnutí objemových změn betonu, aniž by došlo ke vzniku nežádoucích trhlin 

(tzv. divoké trhliny) nebo jiných nepříznivých dopadů smršťování. 

Norma udává požadavek, aby v návrhu podlahy projektant definoval rozmístění a 

následnou úpravu těchto spár. Průmyslové podlahy jsou prakticky tvořeny monolitovými 

deskami z železobetonu – pro ně norma uvádí požadavek na maximální vzdálenost 

smršťovacích spár jako maximálně třicetinásobek tloušťky desky s tím, že větší vzdálenosti 

musejí být doplněny statistickým výpočtem. Výjimkami jsou speciální syntetické povrchové 

úpravy podlah. Pro občanskou a bytovou výstavbu podobná doporučení v normě uvedena 

nejsou. 
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2.5 Objemové změny betonů a potěrů 

V této části budou objemové změny a jejich projevy popsány obecně jak pro potěry, 

tak pro betonové podlahy pojené cementem, jelikož podstata těchto změn je podobná. 

Během zrání cementových materiálů dochází vlivem mnoha materiálových 

a technologických aspektů ke změnám v objemu. Podle přesných příčin jejich vzniku se dělí 

na jednotlivé podtypy, nejvýznamnějšími jsou objemové změny vznikající na základě ztráty 

vlhkosti zrající směsi a autogenní změny, které probíhají, přestože nedochází k žádným 

změnám ve vlhkosti. Jejich přesný mechanismus je popsán níže. 

Na rozsahu objemových změn se podílí použité pojivo a přísady s jejich dávkováním, 

množství záměsové vody a složení kameniva. Způsob a délka ošetřování desky jsou v praxi 

často ovlivněny pouze vlastnostmi okolního prostředí. 

Objemové změny působí na desku velice negativně, způsobují poškození a zkracují 

její trvanlivost.  Některé vady mohou představovat pouze estetický problém, jiné však mohou 

desku natolik poškodit, že je naprosto vyloučeno její další používání a deska musí být 

opravena, což je nevýhodné z mnoha hledisek a co především zasáhne finanční stránku 

projektu 

2.5.1 Smršťování cementového kamene 

V procesu smršťování cementového kamene hrají svou úlohu kapilární jevy, úbytek 

vody v krystalové mřížce betonu a migrace vlhkosti mezi kapilárami podle napětí vodních par 

okolí.  

Na rozhraní cementového kamene a povrchu kameniva působí napětí. Na počátku 

tvrdnutí betonu je povrch kameniva stlačován silou cementového kamene radiálně, čímž 

dochází ke snížení hutnosti cementového kamene k povrchu kameniva. Následně dochází 

vlivem kapilárních sil ke smrštění cementového kamene a stlačování zrn kameniva. 

Zmenšením tohoto stlačování je dosaženo omezení smršťování a zvýšení mechanických 

vlastností betonu. 

Smršťování ovlivňují technologické vlastnosti betonu, např. pórovitost cementového 

kamene a jeho vlastnosti, složení betonu, rozměr a tvar celé konstrukce s ohledem na její 

vyztužení nebo vnější podmínky, jako jsou teplota či vlhkost. 
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Smršťování cementového kamene vyvolávají fyzikálně-chemické pochody. Dle 

jejich působení rozdělujeme smršťování vlhkostní, hydratační, karbonatační a autogenní. 

Vlhkostní smršťování [11] 

Vlhkostní smršťování způsobuje migrace vlhkosti v kapilárách, která se odvíjí 

od kapilární pórovitosti a relativní vlhkosti vnějšího prostředí. Voda se z kapilár odstraňuje do 

doby, než se vytvoří rovnováha mezi vlhkostí vzduchu a vlhkostí cementového kamene. 

Střídavé vysušování a zvlhčování struktury cementového kamene způsobuje reverzibilní 

smršťování představující asi ⅔ celkové smrštění způsobeného migrací vlhkosti, které může 

dosahovat hodnoty až 2,5 mm.m
-1

. 

Za cca 21 dní od uložení betonu vznikne vlivem objemových změn betonu mnoho 

mikroskopických lokálních porušení, které mohou ovlivnit spolehlivost konstrukce.  

První vady se objevují již u čerstvého betonu během jeho uložení a zhutnění, kdy je 

tuhnoucí beton ještě amorfní hmotou, kde neplatí fyzikálně-chemické zákony pro pevné látky. 

Nejvíce se projevují na povrchu betonů. Projevují se zde především plastické smršťování εpl 

a plastické sedání Spl vycházející ze složení betonu, způsobu jeho zhutňování a ošetřování. 

Způsobují vznik trhlin na povrchu betonu, projevují se nejvíce v časovém intervalu 

od 15 minut od 8 hodin po zhutnění. Na povrchu jsou velmi úzké, ale po odbroušení povrchu 

mohou být až 3 mm široké a až 80 mm hluboké. Omezení obou jevů lze dosáhnout 

přiměřeným obsahem vody v betonu, optimální teplotou a zabráněním velmi rychlého 

odpařování vody ve směsi.  Oba jevy způsobují různé vady a poruchy betonu.  

Plastické smršťování zahrnuje vady vodorovného přetvoření vznikající na podkladě 

rychlého vysychání tuhnoucího betonu. Výrazně jej ovlivňuje velikost vodního součinitele 

a teploty čerstvě ukládaného betonu – nadbytek náměsové vody je rychle odpařován, 

což výrazně zmenšuje objem betonu během jeho tuhnutí a je provázeno vznikem trhlin. 

Proto musí být povrch betonu udržován vlhký a musí být zabráněno právě rychlému 

odpařování vody z jeho povrchu – toho dosahujeme aplikací různých postřiků na čerstvý 

beton.  

Plastické sedání zahrnuje svislé deformace dané neschopností čerstvého betonu 

přenášet tahová a smyková napětí vznikající přesunem záměsové vody k povrchu zhutněného 

betonu a poté odpařováním. Je ovlivněno vodním součinitelem a hutností betonu, lze jej pouze 

odhadnout na základě zkušeností. Velice jej ovlivňuje rozdíl v tloušťkách jednotlivých 
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uložených vrstev, kdy beton následně nedozrává v celém průřezu stejně, což je dáno hlavně 

rozdílem teploty v těchto vrstvách, rychlostí odchodu nadbytečné vody z vrstev a vlivem 

vývinu hydratačního tepla. Tyto všechny vlivy vedou k rozdílným tahovým napětím a různé 

napjatosti po výšce průřezu. Celkově je plastické sedání důsledkem vzájemného pohybu 

cementového tmele a kameniva v již zhutnělém betonu. Jeho vlivem se prohlubují trhliny 

vzniklé plastickým smršťováním nebo vznikají nové, přičemž nelze přesně určit, které trhliny 

jsou způsobeny kterým jevem. Plastické sedání se viditelně neprojeví u deskových 

nevyztužených konstrukcí, kdy klesá povrch celého betonu rovnoměrně. Mění-li se však 

tloušťka průřezu, projeví se vliv diferenciálního plastického sedání. Dochází k deformaci 

povrchu nebo vzniku trhlin 

Hydratační smršťování [11] 

Hydratační smršťování vyvolává hydratace slínkových materiálů. Celý proces 

doprovází objemové změny, kdy dochází ke zmenšení objemu systému cementu a vody při 

současném zvětšení objemu tuhé fáze. Hydratace je postupná a dle jejího stupně se odvíjí 

časový průběh hydratačního smrštění. Je patrnější u cementů s vyšším měrným povrchem, za 

40 -  50 dní smrštění dosahuje až 0,2 mm . m
-1

. 

Karbonatační smršťování [11] 

Karbonatační smršťování přestavuje objemové změny vznikající v důsledku 

karbonatace cementového kamene. Principem je reverzibilní reakce oxidu vápenatého se 

vzdušným oxidem uhličitým za vzniku uhličitanu vápenatého.  

Karbonatační smršťování je patrné především na povrchu betonu, kde dochází ke 

styku se vzduchem s obsahem oxidu uhličitého (0,03 obj.). Projevuje se během let. 

Autogenní smršťování [11] 

Autogenní smršťování je typ objemového smršťování způsobené chemickými 

změnami a vnitřním vysycháním. Principem chemického smršťování je, že objem složek 

vstupující do procesu hydratace je po proběhnutí hydratace menší (obrázek 27). Vnitřní 

vysychání závisí na intenzitě prostupu vody po výšce průřezu uloženého betonu.  

Průběh autogenního smršťování je dlouhodobá záležitost a rozhoduje o velikosti 

tahových napětí v průřezu. Nejvyšší nárůst je pozorován přibližně po týdnu a odvíjí se dle 

vodního součinitele. 
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Obrázek 25: Rozdíl mezi chemickým a autogenním smršťováním 

2.5.2 Trhliny v betonových podlahách a podlahách z litých potěrů  

Je známo, že největším problémem cementových materiálů je vznik trhlin (obrázek 

28), nejdiskutovanější jsou však u betonových podlah a litých potěrů. Trhlinou nazýváme 

vlásečnicové, konstrukční a nekonstrukční. Některé můžou mít vliv na životnost konstrukce.  
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Obrázek 26: Trhlina v betonové desce 

Trhliny mohou vzniknout v kterékoli betonové konstrukci, a proto je důležité 

všechny konstrukce před jejich vznikem pečlivě chránit. Významnou příčinou vzniku trhlin 

je smršťování materiálu během zrání, vysychání a ochlazování cementového potěru. Pokud 

proces není nijak omezován, jedná se o volné smršťování. V případě, že je proces určitými 

způsoby omezován, vzniká napětí, čímž dojde k překročení tahové pevnosti materiálu. Jeho 

přímým důsledkem je vznik trhliny. [10] 

Trhliny lze rozdělit na dva typy, a to konstrukční a nekonstrukční trhliny 

(nestatické). 

Příčinou vzniku konstrukčních trhlin je vliv stálých a nahodilých dynamických i 

statických zatížení, které působí na podlahové konstrukce. Může to také být výsledek chyb 

vycházejících z návrhu a přetížením konstrukce, jehož důsledkem může být až konstrukční 

zesílení nebo výměna celé podlahy. Dodržováním předepsaného zatížení a částečným 

předimenzováním konstrukce v projektové dokumentaci (třída betonu, tloušťka betonu, 

hutnění podloží, způsob armování atd.) lze zabránit výše popsaným projevům. [10] 

Vzniku nestatických trhlin lze zabránit snadněji. Nestatické trhliny se dělí na trhliny 

teplotní, expanzní, smršťovací, vznikající v důledku vysychání a hydratace a plastické 

smršťovací trhliny. [10] 
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Teplotní trhliny vznikají při počátečním nárůstu pevnosti a jsou výsledkem změny 

teplot hydratace cementu. [10] 

Expanzní trhliny vznikají alkalickou reakcí kameniva a korozí výztuže. Tyto 

procesy mají dlouhodobý charakter a jsou způsobeny přítomností vlhkosti, mrazu, nebo také 

síranové koroze ,alkalické koroze s kamenivem. [10] 

Smršťovací trhliny (obrázek 29) dané vysycháním a hydratací pojiva vznikají 

během týdnů až měsíců. Proces hydratace cementu má minimální vliv na běžné podlahové 

konstrukce. Největší vliv na vznik trhlin má obsah vody v čerstvém potěru. Čím nižší je vodní 

součinitel, tím menší pozorujeme smrštění. Jemná síť smršťovacích trhlin vzniká také v 

důsledku špatného ošetření vyhlazeného povrchu podlahy. [10] 

 

Obrázek 27: Smršťovací trhliny v betonové desce 

Plastické smršťovací trhliny vznikají před zahájením tuhnutí, kdy se beton ještě 

nachází v plastickém stavu. Lze je rozdělit dle způsobu vzniku na trhliny od sedání betonu 

(odlučování vody ze směsi) a trhliny od rychlého odpaření záměsové vody a od výztuže 

umístěné blízko podlahy. [10] 

Zabránit vzniku nestatických trhlin v cementovém podlahovém potěru lze několika 

různými způsoby [10]: 
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 použití vyvážené granulometrické skladby kameniva vede k nižšímu 

plastickému smrštění, 

 snížení vodního součinitele nebo využití plastifikátorů a superplastifikatorů pro 

lepší zpracovatelnost čerstvého potěru,  

 použití provzdušňovací přísady pro redukci plastického sedání, 

 přidání rozptýlené výztuže v relativně malém množství, 

 vhodné hlazení,  

 ošetření povrchu akrylátovou disperzí pro zabránění odpaření záměsové vody. 

