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ABSTRAKT
Únosnost a tvarové změny betonových konstrukcí při zatížení jsou jednou z jejich
základních charakteristik. Deformace vlastní hmotností, užitným i nahodilým zatížením se
jeví u těchto konstrukcí vzhledem k jejich rozměrům nebo jiným materiálům relativně
malé. Mají však o to větší význam z pohledu stability konstrukce a jejich vnitřních napětí.
Deformační vlastnosti betonu mají principiální význam u konstrukcí velkých rozměrů
a velkých namáhání jako jsou některé mostní objekty na liniových stavbách, tunely, haly,
předpínané konstrukce a konstrukce z vysokopevnostního betonu.
Základní charakteristikou, kterou můžeme pružné (reversibilní) deformace betonu
vyjádřit, je modul pružnosti. Je integrální součástí statických výpočtů a má úzký vztah
k dalším fyzikálně mechanickým vlastnostem betonu jako je například smršťování
a dotvarování. Hodnoty modulu pružnosti, kterých beton ve skutečnosti dosahuje, závisí na
složení, kvalitě komponent, ukládání a ošetřování. Nejdůležitější z pohledu vstupních
složek je hrubé kamenivo, vodní součinitel a množství vzduchu, který v betonu zůstane.
Vlastnosti hrubého kameniva, přestože má zásadní roli, nejsou v praxi dostatečně
sledovány. Kontrolují se u něj běžné parametry požadované normami, ale ty, které mohou
ovlivnit modul pružnosti, nejsou zkoušeny vůbec, nebo jen okrajově. Jedná se o hodnoty
modulu pružnosti horniny, petrografickou skladbu právě těžené části ložiska a množství
cizorodých materiálů, které se vyskytují v ložisku a posléze jsou součástí kameniv,
používaných do betonu.
Předložená práce sleduje modul pružnosti hornin, nestabilitu jeho hodnot v rámci
konkrétní lokality a vzájemné rozdíly mezi lokalitami u stejného petrografického druhu,
kterým je moravská droba. Popisuje, jak se mohou měnit přetvárné vlastnosti betonu
v důsledku změny běžně nesledovaných vlastností kameniva. Práce se zabývá hledáním
možností, jak v oblasti severní Moravy dosáhnout při výrobě betonu vhodnou volbou
surovin požadovaného modulu pružnosti, který by odpovídal platným Eurokódům
a požadavkům projektů.
Klíčová slova: beton, deformace betonu, kamenivo, modul pružnosti, pevnost betonu
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ABSTRACT
One of the basic characteristics of concrete constructions under load are resistance
and shape changes. Own weight, utility and random loads deformations of these structures
seem relatively insignificant, taking their sizes or other materials into consideration. The
more important they are in terms of stability of structure and its inner tension.
Deformational concrete properties have crucial significance for large sized structures with
heavy loads, such as some bridge objects on line structures, tunnels, halls, prestressed
structures and high strength concrete structures.
Modulus of elasticity is fundamental characteristic used for expressing elastic
(reversible) concrete deformations. It is an integral part of the static calculations and is
closely related to other mechanical properties of concrete such as shrinkage and creep. The
actual rates of modulus of elasticity depend on the composition, quality of used
components, placing and treatment. Gross aggregate, water cement ratio and air content of
the concrete are the most important when it comes to the input components.
Despite their essential role, properties of gross aggregate are not followed enough.
Its usual characteristics required by the standards are being described; however, those that
could influence the modulus of elasticity are out of the focus. Those are modulus of
elasticity of the rock, petrographic characteristics of the current part of the extraction site
and amount of material contamination that occur in the layer and are later included in the
aggregate used for concrete.
This thesis evaluates the modulus of elasticity of rocks, closeness of its quality in a
particular area and differences among extraction sites of the same petrographic kind, which
is greywacke.
It describes how deformational properties of concrete can vary due to changes of
aggregate qualities that are usually not watched. The thesis deals with finding options how
to reach the required modulus of elasticity that would be in accordance with valid
Eurocodes and the project requirements, through the right choice of ingredients in the
Northen Moravia region.
Key words: concrete, deformation of concrete, aggregate, modulus of elasticity, strength
of concrete
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ÚVOD
Betonové konstrukce jsou synonymem pevnosti, tvrdosti a neměnnosti v dlouhém

časovém horizontu. Jde však o jeden z mnoha obecně oblíbených omylů, který může
odhalit mnohý pozorný chodec jdoucí po betonové dlažbě, každý řidič jedoucí pod starším
mostem volajícím po rekonstrukci.
Betonové konstrukce podléhají po celou dobu své životnosti objemovým změnám a
deformacím vlivem vlastní hmotnosti, provozních i mimořádných zatížení i zcela prostého
střídání teplot a vlhkosti v denních i ročních cyklech. Tyto změny konstrukcí závisí nejen
na proměnlivosti okolních podmínek, ale také na kvalitativních vlastnostech kompozitního
materiálu, nazývaného beton a na jeho složkách.
V případě konstrukcí jako jsou základy jednoduchých staveb, konstrukce nepříliš
rozměrných budov, železobetonové prefabrikáty obvyklých rozměrů, tedy běžné stavby,
kterých se staví většina, nás deformace betonu takřka nezajímají. Tvarové rozdíly
v desetinách milimetrů jsou zpravidla pod hranicí běžných kontrolních měření
a neovlivňuji funkci ani bezpečnost stavby. To i přesto, že se v projektech obvykle
specifikují betony s nižšími pevnostními parametry vykazující relativně velké tvarové
změny.
Jinak je tomu u konstrukcí s rozměry v mnoha metrech a desítkách metrů,
u konstrukcí s vysokými požadavky na rozměrovou a tvarovou přesnost, u konstrukcí
značně namáhaných tlakovými silami či výraznými změnami teploty, u konstrukcí
zatěžovaných v krátké době po betonáži. Typickými příklady jsou předpínané konstrukce,
mostní a věžové konstrukce, konstrukce z vysokopevnostního betonu (HPC), sekundární
tunelové ostění, tenké skořepiny a podobně.
Téma nedostatečného modulu pružnosti konstrukčních betonů jsem řešil mj.
v úvodu výstavby mostu na silnici I/11 v letech 2008 až 2009. Při kontrolních zkouškách
byly opakovaně zjištěny výrazně nižší hodnoty modulu pružnosti, než se dalo
předpokládat. Hledání řešení spolu s projektanty a dalšími specialisty vedlo k mnoha
zkouškám a ověřováním a přineslo řadu poznatků. Část z nich i další zkoušky z této oblasti
jsem využil při tvorbě této práce.
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CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE
Práce si klade za cíl vysvětlit závislost přetvárných vlastností betonů, hodnocených

modulem pružnosti, na jeho vstupních složkách a zpracování. Hlavní důraz je kladen na
kamenivo, které má zásadní vliv a přesto není tento vliv dostatečně znám a popsán. Práce
zkoumá několik druhů hrubého drceného kameniva z různých lokalit severní Moravy.
Největší význam je kladen na moravskou drobu, která je v tomto regionu nejrozšířenějším
drceným kamenivem a má velmi proměnlivou kvalitu. Porovnání vlastností bude
provedeno na hornině, která je považovaná za vhodnou pro vyšší hodnoty modulu
pružnosti betonu, a tou je čedič. Ten je v regionu těžen v lomu Bílčice, jediném dostupném
čedičovém lomu severní Moravy. Lom se nachází poblíž přehrady Slezská Harta
jihovýchodně od města Bruntál.
Práce je zaměřena na kvalitu hrubého drceného kameniva používaného pro výrobu
konstrukčních betonů. Zabývá se horninou, ze které se toto kamenivo vyrábí, jejím
petrografickým složením, stejnorodosti či různorodosti převládající horniny, stabilitou
vlastností této horniny v rámci jednoho lomu i v rámci několika podobných lomů v oblasti.
V moravské drobě je mnohdy i vizuálně patrné, že obsahuje množství jiných
proložených sedimentárních hornin. Jaké procento těchto hornin, převážně břidlic, může
v kamenivu být reálně obsaženo a jaké důsledky to bude mít na vlastnosti betonu z něj
vyrobeného, je otázkou, na kterou by měla práce dát odpověď.
V práci jsou sledovány vlastnosti betonů, vyrobených z těchto kameniv za různých
podmínek. Při měření dynamického modulu pružnosti jsou navozeny extrémní stavy
zkušebních těles a sledují se změny, kterých je při tom dosaženo.
Celá práce je vedena snahou vnést více světla do navrhování skladby betonu,
u kterého je požadován vysoký statický modul pružnosti, alespoň na úrovni, se kterou
počítá norma ČSN EN 1992-1[1]. Inspiraci pro tuto problematiku jsem nacházel při řešení
provozních problémů, kdy statický modul pružnosti předpokládaných hodnot nedosahoval.
Nízký statický modul pružnosti je naopak méně obvyklý a jeho dosažení je snadnější.
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TEORETICKÁ ČÁST
Tato část se zabývá vysvětlením obecných pojmů, přístupu k modulu pružnosti

v historii a přehledem hodnot, které vyjadřovaly v historických normách vztah mezi
pevností a statickým modulem pružnosti. Současný pohled na provázanost norem je
doplněn i statistickými hodnotami dosahovanými při výrobě betonů v současnosti.
Objasnění deformačních vlastností je následováno vysvětlením pojmu modul
pružnosti. Teorie chování kompozitních materiálů jsou doplněny ověřením na praktických
modelech uvedených v literatuře.
Těmito tématy se zabývá v současnosti Pierre-Claude Aїtcin, P. Kumar Mehta –
nebo Moussa Baalbaki. American Concrete Institute – ACI sdružuje mnoho světových
odborníků a autorů .
Mnoho děl se zaměřením na chování kompozitů bylo publikováno v 50. a 60. letech
minulého století. Byl to v práci citovaný Torben C. Hansen, P, Dantu, J.T.Hirsch, O. Ishai,
H.A. LaRue, F.M. Kaplan. Z českých autorů je to Richard A. Bareš (ČSAV Praha)
a známý Stanislav Bechyně, autor mnoha staveb i publikací.

