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MOŽNOSTI VYUŽITÍ UPRAVENÉ JEMNÉ FRAKCE 
ODPADNÍHO BETONU PRO VÝROBU LEHČENÝCH 
BLOKŮ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ BUDOV
Pavel Tesárek, Zdeněk Prošek

Příspěvek se zabývá možnostmi využití upraveného recyklovaného odpadního betonu frakce 0–1 mm jako 
náhrady za kamenivo v lehčených cementových kompozitech. V článku jsou porovnány užitné vlastnosti ně-
kolika navržených směsí, které se liší množstvím použité pěnotvorné přísady a  mikrovláken. Stanoven byl 
soubor vybraných mechanických a  tepelně-vlhkostních vlastností. Lehčený cementový kompozit lze využít 
pro prefabrikovanou výrobu tvárnic pro zdění nebo jako transportbeton.

POTENTIAL FOR USING MODIFIED FINE AGGREGATE FROM WASTE CONCRETE IN THE PRODUCTION 
OF LIGHTWEIGHT BLOCKS FOR EXTERNAL PARTS OF BUILDINGS
The paper deals with the potential of using very fine aggregate (<1 mm) from recycled waste concrete as 
a substitute for ordinary fine aggregate in lightweight cement composites. The article compares utility properties 
of several mixes, which differ in the amount of foaming agent used and the use of microfibres. A set of selected 
material properties, namely mechanical and thermal/moisture related was established. Such lightweight 
cementitious composites can be used in the shape of precast blocks or as ready-mixed concrete.  

V současné době tvoří v Evropské unii  
stavební a demoliční odpady (SDO) té
měř 33 % z 2,5 mld. t vyprodukované
ho odpadu [1], přičemž cca 25 % SDO 
tvoří beton. Mezi známé aplikace pat
ří použití recyklovaného betonu frak
ce 1–32 mm, a to jako recyklovaného 
kameniva do betonu nebo cemento
vých kompozitních materiálů [2]. Při 
současné snaze recyklovat co největší 
množství SDO však může vznikat po
měrně velké množství zbytkového od
padu, který je dále využitelný jen čás
tečně. Mezi takovéto materiály patří 
např. zbytky betonu frakce 0–1 mm. 

Odpadní frakci 0–1 mm je možné 
efektivně upravit např. vysokorych

lostním mletím. V  této frakci je ce
mentová matrice s  nezhydratovaný
mi a  hydratovanými slínky s  dalšími 
produkty z  hydratace a  původní ka
menivo frakce 0–1 mm nebo kameni
vo podrcené při zpracování betono
vého recyklátu. Upravený betonový 
recyklát frakce 0–1 mm může být po
užitý jako náhrada přírodního písku 
při výrobě materiálů na bázi cemen
tu, a  to až ze 100 %, a  díky svému 
specifickému složení též jako náhra
da cementu [4].

Užitné vlastnosti cementových 
kompozitních materiálů s  recyklá
tem je možné dále efektivně upravo
vat při použití druhotných surovin ze 

2a 2b

stavebního nebo i jiných odvětví prů
myslu, např. pomocí vápence, mra
moru, strusky nebo popíku [5].

Příspěvek navazuje na základní 
výzkum prováděný v  rámci projek
tu Grantové agentury ČR č. GA17 
06771S s  názvem Možnosti využi
tí mikromletého recyklovaného be
tonu jako mikroplniva s  pojivovými 
vlastnostmi, který byl řešen v letech 
2017 až 2019. Po jeho úspěšném 
ukončení bylo snahou aplikovat „la
boratorní“ výzkum v  praxi a  ověřit 
funkčnost navržených materiálů ve 
skutečných podmínkách s  ohledem 
na praktické využití ve stavebním 
průmyslu.
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Materiály a vzorky 
Vzorky lehčených cementových kom
pozitů jsou na bázi cementové mat
rice s  použitím mikromletého plniva 
a  recyklovaných vláken, vylehčeny 
jsou pomocí pěnotvorné přísady.

Jako pojivo byl použit portland
ský cement CEM I  42,5 R (dle ČSN  
EN 1971 [6]) s vysokým podílem slín
kových minerálů (95 hm. %), kde bylo 
největší zastoupení alitu (74,6 hm. %). 
Jako mikromleté plnivo byl použit 
jemný mikromletý recyklovaný od
padní beton (REC), jenž byl vyroben 
drcením 100 let starého konstrukční
ho betonu získaného při rekonstrukci 
stávající haly zrušené továrny Walter 
Motors, založené Josefem Walterem 
v  roce 1911. V  prvotní fázi recyklace 
vznikla drcením SDO frakce 0–32 mm, 
ze které byla odstraněna ocelová vý
ztuž a  odseparována frakce 0–1 mm. 
V  další fázi byla frakce 0–1 mm dále 
upravena vysokorychlostním elektric
kým mlýnem (SBD 800 od společnosti 
Lavaris) na výsledný použitý recyklát.

