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Mostní římsa je prvním výrobkem, u kterého se v rámci prefavýroby ve spo-

lečnosti SMP CZ, a. s., podařilo aplikovat beton se syntetickými vlákny. 

Vláknobeton C30/37 XF4, jehož receptura byla vyvinuta ve spolupráci 

společnosti SMP CZ, a. s., a Fakulty stavební ČVUT, přináší ve výrobě 

mostních říms několik podstatných výhod. Vedle vysoké odolnosti betonu 

je hlavním přínosem úspora materiálu. Římsy z vláknobetonu mohou být 

subtilnější než klasické římsy. Nižší hmotnost říms přináší úspory i při 

dopravě prefabrikátů na stavbu a v jednodušší manipulaci. ❚ The bridge 

cornice is the product where concrete with plastic fibres was successfully 

applied within the framework of production of prefabricates by the SMP 

CZ company. C 30/37 XF4 fibre-reinforced concrete, the recepy of which 

was developed in cooperation between the SMP CZ company and the 

Faculty of Civil Engineering of the Czech Technical University, bring 

several substantial advantages in the production of bridge cornices. 

Besides the high durability of concrete, the main benefit is the economy 

of material as the cornices made of fibre-reinforced concrete can be more 

delicate. Their lower mass also cuts the cost of transport and the easier 

handling is also appreciated. 

V roce 2006 byl rámci spolupráce mezi Fakultou staveb-

ní ČVUT v Praze a společností SMP CZ, a. s., zahájen vývoj 

receptury betonu C30/37 XF4 se syntetickými vlákny se 

zamýšleným využitím pro výrobu vybraných prefabrikátů 

ve VMS Brandýs nad Labem. Pozornost byla zaměřena pře-

devším na zavedení výroby vláknobetonu v praktických pod-

mínkách výrobny prefabrikátů. Požadavkem bylo využití stá-

vajících výrobních zařízení bez nároků na zvláštní postupy či 

dodatečné vybavení. 

VÝVOJ A LABORATORNÍ  ZKOUŠKY BETONU

Na základě analýzy potřeb výrobního závodu bylo rozhodnu-

to vyvinout recepturu vláknobetonu C30/37 XF4. Tato třída 

betonu je velmi často používána v rámci výroby prefabriká-

tů pro objekty pozemních komunikací, např. prvky mostních 

konstrukcí, protihlukové stěny a silniční svodidla. Přes oče-

kávanou vyšší náročnost na reologii byl beton vyvíjen jako 

samozhutnitelný.

Od počátku řešení úkolu byl kladen důraz na praktickou 

využitelnost betonu pro výrobu prefabrikátů v podmínkách 

konkrétního výrobního závodu. Základním požadavkem bylo 

využití složek pro výrobu betonu, které byly ve výrobním 

závodě již zavedeny. Seznam složek použitých pro receptu-

ru vláknobetonu je následující:

• cement CEM I 52.5 R

• mletý vápenec (filer)

• těžené kamenivo frakcí 0–4 a 4–8 mm 

• drcené kamenivo frakce 8–16 mm 

• plastifikátory (dva typy na bázi karboxylátů)

• provzdušňovací přísada

• stabilizační přísada

• křemičitý úlet (mikrosilika)

• syntetická vlákna

Po předběžných zkouškách byla pro recepturu zvolena 

polypropylenová vlákna Forta Ferro délky 54 mm. Hlavní 

problematikou, která byla řešena při návrhu receptury, bylo 

dosažení reologických vlastností čerstvého betonu vyho-

vujících pro samozhutnitelný beton. Pro výrobu byla důleži-

tá nízká viskozita čerstvého betonu, což si vyžádalo relativ-

ně vysokou dávku vody v receptuře. Pro zajištění požadova-

né odolnosti pro stupeň vlivu prostředí XF4 bylo vedle pro-

vzdušnění třeba použít i mikrosiliku.

PROVOZNÍ  ZKOUŠKY A VÝROBA

Provozní zkoušky ukázaly, že samozhutnitelné vlastnos-

ti betonu lze v daných podmínkách zachovat při dávce vlá-

ken Forta Ferro přibližně do 4 kg/m3. Při vyšší dávce již vlák-

na ovlivňovala reologické vlastnosti čerstvého betonu do té 

míry, že beton vyžadoval zhutnění.

Na základě provozních zkoušek byla stanovena definitivní 

receptura s dávkou vláken Forta Ferro 3,5 kg/m3 a vypraco-

vána standardní průkazní zkouška vláknobetonu. 