3.1 Deformace betonu
Deformace betonu dělíme na reversibilní (vratné), a ireversibilní (nevratné,
plastické). Vratnými jsou pružné deformace od zatížení charakterizované modulem
pružnosti, termální roztažností a částečně i smrštěním betonu vlivem vysýchání vody.
Nevratné deformace jsou dotvarování, způsobené dlouhodobým zatížením, hydratační
(autogenní) smrštění, karbonatační smrštění a částečně také smrštění vysýcháním. [5, 6, 7]
Hodnoty deformací ve vztahu k napětí závisí na přetvárných vlastnostech betonu,
jako je např. dotvarování, smršťování. Hlavní sledovanou charakteristikou přetvárných
vlastností je modul pružnosti. Při vysokém modulu pružnosti betonu může dojít při
přetížení materiálu a zároveň stále velmi malé deformaci až k náhlému porušení, kterému
říkáme křehký lom. Při nízkém modulu pružnosti dochází k velkým deformacím vlivem
vnitřních i vnějších sil.
Velikost modulu pružnosti betonu je závislá na řadě parametrů použitých složek, na
složení a vlastnostech kompozitu, na zkušebním postupu a podmínkách při zkoušce.
2016
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Stanovuje se především ze zatěžovacích zkoušek s využitím Hookova zákona, tedy
v takové oblasti pracovního diagramu, kterou lze považovat za lineární. Vychází se ze
zkoušky v tlaku dle ČSN ISO 1920-10 [3] a v tahu ohybem ČSN 73 6174 [8]. Další
způsoby měření jsou založeny na elektroakustických nedestruktivních metodách, a to na
ultrazvukové impulsové metodě dle ČSN 73 1371 [9] a rezonanční metodě ČSN 73 1372.
[10]

3.2 Modul pružnosti betonu v historii a dnes
Před třiceti až šedesáti i více lety, kdy některé z norem nebo podklady pro jejich
vypracování vznikaly, byly betony odlišné od současných. [11, 12]
Pro jejich výrobu nebyly běžně používány plastifikátory a superplastifikátory
redukující potřebu záměsové vody a nebyly známy ty nejúčinnější chemické přísady pro
dosahování velmi nízkého vodního součinitele. Nejkvalitnější konstrukce se vyráběly
z betonů tuhé konzistence, kdy se zhutňování provádělo velmi intenzívním a pracným
způsobem dusáním a pěchováním při obsahu vysokého procenta hrubých zrn kameniva ve
směsi. Konstrukce se navrhovaly daleko masivnější a použité třídy pevnosti betonu byly
nižší. Díky dnešním možnostem ztekucování betonů chemickými přísadami při zachování
nízkého vodního součinitele a zjemnění skladby kameniva, výrazně vzrostly pevnosti
používaných betonů. Většího významu také nabyly jevy, kterým se dříve nepřikládal velký
význam. Tím je zejména autogenní smrštění a s ním spojený vývoj mikrotrhlin.
Dnes jsou betony většinou zpracovávané jako velmi plastické, čerpatelné či
samozhutňující a jako takové vyžadují vyšší podíl drobného kameniva i jemných částic
a menší maximální zrno kameniva.

Kromě cementu se tedy doplňují jemné podíly

o minerální příměsi, ať už inertní nebo latentně hydraulické a jejich zvýšený podíl
doprovází snížení množství hrubých frakcí, tvořících pevnou kostru kompozitu.
Hodnota modulu pružnosti se donedávna odvozovala jen z pevnostních tříd
navrhovaných betonů. Ve zrušených normách například ČSN 73 1201[14], ČSN 73 6207
[15] i v současně platných byl vztah pevnosti a modulu pružnosti dán podle tabulkového
vztahu. Přehled z bývalých i aktuálních norem je v tabulce 1. Jsou uvedeny i platné normy
(Eurokód 2) ČSN EN 1992-1-1[1] a ČSN EN 206 [20].
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Modul pružnosti [GPa]

2016

Označení třídy betonu

C -/5 C -/7,5 C 8/10

7/2014

ČSN EN 206

1/2005

ČSN EN 1992-1-1

8/2005

10/1993

1/2006

ŽB

PB

ŽB

20

20

17,5

20

18

PB

6/1972

16

21,5

B 7,5 B 10

13,5

13

(160)

21

B 7,5 B 10 B12,5

I

ohyb

1/1972

1/1970

ČSN 73 6207 Z2

ČSN 73 6206 Z3

ČSN 73 6207

ČSN 73 6206

ČSN 73 2001

ČSN 73 1201

tlak

C -/5 C -/7,5 C 8/10

9/2001

ČSN EN 206-1

1959

B5

1987

ČSN 73 2400

Pružnost betonu[6]

B5

1986

ČSN 73 1201

0

135

1967 1

105

ČSN 73 1201

80

1972

ČSN 73 6206

60

1956

d

ČSN 73 2001

c

1937

ČSN 1230

b

1931

ČSN 1090

a

z roku

Označení normy

23

23

16

23

B 13,5

II

170

e

B 20

B 20

III

250

B25

(300)

27

27

23

23

29

28,5

29

26,5

28,5

26,5

26,5

20

28,5

27

30

30

31,5

30

27,5

30

C 12/15 C 16/20 C 20/25

C 12/15 C 16/20 C 20/25

B15

(200)

f

Přehled označení pevnostních tříd betonů a hodnoty odpovídajících modulů pružnosti

33

30,5

22

33
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Tab. 1.
Historický přehled českých (evropských) norem a označením pevnostních
tříd betonů s uvedeným modulem pružnosti. Zeleně označené jsou dnes platné.
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3.3 Současný pohled
V praxi se můžeme na mnoha příkladech přesvědčit, že závislost pevnosti v tlaku
na statickém modulu pružnosti je velmi variabilní. Norma pro navrhování betonových
konstrukcí ČSN EN 1992-1-1 [1] uvádí směrné střední hodnoty pro obecné použití, ale
upozorňuje na to, že pokud je konstrukce citlivá na odchylky od těchto obecných hodnot,
mají se tyto hodnoty stanovit přesněji.
Norma ČSN EN 206 [23, 20], kterou se výrobci betonu řídí, statický modul
pružnosti neřeší a neklade tudíž na něj žádné konkrétní požadavky. Není zde uveden
postup pro posuzování shody modulu pružnosti ani charakteristická hodnota, ani hodnotící
kritéria. Výrobce betonu tak nemá povinnost tento parametr sledovat a deklarovat.
Projektant, pokud uvede ve specifikaci hodnotu modulu pružnosti, pak uvede
hodnotu shodnou s tabulkou 3.1 normy ČSN EN 1992-1-1 [1] (hodnoty uvedené v tabulce
1), nikoliv jinou. Považuje ji tedy za minimální a jde mu o dodržení její hodnoty jako
spodní meze, tzn., že připouští jen vyšší hodnoty než je specifikace.
Pro nejužívanější třídy konstrukčních betonů, tedy C25/30 až C40/50 je na
obrázku 1 znázorněn krabicový graf hodnot modulu pružnosti v těchto třídách a hodnoty
z tabulky 1 a z normy ČSN EN 1992-1-1 [1, 21]. V grafu je obdélníkem znázorněn 95%
intervalový odhad střední hodnoty a kulaté značky vyznačují směrné hodnoty z normy [1].
Je patrné, že většina prakticky dosahovaných hodnot je nižších, než je předpokládáno
normou [1, 24].

