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         Práce se zabývá kompozitními materiály zvanými „ vláknobetony“. Cílem je popis 

druhů vláken používaných do betonu. Charakteristika jejich fyzikálních a mechanických 

vlastností za standardních teplot. Změna těchto vlastností u vláknobetonů při tepelné expozici. 

Použití těchto materiálů  v dnešní době s přihlédnutím na jejich vliv v požární ochraně.   

 

 

 

ANOTATION 
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Keywords: Fibre-reinforced concrete, protection, fire, fibre, building materiál. 

 

The study is concerned with composite materials called „fibre-reinforced concrete 

structures“. Their characteristics with physical and mechanical properties at default 

temperatures. The variation of the properties for fibre-reinforced concrete structures with fire 

exposure. Usage of these materials with regards to their influence respecting fire prevention 

nowadays. 
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1 Úvod 

 

V 80. letech minulého století se v České republice začal ve větší míře používat 

vláknobeton jako stavební materiál. První pokusy o uplatnění tohoto principu vyztužování 

byly uskutečněny podstatně dříve. Beton se začal vyztužovat z důvodu zlepšení jeho 

vlastností a širším možnostem jeho použití. Do dnešní doby se provedlo mnoho výzkumů, 

které popisují chování vláknobetonů. Nejběžněji používaná vlákna v naší republice jsou 

z oceli, skla nebo na bázi polypropylenu. Beton obohacený o rozptýlenou výztuž dosahuje 

výrazně lepších výsledků než beton bez této výztuže. Vyztužovací vlákna, která jsou 

rovnoměrně rozptýlena v betonu, tvoří strukturální výztuž celého členu. Tím je umožněno 

použití betonových členů větších rozměrů nebo omezení tyčové ocelové výztuže. Vyztužení 

vlákny napomáhá k zlepšení vlastností, ve kterých beton poněkud zaostává za některými 

jinými konstrukčními materiály. Díky tomuto vyztužení získává beton lepší pevnosti v tlaku, 

ale především v tahu. Dochází k zlepšení plasticity celého členu a tím k menší tvorbě 

mikrotrhlin. Vznik mikrotrhlin je projevem objemových změn při smršťování betonu. 

Z technologického hlediska je významné, že na rozdíl od klasického způsobu je vyztužování 

vlákny postupem, při kterém je výztuž ukládána do konstrukce v průběhu jediné pracovní 

operace. Použití vláknobetonů tudíž může přinést vyloučení anebo alespoň omezení objemu 

prací spojených s ukládáním klasické výztuže. Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují 

výslednou kvalitu vláknobetonu. Jedním z nejdůležitějších je kvalita použitého betonu 

a vláken. U vláken je rozhodující druh použitého vlákna, přimíchané množství v betonové 

směsi, tvar a v neposlední řadě i rovnoměrné rozptýlení po betonovém členu. Z hlediska 

použití byly tyto kompozitní materiály uplatňovány jen u průmyslových podlah. V dnešní 

době je možnost jejich uplatnění velice široká. To je dáno dlouholetým výzkumem jejich 

fyzikálních a mechanických vlastností nejen u nás, ale i po celém světě. 
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2 Rešerše 

 

Bisby, L.A., et. al.: Fire Performance of FRP Systems for Infrastructure. Queen's University, 

Kingston. MARCH 2005.  

Autoři této publikace popisují chování vláknobetonů při vystavení vysokým teplotám ze 

současně dostupné literatury. Význam vyztužování betonových konstrukcí vlákny. Hlavní 

oblastí je změna fyzikálních a mechanických vlastností při tepelné expozici a změna 

vlastností matic vláknobetonového kompozitu.  

 

Krátký,J., Trtík,K.,Vodička,J. : Drátkobetonové konstrukce, Informační centrum ČKAIT, 

1999. 108 s. ISBN 80-86364-00-3 

 Tato publikace řeší všeobecné vlastnosti drátkobetonů. Nároky na složení 

drátkobetonové směsi a její složky. Možnosti výroby drátkobetonů a zkoušení jejich 

vlastností. Druhá část publikace je věnována příkladům použití drátkobetonů a návrhu 

směrnic pro drátkobetonové konstrukce. 

 

Sborník přednášek III. mezinárodní konference FC 2005 (Fibre Concrete). Malenovice 15.-

16. 6. 2005, VŠB – TU Ostrava- 2005. 275 s. ISBN 80-248-0852-8 

 Tento sborník obsahuje teorii navrhování vláknobetonů, technologii výroby, dopravy  

a ukládání. Další sekce je věnována vlastnostem vláknobetonu a metodologii jejich zjišťování. 

Celé tří části se zaobírají vláknobetony s kovovými, syntetickými, organickými a skleněnými 

vlákny. Ve sborníku je řešeno použití vláknobetonů ve stavebnictví a navrhování konstrukcí 

tohoto kompozitu. 
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3 Popis druhů vláken  

3.1 Polypropylenová vlákna  
 

Polypropylenová vlákna jsou vyrobena z vysoce čistého polypropylenu, který ovlivňuje 

a zlepšuje kvalitativní hodnoty betonu. U těchto vláken nedochází ke zvyšování tahových 

napětí, ale dochází k velkému omezení mikrotrhlin vlivem smršťování v dané pevnosti 

betonu, ke zlepšení povrchu, zamezení rychlého vysychání a omezení plastického sedání 

betonu v okolí výztuže. Mohou být také vyrobena ze speciální směsi polypropylenu a 

polyetylénu ( vlákna BeneSteel), proto je tato hmota nazývaná jako umělohmotná ocel. 

 

3.1.1 Rozdělení polypropylenových vláken 

 

a) konstrukční syntetická makrovlákna – tato vlákna jsou obvykle robustnějších 

rozměrů blížícím se ocelovým drátkům. Jedná se o monovlákna, jejichž délky jsou obvykle od 

25 mm do 70 mm a ekvivalentní průměry okolo 1 mm. Materiály pro jejich výrobu jsou 

obvykle polyolefiny například polypropylen. Vlákna s většími tahovými pevnostmi jsou 

vyrobena ze směsi PP/PE ( polypropylen/polyetylen ), speciální syntetická vlákna vyráběná v 

Japonsku jsou z PVA ( polyvinylalkohol ). 

 

  
Obrázek 1- BeneSteel 80/55 PP/PE                           Obrázek 2- makrovlákna PP – Japonsko      
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Obrázek 3- makrovlákna PP – USA                Obrázek 4- Syntetická makrovlákna PVA – Japonsko 

 

b) konstrukční syntetická mikrovlákna – tato vlákna jsou vyráběna  

z polyvinylalkoholu, do betonu jsou přimísena ve vysokých dávkách. Tato výztuž se používá 

především pro zachycení tahových napětí vznikajících ve zrajícím betonu. Tato vlákna jde 

dále rozdělit na :   

 nízkomodulová– mohou být polypropylenová a polyamidová ( nylon )  

 vysokomodulová– polyvinylalkoholová nízkomodulová vlákna mají omezenou 

účinnost a to na prvních 8-10 hodin zrání betonu, vysokomodulová působí oproti 

tomu i ve vyzrálém betonu.  

 

Konstrukční syntetická mikrovlákna lze dále rozdělit podle jejich tvaru a způsobu 

výroby na vlákna:  

 

Monofilamentní – jsou to vlákna vyráběná jednotlivě a následně dělená na požadovanou 

délku. Tato vlákna mají více či méně pravidelný oválný, ledvinový až kruhový průřez.  