MOSTNÍ  Ř ÍMSA

Mostní římsa byla prvním prefabrikátem, kde byla vyvinutá 

receptura vláknobetonu C30/37 XF4 použita pro hromadnou 

výrobu, protože je to jednoduchý prvek, který je pro odladění 

nové technologie vhodný. 

Mostní římsa tvoří boční pohledový líc nosné konstrukce 

mostu. Jedná se o nenosný prvek, který však musí být spo-

lehlivě ukotven k nosné konstrukci a musí být odolný proti 

uvolňování úlomků při případné poruše. Beton mostní římsy 

je ve zvýšené míře vystaven působení degradačních vlivů, 

zejména působení mrazu ve spojení s vodou a chemickými 

rozmrazovacími látkami je zde velmi intenzivní, což by mohlo 

beton výrazně narušit během krátké doby (několika let). Jeli-

kož u mostní římsy se v našich podmínkách předpokládá 

životnost minimálně padesát let, musí beton říms vyhovovat 

přísným požadavkům na odolnost, kterou je nutno prokázat 

předepsanými zkouškami. 

Návrh mostní římsy byl upraven pro výrobu z navržené 

receptury vláknobetonu. V první fázi výroby byla ještě čás-

tečně ponechána klasická ocelová výztuž, avšak o podstat-

ně menším průměru prutů a ve sníženém množství v porov-

nání s klasickou římsou. Lze předpokládat, že technologic-

ký vývoj vláknobetonu v budoucnu umožní klasickou ocelo-

vou výztuž u mostní římsy zcela vypustit a budou zachová-

ny pouze ocelové kotevní prvky.

PRŮMYSLOVÁ VÝROBA VLÁKNOBETONU

Proces výroby vláknobetonu byl ve výrobním závodě zvlád-

nut poměrně bez problémů. Předpokladem samozřejmě bylo 

kvalitní mísicí centrum ovládané pomocí výpočetní techniky 

a zkušený personál výrobny. 

Běžné složky jsou váženy a dávkovány standardním způ-

sobem a vlákna jsou přidávána do míchačky obsluhou mísi-

cího centra ručně. Obsluha byla pro danou činnost řádně 

proškolena. Vlákna Forta Ferro jsou dodávána v balení 

po 1 kg v rozpustitelných papírových sáčcích, takže ruční 

dávkování spočívá ve vhození předepsaného počtu sáčků 

do míchačky. Z hlediska dostatečného rozptýlení vláken je 

rozhodující dodržení jejich včasného dávkování, a to nejlé-

pe do suchých složek před dávkováním záměsové vody. 

Pro spolehlivé rozptýlení vláken postačí doba míchání 90 

až 120 s.
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Náběh hromadné výroby vláknobetonu ve výrobním závo-

dě si nevyžádal žádná mimořádná opatření nad rámec sys-

tému řízení kvality výroby běžných betonů. Doprava čer-

stvého betonu probíhala standardním postupem pomo-

cí jeřábu a nádob na beton, vyhovující byla i čerpatelnost. 

Ukládání betonu nevyžadovalo, kromě vyškolení personá-

lu, žádná zvláštní opatření. V rámci výroby říms, tj. plošných 

dílců s jednoduchými tvary, měl beton vyhovující samozhut-

nitelné vlastnosti.

Z hlediska dlouhodobých výsledků kontrolních zkoušek lze 

konstatovat, že vláknobeton s rezervou splňuje parametry 

požadované pro třídu C30/37 XF4. Např. v roce 2009 bylo 

provedeno devadesát devět zkoušek krychelné pevnosti. 

Průměrná pevnost byla 52 N/mm2 při směrodatné odchylce 

2,99 N/mm2. Rovněž odolnost betonu proti působení vody, 

mrazu a chemických rozmrazovacích látek byla s rezer-

vou vyhovující, průměrná hodnota odpadu byla 100 g/m2 

po 75 cyklech metodou C dle ČSN 73 1326 změna 1, což 

je hluboko pod maximální přípustnou hodnotou odpadu 

1000 g/m2.

DALŠÍ  MOŽNOSTI  POUŽIT Í  VLÁKNOBETONU

Vedle mostní římsy byl vyvinutý vláknobeton zkoušen 

i na několika dalších typech prefabrikátů. Z výrobního pro-

gramu byly jako vhodné pro použití vláknobetonu vytipovány 

prefabrikované schodnice a silniční svodidla. Zejména u svo-

didel nabízí použití vláknobetonu novou kvalitu, která spočívá 

v podstatném snížení rizika oddělování úlomků betonu v pří-

padě nárazu vozidla do konstrukce. 