Obr. 1.
[21]
2016

Krabicový graf hodnot modulu pružnosti ve vybraných pevnostních třídách
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4

VLIVY PŮSOBÍCÍ NA MODUL PRUŽNOSTI BETONU
Hodnota statického modulu pružnosti v tlaku, která se považuje za výslednou,

závisí na celé řadě vlivů. Rozdělujeme je v zásadě do dvou velkých skupin takto: [27, 28]


vlivy technologické



vlivy zkušební.

Z hlediska technologických vlivů je celkem pochopitelné, že změna druhů
použitých surovin, jejich kvalita, poměr složení v betonu, jeho zpracování, výroba,
ošetřování a příprava těles povede ke změně modulu pružnosti. S těmito zákonitostmi
pracují jak modely a výpočetní vztahy, tak i některé normy. Podrobný přehled modelů,
výpočetních vztahů a norem je uveden například v [12, 27, 40].
Postupy pro provádění a vyhodnocení zkoušek mají oporu v normách, a tam by
měly být přesně definovány i limitní podmínky pro provedení zkoušky. Je však mnoho
zkušebních vlivů, které tyto normy připouštějí nebo nespecifikují, mohou však výslednou
hodnotu modulu pružnosti do značné míry ovlivnit. [27]
Mezi zkušební vlivy patří použita zkušební metoda, způsob získání zkušebního
tělesa, jeho tvar, rozměr, stáří a úprava tlačných ploch, použitý výpočetní vztah, rychlost
zatěžování a její horní úroveň, teplotní a vlhkostní podmínky při zkoušce, použitý zkušební
lis a snímače deformací. Jistě by se daly najít i další technické vlivy. Dalším vlivem je
lidský činitel, byť měření obvykle provádí vyškolený a zkušený pracovník.

4.1 Technologické vlivy
4.1.1 Vlivy druhu a vlastností kameniva
Přírodní kamenivo, jako objemově převládající materiál v betonu, má obvykle vyšší
modul pružnosti než ztvrdlá cementová malta nebo tmel. Vlastnosti kameniva především
hrubých frakcí jsou tedy jedním z určujících faktorů pro výsledný modul pružnosti betonu.
V normě ČSN EN 1992-1-1 [1] jsou uvedeny přibližné hodnoty modulu pružnosti Ecm
(sečnová hodnota mezi σc = 0 a 0,4 fcm)

1

) pro betony se silikátovým kamenivem. Pro

1

V textu normy ČSN EN 1992-1-1[1] je uvedena sečnová hodnota napětí mezi σc = 0 a 0,4fcm což
neodpovídá normám pro zkoušení statického modulu pružnosti betonu v tlaku [3].
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vápencové a pískovcové kamenivo se mají hodnoty snížit o 10 % resp. 30 %. Pro čedičové
kamenivo se mají hodnoty zvýšit o 20 %. Modul pružnosti hornin určených k výrobě
kameniva do betonu není obvykle zkoušen ani znám. Jediné informace jsou obsaženy
v odborných článcích, ale jsou velmi orientační. [41, 42]
Tato uvedená doporučení však nejsou závazná a je tedy na znalostech
a odpovědnosti projektanta, zda se bude o použitý druh kameniva zajímat, či zda uvede
uvažovaný modul pružnosti do specifikace.
Drcené hrubé frakce kameniva používané pro výrobu betonů v oblasti severní
Moravy jsou především na bázi droby, obvykle se používá název moravská droba.
Kamenivo z těchto lokalit vykazuje proměnlivé vlastnosti, a proto upoutalo pozornost díky
výkyvům hodnot modulu pružnosti z nich vyráběných betonů.
Příčiny těchto proměnlivých vlastností drob tkví jednak v nestejnorodosti horniny
v lokalitě a také mezi jednotlivými lokalitami – lomy. Vlastnosti se mění s hloubkou
uložení, a tím i zvětrání, s orientací v lomu i s pozicí sedimentárních rovin a mocností
vrstev. V mnohých lokalitách se vyskytují mezi vrstvami droby i vrstvy prachovců
a břidlic, a to v různém procentuálním zastoupení.
Horniny, které se obvykle vyznačují vysokým modulem pružnosti a používají se
tedy pro betony s vysokou pevností i modulem pružnosti jsou z vyvřelin - čedič, diorit,
gabro, žula případně z metamorfovaných hornin – amfibolit, rula. Vždy však záleží na
specifikaci požadavku a vlastnostech konkrétní horniny.
4.1.2 Vliv cementové malty a cementového tmele
Matricí betonu jako kompozitu je cementová malta, která tvoří spojitou strukturu
mezi zrny kameniva a má tedy také důležitý význam pro výsledný modul pružnosti. Ten je
obvykle u cementové malty výrazně nižší než u kameniva, vlivem obsahu vzduchových
pórů, kapilár a mikrotrhlin. Množství těchto drobných nehomogenit je úměrné hutnosti
cementového tmele, vodnímu součiniteli a schopnosti cementové malty zadržovat
vzduchové póry.
Z pohledu cementové malty tvoří matrici cementový tmel. V tomto systému jsou
partikulárními částicemi rozptýlenými v matrici zrna drobného kameniva a vzduchové
póry. Drobné kamenivo, které se obvykle používá pro výrobu betonu, je těžené. Působení
2016
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jednotlivých zrn tedy ovlivnit nelze, lze jen do jisté míry ovlivnit jejich společné složení granulometrii, obsah jílu, výskyt výrazně lehčích nebo výrazně těžších součástí.
Hutnost cementového tmele je závislá na vlastnostech cementu, jeho jemnosti
mletí, vodním součiniteli, použití příměsí a jejich druhu a kvalitě, případně na použití
mikrosiliky a na rychlosti hydratace.
Vlastnosti konkrétního cementu mohou být také odlišné v průběhu času. Obecně se
má za to, že cement se hydratační reakcí smršťuje – autogenní smrštění, samovysýchání
[6, 43]. Smrštění cementového tmele, který v kompozitu tvoří matrici a tedy spojité
prostředí okolo zrn kameniva, v něm vyvolá vznik mikrotrhlin tím, že se kolem pevného
zrna přimkne a zmenšení objemu vyvolá vznik tahových napětí v tranzitní zóně a tím také
vznik mikrotrhlin [6].
Cement s vysokou jemností mletí, pokud jej není v kompozitu nadbytek, přispívá
k vyšší hutnosti cementového tmele, vytváří menší „mikromezerovitost“ a hydratační
produkty mohou dokonaleji vyplnit volné prostory. Negativním činitelem je obsah
trikalciumaluminátu C3A, který spolu se sádrovcem reaguje za vzniku ettringitu. Ten svým
rozpínáním narušuje kontinuitu cementového tmele a způsobuje vznik mikrotrhlinek.
Dalším negativním vlivem může být příliš velká rychlost hydratačních reakcí a porušování
již vzniklých krystalů hydratačních produktů růstem nových. Obojí má za následek vznik
mikrotrhlin ve struktuře cementového tmele, snížení jeho hutnosti, pevnosti a také modulu
pružnosti.
Součástí cementového tmele bývají i různé příměsi, ať už přidávané při výrobě jako
zvláštní složka do betonu nebo jako součást (hlavní složka) směsných cementů. Je jim
jemně mletá vysokopecní struska, popílky, jemně mletý vápenec, metakaolín apod.
Zvláštní příměsí je mikrosilika a nanosilika. [48] Mikrosilika je ztuhlý amorfní
siliciumdioxid (SiO2). Ve svém primárním stavu je mikrosilika v práškové formě. Je
tvořena z 80 až 99% amorfním SiO2 a používá se ve třech různých formách. Buď jako
neupravený prášek, jako kompaktovaný prášek do malých, snadno rozpustných granulí
nebo jako tekutá suspenze rozmísená s vodou. Vyznačuje se mimořádně velkým měrným
povrchem (15 000 až 25 000 m2.kg-1).
Nanosilikou označujeme speciální třídy syntetických kyselin křemíku. Na rozdíl od
mikrosiliky jde o uměle vyrobené produkty vysoké čistoty se 100% podílem SiO2. Jedná se
2016
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o pevné částice kyseliny křemičité v koloidním stavu. Průměrná velikosti částic SiO2 leží
v oblasti 15 nanometrů a je tedy desetkrát jemnější než mikrosilika.
Mikro- resp. nanosilika zvyšuje hutnost betonu vyplňováním mezer mezi zrny
cementu, snižuje jeho porozitu a zvyšuje jeho pevnost a přilnavost k zrnům kameniva –
zkvalitnění kontaktní zóny. Ta je obvykle nejslabším místem z důvodu vyššího vodního
součinitele na povrchu zrn [48, 49]. Zlepšujeme tím odolnost betonu proti tlakové vodě,
proti degradaci betonu pronikáním škodlivých plynných i kapalných látek do struktury
betonu.
Popílky používané pro výrobu betonů jsou obvykle roštové popílky s nízkým
obsahem nespálených podílů a s nízkou spotřebou vody (zkouší se jako obdoba tzv.
normální hustoty cementového tmele dle ČSN EN 196-3 [50]).
Použití popílků, jemně mleté vysokopecní strusky a jemně mletého vápence má
na modul pružnosti určitý vliv díky změně pevnosti v tlaku. Při zohlednění tlakových
pevností se vliv příměsí jeví jako méně výrazný nebo i negativní. [43, 49]
Z uvedených pramenů je tedy zřejmé, že zvýšení modulu pružnosti lze očekávat při
použití mikrosiliky a metakaolínu, u popílku a strusky je pravděpodobný spíše pokles.
4.1.3 Vlivy složení směsi
U kameniv je pro modul pružnosti důležitá velikost maximálního zrna Dmax,
poměry frakcí tj. průběh součtové křivky zrnitosti. Betony složené z velkého procenta
hrubých frakcí s co největším zrnem budou vykazovat vysokou pevnost i modul pružnosti.
[11] Dnešní výroba transportbetonu však inklinuje spíše opačným směrem, tedy k betonům
jemnějším s vysokým procentem drobné frakce i jemných podílů. To je vyžadováno
z důvodu sekundární dopravy betonu čerpáním, používání tekutějších konzistencí
a pohledovým nárokům na odformované plochy.
Zásadní vliv představuje vodní součinitel, respektive účinná dávka vody.
4.1.4 Vliv vlastností čerstvého betonu a jeho hutnění
Na čerstvý beton jsou kladeny požadavky související s dopravou, uložením,
zhutněním, odolností a kvalitou povrchu betonu.