2.5.3 Zkroucení betonových desek  

Za zkroucení se považuje změna tvaru desky (obrázek 30). Může se jednat o její 

zakřivení, při němž dochází k nadzdvižení hran desky, nebo naopak jejich zanoření do 

podkladu. Zkroucení vzniká jako důsledek rozdílné objemové změny na horním a dolním 

povrchu desky. Je-li více smrštěn horní povrch, nadzdvihávají se hrany desky, je-li více 

smrštěn dolní povrch, zanořují se hrany a nadzdvihuje se střed desky. Nejmarkantnější 

projevy lze pozorovat v rozích desky, kde dochází ke sčítání deformací obou hran. [3] 

 

Obrázek 28: Zkroucení desky - nadzvednutí okrajů smršťovacích polí 

Nejčastější příčinou rozdílu objemových změn jsou rozdílné podmínky pro 

vysychání potěru, popřípadě rozdílná teplota potěru. První projevy se zpravidla objevují 
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relativně brzy po uložení , mohou se ale dostavit i v pozdější době. Ke zkroucení dochází u 

každé desky, pouze jeho stupeň rozhoduje o vzniku významných poruch. Nejčastěji vzniká 

zkroucení tak, že horní deska vysychá rychleji než spodní. Dojde tedy k jejímu značnějšímu 

smrštění, první projevy lze pozorovat obvykle velmi brzy po uložení. Rozdíl se v těchto 

případech prohlubuje, je-li deska umístěna přímo na vodotěsný podklad (např. polyetylenová 

folie). Obrácený případ, kdy se hrany a rohy desek zanořují do pokladu a střed se 

nadzdvihává, nastává, když je deska uložena na velmi savý podklad. [3] 

Další významná příčina zkroucení je teplotní dilatace betonu při rozdílné teplotě 

obou povrchů. Je-li například vrchní povrch intenzivně zahřán slunečním svitem, nadzdvihne 

se střed desky. Oproti tomu prudké ochlazení způsobí nadzdvižení okrajů desky. [3] 

Nejvíce ovlivňujícími konstrukčními faktory závady jsou zde tloušťka betonové 

vrstvy a vzdálenost smršťovacích spár. S ubývající tloušťkou, popřípadě se zvyšující se 

plochou se zvyšují její tendence ke zkrucování. Při přípravě je třeba se všemi těmito 

fenomény počítat, protože i relativně malý rozdíl ve smrštění horního a dolního povrchu 

desky může vést k výrazným deformacím. 

Zkroucení desek má za příčinu vznik nerovností na podlaze, které mohou překročit 

povolené limity. Tyto limity jsou velice významné především u podlah s přísnými požadavky 

na rovinnost, např. podlahy v průmyslových halách se systémy skladování ve vysokých 

regálech. Je-li nadzdvižená oblast zatěžována běžným způsobem, je do ní vnášeno další napětí 

od pohybu, pro které není deska naddimenzována. Následkem toho vznikají ohybové trhliny 

a odlamují se rohy či hrany desky. [3] 

Protiopatření zkroucení desek  

Opatření vycházejí z příčin zkroucení desek popsaných výše a jsou zaměřena na 

omezení těchto jevů u celé desky nebo na omezení rozdílu jejich velikosti mezi horním a 

dolním povrchem [3]: 

 použití materiálu s co nejmenším vodním součinitelem, 

 použití čerstvého betonu s co největším zrnem kameniva a obsahem hrubého 

kameniva, 
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 použití čerstvého betonu, u nějž nedochází k nadměrnému odlučování vody 

během hutnění (doporučuje se uložení betonové směsi na vlhký nenasákavý podklad, aby 

nebyla veškerá odlučovaná voda směřována k povrchu), 

 užití čerstvého betonu s nižším obsahem cementu (vhodnější je směsný 

cement), 

 pečlivé ošetřování celé desky včetně spojů a hran, 

 co nejmenší vzdálenost smršťovacích spár (ne větší než 25násobek tloušťky 

desky), 

 provedení pečlivé předúpravy podkladu při zhotovování tenkých desek pro 

dokonalé zakotvení nové vrstvy v podkladu,  

 vyhotovení desky o větší tloušťce, 

 aplikace vhodně navržené a správné výztuže, použití smykových trnů či jiných 

prvků pro přenos smykových sil ve spárách mezi deskami, 

 vhodná povrchová úprava pro omezení odpařování vody (ošetřovací nástřiky 

apod.), 

 jiná speciální opatření (např. použití betonu s kompenzovaným smršťováním 

nebo dodatečné předpětí betonových desek). 

Opravy zkroucených desek 

Je-li deska již zkroucena, je zapotřebí obnovit její kontakt s podkladem, čímž se 

zamezuje vzniku tahových trhlin. Dále je nutné obnovit rovinnost desky, pokud došlo 

k překročení příslušných limitů. Dutina pod deskou je vyplněna zainjektováním nízkovizkózní 

epoxidovou pryskyřicí, přičemž proces musí být prováděn tak, aby během něj bylo umožněno 

unikání vzduchu z dutiny. Toto se řeší provrtáním desky podél nadzdvihnutých hran nebo 

provedením sítě vrtů v nadzdvižené střední oblasti desky. Nadzdvižené oblasti se následně 

přebrousí, aby byl opět zarovnán povrch desky. Rovněž mohou být dodatečně proříznuty 

smršťovací spáry, čímž je umožněno dosednutí nadzdvihnuté oblasti zpět na podklad. [3] 
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2.6 Použití vláken v litých potěrech 

Při výrobě se dnes používají různé typy vláken, které lze rozdělit do několika skupin 

dle mnoha aspektů, např. dle druhu použitého materiálu, technologie výroby, dle tvaru a 

velikosti vláken nebo podle způsobů jejich úpravy. Skleněná vlákna, kterými se v práci blíže 

zabývám, patří spolu s ocelovými a polypropylenovými vlákny k nejčastěji využívaným. 

Dále se hojně využívají také vlákna polyetylenová, uhlíková, bavlněná nebo minerální. 

Jednotlivé druhy vláken se od sebe odlišují svými vlastnostmi – posuzujeme pevnost 

v tahu, modul pružnosti, mezní protažení, měrnou hmotnost, průměr vlákna a další parametry. 

2.6.1 Polypropylenová vlákna 

Na výrobu těchto vláken se využívá čistý polypropylen nebo speciální směsi 

polypropylenu a polyetylénu (také označována jako umělohmotná ocel), jejich aplikace 

zlepšuje kvalitu betonu. Polypropylen omezuje vznik mikrotrhlin, který je vyvoláván 

smršťováním betonu. Beton má následně lepší povrch, nevysychá příliš rychle a nesedá 

v okolí výztuže.  

Existují dva základní typy polypropylenových vláken, a to konstrukční syntetická 

makrovlákna a konstrukční syntetická mikrovlákna.  

Konstrukční syntetická makrovlákna jsou mohutnější, dosahují délek 25–70 mm 

a jejich ekvivalentní průměry se pohybují okolo 1 mm. Vyrábějí se z polyolefinů, nejčastěji 

z polypropylenu. Mohou být ale zhotoveny i ze směsi polypropylenu a polyetylenu (PP/PE) 

pro větší tahovou pevnost, nebo z polyvinylalkoholu (speciální vlákna z Japonska). [1] 

Konstrukční syntetická mikrovlákna se vyrábí z polyvinylalkoholů a používají se 

hlavně pro omezení tahových napětí, která běžně vznikají ve zrajícím betonu. Do betonu jsou 

aplikována ve zvýšených dávkách. Mikrovlákna mohou být nízkomodulová 

nebo vysokomodulová a liší se materiálem, z nějž se vyrábí i použitím. [1] 

Pro výrobu nízkomodulových mikrovláken (obrázek 31) se používá především 

polypropylen nebo polyamid, jejich účinnost je omezena pouze na počátečních 8–10 hodin 

zrání v betonu. Kvůli nízké hodnotě modulu pružnosti a kvůli jejich vlastnosti přílišného 

natahování nejsou vhodná pro použití v podlahových potěrech. Velice užitečné a účinné 

je však jejich použití v běžných betonových konstrukcích vystavených ohni – při požáru 
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se totiž přetvářejí v páry, které rychle unikají z betonu, čímž vznikají v betonu póry. 

Takto vytvořený prostor vyplní vodní páry obsažené v samotném betonu, čímž je beton 

chráněn před vznikem trhlin a únosnost celé konstrukce zůstává zachována i při delším 

působení plamenů. [5], [12] 

 

Obrázek 29: Nízkomodulová polypropylenová vlákna 

Vysokomodulová mikrovlákna jsou polyakrylonitrilová a jejich účinek se uplatňuje 

i ve zralém betonu. Podle tvaru a způsobu výroby lze konstrukční syntetická mikrovlákna 

ještě rozdělit na monofilamentní a fibrilovaná, jejichž využití je velice vhodné právě 

u podlahových potěrů. [5], [12] 

Monofilamentní vlákna mají přibližně pravidelně oválný, popř. ledvinovitý nebo 

kruhový průřez, jejich povrch je hladký nebo také mírně zvlněný. Vlákna se vyrábějí 

jednotlivě a poté se teprve rozdělují na požadovanou délku. Obvyklý průměr vláken se 

pohybuje v rozmezí 15–300 µm, nejběžnějším typem jsou vlákna s průměrem 15–40 µm, 

která se používají především pro vyztužování malt a betonů. Vyznačují se vysokou 

jemností, což znamená, že mají velký měrný povrch a vysoké množství vláken v jednotce 

hmotnosti. Díky těmto vlastnostem je jejich výztužný účinek na velmi dobré úrovni, 
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především je-li směs v plastickém stavu. Vlákna se využívají hlavně pro vyztužování malt 

a betonů. [12] 

Fibrilovaná vlákna se také označují jako rozřezaná, což vyplývá z technologie 

používané při jejich výrobě. Princip výroby je založen na rozvláknění předepnuté plastové 

folie o tloušťce 40–200 µm. V průběhu zpracování získává folie fibrilní (neboli vláknitý) 

charakter. Jejím protažením mezi jehlovými či břitovými válci, které se otáčejí proti sobě, 

je získávána z nekonečného pásu folie síťovina, ta se pak rozsekává na vlákna o požadované 

délce. Tímto technologickým postupem vznikají podstatně hrubší vlákna se sníženým 

množstvím v jednotce hmotnosti. Jejich průřez je nepravidelný a hranatý, hrany mají ostré 

a nerovné. Díky drsnějšímu povrchu se tyto vlákna ale lépe mechanicky zakotvují 

do matrice materiálu. [1], [12] 

Polypropylenová vlákna se nejčastěji používají jako příměs do betonů, malt, potěrů, 

tmelů nebo omítek, využití najdou i při stavbě silničních tunelů. Lze se s nimi setkat 

v sochařství nebo ve výrobě tvarovek na ploty či jiných prefabrikátů. 

Beton obsahující polypropylenová vlákna je odolnější proti otěru o 10–30 %, 

odolává průniku vody a chemikálií. Jako další výhody lze uvést větší odolnost betonu proti 

tvorbě trhlin, mrazu a tání, zvýšená ohnivzdornost a vyšší houževnatost. Využití 

polypropylenových vláken je levnější než jiné technologie, aplikace je snazší. Vlákna jako 

taková nekorodují a oproti ocelovým vláknům zde nedochází k jejich usedání ke dnu. Beton je 

vlákny rovnoměrně vyztužen a je tak více odolný proti únavě materiálu. [1], [12] 

Odlišnosti povrchu a průřezu jednotlivých vláken jsou určeny využitou technologií 

výroby. U těchto vláken se využívá lubrikace jako metoda povrchové úpravy vláken. 

Jejím provedením je docíleno toho, že se v momentě styku vláken s vodou rovnoměrně 

rozptýlí jednotlivá vlákna v celém objemu materiálu. [5] 

2.6.2 Ocelová vlákna 

Než se začala využívat ocelová vlákna, byl beton vyztužován pomocí ocelových sítí, 

přičemž toto řešení bylo po velmi dlouhou dobu považováno za jedinou možnost vyztužování. 

Bylo však spojeno s časově i finančně nákladnou přípravou i provedením samotným 

a s nadměrnou tvorbou mikrotrhlin. Využití ocelových vláken jakožto vyztužovacího prvku 
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je spojeno s vysokými užitnými hodnotami a drátkobeton disponuje zcela odlišnými 

mechanickými vlastnostmi nežli beton prostý či vyztužený jinými technologiemi. 

Rozdíly mezi ocelovými vlákny (obrázek 32) spočívají v použitém materiálu, délce, 

průměru i v systému kotvení v betonu. Principem je kombinace tahové pevnosti vláken a 

jejich vhodného ukotvení v betonu, čímž vlákna překlenují možné trhliny a zvyšují tak 

schopnost deformace a únosnost betonu, navíc omezují jeho křehkost. [1] 

Drátkobeton se vyznačuje značnou duktilitou (neboli přetvořitelností), která je 

především dána použitým typem drátků, jejich dávkováním, pevností v tahu za ohybu 

(obrázek 34) a kotevním mechanismem. Dále má schopnost značné deformace a přenášení 

tahového namáhání při překročení vrcholové tahové pevnosti a eliminuje samotný vznik 

vlasových trhlin. Principem eliminace je redukování napětí vláknem uloženým příčně 

vzhledem k trhlině, které přes ni napětí přenáší, nebo drátkem uložených v těsné blízkosti 

trhliny, jenž více přenáší zatížení na základě vyššího modulu přetvárnosti. Díky těmto 

vlastnostem je drátkobeton označován za houževnatý materiál. [1] 

 

Obrázek 30: Drátkobeton 
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Obrázek 31: Ocelové drátky 

Ocelová vlákna jsou vyráběna z ocelových plechů nebo z drátů tažených za studena. 

Drátky mohou mít různé průřezy, jejich délka je maximálně 80 mm. Obyčejně se 

opracovávají konce drátků – mohou se zplošťovat, rozšiřovat nebo opatřovat koncovými 

háčky. Rovněž se zdrsňuje povrch drátku nebo se zvlňuje po celé své délce. Tyto úpravy 

slouží k zajištění soudržnosti drátku a betonu. [1], [12] 

Výroba optimálního vlákna je poměrně náročná – zjištění správného materiálu a 

definice požadovaného tvaru, délky a průměru drátku (obrázek 33) předchází rozsáhlý 

výzkum. Zjištění pomocí výpočtů je teoreticky možné, ale výsledky nemusí být objektivní.  
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Obrázek 32: Druhy ocelových drátků 

Vlastnosti drátkobetonu se především odvíjí od dávkování vláken a jejich rozptýlení 

v betonu. Minimální potřebné dávkování se určuje podle druhu a kvality používaných vláken. 

Je-li použito menší množství, výztuž podstatně neovlivní pevnost drátkobetonu v tahu 

či ohybu stanovenou z únosnosti zkušebních trámků při vzniku první trhliny. Rovněž se musí 

počítat s použitím takového množství vláken, které zajistí homogenitu struktury drátkobetonu. 