Povrch vláken je víceméně hladký případně mírně zvlněný. Je pro ně charakteristický průměr 

od 15 - 300 μm. Pro vyztužování malt a betonů je nejběžněji používán typ vláken s průměrem 

15 - 40 μm. Vlákna se vyznačují vysokou jemností, tj. velkým měrným povrchem a vysokým 

množstvím vláken ve hmotnostní jednotce ( řádově stamiliony 12 mm dlouhých vláken 

v množství 1 kg, což je z hlediska výztužného účinku vláken velmi výhodné zejména 

v plastickém stavu směsi [1]. 
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Obrázek 5- Monofilamentní vlákna ( nahoře zvětšená )  a povrch betonu s  monofilamentními  

vlákny 

 

Fibrilovaná ( rozřezaná ) – technologie výroby spočívá v rozvláknění předepnuté plastové 

fólie ( tloušťky 40-200 μm ), která sama o sobě v průběhu zpracování získá fibrilní (vláknitý) 

charakter. Dále je protažena mezi proti sobě se otáčejícími jehlovými či břitovými válci. 

Tímto postupem se vytvoří z nekonečného pásu fólie (síťovina) – opět nekonečný pás, který 

se dále seká na požadovanou délku. Vlákna mají nepravidelný hranatý průřez, ostré nerovné 

hrany a drsnější povrch, což přispívá k lepšímu mechanickému zakotvení vláken do matice 

materiálu. Díky způsobu výroby jsou tato vlákna podstatně hrubší a počet vláken 

v hmotnostní jednotce je také řádově nižší než u vláken tažených. 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 6- Fibrilované vlákno a povrch betonu s použitím  těchto vláken 

 

Rozdíl povrchu a průřezu vláken není způsoben  žádnou povrchovou úpravou, ale je 

závislý na způsobu výroby. Tato vlákna jsou opatřena jedinou povrchovou úpravou, a to 
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lubrifikací. Ta zaručuje při styku vlákna s vlhkostí ( vodou ) dokonalé rozdělení a rozptýlení 

jednotlivých vláken v celém objemu betonu. Je prokázáno, že soudržnost polypropylenových 

vláken obou typů ve výsledném kompozitu je řádově nižší než u ocelových vláken.     

 

Fyzikálně-mechanické vlastnosti a výhody betonu s polypropylenovými vlákny jsou 

vypsány v příloze č. 1. 

 

Použití: 

Přísada do betonu, malt, omítek, potěrů, tmelů, vozovek, v nechráněných venkovních 

plochách. Tato vlákna najdou uplatnění ale i v sochařství, nebo pro výrobu tvarovek na ploty 

a prefabrikátů. 

 

3.2 Ocelová vlákna 
 

Po desetiletí  bylo použití ocelových sítí považováno za jedinou volbu vyztužení betonu. 

Na vědomí se přitom brala nejen nákladná a časově náročná příprava, ale také  u tradičního 

vyztužení betonu často sledovaná velká tvorba mikrotrhlin. Použití technologie ocelových 

vláken v betonovém kompozitu nám přináší nejen vyšší užitné hodnoty, ale i zcela odlišné 

mechanické vlastnosti betonu oproti betonu prostému nebo jinak vyztuženému [2]. 

Ocelová vlákna se mohou mezi jinými od sebe lišit materiálem, z něhož jsou vyrobena, ale i 

délkou, průměrem a systémem kotvení v betonu. Hlavním úkolem vláken je překlenout 

možné trhliny, a to tahovou pevností materiálu v kombinaci s vhodným ukotvením v betonu. 

Tím se snižuje křehkost betonu a zvyšuje schopnost deformace a zvýšení únosnosti např. 

betonové podlahy. Vlákna se vyrábí z drátů za studena tažených nebo z ocelových plechů. Pro 

vyztužování se používá nejčastěji drátků v délkách do 80 mm, s poměrem délky ku 

jmenovitému průřezu do 100 s různými tvary průřezu. Časté jsou koncové úpravy drátků 

k zajištění soudržnosti drátku a betonu. Konce drátků se rozšiřují, zplošťují, opatřují se 

koncovými háky, může se i zdrsňovat povrch vlákna  nebo se drát po délce zvlní.  

Navrhnout a vyrobit optimální vlákno – materiál, tvar, délku a průměr – vyžaduje 

rozsáhlý výzkum a zkušenosti. Vyjádřit tyto parametry pomocí vhodných součinitelů ve 

výpočtu je teoreticky možné, avšak nemusí být vždy objektivní a efektivní. Z druhé strany 

nelze v žádném případě říci, že postačující charakteristikou ocelových vláken do betonu je 

jejich hmotnostní koncentrace. Výkaz výpočtu drátků „kilometráže“ – celkové délky vláken 
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na 1 kg nebo jejich průměrných vzdáleností pro navržené dávkování je určitě zajímavý, ale 

bohužel nevystihuje chování drátkobetonu. 

Ocelová vlákna do určitého minimálního množství dávkování podstatně neovlivní 

pevnost drátkobetonu v tahu za ohybu stanovenou z únosnosti zkušebních trámků při vzniku 

první trhliny. Uvedené minimální dávkování vláken závisí na druhu a kvalitě ocelových 

vláken a také na množství vláken, které zajistí homogenitu struktury drátkobetonu. Tato 

vlákna musí být rovnoměrně rozptýlena v betonu jinak jsou neúčinná. 

 Beton s ocelovými drátky zajišťuje značnou duktilitu ( přetvořitelnost ). Proto je 

drátkobeton označován jako houževnatý materiál. Duktilita je závislá na typu drátků, na jejich 

dávkování, pevnosti v tahu a kotevním mechanismu. Ocelová vlákna zajišťují schopnost 

betonu deformovat se a přenášet tahová namáhání při překročení vrcholové tahové pevnosti  

i po vzniku trhlin Použití drátků eliminuje vývoj vlasových trhlin. Koncentrace napětí  

v blízkosti vlasových trhlin je redukována vlákny v příčné poloze vzhledem k trhlině, neboť 

přenášejí část napětí přes trhlinu nebo vlákny v blízkosti trhliny, která přenáší více zatížení 

díky vyššímu modulu přetvárnosti, než jejich okolí v rámci betonového prvku. 

 

      
Obrázek 7- Schematické znázornění přenosu napětí vyztuženého a nevyztuženého profilu 

3.2.1 Druhy ocelových drátků a jejich vlastnosti : 

 

a) Drátové vlákno – toto vlákno vznikne tažením za studena z různých druhů materiálu.    

 
 

- pevnost v tahu je zpravidla mezi 1000 - 2400 N/mm                  - 

délka drátku se pohybuje mezi 12 – 70 mm                    - 
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průměry vlákna činí 0,15 – 1,2 mm  

- toto vlákno může mít různé geometrické tvary  [3]: 

 drátky s rýhovaným povrchem 

 zvlněný ocelový drát 

 drát s koncovým zakotvením  

 drát s koncovým zakotvením a geometrickou změnou průřezu 

 drátky ze segmentu drátku 

 pozinkované ocelové drátku                                                                                     

 

 

b) Plechová vlákna – jsou válcována za studena z ocelového plechu.  

 
 

- mají obdélníkový průřez 

- déka tohoto vlákna je od 12 – 50 mm. 

- pevnost v tahu je od 270 – 1000 N/mm. 

 

-Toto vlákno lze dle geometrického tvaru rozdělit [3] : 

 rovný plechový drát 

 zvlněný plechový drátek 

 vryté plechové vlákno 

 plechové vlákno s koncovým zakotvením                                                   
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c) Frézované ocelové vlákno – drátky vypracované z oceli pomocí rotační frézy  [3].  

 
 

- většinou se jedná o srpkovitý  průřez 

- mají délku 30mm a tloušťku   0,4 mm 

- pevnost v tahu je  900 N/mm                                                              

  

d) Ušlechtilé ocelové vlákno – mohou být z ocelového drátu i z ocelového plechu [3]. 

- používají se ve stavebním prvku, kde se kladou vysoké nároky na odolnost proti korozi,  

a jako žáruvzdorné drátky. 

- vlastnosti ušlechtilého ocelového drátku se zvýší životnost příslušného stavebního prvku, tak 

se zamezí opravy prvku a zvýší se výkonnost.                                                                      

 

Použití 

Využití najdou v základových konstrukcích, opěrných zdí, ve výrobě prefabrikátů. 