2016

15

Ing. Jiří Šafrata: Hlavní faktory ovlivňující modul pružnosti betonu

Vliv délky dopravy se projevuje obvykle jen ve volbě druhu superplastifikátoru
s delším či kratším účinkem udržení konzistence, s rychlejším či pomalejším náběhem
pevností, s použitím urychlovače nebo retardéru tuhnutí.
Požadavek na uložení čerpadly sebou nese již dříve zmíněné vyšší množství
jemných podílů a drobné frakce a tedy potencionální snížení modulu pružnosti. Stejně tak
působí i požadavek na snadnou zhutnitelnost nebo samozhutnitelnost čerstvého betonu.
Zhutňování má největší vliv na relativní homogenitu konstrukce, na dokonalé
vyplnění prostoru formy kompozitem bez otevřených či uzavřených pórů. Intenzita
zhutňování musí být úměrná konzistenci a stabilitě čerstvého betonu, nesmí docházet
k převibrování a tedy k vynucené segregaci.

4.2 Zkušební vlivy, působící na hodnotu modulu pružnosti
Hodnota výsledného modulu pružnosti konkrétního betonu (zkušebního tělesa,
prvku, konstrukce) závisí na mnoha faktorech týkajících se odběru vzorku, vybrané
zkušební metody, provedení zkoušky, její interpretace a vyhodnocení nejistot měření. Zde
mohou být rozdíly přímo zásadní a je proto nutno tyto okolnosti uvést spolu s výsledkem.
4.2.1 Způsob získání zkušebního tělesa
Vzorky betonu pro zkoušku modulu pružnosti se mohou vyrobit jako jednotlivá
zkušební tělesa přímo z čerstvého betonu. Je to nejsnadnější způsob pořízení těles a užívá
se pro kontrolní nebo průkazní zkoušky. Jako zkušební tělesa se vyrábějí především válce
Ø 150 a výšky 300 mm dle normy ČSN ISO 1920-10 [3] a případně hranoly
100x100x400mm.
4.2.2 Stáří zkušebního tělesa
Základní normové stáří betonu také pro zkoušku modulu pružnosti 28 dnů. Pro
účely stanovení nárůstu hodnot modulu pružnosti je zkouška mnohdy prováděna i po kratší
době. Děje se tak v případech, kde se napětí přenáší do betonové konstrukce brzo po její
výrobě. Je to především u předpínaných konstrukcí nebo u sekundárního tunelového
ostění.

2016

16

Ing. Jiří Šafrata: Hlavní faktory ovlivňující modul pružnosti betonu

4.2.3 Tvar a velikost zkušebního tělesa
Podle užívané normy ČSN ISO 1920-10 [3] se pro zkoušku statického modulu
pružnosti používá přednostně válců o průměru 150 mm a výšce 300 mm (referenční
těleso). Připouští se však i použití jiných zkušebních těles, pokud poměr délky k průměru
je v rozmezí 2 ≤ L/d ≤ 4 (doporučuje se 2) a průměr d je nejméně čtyřnásobek velikosti
největšího zrna kameniva v betonu.
Vzorky získané z hotových konstrukcí nebo bloků jádrovými vývrty mohou mít
průměry od 100 mm (nebo trojnásobek velikosti největšího zrna kameniva v betonu) do
150 mm nebo i větší. Jejich výška je ovlivněna jednak náhodně možnosti vylomení vývrtu
z otvoru, jednak technicky možnosti hloubky vrtání. Většinou se však poměr průměru
k výšce blíží 2 než 4.
4.2.4 Použitá zkušební metoda
Může se změřit buď statický modul pružnosti zatěžováním těles v lisu tlakem či
tahem za ohybu, nebo dynamický modul nedestruktivně elektroakustickými metodami.
Nejužívanější a pro praktické účely referenční je metoda statického modulu pružnosti
betonu v tlaku. Byla stanovena normou ČSN ISO 6784 [2], která byla v prosinci 2014
nahrazena novou ČSN ISO 1920-10 [3] zatím pouze v anglickém znění. Navíc v únoru
2014 byla vydána nová evropská norma ČSN EN 12390-13 [4] také v angličtině. Pro
úplnost je třeba zmínit i americkou normu ASTM C 469-94 [60], která se liší od norem
používaných v Evropě. [3, 4]
Dynamický modul vykazuje ultrazvukovou impulsovou metodou i rezonanční
metodou vyšší hodnoty než statické metody [9, 10]. Dá se odvodit, že se jedná o tečnový
modul pružnosti procházející počátkem. Statické metody dávají výsledek v úrovni 80 až 90
% hodnot dynamického modulu [61].
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5

EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
Všechny zkoušky, popsané v této části, jsem inicioval a organizoval. Většinou jsem

se na nich také přímo podílel.
Uvedené zkoušky byly prováděny v letech 2009 až 2015. Většinou byly součástí
řešení provozních problémů především při výstavbě mostu na úseku silnice I/11 Ostrava –
Opava, ale i jiných staveb.

Obr. 2.
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5.1 Stanovení modulu pružnosti hornin využívaných pro výrobu
hrubého kameniva do betonu
5.1.1 Cíl zkoušek
Cílem bylo základní porovnání tlakových pevností a modulu pružnosti hornin,
z lomů Bělkovice, Hrabůvka a z Bílčic ze kterých se vyrábějí kameniva na severní Moravě
a ve Slezsku.
5.1.2 Popis oblasti a konkrétních lokalit
Moravská droba je zpevněná sedimentární hornina. Pro technické využití je zcela
zásadním problémem obsah břidličnatých součástí. Konkrétní obsah břidličnatých vrstev
závisí zejména na geologické pozici lomu, strukturně tektonických poměrech a na způsobu
těžby a úpravy kameniva.
Významným je lom Bílčice. Těží se zde olivinický čedič. Vyskytují se zde dva
základní typy. Jedná se o:
 kompaktní olivinický čedič s masivní texturou
 čedič s kulovitým až „bobovitým“ rozpadem
5.1.3 Příprava zkušebních těles
Z vybraných horninových bloků byly vyvrtány jádrovým vrtáním válce o průměru
cca 50 mm a zakoncovány řezáním a broušením na výšku cca 50 mm.. Všechna tělesa se
nechala při teplotě 70 ±5 °C vysušit na ustálenou hmotnost.
5.1.4 Průběh zkoušení
Těleso bylo vždy umístěno do lisu a podrobeno zatěžovacím a odlehčovacím
cyklům od základního zatížení σU (cca 2% tlakové pevnosti) k hornímu zatížení σ0 (cca
33% tlakové pevnosti). Rychlost zatěžování byla konstantní 0,5 ± 0,2 MPa/s. Měření
zatížení a odpovídající přetvoření se provedlo před třetím zatěžovacím cyklem a během
třetího zatěžovacího cyklu. Poté se těleso zatěžovalo uvedenou rychlostí až do porušení.
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Obr. 3. Zkušební tělesa před zkouškou modulu pružnosti (Hrabůvka 7. etáž. 1,
Hrabůvka 7. etáž 2, Hrabůvka 3. etáž, Bělkovice, Bílčice 1 a Bílčice 2. [autor]
Tab. 2.
Výsledné hodnoty měření tlakové pevnosti a modulu pružnosti vybraných
hornin
Lokalita

Označení

Objemová
hmotnost

Pevnost v
tlaku

Statický modul
pružnosti

[kg/m3]

[MPa]

[GPa]

H7-1

2,67

179,6

36,0

Hrabůvka 7. etáž,
vzorek 2.

