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KAMENIVO 

Kamenivo –  

 

anorganický přírodní nebo uměle 

vyrobený materiál používaný pro 

stavební účely.  

Používá se jako plnivo do malt a 

betonů nebo na násypy.  
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Rozdělení  

kameniva: 

 

1.  Podle původu 

přírodní 

umělé 

recyklované 
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2.   Podle druhu vzniku:  

těžené 

drcené 

těžené 

předrcené  
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3.  Podle velikosti zrn: 

drobné 
0 – 4 mm hrubé 

4 – 63 mm 

směs drobného 

a hrubého 

0 – 63 mm 
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4.   Podle objemové hmotnosti: 

pórovité 
do 2000 kg/m3 

hutné 
2000 až 

3000 kg/m3 

těžké 
nad 3000 kg/m3 
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Technologie těžby a výroby kameniva:  

- je přímo závislá na původu konkrétního 

  kameniva. 

Původ kameniva: 

přírodní – anorganické kamenivo, získané 

těžením nebo drcením přírodních hornin. 

umělé – kamenivo anorganického původu, 

které vzniklo za přispění člověka nejčastěji 

tepelným procesem 

recyklované – kamenivo anorganického 

původu, které bylo dříve použito jako 

stavební materiál ve stavebních 

konstrukcích   
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Způsob vzniku zrn: 

 

Těžené kam. -  usazené horniny typu písků, 

štěrků a štěrkopísků, které vznikají 

zvětráváním starších hornin a následným 

transportem vodou, ledovcem nebo 

větrem. Vyznačuje se zaoblenými tvary 

jednotlivých zrn a ohlazeným povrchem. 

  

Drcené kam. - vzniká „umělým“ drcením 

větších kusů horniny a následným tříděním. 

Je  charakteristické nepravidelným, 

ostrohranným tvarem zrn, ostrými hranami 

a drsným lomových povrchem.  
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Těžené předrcené – kamenivo získané 

drcením zrn těženého kameniva o 

velikosti nad 2 mm s podílem drcených 

zrn nad 40 % hmotnosti. 
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Podle velikosti zrn: 

 
Na základě velikosti zrna je kamenivo 

tříděno do frakcí.  

 

Kamenivo dodávané jako určitá frakce je 

vždy v daném frakčním rozmezí vytříděno 

pouze přibližně. Každá frakce tedy 

obsahuje určitý podíl zrn menších nebo 

větších než je uvedené frakční rozmezí.  
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Frakce kameniva 

 

Souhrn různě velikých zrn kameniva 

označujeme jako frakci kameniva – např. 

frakce 4/8 znamená, že se jedná o zrna 

kameniva velikosti od 4 mm do 8 mm, 

frakce 16/32 od 16 mm do 32 mm atd. Jde 

o označení kameniva podle velikosti dolního 

(d) a horního (D) síta - tj. označení d/D.  

Frakce kameniva 

 

Souhrn různě velikých zrn kameniva 

označujeme jako frakci kameniva – např. 

frakce 4/8 znamená, že se jedná o zrna 

kameniva velikosti od 4 mm do 8 mm, 

frakce 16/32 od 16 mm do 32 mm atd. Jde 

o označení kameniva podle velikosti dolního 

(d) a horního (D) síta - tj. označení d/D.  

http://www.euroviakamenolomy.cz/slovnik_frakce.aspx
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Objemová hmotnost kameniva 

 

•pórovité – kamenivo s objemovou hmotností 

                    do 2000 kg.m-3. Patří sem škvára,   

                    keramzit, expandovaný perlit.  

                    Pórovité kamenivo nachází hlavní  

   uplatnění při výrobě lehkých malt, 

   omítkových směsí a betonů  

   s tepelně-izolačními vlastnostmi.  

keramzit 
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•  hutné – kamenivo s objemovou hmotností 

                  v rozmezí 2000 – 3000 kg.m-3. 

          Hutná kameniva jsou základem 

                  většiny betonů a malt, používají se  

                  i na násypy nebo pro výrobu 

                  asfaltobetonů. 

drcený 

žulový  

štěrk 
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•  těžké –  kamenivo s objemovou hmotností 

  nad 3000 kg.m-3 Mezi těžká  

  kameniva patří  některé minerály 

  přírodního nebo syntetického  

  původu – 

  syntetický korund – 4000 kg.m-3, 

  baryt – 4500 kg.m-3,     

  magnetit a hematit – až 5300 kg.m-3    

 

                  
hematit baryt 