Aby byla vlákna účinná, musí být v celé vrstvě rovnoměrně rozptýlena. Při zbytečně vysokém 

použitém množství drátků totiž dochází k jejich shlukování během vmíchávání do čerstvého 

potěru. [1] 

Ocelová vlákna se vyrábějí ve formě drátového, plechového, frézovaného ocelového 

nebo ušlechtilého ocelového vlákna. Liší se od sebe svými rozměry a průřezem, technologií 

výroby, pevností v tahu a použitím. 

Drátková vlákna se vyrábějí z různých materiálů tažením za studena. Jejich délka se 

pohybuje v rozmezí 12–70 mm, průměr pak v rozmezí 0,15–1,2 mm. Existují nejrůznější 

tvary těchto vláken, jedná se např. o drátky s rýhovaným povrchem, zvlněný ocelový drát, 

drát s koncovým zakončením (a geometrickou změnou průřezu), vlákna ze segmentu drátku 

nebo pozinkované ocelové drátky. [1] 

Plechová vlákna se vyrábějí z ocelového plechu válcováním za studena. Mají 

obdélníkový průřez a průměrnou délku 12–50 mm. Existují nejrůznější tvary tohoto typu 

vláken, jedná se např. o rovný plechový drát, zvlněný plechový drátek, vryté plechové vlákno 

nebo plechové vlákno s koncovým zakotvením. [1], [12] 



48 
 

Frézovaná ocelová vlákna se vyrábějí z pomocí rotační frézy z oceli. Průřez mají 

nejčastěji srpkovitý, jejich délka je většinou 30 mm a tloušťka 0,4 mm. [12] 

Ušlechtilá ocelová vlákna se vyrábějí z ocelového plechu nebo ocelového drátu. 

Užívají se v těch stavebních prvcích, u nichž jsou zvýšené nároky na odolnost proti korozi, 

nebo jako žáruvzdorné komponenty. Použití ušlechtilého ocelového vlákna zvyšuje životnost 

těchto stavebních prvků a snižuje nároky na jejich opravy. [12] 

Obecně se ocelová vlákna často používají u prvků s většími nároky na zatížení, 

např. v základových konstrukcích nebo opěrných zdech. Značně se uplatňují při realizaci 

průmyslových betonových podlah, zpevněných ploch a potěrů.  

Výhody drátkobetonu spočívají ve vyšší pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti 

v tlaku, vyšší rázové pevnosti a ve vyšším modulu pružnosti. Má vyztuženou konstrukci 

v celém svém profilu, vyšší rázovou pevnost i modul pružnosti, příprava i dávkování jsou 

velmi snadné. Drátkobeton je velmi trvanlivý a vyznačuje se také zvýšenou odolností proti 

změnám teplot. Omezení vzniku vlasových trhlin, houževnatost betonu a jeho homogenní 

struktura jsou popsány výše. Nevýhodná je koroze ocelových vláken a jejich segregace 

k nižšímu povrchu. [1], [12] 

2.6.3 Skleněná vlákna 

Vyztužování betonu skelnými vlákny je technologie poměrně mladá, protože 

v minulosti jejich používání komplikovala nepřítomnost zdrojů vláken s takovými 

vlastnostmi, aby se dala využít při přípravě betonových směsí. 

Výroba skleněných vláken spočívá v protékání roztavené skloviny, jejíž teplota se 

může vyšplhat až 1 560 °C, přes platiniridiové perforované destičky. Vznikají tak 

monovlákna, která rychle chladnou, a je na ně ihned aplikována povrchová lubrikace. Vlákna 

jsou tak spojena do snopců nebo pramenů s různým množstvím monovláken, 

což je rozhodující pro další použití těchto vláken. Velkou výhodou je zdravotní 

nezávadnost výrobku – kritická průměrná hodnota pro posouzení karcinogenity vláken 

je 3 µm a např. vlákna typu Cem.FIL mají průměr 1,4 µm, což tomuto kritériu vyhovuje. [5] 

Vlákna rovněž musejí splnit požadavek alkalivzdornosti, tedy odolnosti proti silně 

bazickému pH (12–14). Vlákno, které tuto podmínku nesplňuje (např. eutalové vlákno), je 

v silně alkalické cementové matrici rychle ničeno a zcela tak ztrácí výztužnou schopnost. 
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Skleněná vlákna se dělí na pět základních typů lišících se od sebe především svým 

použitím. Jedná se roztavitelný a integrální abrazivní typ, plošné rohože, plošné mřížky a 

hybridní výztuž. [1] 

Integrální abrazivní typ se využívá hlavně při výrobě podlah, při opravách vodních 

děl nebo mostů, v potěrech, stříkaných betonech a samonivelačních hmotách. Lze je rovněž 

využít jako náhradu konstrukční výztuže malých prefabrikátů. V jednom prameni je obsaženo 

100 pevně spojených monovláken, snopec je díky předchozí povrchové lubrikaci dostatečně 

odolný otěru, přiměřené poddajný, aby nedošlo k jeho rozlámání, a zároveň má co nejvyšší 

úroveň alkalivzdornosti. [12], [1] 

Plošné rohože z alkalivzdorných vláken se nejvíce využívají při zhotovování 

samonivelančích podlahových stěrek a anhydritových litých podlah či do vysprávkových 

samonivelačních hmot. Rohož se vyznačuje velmi nízkou plošnou hmotností (120 g/m
2
), je 

tvořena ze skleněných pramenů dlouhých 50 mm. Použitím plošných rohoží se výrazně 

zvyšuje pevnost stěrky v tahu a ohybu a zároveň i její houževnatost. Mezi jednotlivými snopci 

vláken jsou mezery, do nichž snadno proniká cementový tmel a jemné plnivo, čímž je 

zajištěno dokonalé kotvení výztuže. Smočením rohože se prameny vláken uvolní mezi sebou 

– rohož se tak nevzdouvá a vlákna nevyčnívají z povrchu stěrky. [1], [12] 

Plošné mřížky se nejčastěji používají na tenkostěnné prefabrikáty z jemnozrnného 

betonu a při sanacích betonových konstrukcí. Příkladem je mřížka ze skleněných vláken Cem-

FIL. Hmotnost plošné mřížky je 140 g/m
2
 a obsahuje otvory o velikosti 10 x 10 mm. 

Prameny, z nichž je mřížka složena, jsou odolné vůči velmi vysokému i velmi nízkému pH, 

což je zajištěno zvýšeným obsahem oxidu zirkoničitého v kmeni skloviny a povrchovou 

lubrikací. V tom spočívá základní rozdíl od mřížek z hlinitoboritého skla typu E máčených 

v polymeru. [1], [12] 

Hybridní výztuže se používají hlavně pro potěry, speciální hmoty a při opravách 

balkonů. Optimální vlastnosti jsou zaručeny poměrem kombinací délek vláken 6 a 12 mm, 

čímž se hybridní výztuže řadí mezi jedny z nejúčinnějších mikrovýztuží. [1], [12] 

Obecně se betony se skleněnými výztužemi vyznačují vysokou pevností, bezpečností 

a zdravotní nezávadností. Mají zvýšenou pevnost v tahu i rázu, vlákna se snadno přidávají 

do směsi, snižují riziko vzniku trhlin během zrání betonu a nepodléhají korozi ani účinkům 

UV záření.  
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2.6.4 Popis skleněných vláken vyráběných pod značkou Cem-FIL  

Vlákna Cem-FIL se využívají pro vyztužování hmot na bázi cementu. Jsou vyrobeny 

ze speciální skloviny s vysokým obsahem oxidu zirkoničitého, který spolu s povrchovou 

lubrikací zajišťuje vláknům vekou odolnost proti zásaditému prostředí hmot na cementové 

bázi. Vlákna jsou vyráběná ve Španělsku podle normy IO 9002, jsou vysokopevnostní 

a vysokomodulová, jsou zdravotně nezávadná. Jejich objemová hmotnost příznivě ovlivňuje 

jejich vlastnosti a chování – jsou rovnoměrně rozptýlena po celém povrchu, ani při vibracích 

nemají tendence stoupat k povrchu nebo klesat ke dnu a nevyčnívají ze zahlazené plochy. 

Vyrábí se několik typů vláken vhodné k různým technologickým aplikacím. Skleněná vlákna 

mají vysoký modul pružnosti a nenatahují se. [5] 

ANTI-CRAK HD 

Tato vlákna (obrázek) jsou povrchově upravena tzv. disperzní škrobovou lubrikací, 

která jako lepidlo drží vlákna ve svazcích po cca 800 fibrech. Prameny se po vmísení do 

směsi rozvolní na jednotlivá vlákna, která ve směsi samostatně působí. 

.  

Obrázek 33: Skleněná vlákna ANTI-CRAK  HD – 12 mm 

Zabraňují vzniku trhlin vyvolaných napětími při zrání betonu nebo malt. Své účinky 

si zachovávají po celou dobu zrání i ve vyzrálém betonu. Jsou vhodné pro jemnozrnné směsi. 



51 
 

Velmi výhodné je jejich použití u průmyslových podlah nebo nosných konstrukcí, díky svým 

mimořádným vlastnostem jsou řazeny mezi nejúčinnější vlákna na světovém trhu. 

Jsou balena v sáčcích z degradabilního papíru po 600 g v kartonových krabicích s 25 

sáčky. Do betonu se běžně dávkuje 0,6 kg/ms, do neprofilačních a sanačních hmot 1,2 kg/ms 

a do jádrových omítek 1,2–1,8 kg/ms. Snadno a rychle se vmíchávají do směsi, přidání 

je možné v jakékoli fázi míchacího cyklu. [5] 

Výhody použití vláken jsou mnohé. Předností jsou rozhodně snadná aplikace 

vmíchávání do směsi a vynikající poměr mezi průměrem a délkou (857:1). Vlákna jsou 

vysokomodulová, nepodléhají korozi ani účinkům UV záření, jsou odolná vůči značným 

teplotním extrémům, směs se dobře zahlazuje a vlákna nevyčnívají z podlahy, jsou bezpečná a 

zdravotně nezávadná[5] 

ANTI-CRAK HP 

Jedná se o integrální prameny vláken Cem-FIL (obrázek 36), které jsou povrchově 

upravovány  pro míchání do betonu a suchých směsí, které jsou charakterizované vysokým 

otěrem. Vyznačují se speciální lubrikací na povrchu svazku i uvnitř něj. Tato úprava není 

disperzní, dodává svazku hebkost a odolnost proti alkalickému prostředí a zajišťuje celistvost 

vláken i při intenzivním míchání. Navíc dodává výztuži kluzkost výhodnou při využití 

v technologickém procesu. Vlákna tak působí jako účinně rozptýlená mikrovýztuž. 
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Obrázek 34: Skleněná vlákna ANTI-CRAK HP - 12 mm 

Využívají se do podlahových potěrů, betonových podlah a v případech, kdy je 

zapotřebí zvyšovat pevnost v tahu za ohybu, pevnost v rázu a houževnatost betonu a zabránit 

tak vzniku trhlin. Jejich účinnost byla prokázána i u složitých betonových konstrukcí (např. 

mosty), lze je využít i v reprofilačních hmotách, samonivelačních stěrkách nebo 

tenkostěnných prefabrikátech. Po přidání vysokých dávek vláken do jemnozrnných betonů 

vzniká velice pevný a houževnatý kompozitní materiál vhodný pro skořepinové výrobky. [5] 

Skleněná vlákna ANTI-CRAK HP jsou vhodnější pro použití do podlahových potěrů 

než ANTI-CRAK HD.
 
 

Výrobek se expeduje v plastových pytlích v kartonových krabicích po 18 kg. Do 

podlahových potěrů a konstrukčních batonů se obvykle přidává 3 a více kg/ms, 

do vysprávkových hmot a stěrek 3–25 kg/ms, do tenkostěnných prefabrikátů 3–5 kg/ms, 

do stříkaných betonů 3–20 kg/ms a do sklovláknobetonových skořepin 70 kg/ms. [5] 
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Prameny se vmíchávají do připravené betonové směsi, rychle a rovnoměrně se 

rozptýlí v celém objemu. Výhody jsou stejné jako u vláken ANTI-CRAK HD, navíc vlákna 

působí jako primární rozptýlená mikrovýztuž, která zvyšuje pevnost betou v tahu a v rázu. 

Pro zpracování diplomové práce byli použité následující druhy skleněných 

vláken: 

 ANTI-CRAK HD-12 , 

 ANTI-CRAK 67-36, 

 ANTI-CRAK HP-12, 

 ANTI-CRAK HP-82-12. 

Momentálně nejpoužívanějšími vlákny v České republice jsou vlákna Cem-FIL® 

62,4 45tex (45 = délková hmotnost 45 g/1000 m; 62,4 = označení lubrikace). Evropská norma 

ETA-11/0410 udává pro tento typ vláken poměrně vysokou alkalickou odolnost, a to více 

než 400 N/mm
2
. Do České republiky jsou exportovány pod názvem HD. [5] 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Vstupní složky a navržené receptury 

Pro zkoušení dle normy ČSN EN 197-1 byla navržena následující receptura [4]:  

 portlandský cement CEM I 42,5 R 450 g; 

 křemičitý písek třech frakci (G1, G2, G3) 1350 g; 

 voda 225 g; 

 vlákna: 

Tabulka 1 – Navržená receptura 

Druh vláken Dávkování,  kg/m³ 

ANTI-CRAK HP-12 1 3 6 

ANTI-CRAK HD-12 0,3 0,6 0,9 

ANTI-CRAK HP-82-12 1 3 6 

ANTI-CRAK HP-67/36   1 3 6 

BeneSteel 55 1 2,5 4 

 

Cement CEM I 42,5 R musí splňovat pevnostní požadavky, tedy že počáteční 

pevnost po 2dnech bude větší než 20,0 MPa a normalizovaná pevnost po 28 dnech bude v 

rozsahu od 42,5 do 62,5 MPa. Počátek tuhnutí musí u cementu 42,5 nastat od 60 minuty a 

objemová stálost musí být menší než 10 mm. 

