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TRENDY V TECHNOLOGII BETONU
NEW TRENDS IN TECHNOLOGY OF CONCRETE

M I L A D A M A Z U R O V Á , V L A D I M Í R V E S E L¯ ,
MICHAL ·TEVULA
Beton, dnes jeden z nejpouÏívanûj‰ích materiálÛ, je zároveÀ jedním z nejstar‰ích. Podle Plinia existovaly v Egyptû v dobû asi
3 600 let pﬁ. Kr. sloupy z umûlého kamene. V dobû ¤ímské ﬁí‰e
se jiÏ pouÏíval zcela bûÏnû pod oznaãením „concreto“. CaesarÛv
vojensk˘ stavitel Marcus Vitruvius Pollio ve svém spise „De architectura“ pí‰e: „Existuje také jeden druh prá‰kovitého písku (pozn.
puzzolán), kter˘ pﬁirozen˘m zpÛsobem vytváﬁí podivuhodné
vûci. Vyskytuje se v kraji u Bají, na území mûsteãek leÏících
v okolí Vesuvu. Smíchán s pískem a vápnem a s drobn˘m kamením dodává prá‰ek pevnosti nejen stavbám vÛbec, ale dokonce s jeho pomocí tvrdnou pod vodou hráze stavûné v moﬁi.
Zdá se, Ïe tyto vlastnosti zpÛsobuje horká pÛda a mnoho pramenÛ pod touto hornatou oblastí……“.
Rychlého rozvoje kvality a pouÏití se beton doãkal v 19. století
s rozvojem hydraulick˘ch pojiv. V˘znamnou kapitolou se stal
Ïelezobeton (Monier, Hennebique) a v polovinû století 20. pak
pﬁedpjat˘ beton a transportbeton (viz ãlánek „âtyﬁicet let transportbetonu v âeskoslovensku“ v ãísle 4/2003).
Beton jako stavební materiál stále prochází vlastním technick˘m v˘vojem, kter˘ sleduje zejména poÏadavky na nûj kladené
ze strany projektantÛ, realizátorÛ i uÏivatelÛ staveb. První impuls
pro ‰iroké uplatnûní betonu, které zaãalo na poãátku 20. století,
byl dán poznáním, Ïe beton je stavební materiál s dobr˘mi mechanick˘mi vlastnostmi a ‰irok˘mi moÏnostmi tvarování pﬁímo
na stavbû, jehoÏ pouÏití pﬁiná‰í nespornû úspory pracnosti v procesu v˘stavby. ZároveÀ s plo‰n˘m roz‰íﬁením tohoto staviva
do‰lo k prudkému rozvoji teoretického a praktického v˘zkumu

jak pouÏívan˘ch materiálÛ, tak i betonu jako takového. S narÛstáním poznatkÛ a dlouhodob˘ch zku‰eností s uÏitím betonu se
roz‰iﬁovaly i dal‰í moÏnosti pro jeho modifikované pouÏití. Témûﬁ
po celé pﬁedcházející století vycházel v˘voj tohoto materiálu
z roz‰iﬁování spektra mechanick˘ch vlastností.
Po získání dlouhodob˘ch zku‰eností s funkcí betonu v konstrukcích v ãasovém horizontu 50 aÏ 100 let, zejména po získání poznatkÛ o trvanlivosti betonu v rÛzn˘ch podmínkách klimatick˘ch a s narÛstajícími zku‰enostmi s negativními vlivy zneãi‰tûného prostﬁedí, se na konci 20. století zaãíná stále více uplatÀovat poÏadavek na trvanlivost betonu v ãase. Zásadním pﬁelomem v pﬁístupu k betonu v Evropû bylo ukonãení procesu standardizace technick˘ch poÏadavkÛ vydáním jednotného evropského normativního pﬁedpisu EN 206-1. Základní filosofií tohoto
pﬁedpisu je zaruãit Ïivotnost betonu v konstrukci po dobu alespoÀ 50 let, tedy po dobu pﬁedpokládané morální Ïivotnosti stavby, s ohledem na mechanické namáhání stavby ale i nepﬁíznivé
vlivy prostﬁedí, kter˘m beton ve stavbû vzdoruje. To jistû povede
ke zv˘‰ení bezpeãnosti staveb a z hlediska dlouhodobého
i k úspoﬁe nákladÛ souvisejících s následnou údrÏbou i pﬁípadn˘mi vynucen˘mi opravami.
Tento pﬁístup vyÏaduje nové pﬁístupy i v technologii betonu pﬁi
navrhování receptur. Na samém poãátku návrhu je tﬁeba peãlivû
definovat prostﬁedí a podmínky, za jak˘ch bude beton do konstrukce zpracováván a za jak˘ch bude následnû fungovat. Dále je
tﬁeba odpovûdnû volit materiály a jejich mnoÏství, které zásadnû
ovlivÀují vlastnosti betonu. Do popﬁedí se v souãasnosti dostává
celkov˘ obsah alkálií (s ohledem na moÏnost pozdûj‰í alkalicko-kﬁemiãité reakce), obsah chloridÛ (s ohledem na ochranu v˘ztuÏe), celkov˘ obsah jemn˘ch ãástic nebo cementového tmelu

Obr. 1 ¤ez vysokopevnostním betonem,
TBG Metrostav, s. r. o.
Fig. 1 Section of high-strength concrete,
TBG Metrostav, Ltd.

