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ABSTRAKT (česká verze) 

 

Tato práce poskytuje informace o druzích ocelí pouţívaných k výrobě vláken do betonu a 

jejich důleţitých etap výroby, jako jsou taţení drátu, sekání drátu. Dále popisuje ocelová 

vlákna, jejich aplikaci do betonu, způsoby míchání betonů a konečná betonáţ podlah. 

V experimentální části popisuje pouţitý materiál, jeho strukturní analýzu a mechanické 

vlastnosti. 

 

Klíčová slova 

Ocelové vlákno, válcovaný drát, taţení 

 

ABSTRACT (english version) 

 

This work provides information about steel wire rods used for production of fibres which are 

used as reinforcement of concrete and important production steps like wire drawing and 

cutting. This work also describes application of fibres in concrete, methods of concrete 

mixing  and final cast of floors. In experimental part this work describes used material, its 

structure and mechanical properties. 
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1. ÚVOD A CÍL PRÁCE 

 Průmyslová podlaha je provozně nejvíce namáhaná část stavby. Musí vyhovovat 

náročným poţadavkům zatíţení a pevnosti povrchu. Proto je nutné zvolit takovou podlahu, 

která dlouhodobě vyhoví danému provozu. Náklady na opravy či rekonstrukci podlah jsou 

nejen vysoké, ale navíc uţivatele omezují v jejich činnosti. Pouţitím ocelových vláken do 

betonu zaručujeme, ţe při dokonalém zpracování drátkobetonové směsi dosáhneme 

poţadovaných vlastností betonu. Betony zpevněné těmito vlákny představují homogenní 

materiál, jehoţ pevnost je určena kombinací hodnot jeho dvou základních sloţek – betonu a 

výztuţe.  

  V teoretické části se budu zabývat druhy ocelí pro výrobu vláken do betonu, 

důleţitými etapami výroby ocelových vláken, taţením a sekáním drátu a následnou výrobou 

betonových podlah. 

 V experimentální části se budu zabývat jak mechanickými, tak strukturními 

vlastnostmi drátů do betonu. Budu zkoumat ocelový drát před taţením i po taţení.   

 

 

2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. Druhy ocelí používaných k výrobě vláken do betonu 

K výrobě ocelových drátů jsou pouţívány oceli, které zaručují poţadovanou pevnost. 

Nejčastěji to jsou nelegované oceli s obsahem uhlíku od 0,04 – 0,20%C. Ocelová vlákna musí 

odpovídat jedné z následujících skupin nebo jednomu z tvarů uvedených v následujícím 

seznamu [1]: 

a) Skupina 

Ocelová vlákna je nutno zařadit do jedné z následujících skupin podle 

základního materiálu pouţitého pro výrobu vláken. 

Skupina I: za studena taţený drát, 

Skupina II: vlákna stříhaná z plechu, 

Skupina III: vlákna oddělovaná z taveniny, 

Skupina IV: vlákna protahovaná z drátu taţeného za studena, 

Skupina V: vlákna frézovaná z ocelových bloků. 

b) Tvar  

Ocelová vlákna musí byt přímá nebo tvarovaná. Výrobce musí deklarovat tvar 

vlákna. Kontrola tvaru a přípustné odchylky musí být specifikovány pro kaţdý 
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odlišný tvar samostatně. Kontrola můţe byt prováděna s pouţitím optického 

zařízení [1]. 

 

 Z výrobního hlediska rozdělujeme ocelový válcovaný i taţený drát do tří základních 

skupin: 

- drát z ocelí obvyklých jakostí s nízkým obsahem uhlíku (do 0,25%C), (také 

ocelový nepatentovaný drátů), 

- drát z ušlechtilých uhlíkových ocelí o středním a vysokém obsahu uhlíku 

(0,25%C aţ 1,0%C), (také ocelový patentovaný drát), 

- drát z ušlechtilých slitinových ocelí [2]. 

 

2.2. Důležité etapy výroby drátu 

 V roce 1990 bylo v ČR vyrobeno asi 450 000 tun taţeného ocelového drátu, ve světě asi 

25 mil. tun, který byl zpracován na nejrůznější druhy výrobků, např. na hřebíky, šrouby, 

ostnatý drát, tkaniny a pletiva, pramence pro elektrická vedení, svařovaná síta, lana, pramence 

do předpínacích výztuţí, pruţiny, kordy do plášťů pneumatik, kordy do dopravního pásu, 

jehly apod. [2]. 