Pro míchání cementového potěru byla použitá mobilní míchačka od firmy Smartest. 

Samostatné míchání vycházelo z normy ČSN EN 196-1. Přesnost navážených vstupních 

složek (cement, písek a voda) byla ± 0,01 g. Poté se pak přidávali do směsi vlákna.  

Vzorky (trámečky o rozměrech 40*40*160 mm) se vyráběly dle ČSN EN 1115-11. 

Vzorky na měření objemových změn byly zhotoveny pomocí zkušebních žlabů Schleibinger 

(rozměry 40*60*1000 mm). Celkové množství vzorků se skládalo z cca 200 kusů. 
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Obrázek 37: Namíchaný čerstvý potěr c vlákny BeneSteel 55 

Během míchání bylo vidět, že pří přidání většího množství vláken dochází ke 

zhoršení konzistence čerstvého potěru. 

 

Obrázek 38: Hotové vzorky
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3.2 Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku 

Stanovení pevnosti v tahu za ohybu 

Zkouška byla provedena dle normy ČSN EN 190-1, která udává mimo jiné také 

počet vzorků a časový interval mezi jednotlivými zkouškami u různě starých vzorků [4]: 

 48 hodin: ± 30 min, min. 3 vzorky, 

 7 dní: ± 2 hodiny, min. 3 vzorky, 

 > 28 dní: ± 8 hodin, min. 3 vzorky. 

Zkouška probíhala pomocí zkušebního lisu. Trámečky vzorků byly umístěny na dvě 

podpory válcového tvaru vzdálené od sebe 100 mm kolmo na směr plnění. Do středu pak byly 

zatěžovány ocelovým válcem rychlostí 50 ± 10 N/s, dokud nebyl trámeček rozlomen v půli. 

Z hodnoty síly nutné k rozlomení válečku [N], rozpětí podpor [mm] a výšky a šířky trámečku 

[mm] se následně vypočítala pevnost vzorku v tahu za ohybu, aritmetický průměr dílčích 

výsledků a konečný výsledek byly zaokrouhleny s přesností na 0,1 MPa. [4] 

Pevnost v tahu za ohybu se vypočítá dle vzorce [4]: 

 

Rf - pevnost v tahu za ohybu [MPa] 

Ff - síla nutná k rozlomení trámečku [N] 

l - rozpětí podpor [mm] 

b - šířka trámečku ve směru plnění [mm] 

h - výška trámečku ve směru plnění [mm] 

Stanovení pevnosti v tlaku 

Tlaková zkouška se prováděla po stanovení pevnosti v tahu za ohybu na získaných 

rozlomených trámečcích. Trámečky byly opět umístěny do zkušebního lisu kolmo na směr 

plnění a pomocí zarážek vycentrovány do místa tlačené plochy. Následně byly zatěžovány 

rychlostí 2 400 ± 200 N/s. Nezbytné bylo udržování čistoty ploch styčných destiček, jelikož i 

malé nečistoty významně ovlivňovaly výsledky měření. 
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Z hodnoty síly nutné k porušení válečku [N] a plochy, na níž působí zatěžovací síla 

[mm
2
], byl vypočítán konečný výsledek a opět zaokrouhlen s přesností na 0,1 MPa. 

Aritmetický průměr ze všech jednotlivých výsledků byl rovněž zaokrouhlen se stejnou 

přesností, podmínkou však bylo, že se žádný z výsledků nesměl od průměru lišit o více než 

± 10 %. Výsledek neodpovídající tomuto kritériu byl vyřazen a ze zbylých hodnot byl 

vypočítán nový aritmetický průměr. Pokud se i v této chvíli některý z výsledků odchyloval o 

více než ± 10 %, bylo nutné provést celou zkoušku znovu. [4] 

Pevnost v tlaku se vypočítá dle vzorce [4]: 

 

Rc - pevnost v tlaku [MPa] 

Fc - síla nutná k porušení trámečku [N] 

A - plocha, na kterou působí zatěžovací síla (v normě 1600) [mm2] 

3.3 Přehled výsledků pevnosti 

 ANTI-CRAK HP-12 + Ref    

Tabulka 2 – 2-denní pevnost v tlaku a v tahu za ohybu referenčního potěru a potěrů s použitím 

vláken ANTI-CRAK HP-12 

Název 

vzorku 

Tah za ohybu Průměr Tlak Průměr 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Ref I 5,06 
4,8 

36,01 37,98 
32,3 

Ref II 4,53 27,31 27,75 

 1 kg/m³ - I 5,70 
5,3 

32,16 30,24 
30,1 

 1 kg/m³ - II 4,93 27,38 30,45 

 3 kg/m³ - I 5,25 
5,4 

29,75 29,56 
29,5 

 3 kg/m³ - II 5,54 29,32 29,45 

 6 kg/m³ - I 5,22 
5,0 

30,13 29,63 
29,0 

 6 kg/m³ - II 4,81 26,25 30,13 
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Tabulka 3 – 7-denní pevnost v tlaku a v tahu za ohybu referenčního potěru a potěrů s použitím 

vláken ANTI-CRAK HP-12 

Název 

vzorku 

Tah za ohybu Průměr Tlak Průměr 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Ref I 7,34 
7,1 

48,94 51,44 
49,3 

Ref II 6,80 48,63 48,06 

 1 kg/m³ - I 7,05 
6,9 

52,81 48,94 
51,1 

 1 kg/m³ - II 6,81 51,13 51,56 

 3 kg/m³ - I 7,60 
7,2 

54,88 54,75 
51,6 

 3 kg/m³ - II 6,73 46,44 50,31 

 6 kg/m³ - I 6,41 
6,7 

49,44 46,00 
48,3 

 6 kg/m³ - II 6,94 49,68 48,23 

 

Tabulka 4 – 28-denní pevnost v tlaku a v tahu za ohybu referenčního potěru a potěrů s 

použitím vláken ANTI-CRAK HP-12 

Název 

vzorku 

Tah za ohybu Průměr Tlak Průměr 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Ref I 8,21 
8,2 

56,19 53,56 
54,7 

Ref II 8,11 53,38 55,50 

 1 kg/m³ - I 7,79 
7,7 

56,33 58,83 
56,2 

 1 kg/m³ - II 7,60 54,69 55,00 

 3 kg/m³ - I 8,46 
8,0 

59,38 61,62 
60,1 

 3 kg/m³ - II 7,47 59,15 60,35 

 6 kg/m³ - I 7,38 
7,7 

55,06 57,94 
57,6 

 6 kg/m³ - II 8,11 60,88 56,69 
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Tabulka 5 – 90-denní pevnost v tlaku a v tahu za ohybu referenčního potěru a potěrů s 

použitím vláken ANTI-CRAK HP-12 

Název 

vzorku 

Tah za ohybu Průměr Tlak Průměr 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Ref  7,73 7,7 64,19 66,69 65,4 

 1 kg/m³  8,07 8,1 62,69 63,95 63,3 

 3 kg/m³  8,05 8,1 64,56 67,31 65,9 

 6 kg/m³  7,15 7,2 62,31 61,06 61,7 

 

Sloupcový diagram 1 – Pevnost v tahu za ohybu referenčního potěru a potěrů s použitím 

vláken ANTI-CRAK HP-12 

 

Diagram znázorňuje, že větší dávkování vláken dochází ke zhoršení pevnosti v tahu 

za ohybu, a dávka vláken 3 kg/m³ jí mírně zlepšuje oproti referenčním hodnotám. V 

konkrétním případě stejné plátí i pro pevnost v tlaku. 
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Sloupcový diagram 2  – Pevnost v tlaku referenčního potěru a potěrů s použitím vláken 

ANTI-CRAK HP-12 

 
 

 ANTI-CRAK HP-82-12 

Tabulka 6 – 2-denní pevnost v tlaku a v tahu za ohybu potěrů s použitím vláken  

ANTI-CRAK HP-82-12 

Název 

vzorku 

Tah za ohybu Průměr Tlak Průměr 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

 1 kg/m³ - I 5,86 
5,8 

35,00 34,44 
34,8 

 1 kg/m³ - II 5,64 35,31 34,44 

 3 kg/m³ - I 5,18 
5,1 

28,22 30,18 
30,9 

 3 kg/m³ - II 5,02 32,06 33,13 

 6 kg/m³ - I 4,93 
5,1 

29,75 29,06 
29,8 

 6 kg/m³ - II 5,27 28,63 31,83 
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Tabulka 7 – 7-denní pevnost v tlaku a v tahu za ohybu potěrů s použitím vláken  

ANTI-CRAK HP-82-12 

Název 

vzorku 

Tah za ohybu Průměr Tlak Průměr 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

 1 kg/m³ - I 6,33 
6,3 

43,20 43,20 
43,7 

 1 kg/m³ - II 6,29 44,17 44,17 

 3 kg/m³ - I 6,12 
6,1 

40,51 40,51 
40,8 

 3 kg/m³ - II 6,05 41,04 41,04 

 6 kg/m³ - I 6,20 
6,2 

42,32 42,32 
41,7 

 6 kg/m³ - II 6,15 41,12 41,12 

Tabulka 8 – 28-denní pevnost v tlaku a v tahu za ohybu potěrů s použitím vláken  

ANTI-CRAK HP-82-12 

Název 

vzorku 

Tah za ohybu Průměr Tlak Průměr 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

 1 kg/m³ - I 7,77 

7,5 

50,94 53,87 

51,0  1 kg/m³ - II 7,20 51,50 49,81 

 1 kg/m³ - 

III 
7,45 51,06 48,87 

 3 kg/m³ - I 7,58 

7,3 

45,63 45,69 

44,6  3 kg/m³ - II 7,17 47,50 42,75 

3 kg/m³ - 

III 
7,12 43,12 42,99 

 6 kg/m³ - I 7,32 

7,4 

43,06 43,81 

43,0  6 kg/m³ - II 7,34 41,92 44,11 

6 kg/m³ - 

III 
7,39 43,81 41,31 
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Tabulka 9 – 90-denní pevnost v tlaku a v tahu za ohybu potěrů s použitím vláken  

ANTI-CRAK HP-82-12 

Název 

vzorku 

Tah za ohybu Průměr Tlak Průměr 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

 1 kg/m³ - I 7,89 
8,4 

67,94 64,50 
67,0 

 1 kg/m³ - II 8,95 69,88 65,50 

 3 kg/m³ - I 7,95 
8,1 

58,02 58,83 
58,8 

 3 kg/m³ - II 8,27 61,13 57,31 

 6 kg/m³ - I 7,81 
8,0 

58,87 60,19 
59,7 

 6 kg/m³ - II 8,10 60,31 59,56 

Sloupcový diagram 3 – Pevnost v tahu za ohybu potěrů s použitím vláken  

ANTI-CRAK HP-82-12 

 

Přidání vláken ANTI-CRAK HP-82-12 v dávce 1 kg/m³ zlepšuje pevnost v tahu za ohybu a v 

tlaku. Pří čemž se dosažené hodnoty výrazně neliší od referenčních hodnot.  
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Sloupcový diagram 4 – Pevnost v tlaku potěrů s použitím vláken ANTI-CRAK HP-82-12 

 

ANTI-CRAK HP-67-36 

Tabulka 10 – 2-denní pevnost v tlaku a v tahu za ohybu referenčního potěru a potěrů s 

použitím vláken ANTI-CRAK HP-67-36 

Název 

vzorku 

Tah za ohybu Průměr Tlak Průměr 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

1 kg/m³ - I 5,17 
5,2 

28,88 31,19 
29,9 

1 kg/m³ - II 5,13 29,25 30,13 

3 kg/m³ - I 4,63 
4,9 

27,81 28,81 
28,2 

3 kg/m³ - II 5,12 28,94 27,35 

6 kg/m³ - I 5,17 
5,4 

29,76 30,51 
30,2 

6 kg/m³ - II 5,63 30,00 30,44 
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Tabulka 11 – 7-denní pevnost v tlaku a v tahu za ohybu potěrů s použitím vláken  

ANTI-CRAK HP-67-36 

Název 

vzorku 

Tah za ohybu Průměr Tlak Průměr 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

1 kg/m³ - I 6,56 

6,5 

44,63 29,38 

43,2 1 kg/m³ - II 6,81 46,87 45,68 

1 kg/m³ - III 6,01 47,44 44,94 

3 kg/m³ - I 5,12 

6,3 

43,69 43,25 

45,1 3 kg/m³ - II 6,77 44,69 41,00 

3 kg/m³ - III 7,05 51,39 46,65 

6 kg/m³ - I 7,30 

7,1 

48,81 49,12 

49,2 6 kg/m³ - II 7,19 50,75 47,69 

6 kg/m³ - III 6,89 49,25 49,31 

Tabulka 12 – 28-denní pevnost v tlaku a v tahu za ohybu potěrů s použitím vláken 

 ANTI-CRAK HP-67-36 

Název 

vzorku 

Tah za ohybu Průměr Tlak Průměr 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

1 kg/m³ - I 7,94 

8,0 

41,56 41,37 

40,8 1 kg/m³ - II 7,92 39,82 39,69 

1 kg/m³ - III 8,04 41,69 40,75 

3 kg/m³ - I 7,24 

7,4 

40,31 40,25 

41,6 3 kg/m³ - II 7,32 42,34 43,86 

3 kg/m³ - III 7,49 40,87 41,81 

6 kg/m³ - I 7,45 

7,9 

44,78 45,88 

44,4 6 kg/m³ - II 7,51 46,31 42,38 

6 kg/m³ - III 8,77 43,38 43,81 
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Tabulka 13 – 90-denní pevnost v tlaku a v tahu za ohybu potěrů s použitím vláken  

