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PEVNOSTNÍ

PARAMETRY BETONU S RÒZN¯M DRUHEM
A TYPEM VLÁKNITÉ V¯ZTUÎE
STRENGTH PARAMETERS OF CONCRETE WITH DIFFERENT
KINDS AND TYPES OF FIBRE REINFORCEMENT
B ¤ E T I S L AV VA ¤ E K A ,
MARTIN KUSKO
V˘sledky porovnání pevnostních parametrÛ prostého betonu vyrábûného z bûÏnû
pouÏívan˘ch vstupních sloÏek a téhoÏ
betonu s vláknitou v˘ztuÏí. Zkou‰ky byly
provedeny s vlákny ocelov˘mi, sklenûn˘mi
a polypropylenov˘mi rÛzn˘ch tvarÛ.
V˘sledky zkou‰ek pﬁispívají k roz‰íﬁení
poznatkÛ a zku‰eností o navrhování sloÏení a v˘robû betonÛ s vláknitou v˘ztuÏí.
Results of comparison of strength parameters of plain concrete produced from
commonly used input components and
concrete with fibre reinforcement. The
tests were performed with steel, glass and
polypropylene fibres of various shapes.
The test results contribute to improvement
of knowledge and experience in the field
of design of composition and production
of concretes with fibre reinforcement.
V¯BùR

V S T U P N Í C H S LO Î E K

A S LO Î E N Í P O U Î I T É H O B E T O N U

Autoﬁi zkou‰ek se snaÏili pﬁi v˘bûru vstupních materiálÛ zohlednit ãásteãnû tendence v˘robcÛ betonu, kteﬁí vût‰inou preferují ekonomické aspekty pﬁed poÏadavky technick˘mi a technologick˘mi. Z tûchto dÛvodÛ byla na pﬁíklad kamenná smûs
sloÏena pouze z jedné frakce drobného
kameniva a z jedné frakce kameniva hrubého. RovnûÏ volba maximálního zrna
kameniva a tﬁídy pouÏitého cementu pro
úãely v˘roby vláknobetonÛ není zcela
obvyklá, ale byla zde snaha vyzkou‰et
aplikaci této v˘ztuÏe ve skladbû v˘robkÛ
s v˘znamn˘m objemem. PouÏité vstupní
sloÏky jsou uvedeny v tabulce 1.
Vstupní sloÏky byly míchány v laboratorní míchaãce s nucen˘m mícháním o uÏitném objemu 0,075 m3. SloÏení betonu je
uvedeno v tabulce 2.
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ZKU·EBNÍCH TùLES

U zkou‰en˘ch betonÛ byla sledována
konzistence, objemová hmotnost ãerstvého a ztvrdlého betonu, pevnost v tahu za
ohybu a pevnost v tlaku. Pevnostní parametry byly zkou‰eny na trámcích o rozmûrech 100 x 100 x 400 mm a na
krychlích o hranû 150 mm. Vlastní pﬁíprava betonu probíhala tak, Ïe byly zamíchány nejdﬁíve v‰echny vstupní sloÏky bez
vláken a vlákna byla do smûsi pﬁimíchána
následnû, ve dvou dávkách rozprostﬁen˘ch po celé plo‰e míchacího bubnu.
Takto pﬁipraven˘ beton byl homogenizován mícháním po dobu deseti minut.
V‰echna zku‰ební tûlesa byla zhotovována stejn˘m zpÛsobem. Formy byly
plnûny ve dvou vrstvách, z nichÏ kaÏdá
byla zhutÀována vibrací po dobu deseti
sekund. Zhotovená tûlesa byla uloÏena na
24 hodin do vlhkého prostﬁedí, poté
vyjmuta z forem a uloÏena do doby
zkou‰ky do prostﬁedí vodního.
Zkou‰ky pevnosti v tahu za ohybu
a tlaku po 28 dnech byly provedeny
v intencích norem âSN EN 12390-5
a âSN ISO 4012. Zlomky hranolÛ po provedené zkou‰ce v tahu za ohybu byly rovnûÏ vyuÏity pro zkou‰ku v tlaku. V˘sledky
proveden˘ch zkou‰ek jsou uvedeny v grafech na obrázcích 1 aÏ 4.