 Celková úroveň výroby taţeného ocelového drátu je ovlivňována zejména: 

- jakostí výchozího materiálu – válcovaného drátu, 

- technickou úrovní technologického zařízení,  

- technologií výroby a jednotlivými technologickými operacemi,  

- obsluhou, 

- vytvořením technických a organizačních podmínek pro optimální řízení a kontrolu 

procesu výroby [2]. 

Jakost taţeného drátu závisí na vlastnostech válcovaného drátu, a také na všech částech 

výrobního procesu. 

Taţený ocelový drát se díky velkému počtu technologických operací náročně a sloţitě 

vyrábí. Jedna z nejdůleţitějších výrobních operací je: odokujování a povrchová úprava drátu, 

taţení drátu, tepelné zpracování drátu - ţíhání, patentování aj. 
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2.2.1. Základy výroby drátu z nízkouhlíkové oceli 

 Základní charakteristika výroby drátu z nízkouhlíkové oceli je zřejmá z materiálového 

toku výroby v taţírně uvedeného v tab. 1, 2 a základního technologického postupu výroby 

vybraných průměrů drátu uvedené v tab. 3. V tab. 4 jsou dokumentovány vlastnosti 

vybraných druhů drátu. 

 

Tab. 1 Materiálový tok vybraných druhů nízkouhlíkového ocelového drátu [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2 Materiálový tok v tažírně pro výrobu nízkouhlíkového ocelového drátu [2] 
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Tab. 3 Základní technologický postup výroby vybraných průměrů nízkouhlíkového 

ocelového drátu [2] 
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Tab. 4 Vybrané vlastnosti nízkouhlíkového ocelového drátu [2] 
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2.2.2. Tažení drátu   

 Taţení ocelového drátu za studena je definováno plastickou deformací, probíhající 

průchodem drátu kuţelovým otvorem, průvlakem, přičemţ dochází k prodlouţení drátu ve 

směru hlavního působícího napětí, a zároveň ke zmenšování plochy příčného průřezu 

tvářeného ocelového drátu. Současně se zvyšuje pevnost, mez pruţnosti a kluzu, tvrdosti a 

sniţují se jeho plastické vlastnosti, ku příkladu prodlouţení a zúţení [3 -5]. Plastická 

deformace při taţení drátu probíhá za takových teplot, při kterých tvářením vyvolané 

zpevnění drátu zůstává zachováno.Tyto teploty bývají okolo 100 -120°C. 

 Aby nedošlo k trhání drátu během procesu taţení, musí být na drátotazích dodrţen 

zákon rovnosti objemu drátů procházejících průvlaky za jednotku času [6]. 

   

                     (1) 

A také 

                    (2) 

Kde: 

 

 

u 

 

Při taţení je vlastním nástrojem deformace kuţelová část průvlaku s vrcholovým úhlem 

2α, obr. 1. 

 Na kuţelovém povrchu průvlaku délky „l“ působí v pásmu deformace příčná síla „Q“, 

která je způsobena vnější tahovou sílou „F“. Příčná síla působí vlivem taţného úhlu kuţele a 

tření mezi povrchem drátu a pracovní částí průvlaku ve vztahu k vertikální sloţce síly „N“ 

pod úhlem α + ρ. 

 Z trojúhelníku sil lze stanovit základní rovnici pro tahovou sílu [6]: 

 

    (3) 

    (4) 

Kde: 

F…… vnější tahová síla   [N] 

Q…… příčná síla    [N] 

N…….vertikální sloţka síly   [N] 
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Vzhledem k tomu, ţe se taţný úhel 2α pohybuje nejčastěji v rozsahu od 10° do 20°a 

koeficient tření µ = tg ρ dosahuje při dobrém mazání hodnoty pod 0,05(ρ <3°), dosahuje 

velikost příčné síly 4 a 7 násobku hodnoty tahové síly [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1  Rovnováha sil 

v otvoru průvlaku podle 

E. Siebela [6] 

  

  

 ρ……………………………… třecí úhel 

 τ ……………………………… smykové napětí 

 F ……………………………… tahová síla 

 Q ……………………………... příčná síla 

 

2.2.3.  Sekání drátu 

 Sekání drátu se provádí na sekacích linkách. Schéma sekací línky je na obr. č. 2 a 

obsahuje tyto základní části: 

- odvíjecí zařízení, 

- vodítka odvíjeného drátu, 

- sekací stroj, 

- elektronická váha, ovládací panel, 

- balící zařízení. 
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Obr. 2 Schéma sekací linky Baumix [7]  
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 Odvíjecí zařízení je soustava odvíjecích boxů a odvíjecích stojanů, které jsou umístěny 

za sebou podle směru odvíjení drátu. 

