MATERIÁLY A TECHNOLOGIE
MATERIALS AND TECHNOLOGIES
né (disperzní) vyztuÏování betonu (za
nûÏ ov‰em nelze pokládat vyztuÏování
bûÏn˘mi ocelov˘mi sítûmi s oky o velikosti 100 mm nebo více, kter˘m se dosáhne pouze rovnomûrnûj‰ího rozdûlení
trhlin a zmen‰ení jejich rozevﬁení). Pro
masivní kryty pﬁipadají v úvahu vlákna
plastová, nyní jiÏ i alkalivzdorná sklenûná,
popﬁípadû i grafitová, anebo ocelové drátky (pokusnû téÏ drátky z taveného ãediãe). Podle toho se u nás tento materiál
naz˘vá vláknobeton nebo drátkobeton.
Náhodnû rozpt˘lená vlákna jsou dlouhá
nûkolik mm, drátky pak nejv˘‰e nûkolik
desítek mm. Pﬁi obvyklém zpÛsobu betonáÏe nemÛÏe disperzní vyztuÏení z technologick˘ch dÛvodÛ pﬁesáhnout nûkolik
desetin procent objemov˘ch. BûÏnû pouÏívaná vlákna polypropylénová, která mají
více neÏ o jeden ﬁád niÏ‰í modul pruÏnosti neÏ beton, nepﬁedstavují nosnou v˘ztuÏ vzdorující vnitﬁním statick˘m tahov˘m
silám, av‰ak zabraÀují vzniku trhlin od
smr‰Èování a podstatnû zvy‰ují houÏevnatost betonu. Ani ocelové drátky nejsou
s to, vzhledem k omezenému procentu
vyztuÏení, pﬁená‰et velké vnitﬁní statické
tahové síly, av‰ak energetick˘m pÛsobením (v souladu s lomovou mechanikou) ponûkud zvy‰ují tahovou i ohybovou pevnost betonu. JestliÏe se pouÏijí
jako doplÀková v˘ztuÏ nosné v˘ztuÏe
z ocelov˘ch sítí, zamezí vzniku prÛbûÏn˘ch trhlin a pﬁíslu‰né deformace se roz-
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V krátké dobû vy‰lo pokraãování prvního
dílu odborné publikace z oblasti silniãních
vozovek „Vozovky, kon‰trukcie a ich dimenzovanie“ z roku 1999. Autor, Prof.
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odvolávají na odkaz rozsáhlé práce Prof.
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Obr. 2 Dispergaãní pÛsobení
samozhutÀující pﬁísady na zrna
cementu
a) v první fázi po smoãení zrn
elektrostatické
b) v dal‰í fázi i stérické
Fig. 2 Dispersing action
of a self-compacting admixture
on cement grains
a) in the first phase after wetting electrostatical one
b) in the further - also steric one

dûlí do mnoha strukturních trhlinek, jeÏ
nenaru‰ují nosnou funkci struktury betonu a nepﬁedstavují nebezpeãí z hlediska
koroze v˘ztuÏe. Tato kombinace umoÏÀuje provádût bezesparé vyztuÏené cementobetonové kryty (alespoÀ na betonovan˘ch pruzích).
U dvousmûrnû vyztuÏen˘ch krytÛ stojí
téÏ za úvahu vylouãit, resp. omezit vznik
trhlin od objemov˘ch zmûn uÏitím rozpínav˘ch, resp. nesmr‰tiv˘ch cementÛ typu
K podle znaãení ACI, jeÏ se v USA vyrábûjí
jiÏ prÛmyslovû.
Pﬁevratem v blízké budoucnosti zﬁejmû
bude zavedení samozhutniteln˘ch betonÛ, které vyplní urãen˘ prostor a nepotﬁebují dal‰í hutnûní. Ztekucující pﬁísadu zde
tvoﬁí modifikované polykarboxilátové étery, které pÛsobí na cementová zrna zprvu
elektrostaticky (obr. 2a) a následnû i stericky (obr. 2b), ãímÏ zaruãují na rozdíl i od
nejlep‰ích superplastifikátorÛ plnou tekuJ. ·pÛrka (Silniãní stavitelství II-Stavba silnic a dálnic, Bratislava, SNTL/ALFA 1969),
která, sice jiÏ star‰ího data, je oblíbena
v praxi.
Kniha má celkem 207 stran s bohat˘m
obrazov˘m vybavením schématy a fotografiemi. Cenn˘ je bohat˘ rejstﬁík pouÏité
literatury obsahující monografie, studie,
v˘zkumné zprávy, technické normy a katalogy.
NáplÀ, ãlenûná do 9 kapitol s nejrozsáhlej‰í ãástí o v˘robû a zpracování asfaltov˘ch smûsí, zahrnuje:
• pouÏívané materiály od kameniva po
cementová a asfaltová pojiva, vãetnû
zkou‰ení jejich vlastností,
• stavbu zemního tûlesa,
• drenáÏní, filtraãní a ochranné vrstvy,
• nestmelené a stmelené podkladové
materiály, opût vãetnû nutn˘ch zkou‰ek,
• vrstvy z asfaltov˘ch smûsí, kde jsou uvedeny i poÏadavky na pokládku a hutnûní, frézování i recykláÏ (R-materiály je
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tost betonové smûsi pﬁi nízk˘ch vodních
souãinitelích. Samozhutnitelné betony se
zaãínají aplikovat i u nás, zatím jen v exponovan˘ch pﬁípadech (konstrukce velmi
hustû vyztuÏené, se sloÏit˘mi prÛﬁezy
atd.), av‰ak lze oãekávat, Ïe tento materiál v betonovém stavitelství zcela pﬁevládne a bude se pouÏívat i pro kryty vozovek
a leti‰tních ploch. Tím se podstatnû zmûní
technologie jejich provádûní, vylouãí se
tûÏké mechanizmy a usnadní se provádûní krytÛ vyztuÏen˘ch.
Vypracováno v rámci v˘zkumného zámûru MSM 210000001 „Funkãní zpÛsobilost a optimalizace stavebních konstrukcí“
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oznaãení pro vybouranou a upravenou
stavební smûs),
• tenké asfaltové vrstvy
vãetnû nátûrÛ a postﬁikÛ a jejich zkou‰ek,
• poslední kapitola se
zab˘vá cementobetonov˘mi vozovkami,
vãetnû poÏadavkÛ na
jejich kvalitu a zkou‰ení.
Publikace srozumitelnou formou nejen
vysvûtluje a objasÀuje poÏadavky norem
a pﬁedpisÛ, ale upozorÀuje i na moÏné
chyby v praxi.
Kniha má pﬁedpoklady poskytnout odborné informace investorÛm a správcÛm
komunikací, technikÛm stavebních firem
ke zlep‰ení managementu silniãních staveb.
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