Největší uplatnění ale našly v realizaci průmyslových betonových podlah, potěrů a 

zpevněných ploch. 

 

 Mechanické vlastnosti, výhody a nevýhody betonu s ocelovými vlákny jsou vypsány 

v příloze č. 2. 

3.3 Skleněná vlákna 
 

Na rozdíl od 30-tileté historie používání sklocementu jsou aplikace vyztužování pomocí  

skleněných vláken v betonu mnohem mladší ( druhá polovina 90- tých let). Je to  

z důvodu, že dříve nebyly k dispozici vhodné typy pramenů alkalivzdorných skleněných 

vláken použitelných v betonové směsi. Ze stejných důvodů se používání skleněných vláken 

do pytlovaných suchých směsí rozšířilo až mnohem později. 
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Sklo ve tvaru vláken má vlastnosti, které ho řadí jako velmi vhodnou výztuž. Roztavená 

sklovina o teplotě až 1560 ºC protéká přes platinoiridiové perforované destičky. Takto vzniklá 

monovlákna rychle chladnou a je na ně ihned nanášená povrchová lubrikace, která je spojuje 

do pramenů a je rozhodující i pro další použití vláken. Takto vyráběná vlákna zajišťují 

 i zdravotní bezpečnost výrobku. Průměry skleněných vláken typu Cem.FIL jsou 1,4 μm, což 

vyhovuje kritickému průměru pro kritérium karcinogenity, který je 3 μm.  

Na skleněná vlákna je kladeno ještě jedno kritérium a to je odolnost proti silně 

alkalickému prostředí (pH 12 až 14). Pro alkalivzdornost má velký význam i výše zmíněná 

lubrikace vláken. Lubrikace plní rovnoměrné rozmíšení ve směsi ve tvaru, který je pro 

vyztužování nejvýhodnější. Běžné skleněné vlákno ( eutalové ) je v prostředí cementové 

matice rychle napadáno a velmi rychle zcela ztrácí výztužnou schopnost. 

 

3.3.1 Druhy skleněných vláken: 

 

a) Rozplavitelný typ [4]   

 

Lubrikace vláken musí zajišťovat tzv. cementonosnost – schopnost smáčení  

v cementové pastě a pozitivně ovlivňovat reologii směsi. Tato lubrikace umožňuje, že se 

nasekané prameny tvořené z výroby 800 kusů monovláken rozvolní ve směsi na jednotlivé 

velmi jemné fibrilky 

Používá se do podlah, které se snadno strojně zahlazují a vlákna netrčí z povrchu a do 

opravných hmot na beton.                                                                                                        

 

b) Integrální abrazivní [4] 

 

Pramen je tvořen 100 kusy monovláken a jejich spojení lubrikací je zároveň dostatečně 

odolné otěru, jsou dostatečně poddajné, aby nedošlo ke zlomení pramene. Tato lubrikace 

zvyšuje alkalivzdornost pramenů na nejvyšší světovou úroveň. 

Účinnější rozptýlená výztuž našla uplatnění v podlahách, opravách vodních děl, 

mostech, potěrech, stříkaných betonech, samonivelačních hmotách a jako náhrada konstrukční 

výztuže v malých prefabrikátech.                                                                                              
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Obrázek 8- Rozplavitelný typ                Obrázek 9- Integrální abrazivní 

 

c) Plošné rohože [4] 

 

Rohož z alkalických vláken o velmi nízké plošné hmotnosti ( 120 g/m² ). Tato rohož je 

tvořena ze skleněných pramenů délky 50 mm. Rohož s takto dlouhými vlákny výrazně 

zvyšuje pevnost stěrky v tahu, ohybu a houževnatost této tenké skořepiny. Mezery mezi 

prameny vláken umožní proniknutí cementového tmele a jemného plniva do mezer a tím je 

zajištěno dokonalé zakotvení vláknité výztuže. Po smočení rohože ve směsi se prameny 

vláken uvolní mezi sebou a rohož se nevzdouvá a netrčí z povrchu stěrky. 

Používá se do samonivelačních podlahových stěrek, do vysprávkových 

samonivelačních hmot včetně pancéřových, v anhydritových litých podlahách.                 

 

d) Plošné mřížky [4] 

 

Mřížka z alkalivzdorných a kyselinovzdorných pramenů skleněných vláken Cem-FIL  

s otvory cca 10 x 10 mm. Plošná hmotnost 140 g/m2. 

Mřížka odolává silně alkalickému prostředí cementových hmot. Zásadní rozdíl oproti 

tzv. "alkalivzdorným" skleněným mřížkám vyrobeným z hlinitoboritého skla typu E, které 

jsou pouze vymáčeny v polymeru, je v tom, že alkalivzdornost mřížky Cem-Mesh je zajištěna 

složením kmene skloviny s vysokým obsahem oxidu zirkoničitého a navíc je ještě posílena 

povrchovou lubrikací. 

Tato mřížka je používána na tenkostěnné prefabrikáty z jemnozrnného betonu a při 

sanacích betonových konstrukcí.                                                                                             
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Obrázek 10- Plošná výztuž, vlevo rohože, vpravo mřížka 

  

e) Hybridní výztuž 

 

Kombinace délek 6 a 12 mm v poměru, který zaručuje optimální vlastnosti. Pro 

speciální hmoty jako jsou samonivelační stěrky je důležitá kombinace délek. Jedná se o jednu 

z nejúčinnějších mikrovýztuží. 

Používá se pro potěry, při opravách balkónů. 

 

Výhody a mechanické vlastnosti skleněných vláken jsou vypsány v příloze č. 3. 
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4 FRP systémy  

4.1 Obecně 

 

FRP systémy jsou aplikace, ve kterých se využívá vláken (jako rozptýlené výztuže) 

k zlepšení vlastností jak nových, tak i poškozených železobetonových konstrukcí.  

K používání struktur, vyztužených pomocí vláken, všeobecně vedlo zhoršení životnosti 

betonových staveb se železným vyztužením. To je dáno korozí výztuže, díky které ztrácí 

železobetonové konstrukce svoje mechanické vlastnosti. Usilovný výzkum dokázal, že 

vláknité výztuže mohou efektivně posílit zeslabené nebo jinak poškozené betonové struktury. 

Tím jim vrátit, či vylepšit jejich původní vlastnosti. Nicméně odolnost syntetických 

vyztužovacích materiálů zůstává  vůči ohni silně znepokojivá. Proto je nutné tento problém 

vyřešit dříve, než je budeme moci s jistotou využívat ve stavebnictví. Jelikož požární odolnost 

je důležitých kritériem již při návrhu. 

 

4.2 Polymery vyztužené vlákny (FRP) 

               

 FRP nejsou nové materiály, byly a jsou používány v automobilovém a leteckém 

průmyslu, kde jejich vysoká odolnost a nízká hmotnost skrývá nesčetné množství výhod. FRP 

se začali hojně využívat z důvodu cenově náročných oprav a výměn infrastrukturních částí.  

FRP tvoří podskupinu třídy zvané kompozitní materialy. Kompozity jsou definovány 

jako materiály tvořené kombinací dvou nebo více materiálů v makroskopickém měřítku za 

účelem vytvoření nového materiálu s vlastnostmi lepšími než měli základní složky.   

 

4.3 Vlastnosti kompozitu vyztužených polymerovými vlákny 

 

Jelikož FRP bývají obvykle složeny ze dvou odlišných materiálů, jejich výsledné 

vlastnosti primárně závisí právě na vlastnostech jednotlivých materiálů. 
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4.3.1 Vlákna 

 

         Vlákna nabízí odolnost a tvrdost, jsou spojitá a mohou být vedena v různých směrech. 

