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Anotace 

 

Cílem mé práce je zjistit jak velký podíl má nerovnoměrná horninová skladba 

kameniva na statický modul pružnosti betonu v tlaku a další vlastnosti betonu. Protože se 

v kamenivu považovaném za moravskou drobu vyskytuje značné množství břidlice je 

pravděpodobné, že tato skutečnost bude mít nepříznivý vliv na zkoumané vlastnosti betonu.        

Hlavním předmětem zkoumání jsou samotné vlastnosti jednotlivých hornin 

s nejvyšším obsahem v kamenivu moravské droby. A to převážně droba a břidlice. Kamenivo 

bude vytříděno, aby následně z něj mohly být vyrobený betonu. Tyto betony se porovnají na 

základě zjištěných charakteristik betonu.  

 

Annotation 

 

             The aim of my work,  is to determine how large a share 

of the unevenrock composition aggregate on static modulus of elasticity of concrete and 

other concrete properties. Because the aggregate deemed moravian offal found a considerable 

amount of shale, it is likely that thiswill have an adverse effect on the examined properties 

of concrete.  

The main subject of research are themselves properties of rocks with the 

highest content in the aggregates moravian offal. And mostlygreywackes 

and shales. Aggregates will be sorted out, so then it could be made of concrete. This 

concretes are compared on the basis of established characteristics of concrete.           
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1. Úvod 

V práci se vracím ke statickému modulu pružnosti v závislosti na své předchozí 

studii problematiky. Bylo zjištěno, že největší vliv má na vlastnosti betonu i statický modul 

použité kamenivo a množství vody. U betonu s drobovým kamenivem z lomu Hrabůvka 

nebyla dosažena postačující hodnota statického modulu pružnosti. Toho dosáhl beton 

s použitím čedičového kameniva z lomu Bílčice.  Proč tedy nepoužívat jen čedičové 

kamenivo? Vzhledem k tomu, k celosvětovým finančním problémům se šetří všude. Proto je 

výhodnější koupit levnější a vzdálenostně dostupnější moravskou drobu z lomu Hrabůvka. 

Zjistilo se, že v kamenivu dodávaném lomem Hrabůvka není obsažená jen droba, 

která sama o sobě je velmi kvalitní horninou. V kamenivu frakce 8/16 a frakce 11/22 byl již 

na první pohled zjištěn výskyt jílovitých břidlic, které se jako sedimentární kamenivo 

v blízkosti droby vyskytuje. To by mohl být jeden z důvodů nízkých statických modulů 

pružnosti u betonu s tímto kamenivem.  

Cílem této diplomové práce je ověřit vliv nerovnoměrné horninové skladby 

kameniva betonu na modul pružnosti a jeho jiné vlastnosti. Než bude možné navrhnout beton, 

bude z kameniva moravské droby z lomu Hrabůvka vytříděno dostatečné množství jen 

kvalitního drobového kameniva a břidličný podíl ve frakcích 8/16 a 11/2. Celkem bude třeba 

po návrh betonu vytřídit cca 50kg droby z frakce 11/22 a cca 40kg frakce 8/16 a stejné 

množství i břidlice. A nejméně 20kg 11/22 a 10kg 8/16 od obou hornin pro zkoušky kameniva. 

Zkoušky kameniva budou provedeny i na netříděném kamenivu a poté budou vzájemně 

porovnány nakonec i s čedičem z lomu Bílčice. Pro tuto práci byly navrženy betony 

s vytříděným drobovým a břidličným kamenivem a referenční beton s netříděnou drobou 

z lomu Hrabůvka. Betony budou zkoušeny na dynamický a statický modul pružnosti v tlaku 

po 28 dnech. Dále budou provedeny základní zkoušky pro čerstvý i ztvrdlý beton, včetně 

pevností v tlaku po 28dnech. 
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2. Modul pružnosti betonu a jeho důležitost pro navrhování konstrukcí 

 

Důležitou charakteristikou deformací betonu je modul pružnosti, který vyjadřuje 

míru zkrácení, protažení, deformací či průhybů atd. Je nedílnou součástí navrhování 

betonových a železobetonových konstrukcí. Velmi důležitou roli hraje u předepnutých a 

velkorozměrových konstrukcí (Obr. 1).  

 

 

Obr. 1: Donghai Bridge (East Sea Grand Bridge) délka je 32,5 km mezi přístavy Šanghaj a   

            Yangshan přes záliv Východočínského moře. 
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       Modul pružnosti se dá obecně vyjádřit jako poměr mezi napětím a poměrným 

přetvořením, který lze zapsat vzorcem (1): 

                                                      [[[[ ]]]]MPaE     
εεεε

σσσσ
====                                                            (1) [19] 

,kde       E   je modul pružnosti, 

              σ   je napětí [MPa], 

              ε   je poměrné přetvoření. 

 

Dále můžeme obecně říci, že deformace betonu se snižují s rostoucím modulem pružnosti, tak 

jako se i snižují průhyby u železobetonových konstrukcí [19].  

V počátku zatěžování je závislost napětí na poměrném přetvoření lineární, 

zvyšujícím se napětím už modul pružnosti betonu není konstantní, nýbrž klesá. Trvalé 

(plastické) deformace se začínají projevovat vznikem trhlin a to už pří napětí asi 30% (fc/3) 

zlomového napětí (fc=pevnost betonu) [1].  

Vztah napětí a poměrného přetvoření je schematicky znázorněn na Obr. 2.: 

 

Obr. 2    Pracovní diagram betonu v tlaku [19] 

,kde       fcm   je střední hodnota pevnosti betonu v tlaku, 

   εc    je poměrné přetvoření betonu (záporné), 

Ecm  je střední hodnota (mezi σc=0 a 0,4 fcm ) modulu pružnosti betonu. 
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Vztah pro sečný modul pružnosti a střední hodnotu pevnosti betonu v tlaku je vyjádřen  

vzorcem (2, 3): 

 [[[[ ]]]]GPafE cmcm   /10).(22 0,3====                                     (2) [3]  

                                                 [[[[ ]]]]MPaff ckcm     8++++====                                               (3) [3]         

fck   je charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku,  

fcm   je střední hodnota pevnosti betonu v tlaku,  

Ecm  je sečný modulu pružnosti betonu.
 
 

V normě ČSN EN 1992 -1-1 [3] je modul pružnosti Ecm vyjádřen jako úhel tgα, který 

svírá sečnu mezi napětím σ a poměrným přetvořením ε v závislosti s osou x pří napětí na 

úrovni pevnosti v tlaku 0,4 fcm [3].  

Při navrhování betonových konstrukcí, se projektanti řídí směrnými hodnotami pro 

modul pružnosti betonu s tabulky 3.1 uvedené v normě ČSN EN 1992-1-1 [3], přiřazeným 

k pevnostním třídám betonu podle normy ČSN EN 206-1 [4]. Tyto vztahy jsou uvedeny 

v  Tab. 1 pro beton tvořený křemičitým kamenivem: 

 

Tab. 1:    Modul pružnosti v závislosti na pevnostech v tlaku betonu [3] 

Pevnostní třídy betonu  

fck/fck,cube 
(MPa) 

C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 C55/67 C60/75 C70/85 

fcm  (MPa) 28 30 38 43 48 53 58 63 68 78 

Ecm (MPa) 29 000 31 000 32 000 33 000 35 000 36 000 37 000 38 000 39 000 41 000 

 

Pro kamenivo z vápence čí pískovce se mají hodnoty snížit o 10%, resp. 30%. U 

čedičového kameniva se hodnoty navyšují asi 0 20% [3]. 

Podle způsobu zkoušení modulu pružnosti rozeznáváme dynamický modul pružnosti 

a statický modul pružnosti. Statický modul pružnosti betonu v tlaku se stanovuje dle normy 

ČSN ISO 6784 [7] (viz. kapitola 7.3.) 
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Dynamický modul pružnosti získáváme z nedestruktivních zkoušek. Tyto zkoušky se 

provádí ultrazvukovou metodou zkoušení dle ČSN 73 1371 [5] (viz. kapitola 7.1.) nebo 

rezonanční metodou zkoušení betonu dle ČSN 73 1372 [6]. Při rezonanční zkoušce je 

principem měření vlastní frekvence kmitání zkušebního tělesa (betonu). Mezi frekvencí 

kmitání betonu a pružnými vlastnostmi betonu existuje závislost. Rezonanční metodou 

můžeme stanovit dynamický modul pružnosti betonu v tlaku a tahu, dynamický modul 

pružnosti ve smyku a Poissonův součinitel. Dynamický modul pružnosti v tlaku a tahu Ebr lze 

stanovit, z vlastního kmitočtu podélného kmitání EbrL a z vlastního kmitočtu příčného kmitání 

Ebrf. Pro zkoušku se užívají tělesa tvaru hranolů a válců [6].  

Zkouška začíná uložením zkušebního tělesa na upravenou podložku, která nebrání 

kmitání tělesa, nejčastěji z gumy. Na tělesa se přiloží sondy zkušebního přístroje (budič a 

přijímač) podle požadavků na kmitání (podélné nebo příčné) a zjistí se první (nejmenší) 

vlastní kmitočet (podélného nebo příčného) kmitání tělesa. Vztahy pro výpočet dynamického 

modulu pružnosti (4) a (5) : 

 

Podélné kmitání:                      [[[[ ]]]]MPafLE LLbr   ...4 22
, ρρρρ====                                                 (4) [5] 

,kde        L  je délka zkoušeného tělesa v [m], 

              fL  je první vlastní kmitočet podélného kmitání zkušebního tělesa [kHz], 

              ρ   je objemová hmotnost betonu [kg.m-3]. 