Křivku zrnitosti mikromletého re
cyklátu v  porovnání s  použitým poji
vem je možné vidět na obr. 1. Výsledný 
mikromletý recyklát je ostrohranný, 
zrna mají kulovitý tvar a jeho zapoje
ní do mikrostruktury je vidět na obr. 2. 
V rámci experimentu byl CEM I 42,5 R 
použit s REC v poměru 2 : 3, který vy
chází dle předchozího výzkumu pro 
danou aplikaci jako nejvýhodnější [7]. 

Pro napěnění struktury lehčeného 
cementového kompozitu bylo použi
to pěnidlo na bázi amidů a  kyseliny 
sulfonové. Samotná pěna byla vyro
bena pěnogenerátorem tzv. ex situ 

a následně vmíchána do čerstvé smě
si. Použité pěnidlo do pěnogenerá
toru bylo v  koncentraci 50% roztoku 
s  pěnivostí 35 ml/g a  stabilitou pě
ny 465 min. Více informací o  výbě
ru druhu pěnidla a  jeho koncentrace 
lze nalézt v předchozím výzkumu [8], 
kdy bylo také zjištěno, že množství 
záměsové vody negativně ovlivňuje 
celkovou stabilitu napěněné struktu
ry cementového kompozitu. Z  toho
to důvodu byla použita mikrovlákna 
v  kombinaci se superplastifikátorem 
na bázi modifikovaného polykar
boxylátu. Použité dávky superplasti
fikátoru v  hmotnostních procentech 
pojiva byly dle doporučení výrobce, 
tedy 2,5 hm. %. Pro ztužení napěněné 
struktury byla použita mikrovlákna 
o průměru 32 µm a délce 4 mm od vý
robce Trevos, která byla vyrobena ze 
100% recyklovaného polypropylenu.

Z uvedených materiálů byly vyrobe
ny vzorky dle tab. 1. Jednotlivé směsi 
se mezi sebou lišily tak, aby bylo mož
né stanovit optimální vylehčení s ohle
dem na výsledné užitné vlastnosti, 
v  tomto případě mechanické a  tepel
nětechnické, a dále určit efekt využití 
mikrovláken na „zpevnění“ struktury. 
Všechny vyrobené směsi měly stej
ný vodní součinitel (v/c  =  0,5). V  rám
ci ověření rozměrového efektu (size 
effect) byly v laboratoři postupně vyro
beny vzorky různých velikostí, a  to až 
po velikost 500 × 250 × 250 mm (obr. 3). 
Pro testování byly následně použity 
krychle o velikosti hrany 150 mm.

Od každé směsi bylo vyrobeno šest 
krychlí s  hranou 150 mm, které by
ly odformovány po 24 h od vyrobení 
a  uloženy volně v  laboratorním pro
středí při teplotě 22 ± 1 °C a relativní 
vlhkosti 45 ± 4 %. 

Označení CEM I 42,5 R 
[kg]

REC 
[kg]

Plastifikátor 
[g]

Mikrovlákna 
[g]

Pěnotvorná 
přísada [g]

Voda 
[kg]

A 11,2 16,8 280 280 336 5,6

B 11,2 16,8 280 280 252 5,6

C 11,2 16,8 280 0 252 5,6

D 11,2 16,8 280 280 168 5,6

Tab. 1 Složení testovaných směsí
Tab. 1 Composition of the mixes tested

1 Křivky zrnitosti použitého pojiva a plniva 2 Snímky z elektronového mikroskopu – BSE detektor: 
a) mikromletý recyklát, zvětšeno 1000×, b) zapojení recyklátu do mikrostruktury cementového 
kompozitu, zvětšeno 500× 3 Různé velikosti laboratorně vyrobených vzorků od rozměru  
500 × 250 × 250 mm po 40 × 40 × 160 mm pro ověření rozměrového efektu (size effect)
1 Grainsize curves of the binder and filler used 2 Images from an electron microscope – BSE 
detector: a) microground recycled concrete, magnified 1000×, b) recycled material as part of the 
microstructure of a cement composite, magnified 500× 3 Different sizes of the laboratorymade 
test specimens from 500 × 250 × 250 mm to 40 × 40 × 160 mm as used to verify the size effect