 Vodítka odvíjeného drátu jsou připevněna na ocelovém rámu, který je zhotoven 

z ocelových dutých profilů čtvercového průřezu. Tato vodítka slouţí k vedení drátu 

z odvíjecího pole k sekacímu stroji. 

 Sekací stroj na sekání drátu s obchodním názvem BAUMIX nebo BAUMBACH má 

tyto části: 

- tvarovací hlavu s výměnnými destičkami, 

- sekací hlavu s výměnnými noţi, 

- zásobník na sekaný drát, 

- stojan s elektromotory a ochrannými kryty, 

- odsávací zařízení. 

   Tvarovací hlavu s výměnnými destičkami pouţíváme k tvarování sekaného 

drátu. Jsou to dva otáčivé válce umístěny nad sebou. Tyto válce mají po obvodu opatřeny 

tvarovací destičky z tvrdokovu. Po obvodě těchto válců je umístěno celkem 10 tvarovacích 

destiček. Tyto destičky do sebe zapadají jako zuby ozubeného kola. Vůle mezi destičkami 

horního a dolního válce tvoří tvar ohnutého drátu, který je vidět na obr. č. 3.  

 

Obr. 3 Schéma tvarovací hlavy [7] 
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   Drát, který je vytvarován ve tvarovací hlavě, je dále posouván do prostoru 

vodícího zařízení, které vede drát do prostoru sekání. V tomto prostoru sekací hlava během 

jedné otáčky dojde k useknutí 2x drátků, jak je znázorněné na obr. 4. Tvar i rozměry 

ustřiţeného drátku podléhají pravidelné kontrole. 

     

Obr. 4 Schéma 2x k useknutí drátku [7] 

 

   Useknutý drát se hromadí v zásobníku na sekaný drát, který kdyţ se naplní do 

určité váhy, pak pomocí mechanické záklopky se vyprázdní do papírových pytlů převáţně o 

hmotnosti 20kg. 

   Odsávací zařízení je umístěno nad sekací a tvarovací hlavou, kde odsává prach, 

který vzniká.  

 Elektronická váha slouţí k přesnému odměření poţadované hmotnosti sekaného drátu. 

Váha se nastavuje na ovládači elektronické váhy. 

 Balicí zařízení slouţí k expediční úpravě sekaného drátu, který se balí a zároveň ukládá 

na paletu. 

 

2.2.4. Ocelová vlákna 

 Ocelová vlákna se dělí do několika základních skupin, a to podle základního tvaru a 

průřezu a následně podle druhu materiálu, z kterého jsou vyrobena. Základní skupina je 

tvořena vlákny s typickými kotvícími konci, nebo kotvením po celé délce vlákna; tato vlákna 

jsou vyrobena z materiálu přesně definovaných vlastností. Oproti jiným ocelovým vláknům, 

vlákna odpovídají všem technickým poţadavkům a specifikacím, která jsou vydána jako 

doporučení pro pouţívání vláknobetonů [8]. 
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Základní poţadavky na kvalitu vláken jsou dány technickými doporučeními, vydanými 

sdruţením výrobců vláken VDS. Tyto poţadavky definují přesně kvalitativně materiál a 

vlastnosti vlákna. Pokud je pouţit jiný materiál nebo jiné pevnosti, nemusí ve vláknobetonu 

nastat dokonalé spojení i vytvoření poţadovaných pevnostních charakteristik a beton zůstává 

na úrovni pevnosti prostého betonu. 

 Ocelová vlákna se vyrábějí z několika základních materiálů; ty se pak dělí na drátěná 

vlákna, vlákna vyráběná z válcovaného materiálu a frézovaná z bram. 

 Tato vlákna musí vyhovovat podmínkám pevnosti v tahu, a to mezi 900 aţ 2400 [MPa] 

a s průměrem od 0,15 mm do 1,2 mm. Délka se pohybuje od 12mm do 70mm podle pouţití 

vlákna [8]. 