ANTI-CRAK HP-67-36 

Název 

vzorku 

Tah za ohybu Průměr Tlak Průměr 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

1 kg/m³ - I 7,36 
7,5 

63,13 57,13 
59,1 

1 kg/m³ - II 7,64 57,94 58,31 

3 kg/m³ - I 7,30 
7,7 

58,31 58,31 
58,9 

3 kg/m³ - II 8,14 59,70 59,45 

6 kg/m³ - I 8,04 
8,0 

62,50 64,94 
61,3 

6 kg/m³ - II 7,95 58,25 59,31 

Sloupcový diagram 5 – Pevnost v tahu za ohybu potěrů s použitím vláken 

 ANTI-CRAK HP-67-36 

 

Přidání vláken ANTI-CRAK HP-67-36 v dávce 6 kg/m³ zlepšuje pevnost v tahu za 

ohybu a v tlaku. Při čemž se dosažené hodnoty jsou trochu menší, než referenční hodnoty.  
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Sloupcový diagram 6 – Pevnost v tlaku potěrů s použitím vláken ANTI-CRAK HP-67-36 

 

 ANTI-CRAK HD-12 

Tabulka 14 – 2-denní pevnost v tlaku v tahu za ohybu potěrů s použitím vláken  

ANTI-CRAK HD-12 

Název 

vzorku 

Tah za ohybu Průměr Tlak Průměr 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

0,3 kg/m³ - I 4,97 
4,9 

27,35 27,78 
27,1 

 0,3 kg/m³ - II 4,86 26,85 26,50 

 0,6 kg/m³ - I 4,89 
5,1 

27,80 27,56 
28,4 

0,6 kg/m³ - II 5,25 28,79 29,29 

0,9 kg/m³ - I 5,41 
5,6 

28,53 29,26 
29,5 

0,9 kg/m³ - II 5,83 29,85 30,29 
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Tabulka 15 – 7-denní pevnost v tlaku v tahu za ohybu potěrů s použitím vláken  

ANTI-CRAK HD-12 

Název 

vzorku 

Tah za ohybu Průměr Tlak Průměr 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

0,3 kg/m³ - I 6,83 
7,1 

38,88 38,44 
39,5 

 0,3 kg/m³ - II 7,38 41,44 39,31 

 0,6 kg/m³ - I 7,41 
7,5 

41,50 38,13 
39,6 

0,6 kg/m³ - II 7,64 40,63 37,94 

0,9 kg/m³ - I 7,19 
7,2 

41,50 40,12 
40,8 

0,9 kg/m³ - II 7,26 41,21 40,35 

Tabulka 16 – 28-denní pevnost v tlaku v tahu za ohybu potěrů s použitím vláken  

ANTI-CRAK HD-12 

Název 

vzorku 

Tah za ohybu Průměr Tlak Průměr 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

0,3 kg/m³ - I 7,34 
7,7 

55,06 54,38 
54,3 

 0,3 kg/m³ - II 8,11 54,06 53,69 

 0,6 kg/m³ - I 7,34 
7,4 

57,31 54,56 
54,9 

0,6 kg/m³ - II 7,53 52,69 55,06 

0,9 kg/m³ - I 7,43 
7,8 

54,31 53,95 
56,0 

0,9 kg/m³ - II 8,15 57,19 58,69 

Tabulka 17 – 90-denní pevnost v tlaku v tahu za ohybu potěrů s použitím vláken  

ANTI-CRAK HD-12 

Název 

vzorku 

Tah za ohybu Průměr Tlak Průměr 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

0,3 kg/m³ - I 8,54 8,5 62,50 60,61 61,6 

 0,6 kg/m³ - I 8,33 
8,0 

59,75 58,38 
58,9 

0,6 kg/m³ - II 7,70 61,19 56,13 

0,9 kg/m³ - I 7,83 7,8 62,62 57,75 60,2 
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Sloupcový diagram 7 – Pevnost v tahu za ohybu potěrů s použitím vláken 

 ANTI-CRAK HD-12 

 

Sloupcový diagram 8 – Pevnost v tlaku potěrů s použitím vláken 

 ANTI-CRAK HD-12 
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Přidání vláken ANTI-CRAK HD-12 zlepšuje pevnost v tahu za ohybu jenom v první 

24 hodiny, což omezuje vznik trhlin. Dále vlákna pevnostní hodnoty nebo neovlivňují, nebo 

trochu zhoršují. 

 BeneSteel 55 

Tabulka 18 – 2-denní pevnost v tlaku v tahu za ohybu potěrů s použitím vláken  

BeneSteel 55 

Název 

vzorku 

Tah za 

ohybu 
Průměr Tlak Průměr 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

1 kg/m³ - I 5,34 
5,5 

29,69 32,75 
31,3 

1 kg/m³ - II 5,70 30,81 31,94 

2,5 kg/m³ - I 5,36 
5,4 

30,88 30,06 
29,9 

2,5 kg/m³ - II 5,34 29,19 29,31 

4 kg/m³ - I 5,76 
5,5 

40,31 41,62 
38,6 

4 kg/m³ - II 5,24 35,33 36,99 

Tabulka 19 – 7-denní pevnost v tlaku v tahu za ohybu potěrů s použitím vláken  

BeneSteel 55 

Název 

vzorku 

Tah za 

ohybu 
Průměr Tlak Průměr 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

1 kg/m³ - I 6,33 

6,3 

47,62 44,94 

47,2 1 kg/m³ - II 6,56 49,31 51,19 

1 kg/m³ - III 6,09 45,44 44,50 

2,5 kg/m³ - I 7,03 
6,7 

43,38 44,56 
45,1 

2,5 kg/m³ - II 6,33 46,75 45,69 

4 kg/m³ - I 7,27 
7,3 

45,25 44,00 
44,7 

4 kg/m³ - II 7,30 45,12 44,56 
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Tabulka 20 – 28-denní pevnost v tlaku v tahu za ohybu potěrů s použitím vláken  

BeneSteel 55 

Název 

vzorku 

Tah za 

ohybu 
Průměr Tlak Průměr 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

1 kg/m³ - I 7,70 

7,5 

55,69 54,00 

54,0 1 kg/m³ - II 7,53 55,44 55,63 

1 kg/m³ - III 7,29 53,25 50,25 

2,5 kg/m³ - I 7,92 

7,9 

53,31 55,12 

55,7 2,5 kg/m³ - II 7,45 57,56 53,56 

2,5 kg/m³ - 

III 
8,24 56,88 57,87 

4 kg/m³ - I 7,70 
7,9 

54,75 54,50 
54,7 

4 kg/m³ - II 8,15 54,64 54,96 

Tabulka 21 – 90-denní pevnost v tlaku v tahu za ohybu potěrů s použitím vláken  

BeneSteel 55 

Název 

vzorku 

Tah za 

ohybu 
Průměr Tlak Průměr 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

Pevnost, 

[MPa] 

1 kg/m³ - I 7,91 
7,9 

58,44 58,94 
58,6 

1 kg/m³ - II 7,95 57,62 59,31 

2,5 kg/m³ - I 8,01 
8,2 

59,88 56,56 
61,0 

2,5 kg/m³ - II 8,29 64,19 63,38 

4 kg/m³ - I 7,21 8,3 59,00 60,44 60,4 

Se zvýšením dávky se zvýšila i pevnost v tahu za ohybu. Pevnost v tlaku je horší 

oproti referenčním hodnotám. 
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Sloupcový diagram 9 – Pevnost v tahu za ohybu potěrů s použitím vláken 

 BeneSteel 55 

 

Sloupcový diagram 10 – Pevnost v tlaku potěrů s použitím vláken 

BeneSteel 55 
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3.4 Měření smrštění -Korýtková metoda – smršťovací žlab 

Smršťovací žlab je moderní metoda vyvinutá německou firmou Schleibinger určená 

k měření objemových změn čerstvých malt a betonů. 

Měření probíhá ve formách z ušlechtilé oceli ve tvaru žlabu, které mají standardně 

pro malty rozměry 60 x 40 x 1000 mm a pro betony 100 x 60 x 1000 mm; k dispozici jsou 

však i formy dlouhé 250 nebo 500 mm. Forma je z jedné strany zakončena pevnou a z druhé 

strany posuvnou kotvou na třech kolech. Pohyby této kotvy jsou registrovány vysoce citlivou 

digitální sondou, jejíž rozlišení je 0,3 μm a přesnost lepší než 3 μm. Forma je vevnitř vystlána 

neoprenovou folií, jejíž funkce spočívá v minimalizaci tření vzorku o žlab při měření. [2] 

 

Obrázek 39: Smršťovací žlab Schleibinger 

Po částečném zatuhnutí vzorku ve žlabu se uvolní posuvná kotva, čímž se zahájí 

měření. Informace o změně délky zkušebního materiálu se převádějí z analogového signálu 

sondy na digitální a přenášejí se do počítače, kde se ukládají jako standardní textové soubory 

txt. Do digitálního sběrného systému může být připojeno najednou až dvanáct sond, zároveň 
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je možné zaznamenávat teplotní a vlhkostní změny pomocí speciálních přídaných čidel. 

Jelikož má záznamník síťové rozhraní (Ethernet), lze jej integrovat do místního intranetu. 

Výsledky měření je tak možné zobrazit přímo v klasickém webovém prohlížeči. [2] 

V České republice existuje pro měření objemových změn malty pomocí tohoto 

smršťovacího žlabu standardní operační postup (SOP) vyvinutý Fakultou stavební Vysokého 

učení technického v Brně. Postup vychází také z normy ČSN 73 1320 + Z1, která definuje 

obecně postupy měření objemových změn betonu. Podle tohoto SOP se žlaby před naplněním 

vystýlají separační folií, na jejich posuvné čelo se aplikuje vazelína a zajistí se kolíkem, 

čímž je zabráněno protékání vzorku skrz mezery. Žlab umístěný na vodorovném povrchu 

se poté naplní v několika vrstvách betonem nebo potěrem tak, aby nezatekla za separační folii 

nebo za posuvné čelo. Žlaby se vzorky se ukládají na sedm dní do speciální komory 

s neměnnou vlhkostí vzduchu ± 95 % a teplotou ± 20 °C, poté se vytahují z komory. 

Zatvrdlé vzorky se opatrně vyjímají ze žlabů, aby nedošlo k jejich poškození, a epoxidovým 

lepidlem se na jejich povrch lepí terčíky ve vzdálenosti 500 mm a dále se měří pomocí 

deformetru v laboratorních podmínkách. Vzorky se měří opakovaně v několikadenních 

prodlevách, a to tak dlouho, dokud se nezastaví objemové změny, tzn., dokud není u jednoho 

vzorku získán dvakrát za sebou stejný výsledek. Starší vzorky se měří opětovně s delšími 

prodlevami mezi měřeními. [2] 

Výhodou tohoto měření je jeho plná automatizace, značná přesnost a jednoduchost 

při zpracování dat, neboť není zapotřebí žádný další speciální software. 

3.5 Přehled výsledků objemových změn 

 ANTI-CRAK HP-12 + Ref  

Tabulka 22 – Smrštění referenčního potěru a potěrů s použitím vláken ANTI-CRAK HP-12 

 

Ref 

ANTI-CRAK 

HP-12                

1 kg/m³ 

ANTI-CRAK 

HP-12              

  3 kg/m³ 

ANTI-CRAK 

HP-12              

  6 kg/m³ 

 

Vlhké uložení-

průměr 

Vlhké uložení-

průměr 

Vlhké uložení-

průměr 

Vlhké uložení-

průměr 

dny 

Smrštění μm Smrštění μm Smrštění μm Smrštění μm 

žlab 

(60x40x1000) 

žlab 

(60x40x1000) 

žlab 

(60x40x1000) 

žlab 

(60x40x1000) 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 
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10 -320,00 -400,00 -440,00 -600,00 

16 -400,00 -460,00 -480,00 -700,00 

29 -560,00 -660,00 -680,00 -900,00 

44 -660,00 -760,00 -740,00 -980,00 

45 -660,00 -760,00 -740,00 -980,00 

47 -660,00 -760,00 -740,00 -980,00 

51 -660,00 -760,00 -740,00 -980,00 

Smrštění 

celkem 

μm/m 

660,00 760,00 740,00 980,00 

Smrštění 

celkem 

mm/m 

0,66 0,76 0,74 0,98 

Zbývající 

vlhkost 
1,80% 1,75% 1,85% 1,90% 

Graf 1 – Smrštění referenčního potěru a potěrů s použitím vláken ANTI-CRAK HP-12 
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 ANTI-CRAK HP-82-12   

Tabulka 23 – Smrštění referenčního potěru potěrů s použitím vláken ANTI-CRAK HP-82-12 

  

Ref 

ANTI-CRAK       

HP-82-12               

1 kg/m³ 

ANTI-CRAK       

HP-82-12               

3 kg/m³ 

ANTI-CRAK       

HP-82-12               

6 kg/m³ 

  

Vlhké uložení-

průměr 

Vlhké uložení-

průměr 

Vlhké uložení-

průměr 

Vlhké uložení-

průměr 

dny 
dny 

(Ref) 

Smrštění μm Smrštění μm Smrštění μm Smrštění μm 

žlab 

(60x40x1000) 

žlab 

(60x40x1000) 

žlab 

(60x40x1000) 

žlab 

(60x40x1000) 

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 10 -320,00 -520,00 -420,00 -460,00 