3
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Experimentální metody 
a výsledky 
Výsledky všech provedených experi
mentů i s velikostí směrodatné odchyl
ky jsou uvedeny v tab. 2. Z klíčových 
parametrů byla stanovena objemová 
hmotnost, a  to na „mokrých“ vzor
cích (čerstvá směs po vylití do forem) 
i  „suchých“ vzorcích ve stáří 28 dní, 
které byly přirozeně vysušeny v labo
ratorních podmínkách. Z  výsledků je 
patrné, že výsledné objemové hmot
nosti jednotlivých sad jsou v souladu 
se složením vzorků, resp. množstvím 
použité pěnotvorné přísady. Dále je 
také patrné, že dvojnásobné množ
ství pěnotvorné přísady nezpůsobí 
požadovaný dvojnásobný pokles prů
měrné hodnoty objemové hmotnosti, 
a to ani pro mokrý, ani pro suchý stav. 
Pro čtyři směsi byly získány tři sku
piny vzorků s  podobnou objemovou 
hmotností. Následně bylo zkoumáno, 
jak se hodnota objemové hmotnosti 

projeví na vybraných mechanických 
a tepelnětechnických vlastnostech. 

Pevnost v  tlaku byla stanovena 
na hydraulickém lisu Heckert FP100 
se zatěžovací plochou 150 × 150 mm, 
zkouška byla řízena posunem o  kon
stantní rychlosti 1 mm/min. Výsledky 
korespondují s hodnotami objemových 
hmotností, tedy vzorky s nižší objemo
vou hmotností mají vyšší porozitu a ta
ké nižší pevnosti v tlaku. Rozdíl hodnot 
mezi sadou A a D je více než dvojná
sobný. U sad B a C je patrný vliv vláken,  
resp. sada B s obsahem vláken dosa
huje vyšší pevnosti v  tlaku přibližně 
o 2 MPa.

Z  tepelnětechnických parametrů 
byl stanoven součinitel tepelné vo
divosti pomocí analyzátoru přenosu 
tepla ISOMET 2104 vybaveného povr
chovou sondou API210411 s přesnos
tí 5 %. Zařízení používá dynamickou 
metodu, která je založena na monito
rování odezvy zkoumaného materiálu 

4 a) Poloprovozní plnění forem pomocí autodomíchávače, b) pohled na směs v bednění 
5 Experimentální stěna: a) v průběhu výstavby, b) finální vzhled
4 a) Pilot trials of filling of moulds using a truck mixer, b) view of the mix in a formwork  
5 Experimental wall: a) during construction, b) final appearance

na impulsy tepelného toku. Samotné 
měření bylo provedeno 28 dní po vy
robení vzorků. Z  výsledků je patrné, 
že součinitel tepelné vodivosti je stej
ný pro sady A a B, zhruba dvojnásob
ný je pro sadu D a nejvyšší pro sadu C, 
která neobsahuje mikrovlákna. U rea
lizací obvodových plášťů pozemních 
staveb se přitom všeobecně projevuje 
snaha získat co nejnižší hodnotu sou
činitele tepelné vodivosti při zachová
ní dostatečné pevnosti v tlaku.

Ověření výroby 
v poloprovozním měřítku
Nejvýhodnější tepelněvlhkostní vlast
nosti při zachování pevnostních cha
rakteristik měla laboratorně vyrobená 
směs s označením B. Cílem dalšího vý
zkumu bylo převést laboratorní postup 
výroby lehčeného cementového kom
pozitu do poloprovozu, a proto proběh
la výroba této směsi na betonárně. Cel
kový postup výroby směsi lze rozdělit 
do tří částí: příprava směsi v míchacím 
centru, transport směsi a následné ulo
žení do předem připravených forem. 

Příprava směsi byla provedena na 
planetární míchačce s vířivým bubnem 
ve společnosti Destro na Kladně. Nej
prve byly míseny suché složky, poté 
byla přidána záměsová voda s plastifi
kátorem a následně došlo k vmíchání 
pěny, která byla vyrobena pomocí pě
nogenerátoru. Výsledná čerstvá směs 
měla horší zpracovatelnost, jež zne
možňovala následný transport. Z toho
to důvodu byl zvýšen vodní součinitel 
v/c na hodnotu 0,56. Celkový potřebný 
objem 3 m3 směsi byl rozdělen do šesti 
záměsí (po 0,5 m3). Následně byla čerst
vá směs transportována k formám po
mocí autodomíchávače a  uložena do 
dvou forem, přičemž každá forma ob
sahovala 44 vzorků lehčených zdicích 
bloků o rozměrech 500 ×  250 × 175 mm 
(obr.  4). Ze zdicích bloků byly násled
ně vyříznuty zkušební krychle o  hraně 
150 mm, na kterých byly experimentál
ně ověřeny dvě základní funkční cha
rakteristiky – pevnost v tlaku a součini
tel tepelné vodivosti.