Vlákna se dále dělí na: 

 rovná vlákna s hladkým povrchem viz obr. č. 5, 

 rovná vlákna s rilovaným povrchem, 

 zvlněná vlákna, 

- vlákna s koncovými kotvícími ohyby, 

- vlákna s koncovými kotvícími ohyby a rilováním, 

 segmentová vlákna, 

- pozinkovaná a antikorozní vlákna,  

- speciální vlákna [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Ocelové vlákno 

s kotvicími konci a hladkým 

povrchem [8] 
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Obr. 6 Ocelové vlákno 

zvlněné [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Segmentové zvlněné 

vlákno [8] 

 

2.3. Aplikace 

2.3.1. Beton 

 Beton je nejrozšířenější stavební materiál současnosti. Vzhledem ke značně širokému 

spektru uplatnění betonových podlah v různých podmínkách, kterým jsou po dobu svého 

vyuţívání vystaveny, je pouţíváno mnoho různých typů betonů, které se navzájem liší. Před 

navrhováním sloţení betonů je proto nutné velmi pečlivě zváţit všechny tyto aspekty a jiţ při 

výběru vstupních surovin postupovat podle těchto okolností. Cílem úspěšného návrhu není jen 

dosaţení poţadovaných vlastností čerstvého betonu, ale také zpracovatelnost, odolnost proti 

rozmísení, segregaci jednotlivých sloţek, odolnost proti pocení, čerpatelnost atd. Beton je 
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silikátový vícekompozitní materiál, kde matrice je tvořena zatvrdlým cementovým kamenem 

a jako výplň slouţí různé frakce kameniva [8]. 

  V současné době se začínají výrazněji uplatňovat i tzv. vysokopevnostní betony 

s pevnosti v tlaku vyššími neţ 70 [MPa]. 

Beton lze z hlediska jeho stavu a struktury dělit na: 

- čerstvý beton, 

- zatvrdlý beton. 

Za čerstvý beton lze povaţovat stav, kdy jednotlivé sloţky betonu, minimálně dvě frakce, 

cement, záměsová voda, a případně příměsi a přísady do betonu jsou smíchány v mísicím 

jádru a po transportu jsou uloţeny a zhutněny [8]. 

 

2.3.2. Způsoby míchání betonů 

 Účelem míchání je dosáhnout dokonalého, co nejrovnoměrnějšího homogenizování 

všech sloţek v celém objemu a vytvoření obalové vrstvičky cementového tmele na celé 

povrchové ploše všech zrn kameniva. Proto je při něm nezbytné rušit tvořící se hluky zrn a 

zabezpečit rovnoměrné rozdělení tekuté fáze – zejména pak přísad, jejichţ mnoţství činívá 

jen 0,1 aţ 3,5% z hmotnosti cementu. Způsoby míchání a míchací zařízení musí proto 

odpovídat charakteru směsi. Kromě toho lze při míchání ovlivnit i průběh hydratace cementu 

jeho aktivací [8]. Míchání betonu se provádí v míchačkách, ve kterých probíhá pohyb míchaní 

buď horizontálně anebo vertikálně, obr. 8 [8]. 

 

 

Obr. 8 Pohýb míchané směsi v míchačkách: a – horizontální, b – vertikální [8] 
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2.3.3. Výztuž 

 Pro vyztuţování betonových průmyslových podlah se pouţívá: 

- betonářská výztuţ válcovaná, 

- rozptýlená vlákna kovová, umělohmotná a skleněná. 

 Kaţdá z uvedených výztuţí má při pouţití své výhody a nevýhody. Válcovaná výztuţ se 

pouţívá pro vyztuţení venkovních ploch, především z důvodů zajištění protikorozní ochrany 

výztuţe krycí vrstvou betonu. Průřez se vyztuţuje symetricky, při pouţití betonářské výztuţe 

je třeba věnovat pozornost zajištění polohy výztuţe. Je třeba vyloučit zatlačení podloţek 

spodní vrstvy výztuţe distančníky, především při vlastní betonáţi [8].  