V¯SLEDKY ZKOU·EK
Standardní beton byl navrhován na pevnost 35 MPa, ve stupni zpracovatelnosti
S 3. Proveden˘mi zkou‰kami se potvrdila
správnost návrhu. Beton dosáhl poÏadované pevnosti v tlaku, byl dobﬁe zpracovateln˘ a vhodn˘ i pro ãerpání. Pﬁídavek zkou‰en˘ch vláken v‰ak koneãné vlastnosti ãerstvého i ztvrdlého betonu ovlivnil v˘znamn˘m zpÛsobem. Zde je nutno poznamenat, Ïe bûÏná laboratorní míchaãka, byÈ
s nucen˘m mícháním, nemusí splÀovat
v‰echna oãekávání z hlediska dobré
homogenizace celého objemu. Technické
nedostatky pouÏitého zaﬁízení je pak nutno
suplovat na pﬁíklad dobou míchání a zv˘‰enou peãlivostí vizuálního sledování,
eventuálnû provádûním kontrolních zkou‰ek homogenity ãerstvého betonu z hlediska rozpt˘lení vláknité v˘ztuÏe.
Z v˘sledkÛ namûﬁen˘ch objemov˘ch
hmotností (obr. 1) je patrné, Ïe pﬁídavek
kovov˘ch vláken nemûl zásadní vliv na
jejich zmûnu, ve srovnání se standardním
betonem. Názory rÛzn˘ch autorÛ zkou‰ek
se vût‰inou shodují v tom, Ïe vláknitá
v˘ztuÏ zpÛsobuje nakypﬁení ãerstvého
betonu a tento jev je nutno eliminovat
dobr˘m zhutnûním. U zkou‰ek s polypropylenov˘mi vlákny, se zﬁejmû projevil vliv

Materiál
kamenivo

drobné tûÏené
hrubé drcené
cement
CEM II/B–S 32,5 R, pevnosti [MPa]
v tahu za ohybu
v tlaku
voda
pitná z vodovodního ﬁádu
pﬁísada
plastifikátor BV 1 Addiment
pouÏitá vlákna – Fibrex
– ANTI–CRAK HP
– ÎDB 0,4
– Dramix 30/0,5
– Dramix 45/30 – Dramix 45/50
Tab. 1 Vstupní sloÏky
Tab. 1 Input components
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Tab. 2 SloÏení betonu
Tab. 2 Composition of concrete
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Mûrná hmotnost
[kgm–3]
2630
2610
po 28 dnech
7,2
36,7

Materiál
drobné tûÏené kamenivo frakce 0–4
hrubé drcené kamenivo frakce 8–16
cement CEM II/B–S 32,5 R
voda
pﬁísada plastifikátor BV 1 ( 0,5% z C)
vlákna

A POSTUP ZKOU·ENÍ

Aby bylo moÏno posoudit úãinek a vliv
pouÏit˘ch vláken na sledované parametry,
byl jako standard pouÏit beton stejného
sloÏení bez pﬁímûsí vláken.