V  poloprovozním měřítku by
la pro mírně upravenou směs B do
sažena průměrná objemová hmot
nost 1065 ± 8 kg/m3, pevnost v tlaku 
13,1 ± 0,8 MPa a součinitel tepelné vo
divosti 0,31 ± 0,03 W/mK. V důsledku 

4a 4b

Označení
Objemová hmotnost [kg/m3] Pevnost 

v tlaku 
[MPa]

Součinitel tepelné 
vodivosti 
[W/mK]čerstvá (mokrá) 

směs
zatvrdlá (suchá) 

směs

A 1 000 ± 8 810 ± 5 3,90 ± 0,11 0,20 ± 0,01

B 1 140 ± 10 801 ± 4 7,10 ± 0,50 0,21 ± 0,02

C 1 170 ± 12 980 ± 10 5,10 ± 0,46 0,50 ± 0,04

D 1 380 ± 11 1 110 ± 11 10,1 ± 0,88 0,39 ± 0,02

Tab. 2 Experimentálně změřené základní vlastnosti lehčených cementových kompozitů
Tab. 2 Basic properties of lightweight cementitious composites obtained from the experiments
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vyššího vodního součinitele došlo ke 
„spadnutí“ napěněné struktury leh
čeného cementového kompozitu a to 
negativně ovlivnilo součinitel tepelné 
vodivosti o 47 % a objemovou hmot
nost o 33 %. Oproti tomu vlivem niž
ší porozity došlo k  nárůstu pevnosti 
v  tlaku o 84 %. Výsledný produkt vy
robený v poloprovozním měřítku má 
srovnatelné vlastnosti s běžně použí
vanými materiály. Jednalo se o první 
poloprovozní ověření a úprava recep
tury se dala předpokládat. V  dalších 
krocích je plánována optimalizace, 
aby bylo možné vyrábět směsi pod
le konkrétních požadavků v logickém 
rozsahu užitných vlastností. 

V druhé ověřovací fázi byla z lehče
ných bloků vyzděna stěna na experi
mentální fasádě Univerzitního centra 
energeticky efektivních budov ČVUT 
v  Buštěhradu. Plocha segmentu stě
ny byla 10 m2. V závislosti na užitných 
vlastnostech lehčených bloků byla 
navržena skladba obvodového pláš
tě podle současných tepelnětech
nických požadavků. Zateplení bylo 
na jedné části provedeno systémem 
ETICS a na druhé části ve formě pro
větrávané fasády. Pro zateplení byly 
použity minerální tepelné izolace od 
společnosti Knauf Insulation.

V letních měsících letošního roku je 
plánována dekompozice, která má po
tvrdit možnosti opětovného využití co 
největšího objemu použitých materiálů 
a  znovu ověřit základní vlastnosti leh
čeného cementového kompozitu. Kon
cept obou skladeb obvodového pláště 
byl koncipován s ohledem až na 100% 
opětovné využití všech použitých ma
teriálů, a to v novém obvodovém plášti. 

Závěr
Nejvýhodnější poměr mezi pevností 
v tlaku a součinitelem tepelné vodivosti 
byl v  laboratorních podmínkách dosa
žen pro směs označenou B, pro obje
movou hmotnost 801 ± 4 kg/m3 bylo 
dosaženo průměrné hodnoty pevnosti 
v tlaku 7,1 ± 0,5 MPa a součinitele te
pelné vodivosti 0,21 ± 0,02 W/mK.

Při prvním ověření v poloprovozních 
podmínkách bylo pro mírně upravenou 
směs B dosaženo průměrné objemové 
hmotnosti 1065 ± 8 kg/m3 při pevnosti 
v tlaku 13,1 ± 0,8 MPa a součiniteli te
pelné vodivosti 0,31 ± 0,03 W/mK. Po

loprovozní ověření ukázalo, že s  udr
žením stabilní napěněné struktury by 
mohl být problém při převozu auto
domíchávačem na stavbu. Z uvedené
ho důvodu je nutné použít nízký vod
ní součinitel, který pozitivně ovlivňuje 
celkovou stabilitu napěněné struktury.

V  příspěvku je prezentován nový 
přístup v  oblasti efektivního využití 
SDO, a  to k  materiálům často vníma
ným jako odpad, který vzniká při úpra
vě starého betonu za účelem získání 
recyklovaného kameniva do betono
vých směsí. Na začátku byl tedy „nepo
užitelný“ odpad a na konci je lehčený 
blok pro obvodové pláště budov z be
tonového recyklátu bez použití nově 
vytěženého přírodního kameniva.

Příspěvek byl podpořen z projektu TA ČR Prostředí 
pro život č. SS03010302. Webové stránky projektu 
jsou dostupné na adrese decompose.fsv.cvut.cz. 
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