 

2.3.4. Betonářská výztuž 

 Betonářskou výztuţí se přituţují detaily drátkobetonových podlah. Běţně uţívané druhy 

betonářské výztuţe jsou popsány v tab. 5 

 

Tab. 5 Běžně užívané druhy betonářské výztuže [8] 

 

Kde 

fyk …………..charakteristická mez kluzu [MPa] 

ftk ……………charakteristická mez tahové pevnosti [MPa] 

 

2.3.5. Rozptýlená výztuž 

 Rozptýlená kovová výztuţ se pouţívá převáţně pro podlahy v interiérech. Ve směsi 

s betonem vytváří pseudokompozitní materiál, který se chová pruţně plasticky. Pouţívají se 

tyto typy rozptýlené výztuţe: 

- Ocelová vlákna, 

- Vlákna na bázi umělých hmot, 

- Skleněná vlákna. 
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 Pouţití technologie ocelových vláken v betonovém kompozitu přináší nejenom vyšší 

uţitné hodnoty, ale i zcela odlišné mechanické vlastnosti betonu oproti betonu prostému či 

jinak vyztuţenému, a to jak v prvních hodinách tuhnutí směsi, tak i po vytvrdnutí, kdy jsou jiţ 

vlákna pevně zakotvena a je zaručena jejich maximální účinnost. Vláknobetony s ocelovými 

vlákny mají schopnost přenášet vyšší ohybové momenty neţ betony prosté a jejich statická 

pčinnost se projevuje v celém profilu průřezu oproti klasickému vyztuţení. 

 Při pouţití technologie polypropylenovým (PP) vláknem vyztuţeného betonu je velice 

důleţité zbavit se některých populárních, nicméně mylných představ o vláknech a jejich 

vlastnostech, a to o jakémkoliv druhu PP vlákna. Kaţdé vlákno má totiţ přesně specifikované 

vlastosti a od tohoto je odvozena i jeho účinnost ve výcledném kompozitu, jako je beton. 

Vlákna po kvalitním rozmísení vytvoří v betonové směsi třídimenzionální strukturu. Tato 

struktura je potom základem pevnostního chování vláknobetonu. 

 Vlákna jsou ve směsi třídimenzionálně rozptýlena, čímţ zlepšují mechanicko-fyzikální 

vlastnosti betonu a omezují rozvoj mikrotrhlin v prvních fázích tuhnutí a tvrdnutí betonu. 

Pouţívají se jako přísada do betonů, potěrů a samonivelačních stěrek. Dávkují se v mnoţství 

0,6 aţ 1,2 [ ] směsi. Délka vlákna je obvykle 12mm, jsou alkalivzdorná a opatřená 

roztavitelnou lubrifikací. Pro vyztuţení stěrek a potěrů je moţné pouţít vlákna uspořádaná do 

rohoţe, která je po instalaci následně roztavitelná [8]. 

 

2.3.6. Betonáž podlah 

 Způsob betonáţe se volí podle druhu pouţité výztuţe. U betonářské výztuţe je beton 

nutné čerpat, vibrovat a rovnat vibrační lištou. U rozptýlené výztuţe se beton ukládá přímo 

z domíchávačů, nebo lze pouţít i pístových čerpadel, následně se rovná buď ručně vibrační 

lištou, nebo laser screedem. Podle typu účinnosti zařízení pro rovnání se volí způsob vibrace. 

Při betonáţi je nutné dodrţet nastavenou konzistenci betonové směsi a průběţně ji 

kontrolovat. Po technologické prodlevě, která je funkcí druhu pouţitého betonu a teploty 

prostředí, se přistoupí k rovnání leštičkami, instalaci vsypu, nebo potěru (mokrý do mokrého) 

a následnému leštění leštičkami [8]. 

Podlahy se zvýšenou mírou přesnosti se urovnávají při pouţití vibrační latě, ve dvou směrech 

laserem.Podlahy systémových skladů musí mít vţdy, minimálně v uličkách, dvouvrstvou 

podlahu. Před kladením betonové podlahy se na upravenou nosnou vrstvu rozprostře fólie 

tloušťky 0,1 aţ 0,15 mm v jednom nebo ve dvou směrech na sebe kolmých. Tato fólie 

zamezuje úniku zpracovatelské vody do podloţí a současně upravuje součinitel tření, který 

ovlivňuje vzdálenost řezaných spár [8]. 
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3. Experimentální část 

3.1. Použitý materiál 

 Pro výrobu ocelových vláken do betonu o průměru 1,05 mm se pouţívá k taţení 

nelegovaný válcovaný drát o průměru 5,5 mm jeho chemické sloţení je popsáno v tab. 6. 