 

Příčné kmitání:                      [[[[ ]]]]MPa
i

fLcE Lfbr   
1

.....0789,0 2
24

1, ρρρρ====                                (5) [5] 

,kde       L   je délka zkoušeného tělesa v [m], 

              ff   je první vlastní kmitočet příčného kmitání zkušebního tělesa [kHz], 

              ρ   je objemová hmotnost betonu [kg.m-3], 

              i    je poloměr setrvačnosti příčného řezu zkušebního tělesa k ose kolmé  

                   na rovinu kmitání [m],  

              c   je korekční součinitel. 
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3. Kamenolom Hrabůvka 

 

Kamenolom leží v obci Hrabůvka asi 5 km severovýchovně od Hranic na Moravě. 

Obec se rozkládá v nadmořské výšce 305 až 345 m n. m. pod vrchem Hůrka (443mnm) v 

malebném pomezí dvou geomorfologických celků. 

Severní část zasahuje do Nízkého Jeseníku, pod celek Oderských vrchu a okrsek 

Božkovké vrchoviny. Tvořeny jsou spodnokarbonskými sedimenty droby, břidlice a 

prachovce. Na jihu obec zasahuje do Moravské brány, pod celek Bečovská brána a  

Jezernická pahorkatina, kde se vyskytují převážně mladotřetihorní až čtvrtohorní jíly a spraše. 

Kamenolom v obci Hrabůvka byl otevřen na přelomu 18. a 19. století a stal se 

významným dodavatelem drceného přírodního kameniva moravské droby. Droba se těží v 

šesti etážích z osmy a vyznačuje se značnou tvrdostí. Roční výrobní produkce drceného 

kameniva je přibližně 650 000 tun.[2,18] 

 

3.1. Moravská droba, břidlice a prachovec 

Prostor kamenolomu je tvořen z petrografického hlediska svrchním drobovým 

komplexem se slepenci v nadloží, spodním drobovým komplexem a flyšovými horninami. 

Kvalitní drobové kamenivo je zastoupeno v 1/3 a 2/3 tvoří horniny flyšového komplexu.  

Flyšové horniny jsou tvořeny drobami, prachovci a menší míře prachovými břidlicemi. 

Flyšové komplexy tvoři střídající se vrstvy jemnozrnných drob šedé až šedomodré barvy, 

prachovců a jílovců. Mocnost vrstev je v řádech decimetrů a střídavě se opakují.  

Jílovité břidlice a ostatní kulmské jílovité horniny se obsahují zvýšené procenta 

organického uhlíku a pyritu. Tyto břidlice se vyskytují v barvě šedé až černošedé nebo 

šedozelené až zelené v pelitické struktuře a vrstevnaté textuře. Prachovce jsou masivní 

horniny, tmavě šedé až černé barvy. Vyskytují se zde i vrstvy pískovce žluté, zelenošedé nebo 

červené barvy s psamitiskou strukturou, vrstevnatou texturou a převahou psamitových zrn. 

Slepence se skládají ze zaoblených úlomků s částicemi převažující >2mm o psefitické 

struktuře.[2] 
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4. Zkoušky kameniva 

 

Pro porovnání vlastností mezi netříděným drobovým kamenivem, vytříděným  

kamenivem na drobu a břidlici, byly u frakcí 8/16 a11/22 stanoveny objemové hmotnosti zrn, 

nasákavost, stanoven tvaru zrn a odolnost proti zmrazování a rozmrazování. Vlastnosti 

kameniva u frakce 8/16 budou následně porovnáno i s čedičem frakce 8/16 z lomu Bílčice. 

               Pro provedení daných zkoušek bylo třeba nejprve kamenivo proprat, aby bylo 

snadnější vytřídit jednotlivé horniny. Vizuální petrografické třídění proběhlo experimentálně, 

není uvedeno v normě pro zkoušení kameniva. 

 

Obr. 3: Nevytříděné drobové kamenivo frakce 11/22 z lomu Hrabůvka  

Pro zkoušení a navržení betonu se vytřídilo kamenivo na dvě hlavní horninové 

složky obsažené v  drobě z Hrabůvky (Obr. 3). Při třídění byl zjištěn hmotnostní a 

procentuální podíl zastoupení jednotlivých druhů hornin v 5 kg frakce 11/22 uvedené v Tab. 3 

– droba (Obr. 4), břidlice (Obr. 5) a ostatní horniny (Obr. 6) jako pískovec, slepence, 

prachovce, zpevněné jíly atd.. 
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Obr. 4: Vytříděná droba z kameniva frakce 11/22 z lomu Hrabůvka 

 

 

Obr. 5: Vytříděná břidlice a z kameniva frakce 11/22 z lomu Hrabůvka 
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Obr. 6: Ostatní vytříděné horniny z kameniva frakce 11/22 z lomu Hrabůvka 

Tab. 2: Hmotnostní a procentní podíl hornin v netříděné drobě 

Druh horniny Hmotnostní podíl [g] 
Procentní podíl 

[%] 
Droba 2845,3 56,91 

Břidlice 1680,2 33,60 

Ostatní horniny     362,3   7,25 
Jemné podíly    112,2   2,24 

 

 

4.1. Stanovení tvaru zrn – Tvarový index 

 

Pro netříděné i vytříděné kamenivo droby a břidlice z frakcí 8/16 a 11/22 byla 

vybrána zkušební metod z podmínky, že při zrnění di/Di zkušební navážky platí Di ≤ 2d. 

Stanovení tvaru zrna zkušební navážky, kde D ≤ 2d je uvedeno v normě ČSN EN 933- 4 [16] .  

Pro ucelené frakce 8/16 a 11/22, nebylo třeba provádět prosívání a zmenšování vzorků 

kameniva.  

 



 FAST – Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

18 

 

 

 

Velikost navážky je v normě ČSN EN 933-4 uvedena v Tabulce 1 s ohledem na 

horní zrno frakce. Pro kamenivo frakce 8/16 byl navážen M1= 1kg zkušební navážky a pro 

frakci 11/22 po interpolaci byly naváženy M1= 3,5kg – pro netříděnou drobu, pro vytříděnou 

břidlici i pro vytříděnou drobu (Tab. 3).   

Pří zkoušce byla posuzována délka L a tloušťka E každého zrna pomocí 

dvoučelisťového posuvného měřítka. Zrna s rozměrový součinitel L/E >3 byla klasifikována 

jako nekubického tvaru. Hmotnost zrn L/E >3 byla zaznamenána jako M2. 

 

Tab. 3.: Naměřené navážky pro výpočet tvarového indexu frakce 8/16 a 11/22 
 

 
M – droba 
(netříděná) 

M – droba 
(tříděná) 

Břidlice 

   8/16    M1[g] 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

   8/16    M2[g] 196,5 168,5 482,0 

 11/22    M1[g] 3 500,0 3 500,0 3 500,0 

11/22    M2[g] 867,5 663,0 1 775,0 

 

Hodnota tvarového indexu byla stanovena dle vzorce (9) a tvarový index byl zaokrouhlen na 

celé číslo (Tab. 4.): 

 Vzorec pro výpočet tvarového indexu (SI):       

                      SI=(M2/M1) x 100                                                 (6), [16 ] 

,kde      M1  je hmotnost zkušební navážky v gramech [g], 

             M2  je hmotnost nekubických zrn [g].[16] 

Tab. 4.: Vypočtené hodnoty tvarového indexu frakce 8/16 a 11/22  
 

 
M – droba 
(netříděná) 

M – droba 
(tříděná) 

Břidlice Čedič 

  8/16    SI 20 17 48 15 

11/22    SI 25 19 51 - 

 

Břidlice dosáhla velmi špatného tvarového indexu, nejvhodnější SI má čedič. 

Vzhledem k drobovému kamenivu, vytříděná droba dosáhla také velmi dobrého SI. 
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4.2. Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti  

 

                Pro netříděné i vytříděné kamenivo droby a břidlice z frakcí 8/16 a 11/22 byla 

provedena Pyknometrická metoda pro zrna kameniva od 4mm do 31,5mm, která je uvedená 

v kapitole 8. v normě ČSN EN 1097-6[17] na straně 11. 

         Pro ucelené frakce 8/16a 11/22, nebylo třeba provádět prosívání a zmenšování vzorků 

kameniva. Zkouška se provádí 3 krát. Bylo nutné navážit celkem 9 navážek pro frakci 8/16  a 

9 navážek pro frakci 11/22 – pro netříděnou drobu 3, pro vytříděnou břidlici 3 a 3 pro 

vytříděnou drobu.  

Velikost navážky je v normě ČSN EN 1097-6 uvedena v Tabulce 2 s ohledem na 

horní zrno frakce. Pro kamenivo frakce 8/16 byly naváženy 2kg zkušební navážky a pro frakci 

11/22 po interpolací 3,5kg .[17] 

 Kamenivo bylo vloženo do pyknometru a zalito vodou o teplotě, a pak byly 

jemným převalováním a potřepáváním pyknometru v nakloněné poloze odstraněny 

vzduchové bubliny. Po dobu 24hodin se nechalo kamenivo v pyknometru nasáknout vodou, 

pak se přeplnil vodou a překryje víkem. Pyknometr s vodou i kamenivem byl zvážen (M2). 

Poté bylo kamenivo vyjmuto a nechalo se okapat. Pyknometr byl opět přeplněn vodou, 

uzavřen a opět zvážen (M3). Po okapání bylo kamenivo osušeno osuškou, nechalo se 

doschnout na vzduchu a zvážilo se (M1).  Dále bylo kamenivo dáno vysušit do sušárny do 

ustálené hmotnosti  a zváženo (M4) . 

Všechny zjištěné hmotnosti byly zaznamenány s přesností na 0,1% hmotnosti 

zkušební navážky (M4) nebo přesněji.[17]  

Objemové hmotnosti zrn (ρa, ρrd a ρssd) byly vypočteny dle vzorců (7), (8), (9), (10) 

a výsledky zapsány v megagramech na metr krychlový s přesností na 0,01 Mg/m3 a 

nasákavost v % hmotnosti s přesností na 0,1%. 