H7-2

2,71

175,6

52,5

Hrabůvka 3. etáž

H3

2,72

204,9

38,4

Bělkovice

Be1

2,70

176,1

50,9

Bílčice 1. vzorek

Bí1

2,96

358,0

67,1

Bílčice 2. vzorek

Bí2

2,87

103,8

6,2

Obr. 4.
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Modul pružnosti
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5.1.5 Závěrečné hodnocení zkoušky
Zkoumané vzorky z uvedených nalezišť vykazují velmi odlišné hodnoty pevností
i modulů pružnosti. U moravské droby se vyskytly hodnoty, které je možné očekávat, ale
jejich rozptyl je široký.
U čediče z lomu Bílčice se vyskytla výrazně rozdílná kvalita horniny přímo
v oblasti těžby. Extrémní rozdíly svědčí o tom, že toto kamenivo používané pro výrobu
betonu se může výrazně měnit. Zrna čediče s bobovým rozpadem se však po rozdrcení
snadno dostanou do frakcí menších než 8 mm.

Obr. 5.

Fragmenty některých zkušebních těles po zkoušce [autor]

5.2 Hodnocení tvarových indexů drobového kameniva
5.2.1 Popis problému
Konkrétní obsah břidlic v kamenivu závisí zejména na geologické pozici v lomu,
strukturně tektonických poměrech, popřípadě na způsobu těžby a úpravy kameniva.

Obr. 6.
2016

Pravidelné střídání drob s méně mocnými polohami břidlic [autor]
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Zrna tvořena břidlicemi se zpravidla vyznačují vysokým tvarovým indexem
a obecně vykazují nižší tvrdost a odolnost než samotná droba. Z tohoto důvodu lze
předpokládat, že břidličnaté části se snadněji drtí a jsou tedy ve větší míře obsaženy
v drobnějších frakcích. Tvarový index menších frakcí by tedy měl podle předpokladu
vykazovat vyšší hodnoty.
5.2.2 Porovnání hodnot tvarových indexů z moravských drob
Pro tento jednoduchý záměr byly srovnány tvarové indexy z dostupných lokalit
moravských drob. Byly shromážděny z pravidelných kontrolních zkoušek dle ČSN EN
933-1[76] a ČSN EN 933-4 [77]. Příklad protokolu viz příloha č.2. Lokalita Hrabůvka, na
rozdíl od lokalit Bělkovice, Luleč a Výkleky, je známá právě častým výskytem břidlic.
Uvedené hodnoty jsou průměry z ročních průměrů z let 2010 až 2014.
Tab. 3.

Srovnání průměrných tvarových indexů drob z různých lokalit

Frakce

4/8

8/11

8/16

11/16

11/22

16/22

16/32

32/63

Bělkovice

21,6

20,4

19,2

16,0

14,8

11,2

15,5

8,3

Hrabůvka

30,3

21,0

21,3

Luleč

21,0

10,9

8,3

Výkleky

19,7

29,3
20,2

14,6
16,5

12,9

12,2

8,4
5,2

7,7

13,3

9,9

35,0

tvarový index SI [-]

30,0
25,0
20,0

Bělkovice

15,0

Hrabůvka
Luleč

10,0

Výkleky

5,0
0,0
4/8

8/11

8/16 11/16 11/22 16/22 16/32 32/63
frakce kameniv

Obr. 7. Hodnoty tvarových indexů drobových kameniv ze čtyř lomů podle frakcí se
zvýrazněním nejčastěji vyráběných frakcí
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5.2.3 Vyhodnocení porovnání tvarových indexů
Mezi nejvíce vyráběnými frakcemi 4/8 až 11/22 zřetelný rozdíl mezi kamenivy
z lokality Hrabůvka a z ostatních lokalit. Lze tedy usuzovat, že příčinou můžou být odlišné
vlastnosti břidlic při drcení a tedy jejich vysoký podíl v tomto kamenivu. Je možno si také
všimnout snižujícího se tvarového indexu se vzrůstající frakcí u všech uvedených kameniv.
Pro objektivitu údajů je třeba říct, že hodnota tvarového indexu je také závislá na
typu sekundárních drtičů, které tvar zrn významně ovlivňují.

5.3

Petrografický rozbor kameniv Bohučovice a Hrabůvka
Bylo rozhodnuto o využití metodiky uvedené v normě ČSN 72 1180 – Stanovení

rozlišných částic kameniva. [79] Při petrografickém určení se rovněž přihlédlo
k ustanovením ČSN EN 932-3 – Zkoušení všeobecných vlastností kameniva – Část 3:
Postup a názvosloví pro jednoduchý petrografický popis. [80]
5.3.1 Provedení zkoušky
Před zkouškou rozlišných částic bylo kamenivo omyto vodou a pro lepší možnost
makroskopické identifikace byl po celou dobu zkoušky udržován jeho povrch
v navlhčeném stavu.
Tab. 4.
Stanovení rozlišných částic v drobovém kamenivu z lokalit Hrabůvka
a Bohučovice
č.
hrubozrná
čerstvá
zvětralá
frakce
břidlice
ostatní
vzorku
droba
droba
droba
Bohučovice
8/16
1B
8/16
2B
11/22
3B
11/22
4B
Hrabůvka
8/16
5H
8/16
6H
11/22
7H
11/22
8H

2016

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

44,6
31,0
18,0
30,9

43,5
54,8
59,4
52,2

5,0
7,1
6,9
3,6

6,9
6,5
15,7
13,3

0,0
0,6
0,0
0,0

0,3
0,0
2,7
0,4

47,2
46,4
46,8
37,8

4,4
25,3
13,6
1,6

48,1
27,4
36,9
59,4

0,0
0,9
0,0
0,8
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Obr. 8. Stanovení rozlišných částic v drobovém kamenivu z lokalit Bohučovice
a Hrabůvka
5.3.2 Diskuse výsledků
V kamenivu Bohučovice se břidličnatá zrna vyskytují ve frakci 8/16 do 10 %, ve
frakci 11/22 do 20 %. V kamenivu Hrabůvka je tento výskyt břidličnatých zrn vyšší
a z výsledků není příliš patrný rozdíl jejich obsahu mezi frakcemi. Stanovením jsme došli
k překvapivému intervalu 27 až 60! % zrn odlišných od původní horniny moravské droby.
5.3.3 Závěrečné zhodnocení
Vysoké procento břidličnatých zrn v kamenivu Hrabůvka zachycuje momentální
stav odpovídající konkrétní pozici těžby v lomu. Při změně konkrétního místa těžby se stav
může výrazně měnit.
Dalším poznatkem je, že přes vysoké procento přítomné břidlice v kamenivu
Hrabůvka dosahuje modul pružnosti horniny vyšších hodnot než u kameniva Bohučovice,
Je možno se tedy domnívat, že samotná přítomnost břidlice v kamenivu není původcem
nižších modulů pružnosti, ale důležitější je celkový stav a historie horniny v ložisku.

5.4 Stanovení pevnosti a modulu pružnosti moravské droby z lomu
Výkleky
Vlastnosti horniny, která vypadá vcelku stejně v celém lomu, nevyskytuje se zde
břidlice a nejsou viditelné odlišné vrstvy, prozkoumány nebyly. Nabízí se úvaha, že se
vlastnosti horniny z různých pozic lomu nebudou příliš odlišovat. Pro tuto etapu zkoušek
byl vybrán lom Českomoravského štěrku a.s., lokalita Výkleky.
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Obr. 9.

Pohled na dvě etáže lomu Výkleky [výrobce]

5.4.1 Záměr zkoušení
Cílem tohoto úkolu bylo zjistit rozdíly vlastností horniny z více míst tohoto lomu
a posoudit vliv tvaru zkušebního tělesa na výslednou hodnotu tlakové pevnosti a modulu
pružnosti. Byly provedeny měření statického i dynamického modulu pružnosti.