PŘÍNOSY VLÁKNOBETONU V  PODMÍNKÁCH 

VÝROBNY PREFABRIKÁTŮ 

Zkušenosti s praktickou aplikací vláknobetonu C30/37 XF4 

v podmínkách výrobny prefabrikátů prokázaly, že u most-

ní římsy a dalších vybraných prefabrikátů může být použi-

tí vláknobetonu přínosné. Při výběru prefabrikátů pro aplikaci 

vláknobetonu je nutno analyzovat všechny potenciální výho-

dy i omezení, a to jak při výrobě, tak i při dopravě prefabri-

kátu a jeho zabudování do konstrukce. Zároveň je třeba zvá-

žit zlepšení životnosti a spolehlivosti prefabrikátu z vláknobe-

tonu, zejména z hlediska snížení rizika případných reklama-

cí. Použití vláknobetonu může přinést i novou, dříve nedosa-

hovanou kvalitu či vlastnost prefabrikátu, což se může stát 

konkurenční výhodou. 

Hlavní výhody vláknobetonu z pohledu výrobce prefabriká-

tů lze shrnout do následujících bodů:

• částečná nebo úplná náhrada ocelové výztuže, možné sní-

žení ceny a pracnosti při výrobě

• subtilnější prefabrikáty, úspora materiálu a snížení ceny, 

menší nároky při dopravě a manipulaci

• omezení smršťovacích trhlin v betonu, zlepšení kvality pre-

fabrikátů

• zlepšení spolehlivosti a trvanlivosti prefabrikátů, snížení rizi-

ka reklamací

• možnost získat novou vlastnost či kvalitu prefabrikátu, bez 

vláknobetonu obtížně dosažitelnou (např. větší houževna-

tost, vyšší trvanlivost)

Otázkou zůstává do určité míry cena, za kterou jsou syn-

tetická vlákna do betonu komerčně nabízena. Ekonomická 

Obr. 1 Mostní římsa z vláknobetonu ❚ Fig. 1 Fibre concrete cornice

Obr. 2 Montáž mostních říms ❚ Fig. 2 Cornice fixing

Obr. 3 Čerstvý vláknobeton ❚ Fig. 3 Fresh fibre concrete

Obr. 4 Silniční svodidlo z vláknobetonu ❚ Fig. 4 Fibre concrete road 

barrier

Obr. 5 Schodnice z vláknobetonu ❚ Fig. 5 Fibre concrete step
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rozvaha je obvykle jedním z rozhodujících kritérií pro přije-

tí a praktické použití nové technologie. Cena vláken, pokud 

by byla příliš vysoká, může být limitujícím faktorem pro větší 

rozšíření vláknobetonu v praxi. 

ZÁVĚR

Vývoj, laboratorní a provozní zkoušky betonu C30/37 XF4 

se syntetickými vlákny prokázaly možnost průmyslové výro-

by prefabrikátů z vláknobetonu bez nutnosti úprav stávají-

cího výrobního zařízení a beze změn v systému řízení kvali-

ty výroby. Při důsledné analýze možností a přínosů vlákno-

betonu v podmínkách průmyslové výroby byly vytipovány 

a vyráběny prefabrikáty, u kterých může použití vláknobeto-

nu přinést technické, kvalitativní i ekonomické výhody. Záro-

veň se v praxi úspěšně podařilo eliminovat některé omezují-

cí vlastnosti vláknobetonu, např. vliv vláken na reologii čers-

tvého betonu a relativně vyšší náklady na 1 m3 vláknobetonu 

v porovnání s běžným betonem. 
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e-mail: fidransky@smp.cz

oba: SMP CZ, a. s.
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tel.: 326 377 825, fax: 326 377 835, www.smp.cz
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Mott MacDonald Ltd.
je jedna z nejv tších sv tových 
multi-disciplinárních projektov  
inženýrských konzulta ních 
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Mott MacDonald Praha, s.r.o. je eská pobo ka 
mezinárodní spole nosti Mott MacDonald Ltd. 
Naše organizace poskytuje služby v mnoha 
oblastech inženýrského poradenství a projektového 
managementu. Jedná se o poradenské služby, 
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ízení a supervize projekt .

Tyto innosti zajiš ujeme v t chto oblastech: 

Silnice a dálnice
Železnice
Mosty a inženýrské konstrukce
Tunely a podzemní stavby
Vodní hospodá ství
Životní prost edí
Geodetické práce
Gra  cké aplikace
Inženýring a konzulta ní innost

Kontakt:
Mott MacDonald Praha, spol. s r.o.
Ing. Ji í Petrák
Národní 15, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 412 800, fax: +420 221 412 810
www.mottmac.com, e-mail: mottmac@mottmac.com

síla
zkušenosti

McDonald_inzerce1/2A4_new logo.indd   1 6.10.2009   14:07:21

4

5