Obchodní označení této oceli je C4D. 

 

Tab. 6 Výtah z atestu oceli C4D [9] 

Materiál: Drát kruhový o průměru 5,5 Chemická zn. Oceli: C4D 

Chemická analýza prvkového sloţení max. hodnoty [%] 

C: 0,05 Mn: 0,31 Si: 0,03 P: 0,008 S: 0,012 Cu: 0,03 

Cr: 0,03 Ni: 0,02 
    

Mechanické vlastnosti 

Rm [MPa] Re[MPa] A[%] Z[%] 
  

min. 379 min. 280 40,3 80 
  

 

 

3.2. Strukturní analýza 

3.2.1. Válcovaný drát 

 Z válcovaného drátu o průměru 5,5 mm jsem si odebrala 6 vzorků, 3 příčné a 3 podélné. 

Tyto vzorky jsem si zalisovala do bakelitu za zvýšeného tlaku a teploty do 200°C. Dále jsem 

tyto vzorky preparovala. Preparace slouţí k odstraňování materiálu za pouţití brusných částic 

ze stále jemnější velikostí zrna. U preparace vzorku je třeba dodrţovat určitá pravidla, 

abychom docílili správného výsledku. Důleţité parametry jsou frekvence a směr otáčení, síla 

působící na vzorky, mnoţství a druh brusiva a smáčedla a doba preparace.  

Preparace se skládá z: 

- rovinného broušení, 

- jemného broušení, 

- leštění. 

 Rovinné broušení slouţí k zarovnání vzorku do roviny, nejčastěji se pouţívá SiC papíry 

s velkým zrnem.  

 Při jemném broušení se vytváří povrch s tak jemnými deformaci, které mohou být 

odstraněný leštěním. Vţdy brousíme postupně jemnějším SiC papírem pod úhlem 90°. 

Velikost zrna brusiva by měla být asi 3x menší neţ při předcházejícím broušení.  
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 Leštění se provádí na leštičkách za pouţití jemného sukna a  - se zrnitostí okolo 

0,25 µm. Takto připravené vzorky jsem pozorovala na optickém mikroskopu, a zjišťovala 

jsem vměstky a znečištění. Vměstky v oceli jsem hodnotila na podélných řezech dle normy 

ČSN ISO 4967 Stanovení obsahu nekovových vměstku [10]. V této oceli se vyskytly jen 

vměstky typu D, coţ je globulární typ oxidů. Vměstek lze vidět na obr. 9, 10. 

 

Tab. 7 Celkový počet polí 

Pole 

Typ vměstku 

A B C D 
DS 

jemný hrubý jemný hrubý jemný hrubý jemný hrubý 

0,5 0 0 0 0 0 0 10 2 0 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

 

 

Výpočet celkového indexu, , a průměrného indexu,  

  S vyuţitím celkového počtu polí uvedených v tabulce 7 je moţné vypočítat 

odpovídající celkové a průměrné indexy u kaţdého typu vměstku a pro kaţdou sérii. 

Hodnotila jsem 50 pozorovaných polí. 

 

a)  Série jemných vměstku 

 

 

 

b)  Série hrubých vměstku 
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Z výsledků vyplývá nízká úroveň znečistění oceli nekovovými vměstky, coţ je velmi důleţité 

vzhledem k následnému taţení drátů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 9 Podélný řez – 100x (vměstek typu D)     Obr. 10 Podélný řez – 500x (vměstek typu D) 

 

 

Pro sledování struktur si musíme vzorky dále naleptat, tzn. znovu narušit povrch 

vzorku. Naleptávání provádíme ponořením do 4% kyseliny dusičné na několik sekund. 

Výsledky struktur po leptání můţeme vidět na obr. 11, 12. Na obr. 13, 14 můţeme vidět okraj 

zkoušených vzorků, a také ţe struktura je shodná v porovnání se středem vzorku. Na obr. 15, 

16 vidíme zvětšenou strukturu perlitu. Z dokumentace je také vidět, ţe neexistuje rozdíl mezi 

podélným a příčným řezem vzorků. 

