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Betony 

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené  

z cementu, hrubého a jemného kameniva 

a vody. 

 

Může obsahovat povolené 

množství přísad a  příměsí, 

které upravují jeho vlastnosti. 
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Betony 

3 

SPECIFIKACE BETONU 



Betony 

Rozdělení betonů 

 

Podle objemové hmotnosti: 

 lehký beton (LC – lightweight  concrete): 

 v  2000 kg.m-3 

 obyčejný beton (C – concrete):                           

v = 2000 – 2800 kg.m-3 

 těžký beton: v  2800 kg.m-3 
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Betony 

Rozdělení betonů 

 

Podle funkce v konstrukci: 

 nosný beton  

 výplňový (nenosný) beton 

 tepelněizolační beton 
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Podle místa a způsobu ukládání: 

  monolitický 

  prefabrikovaný  



Betony 

Rozdělení betonů 

 

Podle způsobu vyztužení: 

 prostý beton (bez výztuže) 

 železobeton (vyztužený betonářskou ocelí) 

 předpjatý beton (obsahuje předepjatou výztuž) 

 vláknobeton (rozptýlená vlákna)  
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Betony 

Rozdělení betonů 

 

Podle pevnosti v tlaku: 

 lehčený beton – až 80 MPa 

 hutný obyčejný beton – až 60 Mpa 

 hutný vysokopevnostní beton – až 200 Mpa 
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Betony 
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Technologické procesy 



Betony 

1. Výroba betonu 

 provádí se strojně v betonárnách 

 míchačky (zejm. s nuceným míšením) zajišťují co 
nejlepší homogenizaci čerstvého betonu 

 dávkování se provádí hmotnostně (objemově) 

 betonárna zajišťuje i recyklaci čerstvého (na 
stavbě nespotřebovaného betonu) 
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Betony 
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1 – doprava složek 
betonu 

2 – přísun kameniva 

3 – dávkovací zařízení 

4 – míchačka 

5 – recyklace  

 



Betony 
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Rotorová míchačka 

betonářské 
míchačky … 

… zajistí rychlou a 
dokonalou homogenizaci 
betonové směsi 



Betony 

2. Doprava betonu 

o na staveniště se dopravuje různými dopravními 
prostředky, jejich výběr závisí na konzistenci 
betonu, dopravní vzdálenosti , případně i na 
počasí 

o nejběžnější způsoby dopravy: 

• korba nákladního automobilu 

• automíchač (autodomíchávač) 

o při dopravě nesmí dojít k rozmísení ani 
znehodnocení betonu 
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Betony 
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konstrukce  
automíchače 
betonu 



Betony 
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Dopravu betonu v rámci 
staveniště nazýváme 
dopravou sekundární … 

… nejefektivnější 
sekundární dopravou 
je čerpání a doprava 
betonu potrubím 



Betony 

3. Zpracování čerstvého betonu 

 důležitá etapa 

 dokonalé vyplnění forem nebo bednění 

 vytěsnění vzduchu z betonové směsi hutněním: 

dusáním a pěchováním 

vibrováním 

vakuováním 

lisováním, vibrolisováním 

 

15 

ponorné vibrátory na beton 



Betony 

4. Ošetřování betonu 

» důležitá fáze procesu, přesto dochází často k 
porušování technologické kázně 

» beton je třeba po určitou dobu udržovat v 
optimálním vlhkostním (i teplotním) režimu: 

• zabránit vysychání (ztrátě vody nutné k hydrataci cementu) 

• zabránit poklesu teploty betonu pod stanovenou 
mez (běžně pod + 5 oC) 

» špatně ošetřený beton může následně vykazovat 
vznik trhlin a prasklin, nedostatečnou pevnost 
apod. 
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Betony 

Složení betonu 

 

17 

1 

2 

3 

4 5 



Betony 

Složení betonu 

1. Kamenivo  (viz prezentace „kamenivo“) 

2. Cement (viz prezentace „cement“) 

3. Voda (záměsová) 

• čistá, chemicky ani organicky neznečištěná 

• dávkování objemové 

• zajišťuje hydrataci cementu 

• pro úplnou hydrataci 1 kg cementu je třeba 
minimálně 0,25 kg (litru) vody 

• přebytečná voda zvyšuje pórovitost (snižuje 
trvanlivost) betonu 

• vodní součinitel w = v/c (vyjadřuje hmotnostní 
poměr vody „v“ a cementu „c“) 
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Betony 

Složení betonu 

3. Voda – konzistence čerstvého betonu  stanovená 

zkouškou sednutí kužele 
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Stupeň  
konzistence 

