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F I R E M N Í P R E Z E N T A C E

A D V E R T I S E M E N T S

L E H K ¯ K E R A M I C K ¯ B E T O N Z L I A P O R U
Základní definice lehkého betonu
Normy pro betony rozdûlují betony na lehké,
obyãejné a tûÏké. Lehké betony jsou definovány
jako betony s objemovou hmotností men‰í neÏ
2000 kg/m3. Z Liaporu je moÏné vyrábût lehké
betony objemové hmotnosti 450 aÏ 2000
kg/m3.

Moderní lehké stavební materiály mají na sou-
ãasném trhu stavebních hmot v˘znamnou pozici
a jistou perspektivu dal‰ího v˘voje. Zfiejmû nej-
vût‰í v˘hodou vût‰iny tûchto materiálÛ je vyuÏití
nízké hmotnosti ve spojení s dal‰ími vynikajícími
vlastnostmi, napfiíklad schopností tepelné nebo
akustické izolace.

Mezi tyto materiály zcela jistû patfií i lehk˘ beton
z Liaporu, kter˘ se bûÏnû ve svûtû uplatÀuje
u mostÛ, v˘‰kov˘ch budov, sportovních staveb
nebo bytov˘ch domÛ. I v âeské republice se
v uplynulém roce objevily první realizace takto
fie‰en˘ch vylehãen˘ch konstrukcí.

Základním pfiedpokladem pro návrh a realizaci
v‰ech typÛ konstrukcí z tohoto materiálu v âR je
v˘roba kvalitního lehkého kameniva. Liapor® je
lehké kamenivo, které vzniká v˘palem a expan-
dací speciálních jílÛ, má tedy keramickou podsta-
tu. Vzhledem k pfievládajícímu objemovému po-
dílu Liaporu v tomto druhu lehkého betonu
(mezní objemov˘ podíl zrn Liaporu v lehk˘ch be-
tonech je aÏ 65 %), lze tento beton oznaãit pfií-
vlastkem „keramick˘”. Podstatn˘ objem tohoto
betonu tvofií keramická zrna a nikoli vzduchové
bubliny, jak je tomu napfiíklad u pûnobetonÛ.
Lehké betony z Liaporu mají také podstatnû
men‰í objemové zmûny neÏ pûnobetony. Ke-
ramické kamenivo Liapor® je v âR vyrábûno dle
certifikátu ã. 030 – 016160 a v˘robna je certifi-
kována dle ISO 9001.

MoÏnosti návrhu a pouÏití lehk˘ch betonÛ
z Liaporu
âSN 73 2402 uvádí rozdûlení lehk˘ch betonÛ
podle rozhodující funkce, pro kterou jsou navrho-
vány, na konstrukãní lehké betony, konstrukãnû
izolaãní lehké betony a tepelnû izolaãní lehké
betony.

Konstrukãní lehké betony mají jako základní
funkci nosnost a hlavním poÏadavkem je vysoká
pevnost pfii vyuÏití nízké objemové hmotnosti.
Pfiíkladem této aplikace keramického lehkého
betonu z Liaporu jsou stropní desky, nosné stû-
nové konstrukce, nosníky, trámy, mostní kon-
strukce, monolitick˘ beton ve stropech z nosníkÛ
a vloÏek, ve stropech s keramick˘mi tvarovkami
a podobnû. Pro tuto aplikaci se pouÏívají pfieváÏ-
nû hutné lehké betony, vãetnû samozhutÀujících.

Konstrukãnû izolaãní lehké betony plní jak funk-
ci nosnou tak tepelnû izolaãní. Jako pfiíklad této
aplikace keramického lehkého betonu z Liaporu
je moÏné uvést obvodové nosné a tepelnû izo-
laãní stûnové konstrukce, nosné a izolaãní pod-
kladní, v˘plÀové a vyrovnávací vrstvy. Pro tento
typ konstrukcí se pouÏívají jak hutné tak mezero-
vité lehké betony.

Tepelnû izolaãní lehké betony mají pfiedev‰ím
izolaãní funkci a vyuÏívá se u nich nejen nízká
hmotnost, ale pfieváÏnû v˘borné tepelnû izolaãní
vlastnosti. Pro tuto aplikaci se pouÏívají pfieváÏnû
mezerovité lehké betony.

Transportbetony z Liaporu
Nejvût‰í objem betonÛ ve stavebnictví tvofií trans-
portbetony. I zde je moÏné vyuÏít kladn˘ch vlast-
ností tûchto lehk˘ch betonÛ a bez nárokÛ na
vût‰í investice do zafiízení betonáren je lze nabíd-
nout jako transportbetony.