Obr. 2 Struktura „jádra“ krychle
z vysokopevnostního betonu po zkou‰ce
pevnosti v tlaku, TBG Metrostav, s. r. o.
Fig. 2 Structure of the “core” of a cube from highstrength concrete after the compression
test of strength, TBG Metrostav, Ltd.
Obr. 3 Beton
a – bez mikrosiliky,
b – s mikrosilikou,
TBG BETONMIX,
s. r. o.
Fig. 3 Concrete:
a) without
microsilica,
b) with microsilica,
TBG BETONMIX, Ltd.
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Obr. 4 Barevn˘ beton, TBG Metrostav, s. r. o.
Fig. 4 Coloured concrete, TBG Metrostav, Ltd.

(smr‰Èování), délka zpracování a ﬁada dal‰ích. Pﬁi ﬁe‰ení tûchto
úloh narÛstá v˘znam chemick˘ch pﬁísad, umoÏÀujících daleko
pestﬁej‰í modifikaci vlastností betonu.
Dosud nejpouÏívanûj‰ím druhem plastifikátorÛ jsou plastifikátory na bázi lignosulfonátÛ (pﬁírodní chemické struktury obsahující sulfonátovou a hydroxylovou skupinu). Tyto pﬁísady jsou uÏívány jiÏ dlouhodobû a zaji‰Èují pomûrnû dobrou zpracovatelnost
ãerstvého betonu v ãase. Jejich nev˘hodou z pohledu poÏadavku dne‰ní doby je ne pﬁíli‰ velká moÏnost redukce zámûsové vody a urãité zpomalení procesu tuhnutí. Dal‰ím typem pﬁísad,
které jiÏ mají tradici desetiletí jsou superplastifikátory, látky vyrábûné na syntetické bázi. Základními druhy jsou formaldehyd-naftalén-sulfonáty (SNF) a formaldehyd-melaminsulfonáty (SMF).
Tyto pﬁísady vnesly do betonu vy‰‰í stupeÀ ztekucení, tedy moÏnost podstatnûj‰í redukce zámûsové vody bez, nebo jen s nepatrn˘m vlivem na proces tuhnutí betonu. V souãasnosti se v oblasObr. 6 Rekonstrukce kanalizace v Brnû – plnûní bednûní, realizace
SUBTERRA, a. s.; SCC betony v objemu 1100 m3, TBG
Betonmix, a. s. , betonáÏ po krocích 13,5 aÏ 27 m3 v únoru
aÏ ãervnu 2003; technologie betonu BETOTECH, s. r. o.:
pevnost betonu 46,3 +/– 2,5 MPa, objemová hmotnost
2250 +/– 30 kg/m3, konzistence 705 +/– 35 mm rozlití
obráceného Abramsova kuÏele, ãas odbednûní 16 aÏ
20 hod.; stavební chemie Sika CZ, s. r. o.
Fig. 6 Reconstruction of sewerage in Brno – filling of the formwork
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Obr. 5 Detail betonové smûsi ãerpané 30 m pod zem pro betonáÏ
klenby ve stanici metra Kobylisy, TBG Metrostav, s. r. o.
Fig. 5 Detail of concrete mix pumped into the depth of 30 m below
the ground for concreting of the vault in metro station
Kobylisy, TBG Metrostav, Ltd.