Objemová hmotnost zrn:   

ρρρρa=  ρρρρw * M4 / M4 - (M2 - M3)    [Mg/m3]                                        (7), [17] 

Objemová hmotnost zrn po vysušení v sušárně:    

ρρρρrd= M4 / M1 - (M2 - M3)     [Mg/m3]                                        (8), [17]  
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Objemová hmotnost zrn nasycených vodou a povrchově osušených:  

ρρρρssd= M1 / M1 - (M2 - M3)       [Mg/m3]                                        (9), [17] 

Nasákavost zrn po 24hodinách ponoření: 

WA24= 100 x (M1- M4) / M4     [%]                                               (10), [17] 

,kde      M1 je hmotnost vodou nasyceného a povrchově osušeného kameniva [g],                      

            M2     hmotnost pyknometru s vodou a se vzorkem nasyceného kameniva [g]; 

             M3     hmotnost pyknometru naplněného pouze vodou [g]; 

             M4     hmotnost v sušárně vysušené zkušební navážky na vzduchu [g]; 

             ρw      objemová hmot. vody o teplotě při zkoušce (25°C) ρw=0,997 [Mg/m3].[17] 

 

        Naměřené hodnoty a navážky Tab. 5., Tab. 6. a výsledné hodnoty zkoušených vlastností  

Tab. 7., které byly vypočteny jako průměrná (střední hodnota) ze tří měření jednoho 

zkušebního vzorku – vyhodnocení bylo uvedeno ve změně normy ČSN EN 1097-6 ZMĚNA 

A1.[ 17] 

Tab. 5.: Naměřené navážky pro výpočet objemové hmotnosti a nasákavosti frakce 8/16 

 
Označení 
navážky 

Netříděna 
droba  

Vytříděná 
droba 

Vytříděná 
břidlice 

Měření 1 

M1 [g] 2 017,5 2 011,5 2 023,0 

M2 [g]      10 688,5      10 698,2       10 682,5 

M3 [g] 9 945,5 9 944,0 9 945,0 

M4 [g] 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Měření 2 

M1 [g] 2 018,5 2 012,5 2 022,5 

M2 [g]      10 685,5      10 696,5       10 681,5 

M3 [g] 9 942,5 9 942,0 9 944,0 

M4 [g] 2 000,0 2 000,0 2 000,0 
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Tab. 6: Naměřené navážky pro výpočet objemové hmotnosti a nasákavosti frakce 11/22 

 
Označení 
navážky 

Netříděna 
droba  

Vytříděná 
droba 

Vytříděná 
břidlice 

Měření 1 

M1 [g] 3 523,0 3 515,0 3 535,0 

M2 [g]      12 163,0      12 145,0       12 174,5 

M3 [g] 9 945,0 9 945,0 9 944,0 

M4 [g] 3 500,0 3 500,0 3 500,0 

Měření 2 

M1 [g] 3 526,5 3 521,0 3 530,0 

M2 [g]      12 159,5      12 139,5       12 173,5 

M3 [g] 9 941,5 9 945,0 9 945,0 

M4 [g] 3 500,0 3 500,0 3 500,0 

Měření 3 

M1 [g] 3 527,0 3 516,0 3 538,0 

M2 [g]      12 160,5      12 142,0      12 170,5 

M3 [g] 9 944,5 9 945,5 9 944,0 

M4 [g] 3 500,0 3 500,0 3 500,0 

 
 
Tab. 7:  Vypočtené průměrné objemové hmotnosti a nasákavosti frakcí 8/16 a 11/22 
 

 M – droba 
(netříděná) 

M – droba 
(tříděná) 

Břidlice Čedič 

8/16 

ρρρρa     [Mg/m3] 2,70 2,66 2,72 - 

ρρρρrd  [Mg/m3] 2,66 2,64 2,67 2,97 

ρρρρssd [Mg/m3] 2,68 2,65 2,70 - 

WA24         [%] 0,9 0,6 1,1 0,8 

11/22 

ρρρρa     [Mg/m3] 2,72 2,68 2,74 

ρρρρrd  [Mg/m3] 2,68 2,66 2,69 

ρρρρssd [Mg/m3] 2,70 2,66 2,71 
WA24         [%] 0,7 0,5 1,0 

 

Vytříděná droba dosahuje nejnižší nasákavosti, do konce i nižší než čedič. Největší 

nasákavost má břidlice. U břidlice bylo po 24h nasakování znát olejový povlak na hladině 

vody (je mastná). 

4.3. Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování 

Pro netříděné i vytříděné kamenivo droby a břidlice z frakcí 8/16 a 11/22 byla 

provedena zkušební metoda Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování podle 

normy ČSN EN 1367-1[18].  
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             Pro ucelené frakce 8/16a 11/22, nebylo třeba provádět prosívání a zmenšování vzorků 

kameniva. Velikost navážky je v normě ČSN EN 1367-1[18] uvedena v Tabulce 1, s ohledem 

na velikost frakce kameniva a hutnost kameniva. Pro kamenivo frakce 8/16 je hmotnost 

zkušební navážky 2kg a pro frakci 11/22  jsou to 4kg – s ohledem na třídění kameniva jen 2kg.  

Dostatečné množství kameniva bylo vysušeno v sušárně při teplotě (110±5)°C a  

nechalo se vychladit. Pak byly u frakcí 8/16 i 11/22 naváženy 2kg (M1) kameniva s přesností 

na ±0,5g (Tab. 8) – pro nevytříděné drobové kamenivo, pro vytříděnou břidlici a vytříděnou 

drobu zkušební navážky. 

 Kamenivo se vložilo do kovových válců (∅ 120mm a výškou 170mm), zalily se 

destilovanou vodou 10mm nad horním okrajem dílčí navážky. Takto zalité kamenivo se 

nechalo po dobu 24 hodin nasáknout. Po 24 hodinách se dolila voda 10 mm nad horní okraj 

dílčí navážky a zavíčkovaly se kovové válcové nádoby. Nádoby s navážkami se vložily do 

mrazicího boxu, tak aby se nádoby vzájemně nedotýkaly. Do jednoho z válců se vložilo čidlo 

hlídající teplotu vzorku. Mrazicí box se nastavil podle grafu uvedeného v normě (Obr.7). 

Kamenivo bylo vystaveno sérii 10 zmrazovacích a rozmrazovacích cyklů (Obr. 8).   

   

Obr. 7: Počítačové nastavení automatického cyklování 10 cyklů v mrazícím boxu KD 20-T 

4.1    
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Obr. 8:  Grafický záznam časového průběhu zmrazovacích cyklů 

 

Po skončení desátého cyklu se byl obsah každé kovové nádoby vložen na síto o 

velikosti poloviny nejmenšího zrna kameniva ve frakci 11/22 což je 5,5mm a pro frakci 8/16  

je to 4 mm. Kamenivo se propláchlo přes síto vodou a zůstatek na sítě byl vysušen v sušárně 

do ustálené hmotnosti pří teplotě (110±5) °C, poté se nechalo vychladnout a zvážilo se (M2), 

(Tab. 8, 9). Výsledkem zkoušky je procentní úbytek hmotnosti kameniva s přesnosti na 0,1% 

hmotnosti (Tab. 10), který byl vypočten dle vzorce (11).[18]  

Vzorec pro výpočet procentního úbytku hmotnosti (F) : 

F = 100 x (M1 - M2)/M1    [%]                                         (11), [18] 

,kde      M1 je  počáteční vysušená celková hmotnost tří dílčích navážek [g]; 
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             M2      konečná vysušená celková hmotnost tří dílčích navážek, které zůstal  na  

specifikovaném sítě (5,5 a 4mm) [g].[18]         

Tab. 8: Naměřené navážky pro stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování po 10 

cyklech frakce 8/16 

Ozn. 
vzor. 

M – droba (netříděná) Ozn. 
vzor. 

M – droba 
(tříděná) Ozn. 

vzor. 
Břidlice 

M1[g] M2[g] M1[g] M2[g] M1[g] M2[g] 
1 2000,0 1998,0 4 2000,1 1994,8 7 2000,3 1993,0 

2 2000,2 1997,5 5 2000,0 1993,0 8 2000,2 1994,3 

3 2000,4 1997,8 6 2000,4 1993,4 9 2000,4 1993,4 

 

Tab. 9: Naměřené navážky pro stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování po 10 
cyklech  frakce 11/22 

 

Ozn. 
vzor. 

M – droba (netříděná) Ozn. 
vzor. 

M – droba 
(tříděná) Ozn. 

vzor. 
Břidlice 

M1[g] M2[g] M1[g] M2[g] M1[g] M2[g] 
1 2000,2 1998,5 4 2000,0 1996,5 7 2000,1 1995,0 

2 2000,4 1998,0 5 2000,3 1995,0 8 2000,4 1995,0 

3 2000,4 1998,5 6 2000,2 1995,5 9 2000,4 1995,5 

 

Tab. 10: Vypočtené hodnoty procentního úbytku hmotnosti 

 

 
M – droba 
(netříděná) 

M – droba 
(tříděná) 

Břidlice Čedič 

  8/16    F [%] 0,2 0,1 0,4 0,1 

11/22    F [%] 0,2 0,1 0,3 - 

          

U zkoušky mrazuvzdornosti kameniva už je patrný rozdíl v odolnosti vytříděné 

droby a břidlice. Vytříděná droba má stejnou mrazuvzdornost jako čedič. 
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5. Vstupní složky betonu 

Pro návrh zkoušeného betonu byly použity tyto složky: těžené kamenivo frakce 0/4, 

drcené kamenivo (moravská droba) frakce 8/16 a 11/22, vytříděné kamenivo droby a břidlice 

frakce 8/16 a 11/22, cement CEM  I 42,5 R, superplastifikační přísada GLENIUM SKY  665  

a voda. 

 

5.1. Kamenivo těžené a drcené 

Pro všechny zkoušené betony, bylo použito drobné těžené kamenivo frakce 0/4, které 

je dobýváno z jezera plovoucími bagry v Tovačově. Provozovna leží nedaleko Přerova a patří 

společnosti Českomoravský štěrk a.s.. Objemová hmotnost ρ= 2,550 Mg.m-3 a nasákavostí 

W24= 1%. Drcené kamenivo z moravské droby frakce 8/16 a 11/22 bylo použito do 

referenčního betonu, dále jíž vytříděné kamenivo droby a břidlice. Kamenivo je velmi tvrdé. 