1D

3D

1K

3K

2D

4D

2K

4K

Obr. 10. Zkušební tělesa z lomu Výkleky před zkouškou [autor]
5.4.2 Postup zkoušení
Geometrické parametry a objemová hmotnost byly měřeny stejným způsobem jako
v kapitole 5.1. Taktéž měření pevnosti v tlaku a statického modulu pružnosti [74]
probíhalo na stejném zkušebním lise MTS Model 816 Rock Mechanics Test Systems.
Písmenem „D“ jsou označeny vzorky s délkou 100 mm a písmenem „K“ vzorky
s délkou 50 mm.
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Tab. 5.
Výsledné hodnoty měření tlakové pevnosti, dynamického a statického
modulu pružnosti horniny z lomu Výkleky na delších a kratších tělesech
označení

výška
nominální

objemová
hmotnost

pevnost
v tlaku

dynamický statický
MP
MP

sMP/
dMP

sMP/
pevnost

jednotka

[mm]

[kg/m3]

[MPa]

[GPa]

[GPa]

[--]

[--]

1D

100

2630

167,9

46,7

38,9

0,83

0,23

2D

100

2580

106,5

36,6

23,6

0,64

0,22

3D

100

2630

175,4

73,8

51,4

0,70

0,29

4D

100

2630

154,3

72,5

47,4

0,65

0,31

1K

50

2630

172,4

52,6

31,0

0,59

0,18

2K

50

2580

121,1

42,2

25,9

0,61

0,21

3K

50

2630

177,6

80,7

43,6

0,54

0,25

4K

50

2630

156,9

77,9

46,2

0,59

0,29

200

80

150

60
100
40
50

20
0

Pevnost v tlaku [MPa]

Modul pružnosti [GPa]

100

Statický MP
Dynamický MP
Pevnost v tlaku

0
1D 2D 3D 4D

1K 2K 3K 4K

Označení vzorku

Obr. 11. Graf pevností v tlaku, statického a dynamického modulu pružnosti
5.4.3 Závěrečné hodnocení
Tlaková pevnost na válcích se v rámci ložiska pohybuje mezi 106 a 175 MPa
a statický modul pružnosti v tlaku 23 až 51 GPa. Pro betony s deklarovaným modulem
pružnosti tedy toto kamenivo není zcela vhodné, neskýtá pro praktické využití dostatečnou
rezervu ani stabilitu výsledků

5.5 Vliv původu drobového kameniva na vlastnosti betonu
Cílem je zjistit, jakých hodnot modulu pružnosti skutečně dosahují betony se
specifikací C 35/45 XF1(CZ.F2) - Cl0,4 - Dmax22 - S3. Stanovení statického modulu
2016
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pružnosti na betonových válcových tělesech odebraných z konstrukce prokázalo nízké
hodnoty, dosahující místo očekávaných 34 GPa (dle ČSN EN 1992-1-1[1]) pouhých 24
GPa. Pro srovnávací účely bylo kamenivo Bohučovice v tomto experimentu nahrazeno
kamenivem Hrabůvka.
5.5.1 Provedení zkoušek
Byly prověřovány dvě receptury C 35/45 XF1 – S3 (označeno F1) a C 35/45 XF2 –
S3 provzdušněný (označeno F2). V tabulce 12 je přehled složení všech receptur a dosažené
parametry čerstvého betonu.
Tab. 6.
Složení receptur s rozdílným drobovým kamenivem a parametry čerstvého
betonu
číslo receptury

C35/45 - XF1

C35/45 - XF2

C35/45 XF1

C35/45 - XF2

F1B

F2B

F1H

F2H

[kg]

[kg]

[kg]

[kg]

CEM I 42,5 R Hranice

400

430

400

430

kamenivo 0/4 Tovačov

790

730

790

730

kamenivo 8/16 Bohuč.

490

445

--

--

kamenivo 11/22 Bohuč.

510

515

--

--

kamenivo 8/16 Hrabůvka

--

--

490

445

kamenivo 11/22 Hrabůvka

--

--

510

515

splastifikátor Glenium 110

4

3,8

4

3,8

provzd. přís Micro Air 103

--

0,4

--

0,4

voda

157

156

157

156

konzistence sednutím

160

150

150

160

obsah vzduchu

2,1

4,8

1,9

5,1

2360

2290

2350

2280

označení

objemová hmotnost
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Tab. 7.
Výsledky měření hranolových a válcových pevností a modulů pružnosti
s kamenivem Bohučovice a Hrabůvka.
stáří

Pevnost
v tlaku

Dynamický
modul

Statický
modul

[GPa]

[dny]

[MPa]

[GPa]

[GPa]

44,50

24,80

4

43,79

47,33

29,00

46,13

25,15

7

51,13

49,83

30,05

51,62

47,67

26,80

14

54,82

51,90

32,75

51,94

48,70

27,40

28

60,49

52,60

33,30

4

42,19

44,57

22,85

4

37,02

44,73

26,95

7

44,20

45,23

23,40

7

44,46

47,67

28,80

14

50,48

45,47

25,75

14

52,69

47,17

28,65

28

51,61

47,03

25,80

28

53,92

49,50

31,45

F1B-V

28

56,21

47,60

23,50

F1H-V

28

59,56

51,70

31,25

F2B-V

28

61,6

46,90

23,25

F2H-V

28

53,06

49,13

28,75

Označení

F1B

F2B

stáří

Pevnost v
tlaku

Dynamický
modul

Statický
modul

[dny]

[MPa]

[GPa]

4

43,09

7

44,68

14
28

Označení

F1H

F2H

Ve spodní části tabulky jsou uvedeny hodnoty změřené na válcích po 28 dnech (na
konci označené V).
V následujících grafech jsou naměřené hodnoty znázorněny a použity tato
označení: PT – pevnost tlaková, DM – dynamický modul pružnosti stanovený
ultrazvukovou metodou, SM – statický modul pružnosti
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Obr. 12. Srovnání pevností a modulů u neprovzdušněných betonů mezi kamenivem
Bohučovice a Hrabůvka
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Obr. 13. Srovnání pevností a modulů u provzdušněných betonů mezi kamenivem
Bohučovice a Hrabůvka
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Obr. 14. Srovnání mezi provzdušněným a neprovzdušněným betonem u kameniva
Bohučovice
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Obr. 15. Srovnání mezi provzdušněným a neprovzdušněným betonem u kameniva
Hrabůvka
2016

29

70

55
50

60

45

50

40

40

35
30

30

25

20

20
F1B

F1H

F2B

Označení vzorku

Modul pružnosti [GPa]

Pevnost v tlaku [MPa]

Ing. Jiří Šafrata: Hlavní faktory ovlivňující modul pružnosti betonu

PT hranol
PT válec
DM hranol
DM válec
SM hranol
SM válec

F2H

Obr. 16. Srovnání mezi výsledky na hranolech a válcích
5.5.2 Závěrečné hodnocení
Je vidět zřetelný trend, který nám ukazuje na nižší hodnoty statického modulu
pružnosti betonu v tlaku při použití kameniva z Bohučovic než u kameniva Hrabůvka.
Další provozní zkoušky betonů s použitím kameniva Hrabůvka přinášely uspokojivé
výsledky statického modulu pružnosti.

5.6 Vliv nerovnoměrné horninové skladby hrubého kameniva na modul
pružnosti betonu
Byl navržen experiment, kdy z frakcí kameniva 8/16 a 11/22 z lomu Hrabůvka byla
vytříděna zrna složena výhradně z droby a výhradně z břidlice. Takto roztříděné kamenivo
bylo odzkoušeno a pak by z něj namíchán beton s jinak stejným složením. Na zhotovených
tělesech byly provedeny zkoušky ztvrdlého betonu.
5.6.1 Provedení zkoušky
Při třídění bylo prioritou jednoznačné určení zrna, to znamená, že pokud byla
pochybnost o složení nebo zrno obsahovalo více složek, bylo vyřazeno. Pro srovnání bylo
použito i netříděné kamenivo.
5.6.2 Stanovení hmotnostního podílu hornin v kamenivu
Při třídění byl zjištěn procentuální hmotnostní podíl zastoupení jednotlivých druhů
hornin.
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Tab. 8.

Podíly v kamenivu 11/22 Hrabůvka po třídění

Druh horniny

Hmotnostní podíl

Procentuální podíl

droba

[g]
2845,3

[%]
56,9

břidlice

1680,2

33,6

ostatní horniny

362,3

7,3

podsítné

112,2

2,2

5.6.3 Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti
Pro netříděné i vytříděné kamenivo droby a břidlice z frakcí 8/16 a 11/22 byla
stanovena pyknometrickou metodou objemová hmotnost dle ČSN EN 1097-6 čl.8. [81]
Tab. 9.

Objemové hmotnosti droby a břidlice
Droba netříděná

Droba tříděná

Břidlice

[Mg/m3]

2,70

2,66

2,72

ρrd[Mg/m3]

ρa
Frakce 8/16

2,66

2,64

2,67

3

ρssd [Mg/m ]

2,68

2,65

2,70

WA24

[%]

0,9

0,6

1,1

[Mg/m3]

2,72

2,68

2,74

ρrd[Mg/m3]

2,68

2,66

2,69

ρssd [Mg/m3]

2,70

2,66

2,71

WA24

0,7

0,5

1,0

ρa
Frakce 11/22

[%]

5.6.4 Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování
Pro netříděné i vytříděné kamenivo droby a břidlice z frakcí 8/16 a 11/22 byla
stanovena odolnost proti zmrazování a rozmrazování podle normy ČSN EN 1367-1[82].
Tab. 10.