ti stavební chemie do betonu stále více uplatÀují superplastifikátory nové generace na bázi polykaroxylát-polyoxyetylénu (PCP),
které vyvolaly zhruba pﬁed 15 lety revoluci v prÛmyslu v˘roby pﬁísad. Stavba molekul tûchto pﬁísad je zcela odli‰ná od pﬁedchozích a nûkdy b˘vají oznaãovány jako „hﬁebenové polymery“. Míra
ztekucení ãerstvého betonu, pﬁípadnû redukce zámûsové vody,
je znaãnû vy‰‰í neÏ u pﬁedchozích superplastifikátorÛ (SNF, SMF)
a jejich uÏití umoÏÀuje v˘robu samozhutniteln˘ch a samonivelaãních smûsí. Vedlej‰ím úãinkem tûchto pﬁísad mÛÏe b˘t ponûkud vy‰‰í provzdu‰Àování ãerstvého betounu a zpomalení tuhnutí. Dosud posledním krokem ve v˘voji superplastifikátorÛ jsou
chemické struktury na bázi amino-fosfát-polyoxyetylénu (APP).
Tyto superplastifikátory se vyznaãují zejména vysok˘m stupnûm
stability konzistence. PouÏitím superplastifikátorÛ nové generace
je moÏné dosáhnout velkého zlep‰ení uÏitn˘ch vlastností betonu
pokud jde o sníÏení obsahu zámûsové vody a ztráty zpracovatelnosti. Trendem v dal‰ím v˘voji bude jistû minimalizace vlivu plastifikátorÛ na dobu tuhnutí, míru nebo stabilitu provzdu‰Àování
Obr. 7 Kolektor v Brnû, stanovení konzistence metodou slum-flow test
Fig. 7 Collector in Brno, consistency determination by the slum-flow
test
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Obr. 8 Kolektor v Brnû – stabilní SCC v bednûní
Fig. 8 Collector in Brno – stable SCC in formwork

Obr. 9 Kolektor v Brnû – odbednûná konstrukce
Fig. 9 Collector in Brno – the structure after formwork removal

a moÏnosti jejich pouÏití pﬁi eliminaci sedimentace ãerstvého
betonu. RovnûÏ bude tﬁeba ﬁe‰it kompatibilitu pﬁísad se v‰emi
typy cementÛ a dal‰ími typy pﬁísad.
V Y S O K O P E V N O S T N Í A V Y S O K O H O D N OT N É B E T O N Y
Vysokopevnostní a vysokohodnotné betony zaãaly ve svûtû vznikat jiÏ v devadesát˘ch letech a jejich rozvoj dále pokraãuje i pﬁes
jejich vy‰‰í cenu. Princip dosaÏení vysok˘ch pevností betonu spoãívá v rovnomûrnûj‰í a hutnûj‰í struktuﬁe betonu s minimem pórÛ a zvût‰ení podílu zhydratovaného cementu. Jako spodní hranice pro vysokopevnostní betony se povaÏuje pevnost v tlaku po
28 dnech 60 MPa. Horní hranice není urãena. V Japonsku byla
postavena lávka z betonu o pevnosti 210 MPa. V Evropû jsou
známé pﬁíklady staveb z vysohodnotného betonu z Norska, Holandska, Dánska, Francie. PﬁestoÏe v âeské republice jsou dnes
tyto betony jiÏ normovány a nûkteré betonárny mají zpracovánu
technologii v˘roby a dopravy vysokohodnotného transportbetonu a beton napﬁ. C 60/75 certifikován, není doposud projektanty tento beton navrhován a vyuÏíván.
Pro vysokohodnotné betony se pouÏívají portlandské cementy
v dávkách 450 aÏ 800 kg/m3, drobné tûÏené kamenivo, hrubé

drcené kamenivo o vysoké pevnosti (obr. 1 a 2), pﬁímûsi a pﬁísady. Nejãastûji uÏívanou pﬁímûsí je mikrosilica (kﬁemiãité úlety)
v dávkách 20 aÏ 200 kg (obr. 3), jemnû mlet˘ vápenec, mikromletá struska, elektrárensk˘ popílek, kamenné fillery. Pro zv˘‰ení
houÏevnatosti byl do nûkter˘ch betonÛ aplikován pﬁídavek v˘ztuÏe ze speciálních ocelov˘ch vláken a to v dávkách aÏ 150 kg/m3.
Jako pﬁísady se obvykle uÏívají vysoce úãinné superplastifikátory
na bázi polykarboxilátÛ. Do urãit˘ch konstrukcí byla rovnûÏ pﬁidávána expanzní pﬁísada omezující smr‰tûní. Nûkteré betony byly
vyrobeny jako ultrajemné s maximálním zrnem kameniva
0,6 mm a s pﬁídavkem ocelového prachu. Materiálové charakteristiky, technologie v˘roby, ukládání a o‰etﬁování vysokopevnostních a vysokohodnotn˘ch betonÛ jsou dnes jiÏ pomûrnû dobﬁe
prozkoumané a publikované.
Vysoké pevnosti tûchto betonÛ dovolují mnohem subtilnûj‰í
konstrukce a tím niÏ‰í objem betonu a sníÏení mnoÏství v˘ztuÏe.
Nejefektivnûj‰í oblast vyuÏití vysokopevnostních betonÛ jsou
svislé nosné prvky namáhané velkou osovou silou a mal˘m ohybov˘m momentem. Dále se pouÏívají s v˘hodou ve spﬁaÏen˘ch
konstrukcích. Rozvoj pouÏití vysokohodnotn˘ch betonÛ je zaznamenán ve svûtû i v mostním stavitelství, kde tento beton zaru-