Pochází z lomu Hrabůvka u Hranic na Moravě, který  spadá pod společnost Českomoravský 

štěrk a.s.. Hornina droby dosahuje modulu pružnosti přibližně mezi 35-45 GPa, vlastnosti 

kameniva jsou uvedeny u zkoušek kameniva (viz. 4.1-4.3.). 

 

5.2. Cement 

Cement portlandský značený dle ČSN EN197-1[15] jako CEN I 42,5R s normovou 

pevností od 42,5 – 62,5MPa a obsahem slinku nad 95% a s přísadami do 5%. Dodavatel je 

společnost Cement Hranice a.s. 

 

5.3.  Voda 

Voda záměsová (hydratační) byla použita pitná voda z veřejného vodovodního řádu a 

tak zcela vyhovuje bez jejího zkoušení. Ve zkušebních betonech se vodní součinitel pohybuje 

w= 0,44 - 0,304. 

 

5.4.  Superplastifikační  přísada 

   Do všech zkušebních betonů byla použita superplastifikační přísada GLENIUM 

SKY 665 (G 665) společnosti BASF. Jedná se o hnědou viskózní kapalinu, která dovoluje 

výrazně snížit množství vody a umožní dobrou zpracovatelnost na dlouhou dobu. Optimální 

doporučené dávkování stanovené výrobcem je od 0,30-3,0% z hmotnosti pojiva. 
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6. Návrh referenčního a modifikovaných betonů 

 

Referenční i ostatní betony byly navrženy pro pevnostní třídu C 35/45XF1 (CZ F.1), 

konzistence S3 podle ČSN EN 206 -1[4].  

 Podle prostředí XF1 lze navrhnou beton podle 2 různých kritérií předpokládané 

životnosti stavby a to buď 50 nebo 100let. Pro beton předpokládané životnosti 50 let se 

navrhuje pro prostředí XF1 pevnost betonu min. C 25/30, minimální množství cementu je 

dáno nad 300kg na m3 betonu a vodní součinitel maximálně w=0,55. Také zde není dáno 

minimální provzdušnění betonu ani minimální odpad při zkoušce CHRL. U staveb 

předpokládané životnosti je dáno minimální provzdušnění Vz = 2,5% a odpad při zkoušce 

CHRL metodou A/67/1250 g.m2. 

Návrh proběhl podle empirického množství vody.  Kdy byl z monogramu (závislost 

pevnosti betonu na vodním součiniteli a pevnosti cementu podle Walze ) odečten vodní 

součinitel w=0,44 pro požadovanou pevnost fc= 45 MPa a cementu Rb=42,5MPa. Poté bylo z 

tabulky zjištěno potřebné množství vody pro zvolenou konzistenci S3 a zvolené křivky 

zrnitosti (interpolací mezi B16,B32), což bylo 171,5litru.  

V závislosti na superplastifikátoru (0,8% hmotnosti cementu), drceném kamenivu 

nad 8mm a podílech jemných částic kleslo množství vody na 167 litrů. Předpokládaný obsah 

vzduchu 3%. 

Vypočetlo se množství cementu z rovnice (12): 

                                                         
[[[[ ]]]]kg

m
mC    

w

 V====
                                                    (12),[22]

 

,kde      mc   je  množství cementu [kg]; 

             mv       množství vody [kg]; 

             w        vodní činitel 
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Množství cementu je vypočteno na 380kg, poté bylo dopočteno z rovnice absolutních 

objemů (13) celkové množství kameniva pro průměrnou objemovou hmotnost použitého 

kameniva. 

                                                     100
1 z

k

k

v

v

c

c
Vmmm

−−−−====++++++++
ρρρρρρρρρρρρ                                            (13),[22] 

,kde      mc   je  množství cementu [kg]; 

             mv       množství vody [kg]; 

             mk       množství kameniva [kg]; 

             Vz      obsah vzduchu v betonu [%]; 

             ρc      objemová hmotnost cementu [kg.m-3]; 

             ρv     objemová hmotnost vody [kg.m-3]; 

              ρk      objemová hmotnost kameniva [kg.m-3]. 

Množství jednotlivých frakcí kameniva dopočteme v poměru 45% 0/4, 20% 8/16 a 35% 11/22, 

vzhledem k třídění kameniva. Navržené složení betonu z netříděného drobového kameniva, 

vytříděné droby a břidlice je uvedeno v Tab. 11. 

 

Tab. 11 : Návrh složení zkoušených betonů 

Složka betonu 
Návrh 1m3 

betonu 
referenčního 

Návrh 1m3 
betonu 

vytříděná droba 

Návrh 1m3 
betonu vytříděná 

břidlice 
CEM I 42,5R 380 kg 380 kg 380 kg 

0/4     kamenivo Tovačov 787 kg 816 kg 845 kg 

8/16   kamenivo Hrabůvka 364 kg 335 kg 396 kg 

11/22 kamenivo Hrabůvka 634 kg 626 kg 690 kg 

Voda ( w=0,44) 167 kg 167 kg 167 kg 

GLENIUM SKY  665 (0,8 %)  3,04 kg 3,04 kg 3,04 kg 
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6.1. Mísení a vlastnosti čerstvého referenčního betonu s netříděnou 

drobou  

              Množství referenčního betonu je dáno množstvím potřebných zkušebních těles. Pro 

navazující zkoušky bylo nutné vyrobit min. 6 krychlí o rozměrech 150x150mm  a min. 12 

válců ∅150/300mm. Pro výrobu těles je potřeba cca 93 litrů betonu včetně  rezervy 10% z 

objemu. Vzhledem nízké kapacitě laboratorní míchačky betonu bylo množství rozděleno na 3 

várky po 31 litrech (Tab. 12), které byly značeny 1.1., 1.2. (1.2. N) a 1.3.. 

Tab. 12: Návrh referenčního betonu na požadované množství zkušebních těles            

  

 

 

 

 

 

 

 

Vstupní složky byly naváženy s přesností na 5g v případě super-plastifikační přísady Glenium 

Sky 665 s přesností na 1g. 

Mísení prvního betonu značeného 1.1. proběhlo v souladu s normou ČSN EN 12390-

2 [11]. Před mísením byla míchačka včetně mísících lopatek navlhčena vodou. Nejprve bylo 

kamenivo míseno s částí vody. Po přerušení mísení byl přisypán cement. Během mísení 

kameniva s cementem byla přidávána voda – ne však všechno navržené množství. Navržené 

množství se zdálo být pro S3 příliš velké. Proto bylo vhodnější ubrat vodu a zvýšit raději 

množství plastifikační přísady o 20g. Po přidání konečné dávky přísady se betonová směs 

mísila ještě 60s, aby se zajistila její dokonalá homogenita. Následovaly zkoušky čerstvého 

betonu. 

Zkouška sednutí proběhla v souladu s normou ČSN EN 12350-2 [8]. Před zkouškou 

byla se podložka i s formou navlhčena vodou. Forma byla postupně naplněna třemi vrstvami 

betonu. Každá z vrstev byla zhutněna 25 vpichy propichovací tyčí. Forma se zarovnala a 

Složka betonu 
Návrh na  

31 l 
CEM I 42,5R 11,780 kg 

0/4     kamenivo Tovačov 24,397 kg 

8/16   kamenivo Hrabůvka 11,269 kg 

11/22 kamenivo Hrabůvka 19,648 kg 

Voda ( w=0,43) 5,184 kg 

Super-plastifikátor G 665 (0,8 %)  94,3 g 
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zvedla během 5 sekund. Poté byl změřen výškový rozdíl mezi formou a sednutým betonu 

zaokrouhlen na 10mm. U betonu 1.1. bylo naměřené sednutí 165mm =S4 (Obr. 9). 

 

 

 

Obr. 9: Sednutí kužele betonu s nevytříděnou drobou 1.1.  
 

Pro mísení betonu 1.2.N bylo tedy ubráno ještě více vody a přidáno na plastifikační 

přísadě G 665, aby bylo dosaženo sednutí S3. Namíchaný beton měl hůře zpracovatelnou 

konzistenci, u které sednutí bylo jen  20mm= S1 (Obr. 10).  

 

 
. 
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Obr. 10: Sednutí kužele betonu s nevytříděnou drobou 1.2.N  
.  

Nakonec byl pro další mísení použít pozměněný návrh z várky 1.1., aby se zachovala 

lepší zpracovatelnost a stejnorodost betonu. Beton 1.2. a 1.3. se již mísil bez změn. Všechny 

hodnoty sednutí jsou v tabulce Tab. 15 na konci 6. 1. kapitoly. Podrobný záznam mísení 

v čase je uveden v příloze č. 2. 

Tab. 13:  Klasifikace podle sednutí kužele: 

 

 

 

 

 

Stupeň Sednutí kužele[mm] 

S1 10 - 40 

S2 50 - 90 

S3 100 – 150 

S4 160 -210 

S5 ≥≥≥≥ 220 
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Tab. 14: Tabulka skutečných navážek složek jednotlivých várek betonu:   

                        

Zkouška obsahu vzduchu proběhla podle normy ČSN EN 12350-7 [10] a zkouška 

objemová hmotnost čerstvého betonu vypočtena dle vztahu (14) podle normy ČSN EN 

12350-6 [9] (Tab. 15). Tlakový hrnec byl před zkouškou navlhčen a zvážen, poté byl naplněn 

betonovou směsí a vibrován na vibračním stolku. Zcela naplněný a zarovnaný byl hrnec opět 

zvážen. Poté byl hrnec uzavřen, zbylý vzduch vytlačen vodou a zajištěn. Hrnec byl 

natlakován a stupnice byla vynulována. Tlak byl uvolněn a obsah vzduchu byl odečten ze 

stupnice (Tab. 15).   