Jsou silnější a tvrdší ve směru vlákna. V případě, že se vlákno poruší, síla, kterou působí 

přilehlá vlákna při napětí ve střihu posílí polymerovou matici a předejde se tím celkovému 

selhání FRP kompozitu. Je zajímavé, že síla přenosu celkové námahy je úměrně závislá 

odolnosti samotné polymerové matice materiálu, a ta může být kriticky snížena právě při 

vysokých teplotách.  

         V civilních aplikacích se běžně využívají vlákna uhlíková, skleněná a v menší míře 

aramidová. Zatímco nejrůznější typy vláken mají své výhody i nevýhody, uhlíková vlákna se 

postupně stávají vybraným materiálem pro obnovu strukturních kompozitů. Obzvláště díky 

jejich vysoké tvrdosti, mírnějšímu ochabování a především díky jejich odolnosti  

a trvanlivosti. 

 

4.3.2 Matice 

 

Matice je tvořena strukturou a vazbami  FRP materiálu a má obecně velmi slabé 

mechanické vlastnosti. Matice materiálu má podpůrnou a ochranou funkci pro jednotlivá 

vlákna. Slouží k přenosu a rozvržení sil vláken, k  rozptýlení a oddělení vláken. Matice 

materiálu by také měla být teplotně slučitelná s vlákny z důvodu redukce napětí, které vzniká 

při rozdílných teplotních roztažnostech. To i přes to, že se koeficienty teplotních roztažností 

matic a vláken do značné míry liší. Hlavním kritériem pro výběr matice materiálů je malá 

hustota, obvykle menší než samotná vlákna, a tak je celková hmotnost kompozitu co možná 

nejmenší. 

Matice materiálu pro FRP může být zahrnuta do dvou hlavních kategorií: 

termoplastické a pryskyřičné tvrditelné teplem. Termoplastické zahrnují takové sloučeniny 

polymerů jakými jsou polyetylen, nylon a polyamidy. Zatímco materiály tvrditelné teplem 

zahrnují epoxidy, polyestery a vinyl-estery. Tvrditelné teplem jsou využívány výhradně pro 

stavební účely. Jsou tepelně stabilní a chemicky odolné, jsou odolné proti tečení a uvolňování 

materiálu.  

Matice se stává problematickou částí, pokud bereme v úvahu chování FRP struktur vůči 

ohni. Polymery jsou citlivé jak na teplotu, tak i na rychlost tepelného zatěžování. Tak se při 

narůstajících teplotách zhoršují mechanické vlastnosti a plastické tečení matic. 
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4.3.3 Polymery vyztužené vlákny 

 

I když odolnost a tvrdost FRP je řízena vlákny, celkové vlastnosti materiálu závisí také 

na mechanických vlastnostech matice, objemové frakci vlákna, průřezové ploše vlákna, 

orientaci vlákna v rámci matice a postupu při výrobě. 

Druhů materiálů, které je možno použít u FRP pro zesílené betonové struktury je 

mnoho. Skelné a uhlíkové jsou však těmi nejběžněji používanými vlákny v Severní Americe  

a jejich matice jsou obvykle epoxidové nebo vynil-esterové. Sklo je využíváno především 

díky srovnatelně nízké ceně a z historie s ním máme více zkušeností. Ačkoliv skleněná vlákna 

mají zajisté zřetelné nevýhody jako relativně neelastické časti a také málo odolné  

v alkalickém prostředí. A právě tyto nevýhody posunuly uhlíkové FRP s jejich patřičnou 

elasticitou a větší podobností s vlákny ocelovými do popředí zájmu, a to i přes jejich vyšší 

cenu. Prvořadé obavy týkající se aramidových vláken jsou plastické tečení a také ukázali 

slabou odolnost ve zvýšené absorpci vlhkosti. 
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5 Vlastnosti FRP materiálů při zvýšené teplotě 

 

Abychom porozuměli chování FRP materiálu při vysokých teplotách, je potřebné 

experimentálně nebo analyticky vyšetřit odolnost vůči ohni. Vlastnosti, které nás  

u materiálových struktur zajímají mohou být rozděleny do dvou velikých kategorií: 

 teplotní: tepelná vodivost, měrné teplo, emisivita a hustota  

 mechanické: teplotní roztažnost, plastické tečení a vztah mezi napětím a deformacemi. 

Výše uvedené vlastnosti jsou podrobněji rozepsány v následujících kapitolách. Přímo se 

týkají FRP materiálů vystavených vysokým teplotám. Je dobré poznamenat, že běžné 

infrastrukturní materiály jako třeba ocel nebo beton nejsou hořlavé a z toho důvodu nejsou 

přímými činiteli při rozšíření ohně. Nemění se v toxické plyny nebo kouř. Toto není pravda  

v případě FRP materiálů, ze kterých je většina hořlavých. 

 

5.1 Obecně 

 

V roce 1982 bylo zjištěno, že je značně rizikové vystavení FRP zesílených betonových 

struktur vůči ohni. V tu dobu bylo navrženo využití chemických látek snižujících hořlavost  

a složek,  které by posílily odolnost polymerových matic vůči ohni. Nebyly však učiněny 

pokusy nebo testy k prokázání těchto navržení. Je zajímavé, že relativně málo studií bylo do 

dnešní doby provedeno, které by přispěli k vyřešení odolnosti FRP materiálů vůči ohni pro 

strukturní použití. 

Vlákny vyztužené polymery mají tepelnou odolnost výrazně odlišnou od oceli. Všechny 

polymerové kompozity shoří, pokud jsou vystaveny dostatečně velké síle ohně. Běžně 

používané matice materiálů jako jsou polyester, vinyl ester a epoxidy nejenže podporují 

hoření, ale vylučují kvanta hustého černého kouře. V porovnání s materiály nevyplněnými 

plasty mají FRP dvě výhody spojené s jejich spolupůsobením v ohni. Za prvé, nehořlavá část 

betonu (která dosahuje až 70 % váhy) přemisťuje polymerovou pryskyřici tak, aby byla méně 

zapalována. Za druhé, když nejvzdálenější vrstvy kompozitu ztrácejí pryskyřici při 

zapalování, tak zbývající vlákna fungují jako izolující vrstva pro vrstvy pod nimi, a tak 

značně omezují průnik ohně do vnitra kompozitu. 
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5.2 Chování matice 

 

Charakteristika hoření termoplastů a termosetů se výrazně liší. Termosety se kazí, 

tepelně rozkládají nebo zuhelnaťují, když jsou vystaveny ohni. Navzdory tomu se nezměkčují 

ani nerozpouští jako termoplasty. Obecně vzato se termosety spalují dříve než termoplasty  

a mají vyšší rychlost uvolňování tepla. Termoplasty se na druhou stranu změkčují při 

vystavení vysokým teplotám zejména kvůli jejich lineárně řetězové molekulární struktuře. 

Termoplasty hoří déle a uvolňuje se z nich méně tepla než z termosetů. V současné době jsou 

termosety více využívané v aplikacích civilního inženýrství. 

Termosety mohou být částečně odolné proti ohni, jejich vyšší použitelné teploty jsou od 

100 °C do 140 °C. Vinil-esterové mají výhody nad polyesterovými ve vyšší tepelné odolnosti. 

Zde se použitelné teploty pohybují od 220 °C do 320 °C. Epoxidové se jeví jako 

nejvšestrannější pryskyřičné FRP, proto jsou také nejvíce používané v konstrukčních 

aplikacích. Rozmezí teplot se zde pohybuje od 50 °C až do 260 °C, kdy také záleží na 

přídavných preparátech. Polyamidové pryskyřice mohou být jak termoplastické, tak i 

termosetové, jejich maximální použitelná teplota je 316 °C. Termoplastické mají vyšší 

použitelné teploty, které se pohybují od 85 °C až do 277 °C, ale v dnešní době jsou zřídka 

používanými v konstrukčních aplikacích. 