Výsledky mrazuvzdornosti kameniv – procento odpadu

frakce

2016

netříděná droba

tříděná droba

břidlice

[%]

[%]

[%]

8 / 16

0,2

0,1

0,4

11 / 22

0,2

0,1

0,3
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U odolnosti kameniva proti zmrazování a rozmrazování je patrné, že tříděná droba
má lepší odolnosti než vytříděná břidlice. Netříděná droba je logicky mezi těmito
hodnotami.
5.6.5 Receptura a zkoušky čerstvého betonu
Pro zkoušky byla použita receptura s vysokým procentem hrubého kameniva tak,
aby se jeho vlastnosti projevily výrazněji. Složení betonu C 35/45 XF1 S3 bylo pro
všechny tři alternativy objemově stejné, vzhledem k mírně odlišné objemové hmotnosti
netříděné i tříděné droby a břidlice jsou dávky těchto hrubých frakcí rozdílné.
Tab. 11.

Složení zkušebních záměsí pro porovnání tříděných kameniv

Složení čerstvého betonu
CEM I 42,5R Hranice
kamenivo 0/4 Tovačov
kamenivo 8/16 Hrabůvka
kamenivo 11/22 Hrabůvka
Superpl. Glenium SKY 665
voda pitná

Tab. 12.

[kg]
[kg]
[kg]
[kg]
[kg]
[kg]

referenční,
netříděné kamenivo
380
816
370
633
3,04
165

tříděná
břidlice
380
816
372
638
3,04
165

tříděná droba
380
816
364
624
3,04
165

Vlastnosti čerstvého betonu pro porovnání tříděných kameniv
referenční,
netříděné kamenivo

Vlastnosti čerstvého betonu
konzistence sednutím
obsah vzduchu
objemová hmotnost

tříděná droba

tříděná
břidlice

[mm]

165

165

160

165

155

80

70

[%]

3,8

3,2

2,9

3,5

3,8

3,8

4,1

2390

2380

2380

2400

2380

2480

2430

[kg/m3]

5.6.6 Zkoušky ztvrdlého betonu
Zkoušky tlakových pevností probíhaly na krychlích obvyklým normovým
způsobem. Z těles z betonu obsahujícího jen vytříděnou břidlicí se při tlakové zkoušce
odštěpovaly povrchové vrstvy a bylo slyšet pozvolné praskání (drcení břidličného
kameniva). Na vzorku po zkoušce bylo možno pozorovat delaminaci zrn a špatnou
soudržnost cementového tmele s povrchem kameniva.
Z těles obsahujících jen drobové kamenivo se odlupování projevovalo méně, nebyla
pozorována delaminace zrna a lom betonu probíhal většinou přes zrna nikoliv kolem nich.

2016

32

Ing. Jiří Šafrata: Hlavní faktory ovlivňující modul pružnosti betonu

Dynamický modul pružnosti byl zkoušen na válcových tělesech určených později
ke zkoušce statického modulu pružnosti. Tato tělesa byla nejprve zakoncována broušením.
Tab. 13.

Parametry ztvrdlého betonu se tříděným a netříděným kamenivem

Vlastnosti ztvrdlého betonu

netříděné kamenivo

tříděná droba

tříděná břidlice

krychelná pevnost v tl. [MPa]

64,5

67,3

57,3

válcová pevnost v tl.

[MPa]

63,5

70,4

57,5

dynam. modul pružnosti [GPa]

52,9

53,3

52,3

stat. modul pružnosti

33,6

36,4

32,4

[GPa]

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0

55,0
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
netříděné
kamenivo

tříděná droba tříděná břidlice

krychelná pevnost v tl. [MPa]
válcová pevnost v tl.

[MPa]

dynam. modul pružnosti [GPa]
stat. modul pružnosti

[GPa]

Obr. 17. Graf porovnání vlastností betonu s tříděným a netříděným kamenivem
5.6.7 Diskuse výsledků
Z dosažených výsledků je patrné, že jsou nejvyšší dosažené hodnoty u čisté tříděné
droby. Netříděná droba má pak hodnoty nižší, vytříděná břidlice pak nejnižší.
U krychelné pevnosti v tlaku má tříděná droba o 4,3 % vyšší pevnost a břidlice
o 11,2 % nižší pevnost než netříděné kamenivo. U válcové pevnosti má tříděná droba
o 10,8 % vyšší pevnost a břidlice o 9,5 % nižší pevnost než netříděné kamenivo.
Dynamický modul pružnosti měřený ultrazvukovou impulsovou metodou má
u všech kameniv prakticky stejnou hodnotu. Tříděná droba má o 0,8 % vyšší a břidlice
o 1,1 % nižší hodnotu než netříděné kamenivo. U statického modulu pružnosti to má
tříděná droba o 8,2 % vyšší a břidlice o 3,7 % nižší hodnotu než u netříděného kameniva.
Díky vysoké pracnosti a pečlivosti při třídění jednotlivých zrn byly dosaženy
výsledky, které lze považovat za vypovídající. Přítomnost břidlice v ložisku moravské
droby snížila tlakové pevnosti až o cca 10 % a modul pružnosti o cca 5 %. Dosažené
hodnoty lze považovat za limitní, protože podíl zkoumaných drcených frakcí byl záměrně
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zvolen vysoko. Z toho důvodu by takto složený beton nebyl zcela vhodný pro ukládání
čerpadlem.
Výše uvedenými zkouškami byl prokázán malý vliv vyskytujících se cizorodých
částic hornin v mateřské moravské drobě. Výsledky však platí pro danou lokalitu, kterou je
lom Hrabůvka a dané místa těžby v tomto lomu. Na jiných lokalitách by výsledky
dosahovaly odlišných hodnot. Kamenivo z Hrabůvky, přes hojný výskyt břidlic dosahuje
vyšších parametrů pevnosti v tlaku i v modulu pružnosti než jiná zkoušená drobová
kameniva, i když tato nemají obsah břidlic v takové míře zastoupen.

5.7 Posouzení vlivu teploty a vlhkosti na modul pružnosti betonu
Úkolem bylo měřit ultrazvukovou impulsovou metodou modul pružnosti vzorků
v laboratorních podmínkách 20°C, při nízké teplotě

-25 °C a při teplotě varu tj. cca

100 °C. Při těchto teplotách se měřily vždy dva stavy zkušebních těles a to stav nasycenosti
vodou a stav vysušení těles do ustálené hmotnosti.
5.7.1 Provedení zkoušky
Pro účely této zkoušky bylo vyrobeno 9 ks zkušebních válců průměru 150 mm
a délky 300 mm z betonu C 30/37 XF1. Po 28 dnech zrání v normovém prostředí se
všechna tělesa zakoncovala oboustranným broušením.
Tři tělesa se po vyjmutí z vody nechala 24 hodin oschnout při teplotě +20 °C, pak
se uložila do laboratorní sušárny při +105 °C na cca 3 dny. Po dosažení ustálené hmotnosti
se na tělesech změřila rychlost šíření ultrazvukového impulsu a spočítal se dynamický
modul pružnosti.
Po dostatečném vychladnutí byla tělesa zabalena do fólie, aby nemohla přijímat
okolní vlhkost. Po vyrovnání teplot s okolím (laboratoř +20°C) se opět změřila rychlost
šíření ultrazvukového impulsu.
Další tři tělesa, která byla uložena ve vodě +20 °C teplé se po vytažení
a povrchovém osušení ihned změřila ultrazvukem. Pak se vložila do hrnce, podložila
dřevěnými podkladky a zalila vodou. Celý obsah se na vařiči zahřál do varu. Po 3 hodinách
udržování stálého varu se tělesa vyjmula a po osušení se opět ihned změřila ultrazvukem.
Následně se opět uložila do vody s teplotou +20 °C.
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Další fáze zkoušek se prováděla zmražením vzorků v mrazicím boxu KD 20.
Mokrá i suchá tělesa byla zabalena do fólie, aby neztratila nebo nenabyla vlhkost a dala se
zmrazit na teplotu -25 °C. Po 24 hodinách udržování této teploty se na všech tělesech opět
změřila rychlost šíření ultrazvukového impulsu. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce
14.
V poslední fázi pokusu se suchá i mokrá tělesa opět uvedla do laboratorní teploty
+20 °C a podrobila se zkoušce statického modulu pružnosti. V přiložené tabulce 14 je
uveden vždy průměr hodnot ze tří těles.
Statický modul pružnosti byl měřen na tělesech, která prošla postupně jak vysokou
teplotou, tak mrazem. Při každém z těchto stavů se u nich měřil dynamický modul
pružnosti ultrazvukem.
Tab. 14.
Teplota tělesa

Výsledky měření modulu pružnosti při různých teplotách a stavech vlhkosti
Hmotnost

Dynamický modul
pružností

Statický modul
pružností

[kg]

[GPa]

[GPa]

mokré

12,78

56,1

suché

12,66

53,5

mokré

12,78

51,3

31,7

suché

12,67

49,3

36,0

mokré
suché

12,75
12,68

47,2
46,8

Uložení

[°C]