 

Obr. 11.   Tlakový hrnec objem 8 l [21] 

Složka betonu 1.1. -31litrů 1.2. N-31litrů 1.2. -31litrů 1.3. – 35litrů 

CEM I 42,5R 11,780 kg 11,780 kg 11,780 kg 13,300 kg 

0/4     kamenivo Tovačov 24,380 kg 24,380 kg 24,380 kg 27,540 kg 

8/16   kamenivo Hrabůvka 11,280 kg 11,280 kg 11,280 kg 12,720 kg 

11/22 kamenivo Hrabůvka 19,660 kg 19,660 kg 19,660 kg 22,180 kg 

Voda  
3,580 kg 

(w=0,304) 

2,950 kg 

(w=0,25) 

3,580 kg 

(w=0,304) 

4,050 kg 

(w=0,304) 

Superplastifikátor G 665  
0,1143 kg 

( 0,97%) 

0,1178 kg  

( 1%) 

0,1143 kg 

( 0,97%) 

0,1291 kg 

( 0,97%) 
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Výpočet objemové hmotnosti čerstvého betonu:
 

                                                                    

[[[[ ]]]]312 .  −−−−−−−−
==== mkg

V

mm
bρρρρ                                   (14) [9] 

,kde        ρb     je objemová hmotnost čerstvého betonu [kg.m-3], 

 m1    je hmotnost prázdné nádoby [kg], 

               m2    je hmotnost nádoby a čerstvým betonem [kg], 

    V      je objem nádoby [m3] 

 

Tab. 15.   Výsledky zkoušek čerstvého referenčního betonu: 

 

 

 

Konzistence podle sednutí kužele S4,S1. 

Ihned po ukončení poslední zkoušky se beton plnil do plastových krychelných forem 

150/150mm a válcových forem ∅150/300mm. Formy byly umístěny na vibrační stolek na 

dobu 120s, poté byly formy dorovnány a znovu zhutněny. Směs zůstala ve formách po dobu 

24 hodin a poté odformovány. Do té doby byly formy přikryty mokrým plátnem a fólii aby 

z betonu neunikala vlhkost. 

Po odstranění forem byly zkušební tělesa označeny písmeny a datem výroby 

referenčního betonu: 1.1.MPSK1-K2, 1.1.MPSV1-V4, 1.2.N MPSK1-K2, 1.2.N MPSV1-V4, 

1.2. MPSK1-K2, 1.2.MPSV1-V4, 1.3.MPSK1-K3, 1.3.MPSV1-V4. 

Tělesa byla uložena do vodní lázně k zrání do doby zkoušek na 28dní až na válce a 

kostky označené: 1.2.N MPSK1, 1.2.N MPSK2, 1.2N MPSV1-V4  a 1.1.MPSV1-V3, 

1.2.MPSV1-V2, 1.3.MPSV1, které byly po 7 dnech vytaženy ven z vody a ponechána na 

21dní pří laboratorní vlhkosti a teplotě. 

Označení betonu 
Sednutí kužele 

[mm] 
Obsah 

vzduchu [%] 
Objemová 

hmotnost [kg.m-3] 
1.1. 165 3,8 2380 

1.2. N 20 - 2420 

1.2. 165 3,2 2380 

1.3. 160 2,9 2390 
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6.2.   Mísení a vlastnosti  čerstvého betonu s vytříděnou drobou  

              Množství referenčního betonu je dáno množstvím potřebných zkušebních těles. Pro 

navazující zkoušky bylo nutné vyrobit min. 6 krychlí o rozměrech 150x150mm  a min. 6 

válců ∅150/300mm. Pro výrobu těles je potřeba cca 60 litrů betonu včetně  rezervy 10% z 

objemu. Vzhledem nízké kapacitě laboratorní míchačky betonu bylo množství rozděleno na 2 

várky po 30 litrech, které byly značeny 2.1., 2.2.. 

Tab. 16: Návrh betonu s vytříděnou drobou na požadované množství zkušebních těles                       

  

 

 

 

 

 

 

 

Vstupní složky byly naváženy s přesností na 5g v případě super-plastifikační přísady Glenium 

sky 665 s přesností na 1g. 

Mísení obou betonu 2.1., 2.2. trvalo od přidání vody a super-plastifikátoru 120s a 

proběhlo v souladu s normou ČSN EN 12390-2 [11] . I když, byla zachována receptura beton 

2.2. po mísení dosáhl konzistenci S2, možným důvodem mohl být fakt, že beton se mísil 

v jiný den a kamenivo více proschlo. Pro dosažení shodné konzistence nepomohlo ani zvýšení 

množství plastifikátoru. 

Zkouška sednutí proběhla v souladu s normou ČSN EN 12350-2 [8], a za stejného 

postupu jako u referenčního betonu. Výsledky zkoušky jsou uvedeny v tabulce Tab. 10.  

Zkouška obsahu vzduchu proběhla podle normy ČSN EN 12350-7 [10]. Během této 

zkoušky byla rovněž stanovena a vypočtena objemová hmotnost čerstvého betonu podle 

normy ČSN EN 12350-6 [9]. Postupy zkoušek proběhly stejně jako u referenčního betonu a 

výsledky jsou uvedeny v tabulce Tab. 17. 

 

Složka betonu 
Návrh na  

30 l 
2.1.  2.2. 

CEM I 42,5R 11,400 kg 11,400 kg 11,400 kg 

0/4     kamenivo Tovačov 24,490 kg 24,480 kg 24,490 kg 

8/16   vytříděná droba Hrabůvka 11,040 kg 11,040 kg 11,040 kg 

11/22 vytříděná droba Hrabůvka 18,780 kg 18,780 kg 18,780 kg 

Voda ( w=0,31) 3,534 kg 3,534kg 3,534 kg 

Super-plastifikátor G 665 (0,97 %)  110,58 g 110,58 g 115,58 g 
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Tab. 17.   Výsledky zkoušek čerstvého referenčního betonu: 

 

 

Konzistence podle sednutí kužele S4 a S2. 

Ihned po ukončení poslední zkoušky se beton plnil do plastových krychelných forem 

150/150mm a válcových forem ∅150/300mm. Formy byly umístěny na vibrační stolek na 

dobu 120s, poté byly formy dorovnány a znovu zhutněny. Směs zůstala ve formách po dobu 

24 hodin a poté odformovány. Do té doby byly formy přikryty mokrým plátnem a fólii aby 

z betonu neunikala vlhkost. 

Po odstranění forem byly zkušební tělesa označeny písmeny a datem výroby 

referenčního betonu: 2.1.MPSK1-K3, 2.1.MPSV1-V3, 2.2.MPSK1-K3, 2.2.MPSV1-V3. 

Tělesa byla uložena do vodní lázně k zrání do doby zkoušek tvrdého betonu po 28dnech. 

 

6.3. Mísení a vlastnosti čerstvého betonu s vytříděnou břidlicí  

            Množství referenčního betonu je dáno množstvím potřebných zkušebních těles. Pro 

navazující zkoušky bylo nutné vyrobit min. 6 krychlí o rozměrech 150x150mm  a min. 6 

válců ∅150/300mm. Pro výrobu těles je potřeba cca 60 litrů betonu včetně  rezervy 10% z 

objemu. Vzhledem nízké kapacitě laboratorní míchačky betonu bylo množství rozděleno na 2 

várky po 30 litrech, které byly značeny 3.1., 3.2. 

Tab. 18: Návrh betonu s vytříděnou břidlicí na požadované množství zkušebních těles                      

  

 

 

 

 

 

Označení betonu 
Sednutí kužele 

[mm] 
Obsah 

vzduchu [%] 
Objemová 

hmotnost [kg.m-3] 
2.1. 165 3,8 2380 

2.2.  55 - 2400 

Složka betonu 
Návrh na  

30 l 
3.2.  3.2. 

CEM I 42,5R 11,400 kg 11,400 kg 11,400 kg 

0/4     kamenivo Tovačov 25,3580 kg 24,480 kg 24,490 kg 

8/16   vytříděná břidlice Hrabůvka 11,880 kg 11,040 kg 11,040 kg 

11/22 vytříděná břidlice Hrabůvka 20,712 kg 18,780 kg 18,780 kg 

Voda ( w=0,31) 3,534 kg 3,534kg 3,534 kg 

Super-plastifikátor G 665 (0,97 %)  110,58 g 110,58 g 110,58 g 
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Vstupní složky byly naváženy s přesností na 5g v případě super-plastifikační přísady Glenium 

Sky 665 s přesností na 1g. 

Mísení obou betonu 3.1., 3.2. trvalo od přidání vody a super-plastifikátoru 120s a 

proběhlo v souladu s normou ČSN EN 12390-2 [11]. Zkouška sednutí proběhla v souladu 

s normou ČSN EN 12350-2 [8], a za stejného postupu jako u referenčního betonu. Výsledky 

zkoušky jsou uvedeny v tabulce Tab. 19 (Obr. 12, 13). 

 

 

Obr.12 : Sednutí kužele betonu s vytříděnou břidlicí 3.1.  

 

 

 

 

 

 

 



 FAST – Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

36 

 

 

 

Obr. 13:  Sednutí kužele betonu s vytříděnou břidlicí 3.2.  

 

Zkouška obsahu vzduchu proběhla podle normy ČSN EN 12350-7 [10]. Během této 

zkoušky byla rovněž stanovena a vypočtena objemová hmotnost čerstvého betonu podle 

normy ČSN EN 12350-6 [9]. Postupy zkoušek proběhly stejně jako u referenčního betonu a 

výsledky jsou uvedeny v tabulce Tab. 19. 

Tab. 19.   Výsledky zkoušek čerstvého referenčního betonu: 

 

 

 

Konzistence podle sednutí kužele S2. 