12 16 -400,00 -660,00 -580,00 -600,00 

27 29 -560,00 -780,00 -720,00 -740,00 

47 44 -660,00 -820,00 -740,00 -780,00 

61 44 -660,00 -820,00 -740,00 -780,00 

62 45 -660,00 -820,00 -740,00 -780,00 

62 47 -660,00 -820,00 -740,00 -780,00 

62 51 -660,00 -820,00 -740,00 -780,00 

62 62 -660,00 -820,00 -740,00 -780,00 

Smrštění celkem 

μm/m 
660,00 820,00 740,00 780,00 

Smrštění celkem 

mm/m 
0,66 0,82 0,74 0,78 

Zbývající vlhkost 1,80% 1,75% 1,80% 1,85% 
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Graf 2 – Smrštění referenčního potěru a potěrů s použitím vláken ANTI-CRAK HP-12 

 

 ANTI-CRAK HP-67-36   

Tabulka 24 – Smrštění referenčního potěru potěrů s použitím vláken ANTI-CRAK HP-67-36 

   

Ref 

ANTI-

CRAK     

HP-67/36               

1 kg/m³ 

ANTI-CRAK     

HP-67/36               

3 kg/m³ 

ANTI-CRAK      

HP-67/36               

6 kg/m³ 

ANTI-CRAK      

HP-67/36             

10 kg/m³ 

   

Vlhké 

uložení-

průměr 

Vlhké 

uložení-

průměr 

Vlhké uložení-

průměr 

Vlhké 

uložení-

průměr 

Vlhké 

uložení-

průměr 

dny 
dny 

Ref 

Smrštění 

μm 

Smrštění 

μm 
Smrštění μm 

Smrštění 

μm 
Smrštění μm 

žlab 

(60x40x1000) 

žlab 

(60x40x1000) 

žlab 

(60x40x1000) 

žlab 

(60x40x1000) 

žlab 

(60x40x1000) 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 3 10 -320,00 -500,00 -420,00 -500,00 -380,00 

22 8 16 -400,00 -620,00 -580,00 -700,00 -440,00 

39 14 29 -560,00 -720,00 -680,00 -820,00 -500,00 

50 22 44 -660,00 -760,00 -720,00 -840,00 -520,00 

50 29 44 -660,00 -760,00 -720,00 -840,00 -560,00 
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50 34 44 -660,00 -760,00 -720,00 -840,00 -640,00 

51 35 45 -660,00 -760,00 -720,00 -840,00 -640,00 

53 37 47 -660,00 -760,00 -720,00 -840,00 -640,00 

57 41 51 -660,00 -760,00 -720,00 -840,00 -640,00 

57 57 57 -660,00 -760,00 -720,00 -840,00 -640,00 

Smrštění 

celkem μm/m 
660,00 760,00 720,00 840,00 640,00 

Smrštění 

celkem mm/m 
0,66 0,76 0,72 0,84 0,64 

Zbývající 

vlhkost 
1,80% 1,85% 1,90% 1,75% 1,80% 

Graf 3 – Smrštění referenčního potěru a potěrů s použitím vláken ANTI-CRAK HP-67-36 
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 ANTI-CRAK HD-12  

Tabulka 25 – Smrštění referenčního potěru potěrů s použitím vláken ANTI-CRAK HD-12 

  

Ref 

ANTI-CRAK    

HD-12               

0,9 kg/m³ 

ANTI-CRAK        

HD-12               

0,6 kg/m³ 

ANTI-CRAK    

HD-12                

0,3 kg/m³ 

  

Vlhké uložení-

průměr 

Vlhké uložení-

průměr 

Vlhké uložení-

průměr 

Vlhké uložení-

průměr 

dny 
dny 

(Ref) 

Smrštění μm Smrštění μm Smrštění μm Smrštění μm 

žlab 

(60x40x1000) 

žlab 

(60x40x1000) 

žlab 

(60x40x1000) 

žlab 

(60x40x1000) 

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 10 -320,00 -400,00 -480,00 -500,00 

29 16 -400,00 -640,00 -540,00 -640,00 

40 29 -560,00 -700,00 -660,00 -700,00 

40 44 -660,00 -700,00 -660,00 -700,00 

41 45 -660,00 -700,00 -660,00 -700,00 

43 47 -660,00 -700,00 -660,00 -700,00 

47 47 -660,00 -700,00 -660,00 -700,00 

Smrštění 

celkem μm/m 
660,00 700,00 660,00 700,00 

Smrštění 

celkem mm/m 
0,66 0,70 0,66 0,70 

Zbývající 

vlhkost 
1,80% 1,85% 1,75% 1,80% 
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Graf 4 – Smrštění referenčního potěru a potěrů s použitím vláken ANTI-CRAK HP-67-36  

 

 BeneSteel 55 

Tabulka 26 – Smrštění referenčního potěru potěrů s použitím vláken BeneSteel 55 

   

Ref 
BeneSteel 55        

1 kg/m³ 

BeneSteel 55        

2,5 kg/m³ 

BeneSteel 55          

4 kg/m³ 

   

Vlhké uložení-

průměr 

Vlhké uložení-

průměr 

Vlhké uložení-

průměr 

Vlhké uložení-

průměr 

dny 
dny 

(Ref) 

Smrštění μm Smrštění μm Smrštění μm Smrštění μm 

žlab 

(60x40x1000) 

žlab 

(60x40x1000) 

žlab 

(60x40x1000) 

žlab 

(60x40x1000) 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 12 10 -320,00 -100,00 -120,00 -500,00 

7 29 16 -400,00 -100,00 -120,00 -680,00 

21 40 29 -560,00 -640,00 -620,00 -720,00 

38 40 44 -660,00 -760,00 -700,00 -720,00 

49 40 44 -660,00 -800,00 -760,00 -720,00 

50 41 45 -660,00 -800,00 -760,00 -720,00 

52 43 47 -660,00 -800,00 -760,00 -720,00 

52 52 52 -660,00 -800,00 -760,00 -720,00 

Smrštění celkem 

μm/m 
660,00 660,00 620,00 720,00 
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Smrštění celkem 

mm/m 
0,66 0,66 0,62 0,72 

Zbývající vlhkost 1,80% 1,85% 1,75% 1,90% 

Graf 5 – Smrštění referenčního potěru a potěrů s použitím vláken BeneSteel 55 
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4 ZÁVĚR: 

 

V této práci byly provedeny základní pevnostní zkoušky a zkoušky objemových 

změn samonivelačních podlahových potěrů. Z praktických výsledků lze pozorovat 

proměnlivost pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku oproti referenčním hodnotám. Pří 

porovnání výsledků vyplývá, že vlákna HP mají pozitivní vliv na pevnost v tahu za ohybu, ale 

téměř neovlivňují nebo zhoršují pevnost v tlaku. 

Diplomová práce podává poměrně ucelenou informaci o objemových změnách litých 

cementových potěrů. Všechna vlákna nemají vliv na hodnoty volného smršťování, avšak v 

praxi můžou mít vliv na hodnoty vázaného smrštění. Z dosažených výsledků je vidět, že velké 

množství vláken na smršťování nemá vliv. Vazané smršťování se měří jen podle ASTN, 

cožlze brát jakouvedení směru dalšího výzkumu. 

Vlákna, kromě vláken HD, můžou mít pozitivní účinek na odolnost potěru proti 

trhlinám. HD vlákna mají vliv na smršťování jenom v prvni 24 hodiny po lití cementového 

potěru. 
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PŘÍLOHY 

Příloha A: Naměřené pevnosti 

Tabulka 27 – Pevnost v tlaku  a v tahu za ohybu referenčního potěru a potěrů s použitím vláken ANTI-CRAK HP-12 

Název 

vzorku 

Váha, 

[kg] 

Rozměry Tah za ohybu Tlak 

Výška, 

[mm] 

Šířka, 

[mm] 

Délka, 

[mm] 

Síla, 

[kN] 

Pevnost, 

[MPa] 

Síla, 

[kN] 

Pevnost, 

[MPa] 

Síla, 

[kN] 

Pevnost, 

[MPa] 

Stáří - 2 Dny 

Ref I 0,57 39,80 39,30 160,00 2,10 5,06 56,60 36,01 59,70 37,98 

Ref II 0,57 40,10 41,20 158,00 2,00 4,53 43,70 27,31 44,40 27,75 

 1 kg/m³ - I 0,57 40,20 39,10 161,00 2,40 5,70 50,30 32,16 47,30 30,24 

 1 kg/m³ - 

II 
0,58 40,00 39,90 161,00 2,10 4,93 43,70 27,38 48,60 30,45 

 3 kg/m³ - I 0,56 39,50 40,30 161,00 2,20 5,25 47,60 29,75 47,30 29,56 

 3 kg/m³ - 

II 
0,56 39,50 39,90 162,00 2,30 5,54 46,80 29,32 47,00 29,45 

 6 kg/m³ - I 0,58 40,10 41,10 160,00 2,30 5,22 48,20 30,13 47,40 29,63 

 6 kg/m³ - 

II 
0,58 40,00 40,90 160,00 2,10 4,81 42,00 26,25 48,20 30,13 

Stáří - 7 Dnů 

Ref I 0,59 39,70 40,20 161,50 3,10 7,34 78,30 48,94 82,30 51,44 

Ref II 0,58 40,00 40,00 162,00 2,90 6,80 77,80 48,63 76,90 48,06 
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 1 kg/m³ - I 0,58 41,10 40,30 161,50 3,20 7,05 84,50 52,81 78,30 48,94 

 1 kg/m³ - 

II 
0,59 40,40 40,50 161,50 3,00 6,81 81,80 51,13 82,50 51,56 

 3 kg/m³ - I 0,59 40,30 40,10 160,00 3,30 7,60 87,80 54,88 87,60 54,75 

 3 kg/m³ - 

II 
0,58 41,20 40,70 162,00 3,10 6,73 74,30 46,44 80,50 50,31 

 6 kg/m³ - I 0,59 41,20 40,00 159,50 2,90 6,41 79,10 49,44 73,60 46,00 

 6 kg/m³ - 

II 
0,58 39,00 39,80 161,50 2,80 6,94 78,70 49,68 76,40 48,23 

Stáří - 28 Dnů 

Ref I 0,58 40,00 41,10 160,00 3,60 8,21 89,90 56,19 85,70 53,56 

Ref II 0,58 40,10 41,40 160,00 3,60 8,11 85,40 53,38 88,80 55,50 

 1 kg/m³ - I 0,59 40,50 39,90 160,00 3,40 7,79 89,90 56,33 93,90 58,83 

 1 kg/m³ - 

II 
0,58 40,30 40,10 160,00 3,30 7,60 87,50 54,69 88,00 55,00 

 3 kg/m³ - I 0,60 40,20 40,60 160,00 3,70 8,46 95,00 59,38 98,60 61,62 

 3 kg/m³ - 

II 
0,58 40,90 39,60 160,00 3,30 7,47 93,70 59,15 95,60 60,35 

 6 kg/m³ - I 0,59 40,90 40,10 160,00 3,30 7,38 88,10 55,06 92,70 57,94 

 6 kg/m³ - 

II 
0,59 41,30 40,10 160,00 3,70 8,11 97,40 60,88 90,70 56,69 

Stáří - 90 Dnů 

Ref  0,59 40,60 40,00 162,00 3,40 7,73 102,70 64,19 106,70 66,69 

 1 kg/m³  0,57 39,50 40,50 162,00 3,40 8,07 100,30 62,69 104,90 63,95 

 3 kg/m³  0,60 40,90 41,20 162,00 3,70 8,05 103,30 64,56 107,70 67,31 
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 6 kg/m³  0,59 41,30 40,60 160,00 3,30 7,15 99,70 62,31 97,70 61,06 

Tabulka 28 – Pevnost v tlaku  a v tahu za ohybu potěrů s použitím vláken ANTI-CRAK HP-82-12 

Název 

vzorku 

Váha, 

[kg] 

Rozměry Tah za ohybu Tlak 

Výška, 

[mm] 

Šířka, 

[mm] 

Délka, 

[mm] 

Síla, 

[kN] 

Pevnost, 

[MPa] 

Síla, 

[kN] 

Pevnost, 

[MPa] 

Síla, 

[kN] 

Pevnost, 

[MPa] 

Stáří - 2 Dny 

 1 kg/m³ - I 0,57 40,00 40,00 160,00 2,50 5,86 56,00 35,00 55,10 34,44 

 1 kg/m³ - II 0,57 39,90 40,10 160,00 2,40 5,64 56,50 35,31 55,10 34,44 

 3 kg/m³ - I 0,55 40,10 39,60 161,50 2,20 5,18 44,70 28,22 47,80 30,18 

 3 kg/m³ - II 0,58 40,50 40,10 161,50 2,20 5,02 51,30 32,06 53,00 33,13 

 6 kg/m³ - I 0,57 40,80 40,20 161,50 2,20 4,93 47,60 29,75 46,50 29,06 

 6 kg/m³ - II 0,55 39,60 39,90 161,00 2,20 5,27 45,70 28,63 50,80 31,83 

Stáří - 7 Dnů 

 1 kg/m³ - I 0,58 40,00 40,40 159,00 3,40 6,33 108,70 43,20 103,20 43,34 

 1 kg/m³ - II 0,57 39,70 40,40 160,00 3,80 6,29 111,80 44,17 104,80 44,45 

 3 kg/m³ - I 0,57 40,10 39,90 161,00 3,40 6,12 92,60 40,51 93,90 40,67 

 3 kg/m³ - II 0,59 40,30 40,20 161,00 3,60 6,05 97,80 41,04 91,70 41,81 

 6 kg/m³ - I 0,57 40,20 40,40 161,00 3,40 6,20 94,20 42,32 96,30 42,54 

 6 kg/m³ - II 0,57 40,10 40,30 162,00 3,50 6,15 96,50 41,12 95,30 41,25 

Stáří - 28 Dnů 
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 1 kg/m³ - I 0,57 39,90 40,00 160,00 3,30 7,77 81,50 50,94 86,20 53,87 