Sednutí  
kužele   
(mm) 

Zažité označení 
čerstvého 

betonu 
Aplikace  betonu 

S1 10 – 40 tuhá (vibro)válcovaný beton 

S2 50 – 90  plastická 
posuvné bednění pro konstrukce 

válcového průřezu 

S3 100 – 150  měkká šikmé konstrukce 

S4 160 – 210  velmi měkká hustě armované konstrukce 

S5  210  tekutá 
hustě armované a tvarově složité 

konstrukce 



Betony 

Složení betonu 

3. Voda 
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Vliv 
vodního 

součinitele 
na pevnost 

betonu 



Betony 

Složení betonu 

4. Příměsi – zlepšují určité vlastnosti betonu 

• práškovité  anorganické látky 

o popílky 

o křemičité úlety 

o pucolány 

o jemně mletý vápenec 

• hydraulicky inertní (nečinné) nebo aktivní 

• jejich dávka přesahuje 5 % hmotnosti cementu 
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Betony 

Složení betonu 

5. Přísady - chemické látky k úpravě běžných 
vlastností 

• jejich množství nepřesahuje 5 % hmotnosti 
cementu 

• kapalné nebo práškovité látky 

• podle účinku: 

o plastifikátory 

o regulátory tuhnutí a tvrdnutí 

o provzdušňovací přísady 

o pěnotvorné přísady 

o přísady na zlepšení vodotěsnosti 

o ostatní přísady 
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Betony 

Mechanické vlastnosti betonu 

Vlastnosti betonu (železobetonu) jsou určeny: 

• vlastnostmi a objemem plniva 

• vlastnostmi cementového kamene 

• soudržností výztuže a betonu 

 

Vlastnosti betonu jsou ovlivňovány: 

• způsobem zpracování a ošetřování 

• agresivitou okolního prostředí (degradace betonu) 
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   jejich   
   rozhraní + 



Betony 

Mechanické vlastnosti betonu 

A. Pevnost v tlaku 

 běžné betony 30 – 50 MPa 

 třídy pevnosti jsou určeny poměrem válcové 
a krychelné pevnosti betonu v tlaku po 28 
dnech tuhnutí a tvrdnutí  
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C8/10 
až 

C100/115 



Betony 

Mechanické vlastnosti betonu 

B. Pevnost v tahu 

• oproti pevnosti v tlaku zhruba desetinová 

• beton se musí z toho důvodu vyztužovat  
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Uspořádání 
pro zkoušku 
betonu v tahu 
ohybem 



Betony 

Mechanické vlastnosti betonu 

B. Pevnost v tahu 
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Betony 

Mechanické vlastnosti betonu 

C. Trvanlivost - odolnost vůči vlivům prostředí 

  povětrnostní vlivy (změny teploty a vlhkosti, voda …) 

 chemické vlivy (agresivní voda, plyny …) 

 biologické vlivy (plísně, mechy, houby …) 

 mechanické vlivy (různé druhy namáhání) 
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Betony 

Železobeton 

Prostý beton se vyznačuje především dobrou 
pevností v tlaku, v tahu dosahuje hodnot pouze 
asi desetinových. Eliminace nevhodného 
poměru tlakové a tahové pevnosti je vyřešena 
použitím betonářské výztuže – vyztužením 
betonu. 

Betonářská ocel (žebírková i hladká) má dobrou 
přilnavost s cementovým kamenem, proto také 
železobeton funguje jako kompozitní materiál. 
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Betony 

Železobeton 
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drátky do betonu - drátkobeton 

výztuž do betonu (sítě a tyče) 

výztuž do betonu 



Betony 

Předpjatý beton 

Uplatňuje se u prvků silně namáhaných 
ohybem a smykem (mosty, konstrukce s velkým 

rozpětím …). Přináší úsporu materiálu a zeštíhlení 
konstrukce. 

Princip spočívá ve vnesení tlakového předpjetí 
do konstrukce. 
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Betony 

Speciální betony 

Jedná se o betony se speciálními parametry, 
odlišnými od běžných betonů: 

 vodostavební betony ( s garantovanou vodotěsností) 

 lehké a těžké betony 

 vysokopevnostní betony 

 potěrové betony (obsahují pouze drobné kamenivo) 

 betony s rozptýlenou výztuží (vlákno- drátko- beton) 

 samozhutnitelný beton 

 žárobetony (odolnost do teploty až 1800 oC) 

 pohledové betony (speciálně upravený povrch) 
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