Obr. 10 Silniãní obchvat âáslav-GolãÛv Jeníkov, dodávka cementÛ
Holcim (âesko), a. s., ãlen koncernu
Fig. 10 By-pass between âáslav and GolãÛv Jeníkov, delivery of
cements Holcim (Czech Republic), JSC, member of concern

Obr. 11 Estakáda Hluboãepy-Barrandov, dodávka cementÛ Holcim
(âesko), a. s., ãlen koncernu
Fig. 11 Elevated road between Hluboãepy and Barrandov, delivery of
cements Holcim (Czech Republic), JSC, member of concern
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Obr. 12 V˘robna transportbetonu z poãátku 70. let (Praha – ëáblice)
Fig. 12 Mixing plant at first 70. years (Prague – ëáblice)

Obr. 13 Skládka kameniva u v˘robny transportbetonu z poãátku 70. let
Fig. 13 Dump aggregate at the mixing plant at first 70. years

Obr. 14 Souãasná v˘robna transportbetonu s uskladnûním kameniva
v zásobnících (Praha–Hole‰ovice, Skanska Transbeton, s. r. o.)
Fig. 14 Recent mixing plant with aggregate storaged in silos

Obr. 15 Zaﬁízení pro recyklaci ãerstvého betonu
Fig. 15 Facility for recycling of fresh concrete

ãuje nejen lep‰í trvanlivost, ale otevírá téÏ moÏnost hospodárnûj‰ích návrhÛ. Ve spojení se samozhutniteln˘m betonem, kter˘
odbourává vliv lidského faktoru na v˘slednou kvalitu a zvy‰uje
rychlost betonáÏe, dochází pﬁes vy‰‰í finanãní nároãnost vysokohodnotného betonu k úsporám nejen pﬁi v˘stavbû, ale i pﬁi
budoucí údrÏbû, neboÈ degradaãní procesy se u vysokohodnotného betonu v˘raznû zpomalují a redukují se tak finanãní prostﬁedky potﬁebné na opravy.
V ¯ R O B A T R A N S P O R T B E T O N U A Î I V OT N Í P R O S T ¤ E D Í
KaÏd˘ z nás má v Ïivé pamûti obrázky z dob „budování lep‰ích
zítﬁkÛ“, kdy u betonáren pojíÏdûly automixy po nápravy se brodící bahnem a chÛze byla nebezpeãná i ve vysok˘ch holínkách
(obr. 12 a 13). V kontrastu s touto vzpomínkou je aktuální skuteãnost.
Dnes je vût‰ina betonáren moderní v˘robnou se ‰piãkov˘m
Ing. Milada Mazurová
TGB Metrostav, s. r. o.
Rohanské nábﬁ. 68, 186 00 Praha 8
www.tbg-metrostav.cz

6

B

strojním vybavením, poskytující velmi kultivované pracovní prostﬁedí. V˘roba betonu se musí ﬁídit souãasn˘mi legislativními
pﬁedpisy, jejichÏ znaãná ãást se vûnuje ochranû Ïivotního prostﬁedí (obr. 14). Pﬁi v˘stavbû nov˘ch a rekonstrukcích stávajících
v˘roben betonu jsou pak poÏadavky na minimální hluãnost,
pra‰nost, nakládání s odpady apod., zahrnuty jiÏ ve fázi projektu.
Zcela standardním vybavením v˘robny transportbetonu je zaﬁízení na recyklaci zbytkového betonu (obr. 15). Beton je zde rozdûlen na kamenivo a kalovou vodu, které jsou znovu pouÏity pﬁi
v˘robû betonu. Samozﬁejmou souãástí vzhledu betonáren je
i úprava okolí ozelenûním a z hlediska estetického, obchodního
a reklamního perfektní vhled celého strojního zaﬁízení.
DÛraz na ekologickou stránku v˘roby betonu se odráÏí v pravidelném vyhodnocování „Ekologické betonárny“ evropsk˘m
(ERMCO) i ãesk˘m (SVB âR) svazem v˘robcÛ transportbetonu.
Fotografie z archívu ãlenÛ SVB âR

Ing. Vladimír Vesel˘
Betotech, s. r. o., 266 01 Beroun 660
tel.: 311 644 763, fax: 311 644 710
e-mail: vladimir.vesely@cmeem.cz
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Ing. Michal ·tevula, PhD.
Svaz v˘robcÛ betonu âR
Na zámecké 9, 140 00 Praha 4
e-mail: svb@svb.cz, www.svb.cz
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