Označení betonu 
Sednutí kužele 

[mm] 
Obsah 

vzduchu [%] 
Objemová 

hmotnost [kg.m-3] 
3.1. 80 4,1 2480 

3.2.  70 3,8 2430 
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Ihned po ukončení poslední zkoušky se beton plnil do plastových krychelných forem 

150/150mm a válcových forem ∅150/300mm. Formy byly umístěny na vibrační stolek na 

dobu 120s, poté byly formy dorovnány a znovu zhutněny. Směs zůstala ve formách po dobu 

24 hodin a poté odformovány. Do té doby byly formy přikryty mokrým plátnem a fólii aby 

z betonu neunikala vlhkost. 

Po odstranění forem byly zkušební tělesa označeny písmeny a datem výroby 

referenčního betonu: 3.1.MPSK1-K3, 3.1.MPSV1-V3, 3.2.MPSK1-K3, 3.2.MPSV1-V3. 

Tělesa byla uložena do vodní lázně k zrání do doby zkoušek tvrdého betonu po 28dnech. 
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7. Srovnávací zkoušky ztvrdlého betonu 

 

U všech navržených betonů byla zjišťována objemová hmotnost, velikost 

dynamického modulu pružnosti v tlaku, pevnosti v tlaku po 28 dnech, statické moduly 

pružnosti v tlaku a stanovení odolnosti vůči chemickým rozmrazovacím látkám. 

 

7.1. Dynamický modul pružnosti betonu v tlaku po 28 dnech 

 

Zkouška dynamického modulu pružnosti v tlaku, se provedla ultrazvukovou metodou 

na základě normy ČSN 73 1371 [5], řadí se mezi metody nedestruktivního zkoušení betonu. 

Princip zkoušky je založen na měření rychlosti šíření ultrazvukových vln v betonu. Ve 

stavebnictví je používán rozsah kmitočtů budiče od 20-500kHz. 

Zkušební tělesa byla vytažena z lázně, kde zrála po dobu 28 dní. Všechny zkušební 

válce ∅150/300mm (24 ks) byly před započetím zkoušek, zabroušeny pro přesnější měření.  

Válce byly zváženy, změřeny jejich průměry a délky (viz. příloha č.2). Z měřených 

hodnot se vypočetla objemová hmotnost ztvrdlého betonu (Tab. 20) podle výpočtového  

vztahu (15) v souladu s normou ČSN EN 12390-7[13].  

 

Výpočet objemové hmotnosti ztvrdlého betonu:
 

                                                                  

[[[[ ]]]]3.  −−−−==== mkg
V

m
bρρρρ                                     (15) [13] 

,kde        ρb   je objemová hmotnost ztvrdlého betonu [kg.m-3], 

m    je hmotnost betonového tělesa [kg]. 

 

            Zkušební ultrazvukový impulzový přístroj TICO (Obr. 14) pracuje s dvojicí sond 

s frekvencí 54kHz a měrným rozsahem 15-6550µs. Na sondy se připevnila plastelína, aby 

dobře akusticky navazovaly na zkoumaný materiál. Před vlastní zkouškou bylo potřeba 

přístroj zkalibrovat pomocí etalonu, aby se zajistilo přesné měření času šíření ultrazvukového 

vlnění. Při měření byla použita metoda přímého (kolmého) prozvučení. 
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Do měřicího přístroje se zadala měřená délka, podle aktuálně měřeného válce. Po 

přiložení sondy na vhodný bod válce, se zaznamenal naměřený čas i rychlost. Na každém 

válci proběhlo celkem pět měření (v 5bodech, viz. příloha č. 2). 

 

 

 

Obr. 14: Průběh měření dynamického modulu pružnosti betonu v tlaku ultrazvukovým 

impulzovým přístrojem TICO 

 

Hodnoty dynamického modulu pružnosti v tlaku byly vypočteny (Tab. 20) ze vztahu 

(16) uvedeného v normě ČSN 73 1371 [5] : 

                      [[[[ ]]]]MPaEbu  .10
k

1
..v 6-

2
2
Lρρρρ====                                                 (16) [5] 

,kde       vL  je impulzová rychlost podélného ultrazvukového vlnění [m.s-1], 

              ρ   je objemová hmotnost betonu [kg.m-3], 

  k   je součinitel rozměrnosti prostředí, pro beton k=1.             
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Tab. 20:  Objemové hmotnosti a dynamické moduly pružnosti betonu po 28 dnech zrání 

 

Zkoušené betony dosahovaly dynamických modulů pružnosti v tlaku v rozmezí Ebu= 

50,5 -54,5GPa což nejsou značné rozdílyNejvyšších dynamických modulů pružnosti dosáhl 

beton 2.2.*  Ebu= 54,5GPa, který byl navržen stejně jako 2.1. Ebu=51,5GPa pro kamenivo 

s vytříděnou drobou. Výchylka betonu 2.2.* bude nejspíš zapříčiněna mísením, kdy dosáhl 

konzistence S2 oproti 2.1. s konzistencí S1. V tomto případě se nedá jednoznačně říci, že 

beton s vytříděnou drobou dosáhl lepšího výsledku. U referenčního betonu 1.1. -1.3. vyšel 

vyšší dynamický modul pro tělesa ponechaná 28 dní ve vodní lázni (modře) Ebu= 53,0GPa 

oproti vytaženým tělesům (červené) Ebu= 51,5GPa. Beton s vytříděnou břidlicí 3.1., 3.2. 

neprokázal u této zkoušky horší vlastnosti Ebu=52,5GPa. 

Označení 
těles 

Objemová 
hmotnost 
[kg.m-3] 

Dynamický 
modul 

pružnosti 
Ebu[MPa] 

Označení 
těles 

Objemová 
hmotnost 
[kg.m-3] 

Dynamický 
modul 

pružnosti 
Ebu[MPa] 

1.1. MPSV1 2358 51 185 2.1. MPSV1 2410 52 505 

1.1. MPSV2 2470 49 704 2.1. MPSV2 2401 51 466 

1.1. MPSV3 2423 50 069 2.1. MPSV3 2406 51 941 

1.2. MPSV1 2394 50 848 2.2. MPSV1* 2453 54 502 

1.2. MPSV2 2396 51 221 2.2. MPSV2* 2451 55 353 

1.3. MPSV1 2412 51 621 2.2. MPSV3* 2457 53 811 

Průměry 2410 50 500 Průměry 2410/2450* 
51 500       

/54 500* 

1.1. MPSV4 2409 49 133 3.1. MPSV1 2475 53 465 

1.2. MPSV3 2416 52 247 3.1. MPSV2 2472 53 819 

1.2. MPSV4 2410 52 257 3.1. MPSV3 2471 52 282 

1.3. MPSV2 2444 54 784 3.2. MPSV1 2459 51 034 

1.3. MPSV3 2427 54 213 3.2. MPSV2 2471 51 828 

1.3. MPSV4 2437 54 847 3.2. MPSV3 2470 51 814 

Průměry 2420 53 000 Průměry 2470 52 500 

1.2.NMPSV1 2425 51 038 

1.2.NMPSV2 2436 51 733 

1.2.NMPSV3 2421 52 219 

1.2.NMPSV4 2429 51 359 

Průměry 2430 51 500 
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7.2.  Pevnost betonu v tlaku krychelná a válcová po 28 dnech  

Zkouška pevnosti betonu v tlaku se provedla na krychlích 150/150mm a válcích 

∅150/300mm, daných normou ČSN EN 12390-3[12], stlačením ve zkušebním lisu (Obr. 15), 

až do porušení. 

 

Obr. 15.   Zkušební lis BS 4000 pro měření pevností v tlaku 

 

Zkoušené krychle 150/150mm (12ks) nebyly z časových důvodů před zkouškou 

zbroušeny na plochách kolmých k ploše plnění u válců ∅150/300mm (13ks) bylo zabroušení 

provedeno už při předchozí zkoušce. Zbroušení by mohlo mít vliv na výsledné měření. 

Krychle i válce (Obr. 16 -24) byly zváženy, naměřeny jejich rozměry a vypočteny plochy 

těles ( viz. příloha č. 2), jako vstupní hodnoty pro lis.  
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Obr. 16: Zkoušené krychle referenčního betonu a netříděnou drobou před stlačením v lise  

 

 

 

Obr. 17: Zkoušené krychle referenčního betonu s netříděnou drobou před stlačením v lise 
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Obr. 18: Zkoušené krychle betonu s vytříděnou drobou před stlačením v lise  
 
 

 
 

Obr. 19: Zkoušené krychle betonu s vytříděnou břidlicí před stlačením v lise  
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Obr. 20: Zkoušené krychle betonu s vytříděnou drobou před stlačením v lise (po 10cyklech 

zmrazování) 

 

 

 

Obr. 21: Zkoušené válce referenčního betonu s netříděnou drobou před stlačením v lise  
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Obr. 22: Zkoušené válce referenčního betonu s netříděnou drobou před stlačením v lise  
 

 

 

Obr. 23: Zkoušené válce betonu s vytříděnou drobou před stlačením v lise  
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Obr. 24: Zkoušené válce betonu s vytříděnou břidlicí před stlačením v lise  
 

Před zkoušením se očistili tlačené desky lisu a otřela zkušební tělesa. Krychle se 

usadily kolmo na plochu plnění do středu zkušebního lisu na tlačené desky. Do programu lisu 

se zadala plocha zkoušené krychle, která se pozvolna zatěžovala plynule až do porušení (Obr. 

25- 32), kdy se zaznamenala hodnota zatěžovací sily a vypočetly  pevnosti v tlaku (Tab. 21, 

22),(17). 