 1 kg/m³ - II 0,56 41,00 40,30 161,00 3,25 7,20 82,40 51,50 79,70 49,81 

 1 kg/m³ - III 0,57 40,70 40,10 161,00 3,30 7,45 81,70 51,06 78,20 48,87 

 3 kg/m³ - I 0,57 40,20 40,40 161,00 3,30 7,58 73,00 45,63 73,10 45,69 

 3 kg/m³ - II 0,58 40,90 40,00 161,00 3,20 7,17 76,00 47,50 68,40 42,75 

3 kg/m³ - III 0,57 40,60 39,60 161,00 3,10 7,12 68,30 43,12 68,10 42,99 

 6 kg/m³ - I 0,58 40,40 40,20 161,00 3,20 7,32 68,90 43,06 70,10 43,81 

 6 kg/m³ - II 0,58 41,10 39,90 161,00 3,30 7,34 66,90 41,92 70,40 44,11 

6 kg/m³ - III 0,58 40,60 40,00 161,00 3,25 7,39 70,10 43,81 66,10 41,31 

Stáří - 90 Dnů 

 1 kg/m³ - I 0,57 40,00 40,40 159,00 3,40 7,89 108,70 67,94 103,20 64,50 

 1 kg/m³ - II 0,59 39,70 40,40 160,00 3,80 8,95 111,80 69,88 104,80 65,50 

 3 kg/m³ - I 0,57 40,10 39,90 161,00 3,40 7,95 92,60 58,02 93,90 58,83 

 3 kg/m³ - II 0,58 40,30 40,20 161,00 3,60 8,27 97,80 61,13 91,70 57,31 

 6 kg/m³ - I 0,58 40,20 40,40 161,00 3,40 7,81 94,20 58,87 96,30 60,19 

 6 kg/m³ - II 0,58 40,10 40,30 162,00 3,50 8,10 96,50 60,31 95,30 59,56 
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Tabulka 29 – Pevnost v tlaku  a v tahu za ohybu potěrů s použitím vláken ANTI-CRAK HP-67-36 

Název 

vzorku 

Váha, 

[kg] 

Rozměry Tah za ohybu Tlak 

Výška, 

[mm] 

Šířka, 

[mm] 

Délka, 

[mm] 

Síla, 

[kN] 

Pevnost, 

[MPa] 

Síla, 

[kN] 

Pevnost, 

[MPa] 

Síla, 

[kN] 

Pevnost, 

[MPa] 

Stáří - 2 Dny 

1 kg/m³ - I 0,58 41,00 41,40 159,00 2,40 5,17 46,20 28,88 49,90 31,19 

1 kg/m³ - II 0,56 40,10 40,00 161,00 2,20 5,13 46,80 29,25 48,20 30,13 

3 kg/m³ - I 0,57 40,90 40,70 162,00 2,10 4,63 44,50 27,81 46,10 28,81 

3 kg/m³ - II 0,57 40,30 41,50 163,00 2,30 5,12 46,30 28,94 47,10 27,35 

6 kg/m³ - I 0,57 40,00 39,90 163,00 2,20 5,17 47,50 29,76 48,70 30,51 

6 kg/m³ - II 0,58 40,30 41,00 163,00 2,50 5,63 48,00 30,00 48,70 30,44 

Stáří - 7 Dnů 

1 kg/m³ - I 0,57 40,00 40,00 161,00 2,80 6,56 71,40 44,63 47,00 29,38 

1 kg/m³ - II 0,56 40,00 39,90 161,00 2,90 6,81 74,80 46,87 72,90 45,68 

1 kg/m³ - III 0,57 39,50 40,00 161,00 2,50 6,01 75,90 47,44 71,90 44,94 

3 kg/m³ - I 0,57 40,00 40,30 161,00 2,20 5,12 69,90 43,69 69,20 43,25 

3 kg/m³ - II 0,58 39,50 41,20 163,00 2,90 6,77 71,50 44,69 65,60 41,00 

3 kg/m³ - III 0,57 40,20 39,50 161,00 3,00 7,05 81,20 51,39 73,70 46,65 

6 kg/m³ - I 0,58 40,30 40,50 163,00 3,20 7,30 78,10 48,81 78,60 49,12 

6 kg/m³ - II 0,58 39,90 40,60 163,00 3,10 7,19 81,20 50,75 76,30 47,69 
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6 kg/m³ - III 0,58 40,00 40,80 163,00 3,00 6,89 78,80 49,25 78,90 49,31 

Stáří - 28 Dnů 

1 kg/m³ - I 0,58 40,10 41,10 157,00 3,50 7,94 66,50 41,56 66,20 41,37 

1 kg/m³ - II 0,57 40,50 40,40 159,00 3,50 7,92 65,00 39,82 63,50 39,69 

1 kg/m³ - III 0,56 40,30 40,20 159,00 3,50 8,04 66,70 41,69 65,20 40,75 

3 kg/m³ - I 0,58 40,60 40,20 161,00 3,20 7,24 64,50 40,31 64,40 40,25 

3 kg/m³ - II 0,58 40,10 39,50 161,00 3,10 7,32 66,90 42,34 69,30 43,86 

3 kg/m³ - III 0,58 40,80 39,70 161,00 3,30 7,49 64,90 40,87 66,40 41,81 

6 kg/m³ - I 0,58 40,40 40,10 161,00 3,25 7,45 72,00 44,78 73,40 45,88 

6 kg/m³ - II 0,58 41,00 40,40 161,00 3,40 7,51 74,10 46,31 67,80 42,38 

6 kg/m³ - III 0,58 40,30 40,00 161,00 3,80 8,77 69,40 43,38 70,10 43,81 

Stáří - 90 Dnů 

1 kg/m³ - I 0,58 39,70 40,10 160,00 3,10 7,36 101,00 63,13 91,40 57,13 

1 kg/m³ - II 0,58 40,30 41,10 158,00 3,40 7,64 92,70 57,94 93,30 58,31 

3 kg/m³ - I 0,58 40,40 40,30 161,00 3,20 7,30 93,30 58,31 93,30 58,31 

3 kg/m³ - II 0,58 40,30 39,70 161,00 3,50 8,14 94,80 59,70 94,40 59,45 

6 kg/m³ - I 0,59 40,30 40,20 161,00 3,50 8,04 100,00 62,50 103,90 64,94 

6 kg/m³ - II 0,59 41,20 40,00 160,00 3,60 7,95 93,20 58,25 94,90 59,31 
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Tabulka 30 – Pevnost v tlaku  a v tahu za ohybu potěrů s použitím vláken ANTI-CRAK HD-12 

Název 

vzorku 

Váha, 

[kg] 

Rozměry Tah za ohybu Tlak 

Výška, 

[mm] 

Šířka, 

[mm] 

Délka, 

[mm] 

Síla, 

[kN] 

Pevnost, 

[MPa] 

Síla, 

[kN] 

Pevnost, 

[MPa] 

Síla, 

[kN] 

Pevnost, 

[MPa] 

Stáří - 2 Dny 

0,3 kg/m³ - I 0,58 39,70 40,20 161,00 2,10 4,97 44,20 27,35 44,90 27,78 

 0,3 kg/m³ - 

II 
0,56 39,60 41,30 158,00 2,10 4,86 45,80 26,85 45,20 26,50 

 0,6 kg/m³ - 

I 
0,57 40,60 40,90 160,00 2,20 4,89 46,50 27,80 46,10 27,56 

0,6 kg/m³ - 

II 
0,57 40,50 40,10 162,00 2,30 5,25 46,30 28,79 47,10 29,29 

0,9 kg/m³ - I 0,57 40,40 40,80 160,00 2,40 5,41 47,50 28,53 48,70 29,26 

0,9 kg/m³ - 

II 
0,58 39,50 40,10 161,00 2,43 5,83 48,00 29,85 48,70 30,29 

Stáří - 7 Dnů 

0,3 kg/m³ - I 0,59 40,00 41,20 158,00 2,96 6,83 62,20 38,88 61,50 38,44 

 0,3 kg/m³ - 

II 
0,58 40,30 41,30 158,00 3,31 7,38 66,30 41,44 62,90 39,31 

 0,6 kg/m³ - 

I 
0,58 40,20 40,10 160,00 3,17 7,41 66,40 41,50 61,00 38,13 

0,6 kg/m³ - 

II 
0,58 39,00 40,00 162,00 3,12 7,64 65,00 40,63 60,70 37,94 

0,9 kg/m³ - I 0,58 40,20 40,00 162,00 3,14 7,19 66,40 41,50 64,20 40,12 

0,9 kg/m³ - 

II 
0,58 40,30 40,20 162,00 3,16 7,26 66,60 41,21 65,20 40,35 
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Stáří - 28 Dnů 

0,3 kg/m³ - I 0,57 39,70 40,20 161,00 3,10 7,34 88,10 55,06 87,00 54,38 

 0,3 kg/m³ - 

II 
0,58 39,60 41,30 158,00 3,50 8,11 86,50 54,06 85,90 53,69 

 0,6 kg/m³ - 

I 
0,58 40,60 40,90 160,00 3,30 7,34 91,70 57,31 87,30 54,56 

0,6 kg/m³ - 

II 
0,58 40,50 40,10 162,00 3,30 7,53 84,30 52,69 88,10 55,06 

0,9 kg/m³ - I 0,57 40,40 40,80 160,00 3,30 7,43 86,90 54,31 89,80 53,95 

0,9 kg/m³ - 

II 
0,57 39,50 40,10 161,00 3,50 8,15 91,50 57,19 93,90 58,69 

Stáří - 90 Dnů 

0,3 kg/m³ - I 0,57 39,40 39,60 161,00 3,50 8,54 99,00 62,50 96,00 60,61 

 0,6 kg/m³ - 

I 
0,58 40,10 40,30 161,00 3,60 8,33 95,60 59,75 93,40 58,38 

0,6 kg/m³ - 

II 
0,58 40,60 40,20 161,00 3,40 7,70 97,90 61,19 89,80 56,13 

0,9 kg/m³ - I 0,57 40,20 40,30 160,00 3,40 7,83 100,20 62,62 92,40 57,75 
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Tabulka 31 – Pevnost v tlaku  a v tahu za ohybu potěrů s použitím vláken BeneSteel 55 

Název 

vzorku 

Váha, 

[kg] 

Rozměry Tah za ohybu Tlak 

Výška, 

[mm] 

Šířka, 

[mm] 

Délka, 

[mm] 

Síla, 

[kN] 

Pevnost, 

[MPa] 

Síla, 

[kN] 

Pevnost, 

[MPa] 

Síla, 

[kN] 

Pevnost, 

[MPa] 

Stáří - 2 Dny 

1 kg/m³ - I 0,57 40,00 40,40 163,00 2,30 5,34 47,50 29,69 52,40 32,75 

1 kg/m³ - II 0,57 40,50 40,10 163,00 2,50 5,70 49,30 30,81 51,10 31,94 

2,5 kg/m³ - 

I 
0,57 40,00 40,20 163,00 2,30 5,36 49,40 30,88 48,10 30,06 

2,5 kg/m³ - 

II 
0,57 40,10 40,20 163,00 2,30 5,34 46,70 29,19 46,90 29,31 

4 kg/m³ - I 0,59 40,30 40,10 161,00 2,50 5,76 64,50 40,31 66,60 41,62 

4 kg/m³ - II 0,56 40,10 39,20 162,00 2,20 5,24 55,40 35,33 58,00 36,99 

Stáří - 7 Dnů 

1 kg/m³ - I 0,57 40,00 40,00 160,00 2,70 6,33 76,20 47,62 71,90 44,94 

1 kg/m³ - II 0,56 40,00 40,00 160,00 2,80 6,56 78,90 49,31 81,90 51,19 

1 kg/m³ - 

III 
0,57 40,00 40,00 160,00 2,60 6,09 72,70 45,44 71,20 44,50 

2,5 kg/m³ - 

I 
0,57 40,00 40,00 160,00 3,00 7,03 69,40 43,38 71,30 44,56 

2,5 kg/m³ - 

II 
0,58 40,00 40,00 160,00 2,70 6,33 74,80 46,75 73,10 45,69 

4 kg/m³ - I 0,57 39,90 40,20 162,00 3,10 7,27 72,40 45,25 70,40 44,00 

4 kg/m³ - II 0,58 39,90 40,00 161,00 3,11 7,30 72,20 45,12 71,30 44,56 
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Stáří - 28 Dnů 

1 kg/m³ - I 0,58 40,40 40,60 161,00 3,40 7,70 89,10 55,69 86,40 54,00 

1 kg/m³ - II 0,58 39,90 41,30 158,00 3,30 7,53 88,70 55,44 89,00 55,63 

1 kg/m³ - 

III 
0,59 41,00 40,40 161,00 3,30 7,29 85,20 53,25 80,40 50,25 

2,5 kg/m³ - 

I 
0,59 40,50 40,40 161,00 3,50 7,92 85,30 53,31 88,20 55,12 

2,5 kg/m³ - 

II 
0,58 40,60 40,30 161,00 3,30 7,45 92,10 57,56 85,70 53,56 

2,5 kg/m³ - 

III 
0,57 39,80 40,20 161,00 3,50 8,24 91,00 56,88 92,60 57,87 

4 kg/m³ - I 0,59 39,90 40,40 162,00 3,30 7,70 87,60 54,75 87,20 54,50 

4 kg/m³ - II 0,57 39,60 39,90 162,00 3,40 8,15 87,20 54,64 87,50 54,96 

Stáří - 90 Dnů 

1 kg/m³ - I 0,58 39,50 41,30 160,00 3,40 7,91 93,50 58,44 94,30 58,94 

1 kg/m³ - II 0,58 40,50 41,40 160,00 3,60 7,95 92,20 57,62 94,90 59,31 

2,5 kg/m³ - 

I 
0,59 41,00 40,10 160,00 3,60 8,01 95,80 59,88 90,50 56,56 

2,5 kg/m³ - 

II 
0,59 40,30 40,10 160,00 3,60 8,29 102,70 64,19 101,40 63,38 

4 kg/m³ - I 0,58 40,00 40,30 160,00 3,10 8,30 94,40 59,00 96,70 60,44 
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Příloha B: Pracovní diagramy 28 dnů 