 

         

  

 

 

 

 

 

Obr. 11 Podélný řez – 200x       Obr. 12 Příčny řez – 200x 
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Obr. 13 Podélný řez, okraj – 200x       Obr. 14 Příčny řez, okraj – 200x 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Příčný řez – 1000x                  Obr. 16 Příčný řez – 1500x  

 

3.2.2. Ocelové vlákno 

 Z válcovaného drátu o průměru 5,5mm dostaneme po taţení ocelové vlákno o průměru 

1,05mm. Odebírání a úprava vzorku je úplně stejná jak u válcovaného drátu. Výslednou 

strukturu můţeme vidět na obr. 17 a na obr. 18 je zvětšený perlit. Z mikrostruktury po taţení 

je zřejmá vysoká deformace materiálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 Podélný řez – 200x    Obr. 18 Perlit – 500x 
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U povrchu byly náhodně pozorovány povrchové vady, které jsem však dále neanalyzovala 

obr. 19, 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 Povrchová vada – 300x         Obr. 20 Povrchová vada – 300x 

 

 

3.3. Mechanické vlastnosti 

 Mechanické vlastnosti jsem hodnotila jen u ocelových vláken o průměru 1,05 mm. Tato 

vlákna mají stejné chemické sloţení, jak válcovaný drát o průměru 5,5 mm, liší se jen 

zvýšenou pevností. U těchto vláken jsem hodnotila  Yongův modul pruţnosti, který jsem 

zjišťovala pomocí tahové zkoušky při pouţití extenzometru neboli průtahoměru. Průtahoměr 

můţeme vidět na obr. 21. Také jsem měřila pevnost daného ocelového vlákna. Naměřené 

hodnoty můţeme vidět v tab. 8, a v tabulkách 9,10 mám příklady dvou vláken i se smluvní 

mezí kluzu. Tahovou zkoušku jsme prováděli na hydraulickém trhacím stoji obr. 22. 

 

 

 Průtahoměr (Extenzometr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 Průtahoměr (Extenzometr) 
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Obr. 22 Hydraulický trhací stroj 

 

Tab. 8 Hodnoty modulu pružnosti a pevnosti v tahu 

Číslo měření Modul pruţnosti E [GPa] Pevnost v tahu Rm [MPa] 

1 192 1190 

2 187 1195 

3 190 1208 

4 186 1203 

5 189 1258 

6 190 1224 

7 188 1194 

8 189 1183 

9 190 1193 

10 185 1171 

11 190 1208 

12 183 1142 

13 184 1190 

14 186 1186 

15 184 1189 

Střední hodnota 188  2 1196  14 

Intervaly spolehlivosti byly stanoveny pro hladinu významnosti  = 0,05. 
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V tab. 9 a na obr. 23 můţeme vidět úplný záznam tahové zkoušky. 

 

Tab. 9 Naměřené hodnoty tahové zkoušky 

Parametry Výsledky 

Průměr  1,05 mm 

Počáteční průřez  0,82 mm
2
 

Smluvní mez kluzu Rp0,2 1159 Mpa 

Pevnost v tahu Rm 1189 Mpa 

Youngův modul E 184 Gpa 

 

 

 

       Obr.20 Graf tahové zkoušky 
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4. Závěr 

 

 V této práci jsem řešila problematiku ocelových vláken do betonu. V teoretické části 

jsem popsala způsob taţení ocelového válcovaného drátu o průměru 5,5mm, následně sekání 

tohoto drátu a celkový produkt těchto postupu, který se nazývá ocelové vlákno do betonu o 

průměru 1,05mm. Nakonec jsem popsala aplikaci těchto ocelových vláken neboli výztuţe do 

betonu. 

  V experimentální části jsem nejprve popsala pouţité materiály. U těchto materiálů jsem 

se zabývala strukturní analýzou válcovaného nelegovaného drátu, ocelových vláken a 

mechanickými vlastnostmi ocelových vláken. Struktura materiálu odpovídala studovanému 

materiálu. U válcovaného drátu po naleptání jsem porovnala strukturu na okraji vzorku, ve 

středu vzorku, v podélném i příčném řezu a zjistila jsem, ţe v mikrostruktuře není významný 

rozdíl. Po taţení tohoto válcovaného drátu můţeme vidět výraznou deformaci struktury. U 

mechanických vlastností jsem zjistila, ţe naměřené hodnoty pevnosti v tahu a Youngova 

modulu odpovídají obecně udávaným hodnotám pro taţené dráty pouţívané jako vlákna do 

betonu. 
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