Pravděpodobně nejdůležitější vlastností materiálové matice, když neuvažujeme její 

chování v aplikacích betonových zesílených struktur, je teplota přeměny na skelný(tavitelný) 

materiál Tg. Drasticky se mění odolnost a tvrdost materiálové matice, při teplotách blízkých 

Tg. Redukce modulu pružnosti a střihu byla zpozorována od 10 % do 100 % při rozdílu teplot 

od 10 °C do 20 °C okolo Tg.  

Tg pro jednotlivá FRP je teplota, kdy amorfní polymerické shluky materiálu podstupují 

vratnou změnu z tuhé na křehkou viskózní látku. Tyto změny jsou důsledkem změn  

v molekulové struktuře materiálu. Tg pro pryskyřice používané v FRP materiálech jsou 

relativně nízké, typicky okolo 200 °C. Zatímco uhlíková vlákna mohou zvládnout teploty až 

okolo 1000 °C. Jelikož Tg polymeru je specifická pro každý materiál, je fakticky nemožné 

zobecnit bezpečné rozsahy teplot pro tak různorodé škály současně dostupných FRP, 

použitelných pro konstrukční aplikace. 
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5.3 Chování vlákna 

 

Tři typy vláken, které se dnes běžně používají, mají značně rozdílné termomechanické 

vlastnosti při vysokých teplotách. Uhlíková vlákna doposud ukázala zanedbatelnou ztrátu síly 

při teplotách okolo 2000 °C. Aramidová vlákna mají vysokou tepelnou stabilitu, ale oxidují 

již při 150 °C. Skelná vlákna oxidovat nebudou, ale v rozmezí teplot 800 oC až 1000 °C se 

změkčují. 

 Byla provedena řadu testů, při kterých se porovnávala tažná síla uhlíkových, skelných 

a aramidových vláken za různých teplot. Testy ukázaly, že tažná síla aramidových vláken byla 

více závislá na teplotě než u skelných vláken. Naproti tomu uhlíková vlákna nebyla natolik 

poznamenána změnou teploty až do 1000 °C. Zjistilo se, že různé druhy skelných vláken při 

teplotě 550 °C zmenšily tažnou sílu o polovinu než při pokojové teplotě. Uhlíkové vlákno 

neprokázalo výrazné snížení tažnosti do teplot okolo 300 °C. Naproti tomu aramidové vlákno 

mělo lineární pokles tažnosti v teplotách již nad 50 °C se zeslabením o 50 % do 300 °C. Další 

experimentálně sesbíraná data z nejrůznějších testů s uhlíkovými, skelnými a aramidovými 

vlákny ukazují, že tažnost uhlíkových vláken byla vcelku nezávislá v teplotách od 600 °C do 

1400 °C. Skelná vlákna se oslabovala a změkčovala s teplotami nad 400°C.  S redukcí síly  

a tvrdosti klesla o 20 % do teploty 600 °C, a o 70 % při 800 °C. Skelná vlákna ukázala 

zanedbatelnou ztrátu síly a tvrdosti nad 1200 °C. Výsledky aramidových vláken byly velmi 

slabé. Značný úbytek síly a tvrdosti se ukázal již nad 100 °C. Aramidová vlákna ukázala 

o 20 % nižší silu a tvrdost již při 250 °C a o 70 % při 450 °C. 

 Výše uvedená data ukazují závislost teploty na tažné síle u různých druhů vláken. 

Pokud jsou vlákna vystavena zvyšujícím se teplotám, jsou právě aramidová nejvíce 

poznamenána redukcí mechanických vlastností o 50 % již při teplotách okolo 400 °C, kde 

uhlíková vlákna zaznamenávají pokles o 5  %. 
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5.4 Změny tepelných vlastností 

5.4.1 Tepelná roztažnost 

 

Tepelná roztažnost je potenciálně velmi důležitý faktor při chování FRP vyztužených 

betonových členů při požáru. Součinitele tepelné roztažnosti  betonu se mohou podstatně lišit 

od součinitelů specifických FRP. Z důvodu odlišujícího se tepelného roztažení mezi FRP  

a betonem dochází k odprýskávání betonového krytí. To je způsobeno vývojem vnitřního 

pnutí, v případě použití FRP jako vnitřní výztuhy. Součinitele tepelné roztažnosti FRP 

materiálů se mohou měnit v závislosti na typu a rozměrech zvoleného materiálu. Součinitel 

tepelné roztažnosti polymerů je obecně vyšší než u vyztužovací oceli.  Přidáním vláken  

k matici materiálového základu redukujeme součinitele tepelné roztažnosti. Součinitel tepelné 

roztažnosti se může u FRP značně lišit v závislosti na typu vlákna, orientaci a objemové 

frakci ( viz. tab. 1).  

 
Tabulka 1- Změna součinitele tepelné roztažnosti [5] 

 
 

Z této tabulky je evidentní , že příčné součinitele tepelné roztažnosti jsou obecně 

mnohem vyšší než podélné. To je dáno tím, že u jednosměrných FRP materiálů jsou 

dominantní podélné vlastnosti u vláken , zatímco příčné vlastnosti u matic. 

Řada odborníků studovala tepelnou kompatibilitu betonu a FRP materiálů. Došli k názoru, že 

se praskliny tvoří z důvodu nedostatečného betonového krytí a rozestupu tyčí. Kvůli 

potenciálnímu  praskání a oddrolení betonu se pokusili určit kritické betonové krytí 

požadované k tomu, aby se předešlo praskání.  

Zkoušky byly povedeny na aramidových FRP s předpjatými ocelovými tyčemi a pásy  
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v teplotní řadě 20 až 80 °C. Určily, že kritický betonový kryt byl asi 3.5 až 5 násobek 

průměru tyče, v závislosti na kvalitě betonu a FRP vlákna. 

Výše uvedené informace demonstrují, že tepelné roztažení FRP výztuhy v betonu může 

způsobit vývin tahových napětí. Jestliže budou tyto síly dost velké a betonový kryt malý, 

mohou se vyskytnout praskliny nebo selhání krytí. 

 

5.4.2 Tepelná vodivost 

 

Studie chování FRP vyztuženého betonu ocelovými tyčemi nebo mříží za vysoké 

teploty ukázaly, že tepelná vodivost není primární starostí u betonu vyztuženého FRP. To je 

dáno velkým poměrem betonu k zanedbatelnému poměru FRP vláken. Z tohoto důvodu FRP 

přispívají k celkovému přestupu tepla uvnitř členů betonu zanedbatelně. Obecně mají 

polymery poměrně nízké tepelné vodivosti. 

Tepelná vodivost aramidových FRP závisí na typu pryskyřice, typu vlákna, orientaci  

a objemové frakci vlákna. Vlákna řídí podélnou tepelnou vodivost a matice polymeru řídí 

příčnou tepelnou vodivost. Typické hodnoty tepelné vodivosti pro různé FRP materiály při 

pokojové teplotě jsou znázorněny v tabulce 2. Tepelné vodivosti FRP materiálů jsou obecně 

poměrně nízké, s výjimkou uhlíkových FRP ( vysoká tepelná vodivost uhlíkových vláken).  

Odborníci vedli testy na specifické uhlíko/epoxidové pryskyřici FRP užívané  

v leteckém průmyslu. Vzorky byly vystavené sálavé teplu, které dosahovalo teplot  3000 °C. 

Výsledky těchto studií jsou znázorněné v obrázku 11. Signalizují, že tepelné a fyzikální  

vlastnosti FRP se s teplotou výrazně mění. 

 
Tabulka 2- Změny tepelné vodivosti [5] 
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Obrázek 11- Změna tepelné vodivosti (thermal conductivity), hustoty (density) a měrného tepla (specific 

heat)  uhlíko/epoxidové pryskyřice FRP [5] 

5.4.3 Měrné teplo 

 

Poměr přestupu tepla skrz materiál závisí do značné míry na jeho měrném teple. Kvůli 

komplexním chemickým reakcím, které se konají  ve FRP při vysoké teplotě, je extrémně  

těžké určit proměnlivost měrného tepla s teplotou.   