Lehké betony z Liaporu je moÏno dopravovat
a ukládat do konstrukcí stejn˘mi zpÛsoby a pro-
stfiedky jako obyãejné betony.

Transportbetony z Liaporu z hlediska
zpÛsobu dopravy
Z hlediska dopravy na staveni‰ti je moÏno lehké
transportbetony z Liaporu rozdûlit na:
• Dopravované ko‰i nebo ukládané pfiímo z do-

pravního prostfiedku
• Dopravované pneumaticky
• âerpatelné

Doprava ko‰i nebo pfiímé ukládání
Pomocí ko‰Û je moÏné dopravovat lehké betony
libovolného sloÏení a konzistence. V˘hodou pro
lehké betony z Liaporu je, Ïe ko‰ mÛÏe mít vût‰í
objem neÏ v pfiípadû obyãejného betonu, ãímÏ
se zv˘‰í v˘kon pfii ukládání.

Pneumatická doprava
Jednofrakãní mezerovité lehké betony z Liaporu
je moÏno dopravovat pneumatickou dopravou
pomocí zafiízení s uzavfienou tlakovou nádobou.
Podmínkou je, aby zrna Liaporu v betonu mûla
jen tenkou obálku z cementového tmelu. Tak je
moÏno dopravovat lehk˘ beton do v˘‰ky aÏ 30 m
a celková délka potrubí mÛÏe b˘t aÏ 100 m. Této
metody je úãelné vyuÏít napfi. pfii provádûní pod-
kladních podlahov˘ch vrstev v rozlehl˘ch objek-
tech. PryÏové potrubí mÛÏe b˘t nataÏeno chod-
bami objektÛ do jednotliv˘ch místností leÏících
hluboko uvnitfi objektu. 

âerpání
Lehké betony z Liaporu je moÏno dopravovat
také ãerpáním. Pfii ãerpání je tfieba dodrÏet násle-
dující zásady:
• Beton musí obsahovat vût‰í podíl drobn˘ch

ãástic a pfied ãerpáním musí mít beton vy‰‰í
vodní souãinitel. 

• Je nutno pouÏít speciální pfiísadu, která pÛsobí
jako stabilizátor, zabraÀuje rozmû‰ování tekuté
ãerstvé smûsi pfied ãerpáním a zlep‰uje ãerpa-
telnost betonu. 

• Pro v˘robu ãerpatelného lehkého betonu z Lia-
poru je vhodné pouÏít ne zcela such˘ Liapor®,
doporuãena je poãáteãní vlhkost minimálnû
7 % hmotnosti. Toho se dosáhne uloÏením
Liaporu na otevfiené skládce a kropením.
V˘robce lehkého keramického kameniva, firma

Lias Vintífiov, LSM k.s. poskytuje odborné ‰kole-
ní pracovníkÛm spolupracujících firem, které ãer-
pan˘ lehk˘ keramick˘ beton z Liaporu dodávají. 

Ze shora uvedeného je zcela zfiejmé, Ïe lehk˘
keramick˘ beton z Liaporu nabízí pro stavby po-
ãátku 3. tisíciletí nové alternativy fie‰ení vût‰iny
moderních stavebních konstrukcí.

Kontakt:
Lias Vintífiov, LSM k. s., 357 44 Vintífiov, 
tel.: 352 324 444, fax: 352 324 499
e-mail: info@liapor.cz,  http://www.liapor.cz

Oznaãení Ukládání betonu

Objemová Souãinitel 
Modul hmotnost tepelné 

pruÏnosti betonu vodivosti
[kg/m3] [Wm–1K–1] [kN/mm2]

MLB 2-650 1) ko‰em, pneumaticky 550 – 600 0,14 2,00
MLB3,5-975 1) ko‰em 900 – 975 0,19 3,75
LC 8/9 D1,2 2) ko‰em, ãerpadlem 1000 – 1200 0,31 6,00
LC 12/13 D1,4 2) ko‰em, ãerpadlem 1200 – 1400 0,40 9,00
LC 16/18 D1,6 2) ko‰em, ãerpadlem 1400 – 1600 0,60 12,70
LC 20/22 D1,8 2) ko‰em, ãerpadlem 1600 – 1800 0,69 17,20
LC 25/28 D2,0 2) ko‰em, ãerpadlem 1800 – 2000 0,77 22,70

Tabulka lehk˘ch keramick˘ch betonÛ z Liaporu 1)

Poznámky: 1) Znaãení betonÛ dle âSN 73 2402 
2) Znaãení betonÛ dle âSN EN 206 -1