- 25
20
100
(105)

Modul pružnosti [GPa]

60,0
50,0
40,0
30,0

mokré t., dynamický MP

20,0

suché t., dynamický MP
mokré t., statický MP

10,0

suché t., statický MP

0,0
- 25

20

100

Teplota tělesa při měření [°C]

Obr. 18. Graf měření modulu pružnosti při různých teplotách a stavech vlhkosti
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5.7.2 Diskuse výsledků
Z dosažených měření je patrné, že nárůst teploty betonu má za následek snížení
dynamického modulu pružnosti betonu. Platí to pro všechny zkoušené teploty v tomto
experimentu.
Při teplotě -25 °C je však rozdíl mezi mokrými a suchými tělesy největší a to
2,6 GPa. Lze to vysvětlit tím, že led ve struktuře betonu zvyšuje jeho hutnost a tím
i rychlost průchodu ultrazvukového impulsu. U suchého tělesa stejné teploty zůstávají póry
v betonu vyplněny vzduchem, hutnost je tedy nižší a rychlost průchodu ultrazvukového
impulsu také nižší.
Při 20°C je rozdíl mezi mokrými a suchými tělesy 2,0 GPa. Voda ve struktuře
betonu zvyšuje jeho hutnost také, ale o něco méně. Rychlost šíření ultrazvukového impulsu
je závislá na přítomnosti vody nebo v opačném případě vzduchu v pórech betonu.
Při teplotě 100°C je rozdíl mezi mokrými a suchými tělesy pouhých 0,4 GPa. Tento
výsledek dynamického modulu pružnosti je do jisté míry ovlivněn jedním ze sady těles
měřeným za mokra. Změřena hodnota je nižší o asi 5% od ostatních, ale směrodatná
odchylka dosahuje u tohoto měření hodnoty 2,46, přičemž u všech ostatních měření je
směrodatná odchylka menší než 1. Pokud bychom toto měření vyloučili, rozdíl
dynamického modulu pružnosti mezi mokrými a suchými tělesy by byl 1,7 GPa.
Při závěrečném měření statického modulu pružnosti při 20 °C došlo k obrácení
poměru změřené hodnoty mezi mokrými a suchými tělesy. Bylo dosaženo o 4,3 GPa vyšší
hodnoty u suchých těles než u nasycených vodou. Je to pravděpodobně způsobeno jiným
principem měření. U měření statického modulu pružnosti se nejedná o hutnost a rychlost
průchodu ultrazvukového impulsu, ale o lepší mechanické přenášení zatížení s menšími
deformacemi u suchých vzorků než u nasycených vodou.
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6

ZÁVĚR
V prvním experimentu (5.1) byly srovnávány horniny z lomů Bělkovice, Hrabůvka

a Bílčice. Jsou zde patrny značné diference mezi pevnostmi a modulem pružnosti horniny
i v případě, že vzorky pocházely z blízkých míst jedné lokality. Čedič z Bílčic byl vybrán
jako kamenivo, od kterého se očekávalo zvýšení hodnoty modulu pružnosti betonu. O
výskytu čediče s bobovým rozpadem se vědělo, ale velmi nízké hodnoty modulu pružnosti
takto „postižené“ horniny byly překvapením. Větším o to, že těžba se provádí současně
v oblasti kompaktní horniny i v blízké oblasti čediče s bobovým rozpadem. Přesto je závěr
této zkoušky mírně pozitivní, a to vtom, že zrna s bobovým rozpadem jsou po drcení
převážně v drobném kamenivu do 4 mm a do frakce 8/16 se nedostanou. Jiný druh třídění
není znám. S frakcí 8/16 je tedy možno počítat do betonu pro zvýšení jeho modulu
pružnosti.
Hodnocení mnoha dat, které porovnává tvarové indexy různých frakcí (5.2), sice
nevystihuje zcela rozdíl mezi drobou a břidlicí, ale vychází z jejich vlastností při drcení. Je
zde patrný rozdíl mezi tvarovými indexy drob, kde se břidlice takřka nevyskytují viz
kapitola 5.2 a drobou z lomu Hrabůvka, kde je výskyt břidlic velmi hojný viz. 5.3, 5.5
a 5.6. Lze tedy doporučit, aby se z lokality s významným výskytem vrstev břidlic
nepoužívaly do betonu menší frakce hrubého kameniva, konkrétně frakce 4/8. Toto
doporučení vychází z vyhodnocení exaktních údajů a je také v souladu se zkušeností
v provozech.
Další experiment (5.3) popisuje skladbu drob ze dvou používaných nalezišť a to
jsou Bohučovice a Hrabůvka. Překvapivé byly vysoké podíly břidlic u kameniva Hrabůvka
i přes 50%. Další zkoušky však naznačily, že není rozhodující pouze podíl břidlic, ale
celková kvalita.
V následujícím obsáhlém experimentu (5.4) se zkoušela hornina z lomu Výkleky.
Vzhled horniny bez výskytu břidlic skýtal naděli na menší variabilitu vlastností. Přesto, že
vzorky byly vizuálně homogenní a nebyly na nich patrny žádné vrstvy, rozdíly
v pevnostech v tlaku byly značné od 106 do 175 MPa (vzorky dlouhé 100mm) bez ohledu
na to, z které etáže vzorky pocházely. U statického modulu pružnosti byly u vzorků stejné
skupiny hodnoty od 23,6 do 51,4 GPa. Zde se už projevila hloubka uložení horniny, vzorky
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z 2. etáže měly vyšší hodnoty. Vzhledem k homogenitě vzorku však nebylo možné přesně
určit původní orientaci, což mohlo přispět k větší variabilitě výsledků.
Opět porovnání hrubých kameniv z Bohučovic a z Hrabůvky - kapitola 5.5. Betony
z nich namíchané a zkoušené na tlakovou pevnost a statický modul pružnosti ukázaly
rozdíly, které byly pro kamenivo Hrabůvka pozitivní. Tlaková pevnost u tohoto kameniva
i modul pružnosti dosahují vyšších hodnot. Výsledky porovnání provzdušněných
a neprovzdučněných betonů dopadly podle očekávání.

Na základě výsledků těchto

zkoušek se ukončily dodávky kameniva pro výrobu konstrukčních betonů z Bohučovic
a byly nahrazeny dodávkami kameniva z Hrabůvky. To i přesto, že v kamenivu Hrabůvka
byl vyšší podíl břidlic. Další výsledky však byly uspokojivé. Není tedy možno automaticky
předpokládat, že vyšší obsah břidlic způsobí nižší pevnost a nižší modul pružnosti.
Tříděním hrubého kameniva z lomu Hrabůvka na zrna droby a na zrna břidlice se
při zkoušce betonu s těmito tříděnými kamenivy projevily vzájemné rozdíly (5.6).
Mrazuvzdornost tříděných kameniv prokázala horší odolnost u břidlice. Při použití
tříděných kameniv do betonu se také potvrdily horší vlastnosti břidlice než droby ve všech
měřených parametrech.
Poslední uvedená zkouška prověřila vliv podmínek na výslednou hodnotu
dynamického modulu pružnosti při měření ultrazvukovou impulsovou metodou.
Narůstající teplotou (od -25_+20_+100°C) docházelo ke snižování hodnoty modulu
pružnosti. Nasycené vzorky vodou vykazují vyšší hodnoty dynamického modulu pružnosti
než vysušené.
Shrnutí
Hrubé frakce kameniva z oblasti severní Moravy jsou moravské droby, které se těží
v několika lomech. Jejich kvalita pro výrobu betonu je proměnlivá. Pokud se jedná o
výrobu betonů s běžnou specifikací podle ČSN EN 206, stačí nám k posouzení vhodnosti
kameniva údaje výrobce. Pokud však výrobce má splnit požadavek na konkrétní modul
pružnosti, má tyto možnosti:
1. Zajistit si informace o tom, jaký modul pružnosti má hornina z lomu, ze kterého
kamenivo odebírá a ve které části lomu se právě těží. Zjistit, jakých odchylek hodnoty
dosahují. S výrobcem kameniva je třeba projednat stabilitu kvality dodávek a ověřit na
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zkušebních záměsech betonu, zda je možno požadovanou hodnotu modulu dosáhnout bez
dalších opatření.
2. pokud není možno požadovanou hodnotu modulu pružnosti dosáhnout, je nutné
se zajímat o jiný druh kameniva. Další možností je použít hrubou frakci čediče jako
částečnou nebo úplnou náhradu původních hrubých frakcí.
V průběhu výroby betonu s deklarovaným modulem pružnosti si ověřovat nejen
jeho hodnoty modulu pružnosti, ale sledovat jaké kamenivo je dodáváno a odkud se právě
těží. Vyžaduje to řadu zkoušek, které se dnes běžně neprovádějí.
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