 Odborníci navrhli použití měrných tepel  pro kalkulace přestupu tepel  

v uhlíko/epoxidové pryskyřici FRP (viz obr. 11).  Ve vývoji této křivky bylo měrné teplo 

uměle zvětšeno v rozsahu teplot 343 °C do 510 °C k simulování tepelného efektu degradace 

epoxidové pryskyřice.   

 

5.5 Změny mechanických vlastností 

 

Je dobře známo, že hlavní zhoršení v mechanických vlastnostech technických materiálů 

nastává při stoupající teplotě. To platí i pro FRP kompozity. Zhoršení  mechanických 

vlastností je velmi důležité v případě použití FRP výztuhy pro betonové konstrukce. Snižují 

se  moduly pružnosti i pevnosti. To může vést během ohně k odchylkám, ztrátám tažné nebo 

omezující výztuhy a eventuelně k zhroucení. 
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Odborníci si stojí za tím, že všechny mechanické vlastnosti FRP materiálů jsou funkcí 

teploty. Kritická teplota obvykle nestávává při Tg matice. Tg matice je teplota, kdy matice 

ztrácí svoje termomechanické vlastnosti. Degradace síly a tuhosti může být pozorována před 

dosažením teploty Tg. Pro jednosměrné FRP se pevnost v ohybu a tuhost snižují tím rychleji, 

čím více se teplota blíží teplotě matice polymeru. 

 

5.5.1 Změna mezí pevnosti a tuhosti 

 

Roku 1991 vyšetřoval tým odborníků změny podélných, příčných a střižných modulů 

uhlíko/termoplastických FRP materiálů v teplotní řadě od 23 °C do 200 °C. V podélných 

modulech nebyly pozorovány žádné významné změny až do 200 °C. Příčné a střižné moduly 

byly ve zvýšených teplotách ovlivněny. Tento výsledek souhlasí s tím, že matice polymeru 

jsou ovlivněny zvýšenou teplotou.  Je důležité všimnout si, že Tg pro pryskyřici použitou  

v těchto testech byla neobvykle vysoká, přibližně 220 °C. Byly zjišťovány tlakově napěťové 

odezvy dvou uhlíkových FRP ve zvýšených teplotách. Došlo k významnému snížení meze 

pevnosti se stoupající teplotou. Zmenšení bylo asi 40 % až 50 % v 125 °C, a 80 % až 90 %  

v 200 °C. Pod teplotou Tg matice došlo k extrémní degradaci meze pevnosti.   

Další zkoušky se týkaly zbytkové ohybové pevnosti na různých FRP panelech po 20 

minutovém vystavení plameni. Testy indikovaly zbytkovou ohybovou pevnost asi 21 %  

z originálu pro termoset matice FRP. Ohybová pevnost  FRP je závislá velkou mírou na 

pevnosti ve střihu matice. 

Podrobný výzkum na moduly pevnosti v tahu a podélné moduly byly provedeny  

u různých FRP při vysoké teplotě. Byly použity FRP ze skla, uhlíku a aramidu.  

Aramido-vláknové ukázaly nejvýraznější změny ve svých vlastnostech. Hodnoty pevnosti 

 v tahu klesly kolem 20 % v 100 °C a přibližně 80% v 400 °C. Moduly pružnosti se také 

snížily okolo 15 % v 100°C a 30 % v 250 °C. Sklovláknové betony demonstrovaly poněkud 

různé chování v závislosti na typu použité matice.  Pevnost v tahu sklo/vinylového esteru FRP 

se snížila o 20 % při 100 °C. Při 250 °C se pevnost v tahu snížila o 40 %, a při 400 °C 

zmenšení dosáhlo 60 %. Na rozdíl od toho vlákna ze sklo/polyfenylového sulfidu 

demonstrovaly malé snížení síly v teplotách až do 250 °C. To bylo dáno tím, že pojivo 

užívané u vláken ze sklo/vinylovém esteru bylo více žáruvzdorné než to užívané v 

sklo/vinylového esteru. Žádné významné snížení modulů pružností nebylo pozorováno pro 

skleněné FRP materiály až do teplot 250 °C. Testy na uhlíko/epoxidové pryskyřici FRP 
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ukázaly zmenšení pevnosti v tahu z 0 do 25 % při 100 °C, a 0 až 50 %  při 250 °C.  Ztráta 

meze pevnosti dosahovala přinejmenším 40 % při 400 °C. Moduly pružnosti uhlíkových FRP 

neukázaly významné změny až do teplot 250 °C. Závěrem by se dalo říci, že pevnost v tahu a 

moduly FRP kompozitů byly významně ovlivněné vystavením vysokým teplotám. Klíčovými 

faktory u FRP materiálů vystavených vysoké teplotě jsou typ vlákna a pryskyřice. Zvláště 

důležité je použít matici s co nejvyšší Tg , jak je to možné. 

Testy tepelných odporů byly také vedeny na betonových členech vyztužených FRP  

z uhlíku, skla, nebo uhlíko/skleněných hybridních vláken s vinyl-esterovou pryskyřicí.  Byly 

provedeny dva druhy zatěžovacích zkoušek teplem na uhlíko/skleněné hybridní FRP 

mřížkové výztuze: série zkoušek tahem ve vysoké teplotě a série zkoušek zbytkových 

pevností po zahřátí a ochlazení. Zkušební výsledky indikovaly , že zbytková síla vzorků po 

zahřátí se nezdála být ovlivněna teplotami až do 250 °C. To i přes to, že mez pevnosti se 

během zahřívání snížila o 40 % při 100 °C, ale zůstalo asi 60 % zbytkové meze pevnosti až do 

250 °C. Toto zjištění je důležité pro chování při požáru FRP vyztužených struktur v tom , že 

zbytková síla členů se nesnížila natolik, aby po vystavení vysoké teplotě došlo k její 

destrukci. Změna pevnosti v tahu různých FRP materiálů je znázorněna v obr. 12. 

 
Obrázek 12- Změna pevnosti v tahu různých FRP při zvýšené teplotě [5] 
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5.5.2 Změna meze tečení 

 

Mez tečení se může stát kritickým faktorem v návrhu FRP vyztuženého betonu v tom, 

že nadměrné dlouhodobé deformace vlivem teploty mohou vést k nepoužitelnosti konstrukcí 

nebo k tečení FRP výztuhy. Při vystavení FRP zvýšeným teplotám jako v případě ohně, 

dochází k urychlení tečení. To může vést k velkých odchylkám a/nebo selhání výztuhy. 

Tečení je způsobeno kombinací elastické deformace a plasticko-elastická deformace.  

Deformace tečením v polymerech a směsicích polymeru jsou závislé na teplotě. Obecně platí, 

že deformace tečením FRP se zvyšují se stoupající teplotou a je velkou mírou závislé na 

materiálu matice. Takže vysoce sesíťovaný termoset matice s vyšší Tg ukazuje menší tečení 

než termoplasty. Orientace vlákna velmi ovlivňuje teplotní závislost vlastností tečení FRP.  

Jestli jsou vlákna v zatěžovacím směru, tečení vláken se řídí tečením v kompozitu. Dospělo se 

k závěru, že komerčně dostupná vlákna významně nepodstupují tečení. S výjimkou některých 

aramidových vláken. 

V roce 1993 byly provedeny tahové zkoušky tečení na jednoosé uhlíko/skleněném 

hybridní FRP. Byl zatížený  40 % z jeho meze únosnosti po 175 dní v pokojové teplotě. 

Zjistilo se, že tečení ve směru vláken  bylo jen 1.8 % počátečního stavu. S výjimkou 

aramidových vláken je ve směru vláken malá teplotní závislost tečení. Teplotně urychlené 

tečení během ohně by neměl být významný problém v občansko technických využití. 