Graf 6 – Pracovní diagram referenčního potěru a potěrů s použitím vláken ANTI-CRAK HP-12  
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Graf 7 – Pracovní diagram referenčního potěru a potěrů s použitím vláken ANTI-CRAK HP-82-12 
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Graf 8 – Pracovní diagram referenčního potěru a potěrů s použitím vláken ANTI-CRAK HP-67-36 
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Graf 9 – Pracovní diagram referenčního potěru a potěrů s použitím vláken ANTI-CRAK HD-12 
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Graf 10 – Pracovní diagram referenčního potěru a potěrů s použitím vláken BeneSteel 55 
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Příloha C: Pracovní diagramy 90 dnů 

Graf 11 – Pracovní diagram referenčního potěru a potěrů s použitím vláken ANTI-CRAK HP-12 
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Graf 12 – Pracovní diagram referenčního potěru a potěrů s použitím vláken ANTI-CRAK HP-82-12 
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Graf 13 – Pracovní diagram referenčního potěru a potěrů s použitím vláken ANTI-CRAK HP-67-36 
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Graf 14 – Pracovní diagram referenčního potěru a potěrů s použitím vláken ANTI-CRAK HD-12 
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Graf 15 – Pracovní diagram referenčního potěru a potěrů s použitím vláken BeneSteel 55 

 



111 
 

Příloha D: Naměřené objemové změny potěrů 

Tabulka 32 – Průběh smrštění v čase referenčního potěru a potěrů s použitím vláken ANTI-CRAK HP-12 

  

Ref 
ANTI-CRAK 

HP-12 1 kg/m³ 

ANTI-CRAK 

HP-12 3 kg/m³ 

ANTI-CRAK 

HP-12 6 kg/m³ 

  

  

Vlhké uložení-

průměr 

Vlhké uložení-

průměr 

Vlhké uložení-

průměr 

Vlhké uložení-

průměr 

  

dny 

Intervaly 

měření Smrštění μm Smrštění μm Smrštění μm Smrštění μm 

Teplota 

okolí 

Vlhkost 

vzduchu 

hod. 

(žlab 

60x40x1000) 

(žlab 

60x40x1000) 

(žlab 

60x40x1000) 

(žlab 

60x40x1000) °C vlhké uložení % 

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 22,43 53 

10 240 -320,00 -400,00 -440,00 -600,00 23 52 

16 384 -400,00 -460,00 -480,00 -700,00 22,4 54,8 

29 696 -560,00 -660,00 -680,00 -900,00 24 42,8 

44 1056 -660,00 -760,00 -740,00 -980,00 21,7 50 

45 1080 -660,00 -760,00 -740,00 -980,00 21,7 50 

47 1128 -660,00 -760,00 -740,00 -980,00 21,7 50 

51 1224 -660,00 -760,00 -740,00 -980,00 21,7 50 

Smrštění celkem 

μm/m 
660,00 760,00 740,00 980,00     

Smrštění celkem 

mm/m 
0,66 0,76 0,74 0,98     

Zbývající vlhkost 1,80% 1,75% 1,85% 1,90%     
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Graf 16  – Průběh objemových změn v čase referenčního potěru a potěrů s použitím vláken ANTI-CRAK HP-12. Podrobná data 
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Graf 17  – Průběh smrštění v čase referenčního potěru a potěrů s použitím vláken ANTI-CRAK HP-12 
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Tabulka 33 – Průběh smrštění v čase potěrů s použitím vláken ANTI-CRAK HP-82-12 

  

ANTI-CRAK 

HP-82-12 1 kg/m³ 

ANTI-CRAK 

HP-82-12 3 kg/m³ 

ANTI-CRAK 

HP-82-12 6 

kg/m³ 

  

  

Vlhké uložení-

průměr 

Vlhké uložení-

průměr 

Vlhké uložení-

průměr 

  

dny 

Intervaly 

měření 
Smrštění μm Smrštění μm Smrštění μm 

Teplota 

okolí 

Vlhkost 

vzduchu 

hod. 

(žlab 

60x40x1000) 

(žlab 

60x40x1000) 

(žlab 

60x40x1000) °C 

vlhké uložení 

% 

0 0 0,00 0,00 0,00 22,7 47 

6 144 -520,00 -420,00 -460,00 22 45 

12 288 -660,00 -580,00 -600,00 24 42 

27 648 -780,00 -720,00 -740,00 21,6 50 

47 1128 -820,00 -740,00 -780,00 23,6 57,6 

61 1464 -820,00 -740,00 -780,00 25 62 

62 1488 -820,00 -740,00 -780,00 25 62 

64 1536 -820,00 -740,00 -780,00 25 62 

68 1632 -820,00 -740,00 -780,00 25 62 

Smrštění celkem 

μm/m 
820,00 740,00 780,00     

Smrštění celkem 

mm/m 
0,82 0,74 0,78     

Zbývající vlhkost 1,75% 1,80% 1,85%     
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Graf 18  – Průběh objemových změn v čase potěrů s použitím vláken ANTI-CRAK HP-82-12. Podrobná data 
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Graf 19 – Průběh smrštění v čase potěrů s použitím vláken ANTI-CRAK HP-82-12 
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Tabulka 34 – Průběh smrštění v čase potěrů s použitím vláken ANTI-CRAK HP-67-36 

  

ANTI-CRAK 

HP-67/36 1 kg/m³ 

ANTI-CRAK 

HP-67/36 3 kg/m³ 

ANTI-CRAK 

HP-67/36 6 kg/m³ 

  

  

Vlhké uložení-

průměr 

Vlhké uložení-

průměr 

Vlhké uložení-

průměr 

  

dny 

Intervaly 

měření Smrštění μm Smrštění μm Smrštění μm 

Teplota 

okolí 

Vlhkost 

vzduchu 

hod. 

(žlab 

60x40x1000) 

(žlab 

60x40x1000) 

(žlab 

60x40x1000) °C 

vlhké uložení 

% 

0 0 0,00 0,00 0,00 24,00 62,00 

8 192 -500,00 -420,00 -500,00 23,60 57,60 

22 528 -620,00 -580,00 -700,00 25,00 62,00 

39 936 -720,00 -680,00 -820,00 23,00 50,00 

50 1200 -760,00 -720,00 -840,00 22,50 55,00 

51 1224 -760,00 -720,00 -840,00 22,50 55,00 

53 1272 -760,00 -720,00 -840,00 22,50 55,00 

57 1368 -760,00 -720,00 -840,00 22,50 55,00 

Smrštění celkem 

μm/m 
760,00 720,00 840,00     

Smrštění celkem 

mm/m 
0,76 0,72 0,84     

Zbývající vlhkost 1,85% 1,90% 1,75%     
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Graf 20 – Průběh objemových změn v čase potěrů s použitím vláken ANTI-CRAK HP-67-36. Podrobná data 
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Graf 21 – Průběh smrštění v čase potěrů s použitím vláken ANTI-CRAK HP-67-36 
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Tabulka 35 – Průběh smrštění v čase potěrů s použitím vláken ANTI-CRAK HP-67-36 

  

ANTI-CRAK 

HP-67/36 10 

kg/m³ 

  

  

Vlhké uložení-

průměr 

  

dny 

Intervaly 

měření 
Smrštění μm 

Teplota 

okolí 

Vlhkost 

vzduchu 

hod. 

(žlab 

60x40x1000) °C 

vlhké uložení 

% 

0 0 0,00 24,00 51,00 

3 72 -380,00 23,00 50,00 

8 192 -440,00 22,00 54,00 

14 336 -500,00 22,50 55,00 

22 528 -520,00 21,60 66,00 

29 696 -560,00 22,00 56,00 

34 816 -640,00 21,30 63,00 

35 840 -640,00 21,30 63,00 

37 888 -640,00 21,30 63,00 

41 984 -640,00 21,30 63,00 

Smrštění celkem 

μm/m 
640,00     

Smrštění celkem 

mm/m 
0,64     

Zbývající vlhkost 1,80%     
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Graf 22 – Průběh objemových změn v čase potěrů s použitím vláken ANTI-CRAK HP-67-36. Podrobná data 
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Graf 23 – Průběh smrštění v čase potěrů s použitím vláken ANTI-CRAK HP-67-36 
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Tabulka 36 – Průběh smrštění v čase potěrů s použitím vláken ANTI-CRAK HD-12 

  

ANTI-CRAK 

HD-12 0,9 

kg/m³ 

ANTI-CRAK 

HD-12 0,6 

kg/m³ 

ANTI-CRAK 

HD-12 0,3 

kg/m³ 

  

  

Vlhké uložení-

průměr 

Vlhké uložení-

průměr 

Vlhké uložení-

průměr 

  

dny 

Intervaly 

měření 
Smrštění μm Smrštění μm Smrštění μm 

Teplota 

okolí 

Vlhkost 

vzduchu 

hod. 

(žlab 

60x40x1000) 

(žlab 

60x40x1000) 

(žlab 

60x40x1000) °C 

vlhké uložení 

% 

0 0 0,00 0,00 0,00 22,70 62,00 

12 288 -400,00 -480,00 -500,00 25,00 60,00 

29 696 -640,00 -540,00 -640,00 23,00 50,00 

40 960 -700,00 -660,00 -700,00 22,50 55,00 

41 984 -700,00 -660,00 -700,00 22,50 55,00 

43 1032 -700,00 -660,00 -700,00 22,50 55,00 

47 1128 -700,00 -660,00 -700,00 22,50 55,00 

Smrštění celkem 

μm/m 
700,00 660,00 700,00     

Smrštění celkem 

mm/m 
0,70 0,66 0,70     

Zbývající vlhkost 1,85% 1,75% 1,80%     
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Graf 24  – Průběh objemových změn v čase potěrů s použitím vláken ANTI-CRAK HD-12. Podrobná data 
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Graf 25 – Průběh smrštění v čase potěrů s použitím vláken ANTI-CRAK HD-12 
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Tabulka 37 – Průběh smrštění v čase potěrů s použitím vláken BeneSteel 55 

  

BeneSteel 55        

1 kg/m³ 

BeneSteel 55     

2,5 kg/m³ 

  

  

Vlhké uložení-

průměr 

Vlhké uložení-

průměr 

  

dny 

Intervaly 

měření 
Smrštění μm Smrštění μm 

Teplota 

okolí 

Vlhkost 

vzduchu 

hod. 

(žlab 

60x40x1000) 

(žlab 

60x40x1000) °C 

vlhké uložení 

% 

0 0 0,00 0,00 23,00 97,00 

6 144 -100,00 -120,00 23,60 97,00 

7 168 -100,00 -120,00 23,60 56,00 

21 504 -640,00 -620,00 25,00 62,00 

38 912 -760,00 -700,00 23,00 50,00 

49 1176 -800,00 -760,00 22,50 55,00 

50 1200 -800,00 -760,00 22,50 55,00 

52 1248 -800,00 -760,00 22,50 55,00 

56 1344 -800,00 -760,00 22,50 55,00 

Smrštění celkem 

μm/m 
800,00 760,00     

Smrštění celkem 

mm/m 
0,80 0,76     

Zbývající vlhkost 1,85% 1,75%     
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Graf 26 – Průběh objemových změn v čase potěrů s použitím vláken BeneSteel 55. Podrobná data 
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Graf 27 – Průběh smrštění v čase potěrů s použitím vláken BeneSteel 55 

 

Tabulka 38 – Průběh smrštění v čase potěrů s použitím vláken BeneSteel 55 
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BeneSteel 55       

4 kg/m³ 

  

  

Vlhké uložení-

průměr 

  

dny 

Intervaly 

měření 
Smrštění μm 

Teplota 

okolí 

Vlhkost 

vzduchu 

hod. 

(žlab 

60x40x1000) °C 

vlhké uložení 

% 

0 0 0,00 22,70 62,00 

12 288 -500,00 25,00 60,00 

29 696 -680,00 23,00 50,00 

40 960 -720,00 22,50 55,00 

41 984 -720,00 22,50 55,00 

43 1032 -720,00 22,50 55,00 

47 1128 -720,00 22,50 55,00 

Smrštění celkem 

μm/m 
720,00     

Smrštění celkem 

mm/m 
0,72     

Zbývající vlhkost 1,90%     
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Graf 28 – Průběh objemových změn v čase potěrů s použitím vláken BeneSteel 55. Podrobná data 

 

Graf 29 – Průběh smrštění v čase potěrů s použitím vláken BeneSteel 55 



131 
 

 

 

 



132 
 

Poděkování: 

Ráda bych poděkovala svému vedoucímu diplomové práce Ing. Jiřímu Šafratovi za vedení a cenné rady. Ing. Davidu Janíčkovi za 

zkušenosti s měřením objemových změn. Panu Ing. Janu Hurtovi za výpomoc v laboratořích a ostatním zaměstnancům školní laboratoře VŠB-TUO 

fakulty stavební. 

Zvláštní poděkování patří panu Ing. Teodoru Benešovi za podnětné rady a vstřícné jednání. 

 