Pevnost v tlaku se vypočte ze vztahu: 

                      [ ]2-
cubec, N.mm  

Ac

F
=f                                                 (17) [12] 

,kde       Ac   je plocha krychle [mm2], 

              F   je maximální zatěžovací síla při porušení [N], 

   fc,cube  je krychelná pevnost v tlaku [N.mm-2].        
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Obr. 25: Zkoušené krychle referenčního betonu a netříděnou drobou po stlačení v lise  

 

 

Obr. 26: Zkoušené krychle referenčního betonu a netříděnou drobou po stlačení v lise  
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Obr. 27: Zkoušené krychle betonu s vytříděnou drobou po stlačení v lise  

 

 

Obr. 28: Zkoušené krychle betonu s vytříděnou břidlicí po stlačení v lise  
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Obr. 28: Zkoušené krychle betonu s vytříděnou drobou po stlačením v lise (po 10cyklech 

zmrazování) 

 

 

Obr. 29: Zkoušené válce referenčního betonu po stlačení v lise  
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Obr. 30: Zkoušené válce referenčního betonu po stlačení v lise  

 

Obr. 31: Zkoušené válce betonu s vytříděnou drobou po stlačení v lise  
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Obr. 32: Zkoušené válce betonu s vytříděné břidlice po stlačení v lise  

Tab. 21:  Krychelné pevnosti betonu v tlaku po 28 dnech zrání 

Označení 
vzorku 

Tlaková 
Síla 

F[kN] 

Pevnost 
betonu 

fc,cube [N.mm-2] 

Průměrná 
krychelná 

pevnost betonu 
fc,cube [N.mm-2] 

1.1.MPSK1 1326,10 59,24 

64,5 1.3.MPSK1 1572,17 70,09 

1.3.MPSK3 1442,12 64,20 

1.2.N-MPSK1 1535,71 68,98 
73,5 

1.2.N-MPSK2 1723,74 78,17 

2.1.MPSK1 1372,73 61,44 

60,5 2.1.MPSK2 1404,85 62,53 

2.1.MPSK3 1300,85 58,03 

3.2.MPSK1 1285,58 56,78 

54,0 3.2.MPSK2 952,46 42,75 

3.2.MPSK3 1408,70 62,26 

2.2.MPSK1* 1648,74 73,27 

73,5* 2.2.MPSK2* 1678,80 74,61 

2.2.MPSK3* 1663,44 73,93 
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Tab. 22:  Válcové pevnosti betonu v tlaku po 28 dnech zrání 

Označení 
vzorku 

Tlaková 
Síla 

F[kN] 

Pevnost 
betonu 

fc,cyl [N.mm-2] 

Průměrná 
válcová 

pevnost betonu 
fc,cyl [N.mm-2] 

1.1.MPSV1 1189,90 68,06 

67,5 1.1.MPSV2 1169,30 66,79 

1.1.MPSV3 1193,50 68,17 

1.1.MPSV4 1090,00 62,26 

57,5 1.2.MPSV3 962,80 54,89 

1.2.MPSV4 965,51 55,15 

2.1.MPSV1 956,81 54,63 

55,0 2.1.MPSV2 1028,57 58,00 

2.1.MPSV3 937,13 53,37 

3.2.MPSV1 1011,68 57,64 

56,0 3.2.MPSV2 968,56 55,28 

3.2.MPSV3 969,12 55,27 

1.2.N MPSV1 1313,30 75,02 75,0 

 

Navržené betony dosahovaly krychelné pevností v tlaku v rozmezí fc,cube= 54,0-

73,5N.mm-2. Nejnižších hodnot dosáhl beton s vytříděnou břidlicí fc,cube= 54,0N.mm-2 a 

nejvyšších fc,cube=73,5kN.m-2  dosáhly dva betony - s vytříděnou drobou 2.2.* a  nevytříděným 

kamenivem 1.2.N s nízkým vodním součinitelem.  

U betonu 2.2.* byla tato pevnost odzkoušena jako kontrolní ( po 10 cyklech 

zmrazení) vzhledem k vyšším pevnostem co dosáhly válce při statickém modulu pružnosti.  

Tělesa z betonu s vytříděnou břidlicí se při zkoušení rozlétla a velmi při namáhání 

šlo slyšet pozvolné praskání (drcení břidličného kameniva). Na rozbitém vzorku bylo vidět 

jak se břidličné kamenivo rozlámalo na vrstvy a jinde nepřilnul ke kamenivu cementový tmel 

a břidličná zrna byla vyloupnutá. 

Válcové pevnosti jsou porovnány v kapitole 8., hodnoty byly zprůměrovány i 

s pevnostmi po zkoušce statického modulu pružnosti. 
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7.3. Statický modul pružnosti v tlaku po 28 dnech 

 

Zkouška statického modulu pružnosti v tlaku, se nejčastěji provádí na válcích 

∅150/300mm a hranolech 100/100/400 mm, případně i na jiných tělesech, které jsou 

povoleny normou ČSN ISO 6784 [7]. 

Pro zkoušku byly použity stejné válce ∅150/300mm (12ks) na kterých byl předem 

změřen dynamický modul pružnosti. Před začátkem měření se stanoví horní hranice 

zatěžovacího napětí σa, které vypočte jako třetinu průměrné válcové pevnosti v tlaku fc/3. 

               Na válec byl umístěn snímací rám na dvou protilehlých stranách, na body ležící od 

horní a dolní podstavy válce ve vzdálenosti minimálně L/4. Rám byl předem nastaven na 

měřící hladinu H=140mm. Po uchycení se snímače zaaretovaly. Válec se přenesl a umístil do 

středu zkušebního lisu .  

 

 

Obr. 33: Zatěžovaní válce ve zkušebním lisu při statickém modulu pružnosti 
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Do programu zkušebního lisu bylo zadáno základní napětí σb =0,5N.mm-2 a horního 

napětí σa = fc/3N.mm-2 . Dále byl zadán počet (4) a doba zatěžovacích cyklu. Těsně před 

zkoušením se odjistila aretace snímacího zařízení. Válec byl plynule zatěžován v rozmezí 0,4-

0,6 N.mm-2.s-2 (Obr. 32). Při zkoušce bylo po ukončení posledního cyklu odečítáno poměrné 

přetvoření εεεεb u spodní hranice zatížení σb =0,5N.mm-2 a poměrné přetvoření εεεεa u horní 

hranice σa = fc/3N.mm-2 (Obr. 33). Vypočtené hodnoty statických modulů pružnosti, se 

zaokrouhlí na 500MPa (Tab. 23).  

 

 

 

Obr. 33: Grafické znázornění cyklů zatěžování horní a spodní hranicí  

Vztah pro výpočet statického modulu v tlaku: 

                      [[[[ ]]]]MPaE
ba

b
c    a

εεεεεεεε

σσσσσσσσ

σσσσ

σσσσ

∆∆∆∆−−−−∆∆∆∆

−−−−
====

∆∆∆∆

∆∆∆∆
====                                                 (18) [7] 

,kde       σa  je horní zatěžovací napětí v [N.mm-2], 

              σb  je základní zatěžovací napětí v [N.mm-2], 

εa  je průměrné přetvoření při horním zatěžovacím napětí,  

εa  je průměrné přetvoření při základním zatěžovacím napětí. 
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Po ukončení zkoušky statického modulu pružnosti se snímací zařízení zaaretovalo a 

sundalo z válce. Na válci (Obr. 34) byla poté stanovena pevnost v tlaku (Tab. 23) 

 

 

 

Obr. 33: Stlačený válec po zkoušce statického modulu pružnosti 
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Tab. 23: Válcové pevnost v tlaku a statické moduly pružnosti 

Označení 
vzorku 

Tlaková 
Síla 

F[kN] 

Pevnost 
betonu 

fc,cyl 

[N.mm-2] 

Průměrná 
válcová 
pevnost 
betonu 

fc,cyl [N.mm-2] 

Statický 
modul 

pružnosti 
Ec[MPa] 

Průměrný 
statický modul 

pružnosti 
Ec[MPa] 

1.3.MPSV2 1125,1 64,01 

63,5 

33 372 

33 500 1.3.MPSV3 1115,3 62,86 32 614 

1.3.MPSV4 1115,1 63,61 35 000 

1.2.MPSV1 1069,1 60,90 

64,0 

30 463 

32 000 1.2.MPSV2 1071,4 61,28 30 748 

1.3.MPSV1 1218,6 69,61 34 632 

2.2.MPSV1 1242,6 70,79 

70,0 

36 018 

36 500 2.2.MPSV2 1235,4 70,38 37 307 

2.2.MPSV3 1229,3 70,12 36 075 

3.2.MPSV1 1036,5 59,21 

57,5 

33 857 

33 000 3.2.MPSV2 1082,7 61,11 34 136 

3.2.MPSV3 1043,6 52,23 31 386 

1.2.N -MPSV2 1325,0 75,68 

73,5 

35 016 

34 000 1.2.N -MPSV3 1274,3 72,79 33 863 

1.2.N -MPSV4 1275,1 72,64 33 932 

 

U statických modulů pružnosti se žádná hodnota nedostala pod Ec < 32GPa. 

Nejvyšších modulů dostaly válce z betonu 2.2. s vytříděným drobovým kamenivem 

Ec=36,5GPa. Zajímavé je, že nejhůře nedopadl beton s vytříděnou  3.2. břidlicí, ale referenční 

beton 1.2.-1.3. (červeně) Ec=32,0GPa jehož tělesa byla skladována vytažená v laboratoři při 

teplotě t=20,3°C a relativní vlhkosti místnosti w=31,5%. 
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8. Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení 

vody a chemických rozmrazovacích látek 

 

Zkoušení bylo provedeno metodou A, která se provádí na krychlích 150/150 mm jak 

je uvedeno v normě ČSN 73 1326 [19]. Pro zkoušení byl připraven roztok 3% NaCl (chloridu 

sodného). U zkoušených těles byla změřena plocha plnění tělesa, pro výpočet hmotnostního 

odpadu, který je poměrem hmotnosti odpadu a plochy na kterou působil roztok 3% NaCl. 

Tělesa byla vložena plochou plnění do čtvercových ocelových nádob, poté byl do 

nádob nalit roztok 3% NaCl ve výšce 8mm (3mm výstupky v nádobě). Takto upravená tělesa 

byla vložena do mrazícího boxu (Obr. 36). Do nádob s tělesy byly vložená čidla pro 

zaznamenávání teploty během cyklování. Bylo nastaveno automatické cyklování pro 25 cyklů 

(Obr. 34). 