 

5.6 Vývin kouře a toxicity 
 

Teplota, ve které bude  polymer matice zapálen, charakteristika šíření plamene  

a množství  vyprodukovaného kouře a toxicity, toto všechno je závislé na jeho specifickém 

složení. Jedovatost kouře je potenciálně významná starost v oboru požární ochrany FRP 

výztuh v betonu.  

Kouřové plyny z hořících FRP materiálů mohou vytvořit nebezpečnou koncentraci 

toxicity pro lidi a ohrozit jejich zdraví. Dále mohou nepříznivě působit na konstrukce staveb. 

Ačkoliv kouř z hořících pryskyřic může být toxický a ničivý, úroveň nebezpečí  bývá po 

krátké době expozice malá. To je dáno tím, že množství FRP materiálu v betonu je poměrně 

nízké. 

Po delší době vystavení ohni budou polymery zpravidla produkovat velká množství 

velmi hustého, sazovitého, černého kouře. Některé složky  kouře, jako kysličník uhelnatý, 
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může být toxický. Dále mohou být vyprodukovány i další toxické plyny jako například 

kyanovodík. Vše je ovšem závislé na vlastnostech  použitých  FRP materiálů.  

Odborníci studovali charakteristiky vývinu kouře a toxicity u různých druhů FRP 

materiálů. Vedli hustotní opticko kouřové testy odpovídající příslušným podmínkám testu. 

Výsledky demonstrují, že termoset pryskyřice obvykle používaný generuje nepřijatelné 

množství kouře (viz. obr. 13.). Limity dané pro hustotu kouře byly 100 v prvních 300 

sekundách a 200 v dalším jiném čase během testu. Testy byly také vedené k určení povahy 

kouřových plynů pro různé druhy FRP. Výsledky ukázaly, že termoplast vyvíjí během 

spalování významně nižší koncentrace oxidu uhelnatého. Hořící fluorouhlík produkuje 

fluorovodík. Chlorované pryskyřice produkují chlorovodík. Síra obsažená ve směsi produkuje 

sulfan a dusík obsažený v pryskyřici produkuje kyanovodík.Všechny tyto složky jsou 

potenciálně škodlivé. U vnitřní rozptýlené výztuže kouř uniká skrz trhliny v betonu. 

 

 
Obrázek 13- Změny vývinu kouře různých FRP materiálů [5] 
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6 Použití vláknobetonů s přihlédnutím na požární ochranu 

 

Vláknobetony patří k léty prověřeným kompozitním materiálům, které se díky svým 

specifickým vlastnostem úspěšně užívají ve stavební praxi. To je dáno jejich dlouholetým 

výzkumem v oblasti stavebního inženýrství a prokázanými výsledky jejich fyzikálně-

mechanických vlastností. Možné využití vláknobetonů s ohledem na jejich požární odolnost je 

zatím málo prozkoumanou oblastí v požární ochraně. V několika posledních letech se tomuto 

tématu dostává stále více pozornosti. Je totiž nutné brát ohled na možné ohrožení lidí, kteří 

jsou při požáru obklopeni vláknobetonovými konstrukcemi.  

 

Beton se syntetickými vlákny 

 

Nejčastěji se pro tento vláknobeton využívají polypropylenová vlákna nebo vlákna na 

bázi polymerů. Jedním z několika použití tohoto betonu kdy bereme v úvahu i požární 

odolnost, je výstavba  silničních tunelů. Vlákna, která se přidávají do betonu při jeho výrobě, 

zvyšují v případě požáru odolnost betonové konstrukce vůči vysokému žáru a teplotám. 

Snižuje se riziko poškození či destrukce konstrukce. Po vystavení betonu teplotám nad 100 °C 

dochází k roztavení a následnému vypaření polypropylenových mikrovláken z betonu. 

V betonové konstrukci se vytvoří mnoho jemných pórů. Při vystavení betonu velkému žáru 

dochází k jeho rozpínání. Vznik pórů zajišťuje místo, kam se může beton rozpínat. 

V důsledku toho je zmenšena míra destrukce a  odprysků betonových vrstev.  

Polypropylenová vlákna se dále používají jako přísada do malt, omítek, potěrů a tmelů 

z důvodu omezení poruch těchto materiálů. Především se jedná o zamezení vzniku trhlin od 

plastického smršťování a sedání. Přidáním vláken do betonové směsi vytvoříme z betonu 

celkově houževnatější a spolehlivější materiál. Polypropylenová vlákna zvyšují adhezi 

čerstvého betonu. Zlepšuje se  modul pružnosti. Zvyšuje se schopnost mladého betonu 

vstřebávat pnutí. 

 

 

 

 

 

 

 - 26 -  



 

Beton s ocelovými vlákny 

 

Využití drátkobetonu ve stavebnictví je v dnešní době velice rozšířené. To je dáno jeho 

lepšími fyzikálně-mechanickými vlastnostmi oproti prostému betonu. Ocelová vlákna nemají 

vliv na ohnivzdornost betonu. Míra odprýskávání je snížena vlivem interakce mezi betonem 

 a rozptýlenou ocelovou výztuží. Při tepelné expozici drátkobetonu je rychlost ztráty 

fyzikálně-mechanických vlastností pomalejší než u prostého, vyztuženého betonu. 

Betony s ocelovou rozptýlenou výztuží jsou u nás v dnešní době běžně používány na 

stropní panely, železniční pražce, nadokenní (nadedveřní) překlady, průmyslové podlahy, 

vozovky a v neposlední řadě prefabrikované díly. 

Drátkobeton je možno použít pro prostý, vyztužený i předpjatý beton. To znamená, že 

rozmezí použití je velice široké. Beton s rozptýlenou výztuží má velké cenové nároky. Cena 

tohoto betonu se odvíjí od ceny drátku a náročnosti výroby. I přes tento fakt má používání 

drátkobetonu vzestupnou tendenci. Především z důvodu prokazatelně lepších fyzikálně-

mechanických vlastnosti, ale i z důvodu větší bezpečnosti pro obyvatele.  

 

 Beton se skleněnými vlákny 

 

Dříve bylo použití skleněné rozptýlené výztuže omezeno jeho nízkou odolností vůči 

alkalickému prostředí. V dnešní době již toto omezení neexistuje. Skleněná výztuž je 

obohacena oxidem zirkoničitým, který zvyšuje odolnost v alkalickém prostředí. 

Sklobeton je možno použít na vodorovné i svislé konstrukce, které umožňují prostup 

světla. Z hlediska použití lze sklobetonové konstrukce rozdělit na nosné a nenosné. Nosné 

sklobetonové konstrukce se používají na zastropení prostor vyžadující zvětšený přístup 

denního světla. Nenosné sklobetonové konstrukce se používají jako prosvětlující příčky.  

Dále mají uplatnění u podlahových potěrů, betonových podlah a všude tam, kde je 

potřeba zvýšit pevnost v tahu za ohybu, pevnost v rázu, houževnatost betonu a zabránit 

vzniku trhlin. Jejich účinnost proti vzniku trhlin je prokázána rovněž u betonových konstrukcí 

se složitým stavem napjatosti např. mostů. Do samonivelačních podlahových stěrek jako 

ochrana proti smršťovacím trhlinám. 
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7 Závěr 

 

Cílem této bakalářské práce bylo charakterizovat vlastnosti vláken používaných jako 

rozptýlené výztuže do betonových konstrukcí. Jejich fyzikálně-mechanické vlastnosti za 

normálních teplot. Změna těchto vlastností u vláknobetonových konstrukcí při tepelné 

expozici a použití tohoto kompozitu s přihlédnutím na jejich přínos v požární ochraně. 

Dříve bylo používání vláknobetonů velice ojedinělé z důvodu špatné dostupnosti 

kvalitních vláken a znalosti jejich fyzikálně-mechanických vlastností. V průběhu jejich vývoje 

se do dnešní doby situace výrazně změnila. Na trhu existuje nepřeberné množství firem, které 

se výrobou vláken zabývají řadu let. Jejich výrobky dosahují díky rychlému vývoji 

v průmyslu velice dobrých výsledků. Z tohoto důvodu jsem čerpal informace o vlastnostech 

vláken převážně od firem zabývajících se jejich výrobou.  