Frakce
[mm]
0–4
8 – 16
po 2 dnech
3,9
16,0
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MnoÏství [kgm–3]
877 obj.
914 obj.
380 obj.
150 obj.
1,9 obj.
2 % obj.
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Obr. 1 Graf
závislosti objemové
hmotnosti ztvrdlého
betonu na druhu
pouÏit˘ch vláken
Fig. 1 Graph of the
relationship of bulk
density of hardened
concrete and the type
of the used fibres
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Obr. 2 Graf
závislosti pevnosti
betonu v tahu za
ohybu
na druhu pouÏit˘ch
vláken
Fig. 2 Graph of
the relationship of
concrete strength in
bending under
tension and the type
of the used fibres
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Obr. 3 Graf
závislosti krychelné
pevnosti betonu
v tlaku na druhu
pouÏit˘ch vláken
Fig. 3 Graph of
the relationship of
cube strength of
concrete in
compression and
the type of the used
fibres
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Obr. 4 Graf závislosti pevnosti
betonu v tlaku (zkou‰ena na zlomcích
hranolÛ) na druhu
pouÏit˘ch vláken
Fig. 4 Graph of
the relationship of
strength of concrete
in compression
(tested in fragments
of cuboids) and the
type of the used
fibres
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pouÏitého míchacího zaﬁízení, a proto
byla objemová hmotnost v˘raznû niÏ‰í.
Nejvy‰‰í objemové hmotnosti bylo dosaÏeno se sklenûn˘mi vlákny, kde se pravdûpodobnû projevil jejich dobr˘ kontakt
s cementov˘m tmelem.
Dobrá soudrÏnost cementové malty se
sklenûn˘mi vlákny mûla zﬁejmû vliv i na
dosaÏené pevnostní parametry. Pevnost
v tahu za ohybu (obr. 2) sice není pﬁíli‰
v˘raznû vy‰‰í neÏ u standardního betonu,
ale pﬁesahuje v‰echny ostatní dosaÏené
v˘sledky. Pﬁi této zkou‰ce se také projevil
rozdíl v úãinku pouÏitého druhu vláknité
v˘ztuÏe. Vedle srovnávacího betonu, kde
do‰lo ke kﬁehkému lomu, ‰ly nejlépe
oddûlit zlomky zku‰ebních hranolÛ u vzorkÛ se sklenûn˘mi a polypropylenov˘mi
vlákny. Vzorky obsahující ocelové drátky
nebylo moÏno bûÏn˘m zpÛsobem oddûlit, pﬁestoÏe zmûﬁená pevnost v tahu za
ohybu byla vesmûs niÏ‰í a v˘ztuÏ musela
b˘t rozﬁezána. ObtíÏnost oddûlování zlomkÛ hranolÛ vzrÛstala s rostoucí délkou
a prÛmûrem pouÏité rozpt˘lené v˘ztuÏe.
Velmi zajímavé jsou i v˘sledky zkou‰ek
pevnosti v tlaku (obr. 3 a 4). Je moÏno se
oprávnûnû domnívat, Ïe se zde uplatnil
vliv tvaru zku‰ebního tûlesa v souvislostí
s jeho hutnûním a moÏná i materiál pouÏit˘ch forem. Ke zhotovení krychlí byly
pouÏity plastové formy, kdeÏto pro zhotovení hranolÛ bylo pouÏito forem ocelov˘ch. Domnûnku podporuje i znaãn˘ rozdíl v dosaÏen˘ch pevnostech vzorkÛ
s polypropylénov˘mi vlákny a standardního betonu (7,5 a 6,5 MPa) a také jakési
srovnání pevností vzorkÛ s vlákny kovov˘mi do jedné hladiny s rozdílem pouze
1,8 MPa. Uplatnûní tûchto úvah bude
tﬁeba ovûﬁit dal‰ími zkou‰kami, pro jejich
moÏn˘ v˘znam ve v˘robû. NárÛst krycheln˘ch pevností u vzorkÛ obsahujících Dramix 45/30, resp. ÎDB 0,4, zﬁejmû souvisí
s jiÏ zmínûn˘m tvarem a délkou v˘ztuÏe.
Z ÁV ù R
V˘sledky proveden˘ch zkou‰ek ukázaly,
Ïe i pﬁi pouÏití tradiãních vstupních materiálÛ je moÏno, nepﬁíli‰ nároãnou úpravou
technologie, dosáhnout kvalitnûj‰ího
v˘robku.
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