 

 

Obr. 34:  Počítačové nastavení automatického cyklování v mrazícím boxu KD 20-T 4.1    
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Obr. 35: Grafický záznam časového průběhu zmrazovacích cyklů 

  

 

 

Obr. 36:  Umístění zkušebních těles betonu s nevytříděným drobou  3.1. v mrazícím boxu  
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Po ukončení 25 cyklu byla tělesa vytažena z mrazícího boxu a z narušeného povrchu 

(Obr. 37- 41)byl opláchnut odpad pomocí střičky s vodu. Odpad z plochy krychle se slil do 

kovových misek a nechal se vysušit v sušárně při 105°C. Takto vysušený vzorek se zvážil, 

zaznamenal a vypočetl odpad jednotlivých vzorků (Tab. 24, 25). Krychle byly opět vloženy 

do kovových nádob s 3% NaCl a vráceny do mrazícího boxu na dalších 25 cyklu. Celkem jich 

proběhlo 75 cyklů u referenčního betonu a 25 cyklů u betonu s vytříděnou drobou i břidlicí.  

 

 

Obr. 37: Povrchové narušení zkušební tělesa betonu s nevytříděnou drobou po 25 cyklech    
              zmrazovaní 
 

 

Obr. 38: Povrchové narušení zkušební tělesa betonu s nevytříděnou drobou po 75 cyklech   

              zmrazovaní 
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Obr. 39: Zkušební tělesa betonu s vytříděnou drobou před 25 cykly zmrazování 

 

 

Obr. 40: Povrchové narušení zkušební tělesa betonu s vytříděnou drobou po 25 cyklech 

zmrazování 

 

 Obr. 41: Zkušební tělesa betonu s vytříděnou břidlicí před 25 cykly zmrazování 
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Obr. 42: Povrchové narušené zkušební tělesa betonu s vytříděnou břidlicí po 25 cyklech 

zmrazování 

 

Tab. 24: Výsledky po 25 cyklech zmrazování betonu s netříděnou drobou 1.2., 1.3., 

vytříděnou drobou 2.2. a břidlicí 3.1. 

Označení  
vzorku 

25 CYKLŮ 25 CYKLŮ Průměr hmotnostních 
odpadu na plochu   

ρρρρa[g.m-2] 
Hmotnost 

odpadu m[g] 
Hmotnost odpadu 

na plochu  ρρρρa[g.m-2] 

1.2.MPS K1 4,6 179,1 

213,6 1.2.MPS K2 7,7 301,7 

1.3.MPS K2 3,7 160,0 

2.2.MPS K1 3,3 136,1 

141,2 2.2.MPS K2 3,4 139,9 

2.2.MPS K3 3,6 147,7 

3.1.MPS K1 4,4 183,1 

195,5 3.1.MPS K2 7,1 294,9* 

3.1.MPS K3 2,6 108,5 
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Tab. 25:  Výsledky po 50 a 75 cyklech zmrazování betonu s netříděnou drobou 1.2 

Označení  
vzorku 

50 CYKLŮ 50 CYKLŮ Průměr hmotnostních 
odpadu na plochu   

ρρρρa[g.m-2] 
Hmotnost 

odpadu m[g] 
Hmotnost odpadu 

na plochu  ρρρρa[g.m-2] 

1.2.MPS K1 6,1 237,5 

259,8 1.2.MPS K2 16,8 658,3* 

1.3.MPS K2 4,7 183,4 

 75 CYKLŮ 75 CYKLŮ ρρρρa[g.m-2] 

1.2.MPS K1 8,9 346,4 ** 

529,6 1.2.MPS K2 26,1 1 022,8** 

1.3.MPS K2 5,6 219,4 

 

Hodnoty odpadu – 658,3 * a 294,9 * po zmrazovacích cyklech s liší o více jak 50% 

průměrné hodnoty a musí být vyřazeny. U množství odpadu 346,4** a 1022,8** je také 

překročena tolerance 50% z průměru, ale protože se jedná o 2 měření ze 3, měla by se 

zkouška opakovat. Z časových důvodů nebyla opakována. Beton by však nevyhověl v případě 

předpokládané životnosti konstrukce 100 let, kde je odolnost A/67/1250g.m-2 a vyšlo 

A/50/1720 g.m-2. V mrazuvzdornosti po 25cyklech dosáhl nejnižších odpadů beton 2.2. 

s vytříděnou břidlicí A/25/141 g.m-2. 
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9. Vyhodnocení výsledků 

Výsledky byly vyhodnoceny v  programu Microsoft Excel, byly vypočteny 

charakteristické hodnoty zkoušených vlastnosti, které byly tabulkově i graficky vyhodnoceny. 

Charakteristické hodnot pevností byly vypočteny zjednodušenými vzorci vzhledem 

minimálnímu počtu zkušebních těles (Tab. 26).  

                                                 [ ]MPaff cmcylck     8, −=                                             (3) [3]         

fck,cyl   je charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku [N.mm-2],  

fcm   je střední hodnota pevnosti betonu v tlaku [N.mm-2]. 

 

                                                           [ ]MPaff cmcubeck     4, −≤  

fck,cube   je charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku [N.mm-2],  

fcm   je střední hodnota pevnosti betonu v tlaku [N.mm-2]. 

 

Tab. 26: Průměrné a charakteristické pevnosti betonu v tlaku 

Označení 
betonu 

Průměrná 
krychelná 

pevnost betonu 
fc,cube [N.mm-2] 

Charakter. 
krychelná 

pevnost betonu 
fcm,cube [N.mm-2] 

Průměrná 
válcová pevnost 

betonu 
fc,cyl [N.mm-2] 

Charakter. 
válcová pevnost 

betonu 
fcm,cyl [N.mm-2] 

1.1.-1.3. 64,5 60,5 60,5 52,5 

1.1.-1.3. - - 65,5 57,5 

2.1. 60,5 56,5 55,0 47,0 

2.2.* 73,5 69,5 70,0 62,0 

1.2.N 73,5 69,5 74,0 66,0 

3.1.-3.2. 59,5 55,5 56,5 48,5 
 

U všech zkoumaných betonů byla dosažena návrhová třída betonu C 35/45 XF1. 

Beton s nevytříděným drobovým kamenivem 1.1.-1.3.(červeně – vytažené v laboratoří) dosáhl 

třídy pevnosti C50/60, u vytříděné droby beton 2.1. dosáhl C45/50. Beton 2.2.* i když byl 

navržen totožně s 2.1. dosáhl třídy pevnosti C 55/67.  
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9.1. Grafické znázornění vlastností betonu a modulů pružnosti v tlaku  

Grafické znázornění závislostí navržených betonu vůči referenčnímu, vzhledem ke 
změnám ve složení kameniva. Jsou, porovnány charakteristické hodnoty krychelných a 
válcových pevností (Obr. 43), dynamického a statického modulu pružnosti v tlaku (Obr. 44).  

 

 
Obr. 43.Graf naměřených krychelných a válcových pevností v tlaku po 28 dnech 
 

 
 

Obr. 44.  Graf naměřených dynamických a statických modulů pružnosti v tlaku po 28 dnech 
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Po zařazení jednotlivých charakteristických statických modulů pružnosti v tlaku, do 
pevnostních tříd (Obr. 45) byly porovnány s normovými hodnotami sečného modulu 
pružnosti v tlaku z normy ČSN EN 1992-1-1[3] v závislosti na jejich třídě betonu dle normy 
ČSN EN 206-1[4]. 

 

 
 

Obr. 44: Graf závislostí normových a naměřených statických modulů podle 
               navržené třídy  C 35/45 
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10. Závěr 

Cílem této práce bylo zjistit vliv nerovnoměrné horninové skladby betonu na jeho 

statický modul pružnosti a jeho další vlastnosti. Kamenivo bylo vytříděno a byly na něm 

provedeny srovnávací zkoušky kameniva. Podle získaných objemových hmotností 

jednotlivých hornin byl navržen referenční beton z netříděné droby z lomu Hrabůvka a dále 

betony s vytříděné droby a břidlice.  

Z dosažených výsledků u zkoušek kameniva se dá konstatovat, že nejhorších 

vlastností dosáhlo břidličné kamenivo. Břidlice měla vyšší nasákavost WA24= 1,0-1,1, zcela 

nevhodný tvarový index SI=48-51 a nejmenší mrazuvzdornost F=0,3-0,4. Zato vytříděné 

kamenivo droby WA24= 0,5-0,6, SI=17-19 a F=0,1, což je srovnatelné s vlastnostmi jako má 

čedič WA24= 0,8, SI=15 a F=0,1.   

Všechny navržené betony dosáhly návrhové pevnosti C35/45 XF1 a všechny by 

mohly být zatříděny do pevností třídy C 40/50. Beton s vytříděného drobového kameniva je 

možné zatřídit do třídy C 66/67. Břidličné kamenivo nemělo na pevnosti žádný vliv. 

Při zkoušce statického modulu pružnosti v tlaku byla u všech navržených betonů 

dosažena hodnota nad Ec= 32GPa což je o 1GPa méně než je dáno v normě pro třídu C35/45 

Ecm=33GPa.  Protože bylo možné všechny betony zatřídit i do C 40/50, kde je normový 

statický modul Ecm=35GPa, dosáhl by této hodnoty jen beton 2.2. s nevytříděným drobovým 

kamenivem Ec=36,5 GPa. Nejnižší hodnoty Ec=32GPa dosáhl referenční beton 1.2., který byl 

vytažen po 5 dnech zrání z vodní lázně a ponechán vytažený laboratoři až do zkoušení. 

Na závěr mohu říci, že obsah břidlice v kamenivu moravské droby z lomu Hrabůvka 

nesnížil pevnosti a neměl ani zásadní vliv na statický modul pružnosti. Dobrý výsledek 

navržených betonu přisuzuji nízkému vodnímu součiniteli w=0,304 a také odstranění jemného 

podílu z kameniva, aby mohlo být vytříděno (proprané kamenivo). 
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