Informace o chování vláknobetonových konstrukcí  při požáru jsem čerpal z podkladů 

americké literatury. Obecně lze říci, že podkladů k této problematice není mnoho.  Do dnešní 

doby nebylo provedeno dostatečné množství testů a výzkumů, ze kterých by se daly stanovit 

směrnice pro navrhování vláknobetonů vůči vysoké teplotě. V případě vystavení 

vláknobetonů vysokým teplotám dochází stejně jako u jiných materiálů k jejich degradaci. Ve 

zvýšených teplotách dochází u aktuálně dostupných vláknobetonech k zmenšení jak meze 

pevnosti, tak i tuhosti. Mohou zažít významné tepelné roztažení vedoucí k praskání nebo 

oddrolení betonového krytí. V případě polypropylenových vláken může dojít k jejich zapálení 

a tvorbě hustého kouře a toxických plynů. Fyzikálně-mechanické vlastnosti vláknobetonů 

závisí na druhu použitého vlákna. 

 Použití vláknobetonů  je v dnešní době velice rozšířené a nachází stále nová uplatnění. 

Beton vyztužený vlákny získává výborné mechanické vlastnosti. Díky této strukturální 

objemové výztuži můžeme vytvořit betonové části větších rozměrů, omezit množství 

vyztužovací oceli nebo vytvořit konstrukce složitých tvarů. Při vystavení vysokým teplotám 

dochází k degradaci vláknobetonu, ale i přes to si zachovává lepší vlastnosti, než beton bez 

této výztuže. Za cenu vyšších pořizovacích nákladů můžeme předejít destrukci konstrukcí 

a zachránit mnoho lidských životů. 
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11.1 Příloha č. 1- Vlastnosti betonu s polypropylenovými vlákny 

11.1.1 Fyzikálně-mechanické vlastnosti  

 Odolnost proti mrazu a tání – je srovnatelná s mrazuvzdorností betonu.  

 Přidáním vláken se přimísí velmi nepatrné množství vzduchu. Vznikající vzduchové 

póry dovolí zamrzající vodě, aby se známým způsobem roztáhla a došlo ke 

kontrakcím při změně mráz – tání. Jelikož vlákna redukují počet trhlin při smršťování, 

vzniká méně jemných kanálů a kapilár, do nichž se může dostat voda a později tam 

zamrznout. 

 Odolnost proti otěru – v závislosti na obsahu cementu a druhu přísad je zvýšena o 10-

30 % oproti prostému betonu. vlákna dokážou zabránit silnému oddělování jemných 

částic, a tím vzniku příliš slabé vrstvy. 

 Snížení průniku vody a chemických látek – způsobeno zmenšením počtu nejmenších 

pórů a jemných kanálků vlivem použití vláken 

 Dlouhodobá odolnost vůči většině kyselin a alkálií – na polypropylén působí agresivně 

vysoce oxidačně působící chemikálie jako hydroperoxid, kyselina dusičná, halogeny. 

Dále na polypropylén korosivně působí organická rozpouštědla jejichž báze obsahuje 

chlor. 

 Délky vláken (mm) – 6, 12, 13, 19, 50 

 Průměr (μm) – 8, 18, 32, 432 

 Doporučené dávkování ( g/m³ ) – 910 

 Obsah vláken v m³ ( milióny ) – 12, 15, 25, 300, 600, 1200 

 Pevnost v tahu –  350- 560 MPa 

 Modul pružnosti – min 42 GPa 

 Je dobrý elektrický izolant 

 Navlhavost polypropylenových vláken (%) – 0,05 – je téměř nulová, takže jeho  

 vlastnosti jsou jak ve vysušeném, tak ve vlhkém stavu srovnatelné. 

 Hustota – 0,910 kg/m³ 

 Bod  tání – 160 -185 ºC 

 Bod varu – 590 ºC  

 Maximální teplota pro aplikaci vláken je - 130-140 ºC – v průběhu zahřívání dochází  

 k silné kontrakci 

   



 

 Specifický povrch – 225 m²/kg 

 Štíhlostní poměr : λ=l/d  - 80 a 50 

 Protažení při přetržení – 5 - 0% 

 

11.1.2 Výhody betonu 

 

 redukce napětí plastického sesychání a sedání v počáteční fázi tuhnutí betonu => 

snížení tvorby trhlin. 

 zlepšení odolnosti proti mrazu a tání 

 zlepšení odolnosti proti nárazu, proti otěru 

 zlepšení ohnivzdornosti, odolnosti proti povětří 

 snížená hloubka průniku tekutých substancí 

 redukované náklady při aplikaci, jednoduché mísení a dávkování 

 reziduální únosnost – umožní využít redistribuci napětí v betonové konstrukci a 

navrhnout úsporné průmyslové podlahy 

 vyšší houževnatost 

 odolnost proti únavě 

 ošetření betonu proti smršťovacím trhlinám 

 zmenšení objemových změn ( smršťování) 

 podlahy vyztužené vlákny netrpí segregací ( sedáním) vláken ke dnu  jako tomu je u 

ocelových drátků 

 rovnoměrné vyztužení 

 vlákna nepodléhají korozi a nepotřebují krycí vrstvu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

11.2 Příloha č. 2- Vlastnosti ocelových vláken 

11.2.1 Výhody ocelových vláken :  

 

 vyšší pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku 

 omezení vzniku smršťovacích trhlin 

 vyšší rázová pevnost, vyšší modul pružnosti  

 trvanlivost a houževnatost betonu, homogenní struktura betonu 

 lepší čerpatelnost, jednoduché mísení a dávkování 

 snížená propustnost vody, zvýšená odolnost proti teplotním změnám 

 vyztužení konstrukce v celém profilu 

 

11.2.2 Nevýhody ocelových vláken : 

 

 segregace vláken k nižšímu povrchu 

 koroze vláken 

 

11.2.3 Mechanické vlastnosti : 

 

 Pevnost v tahu – 1100 – 2000 MPa 

 Délka vlákna – 20 a 60 mm 

 Štíhlostní poměr : λ=l/d  - 100 

 Průměr vlákna: 0,6 - 0,7 mm 

 Doporučené dávkování: 20/60 kg/m³ 

 Modul pružnosti – 285 GPa 

 

 

 

 

 

   



 

11.3 Příloha č. 3- Vlastnosti skleněných vláken 

11.3.1 Výhody: 

 

 snadné a rychlé vmíchávání do betonové směsi 

 jsou vysokopevnostní 

 mají vynikající poměr mezi průměrem a délkou ( 857:1) 

 jsou vysokomodulová – zachycují napětí od čerstvé směsi po vyzrálí beton 

 nepodléhají korozi ani UV záření 

 vlákna v podlaze netrčí z povrchu 

 jsou bezpečná a zdravotně nezávadná 

 zvyšuje pevnost v tahu a rázu 

 snižuje vznik trhlin na povrchu betonu během zrání betonu 

 zvýšení pevnosti vyzrálého betonu 

 

11.3.2 Mechanické vlastnosti: 

 

 Pevnost v tahu monovláken – 3500 MPa 

 Délka vlákna – 6, 12, 35 mm 

 Průměr vlákna - 14 μm 

 Doporučené dávkování: 0,6 kg/m³, u sanačních hmot 1,2 kg/m³, do jádrových omítek 

1,8 kg/m³ 

 Modul pružnosti – 72 GPa 

 Pevnost v tahu pramenů – 1700 MPa 

 Objemová hmotnost – 2,68 g/cm³ 

 Průtažnost – 2,4 %          

 Bod měknutí – 860 ºC 

 Počet vláken – u rozplavitelných 200 miliónů, u integrálních 2 milióny 
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