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4 Výsledky řešení a diskuse  

V první části experimentální části této práce bylo ověřeno pozitivní chování betonové 

matrice s přidáním mikromletých částic v podobě mikromletého vápence a redukce spotřeby 

záměsové vody s pomocí plastifikátoru. Je zde ukázán pozitivní vliv na porozitu, objemovou 

hmotnost, pevnosti v tahu za ohybu i tlakové pevnosti. Výsledkem této kapitoly byl návrh 

betonové matrice připravené na vyztužení uhlíkovou mikrovýztuží. 

Druhou částí experimentální části této práce je ověření možnosti vyztužení betonových 

prvků pomocí rozptýlené výztuže z uhlíkových mikrovláken. Je zde potvrzena soudržnost 

betonové matrice s uhlíkovými vlákny a její pozitivní vlivy na mechanické chování betonového 

kompozitu. Mechanické vlastnosti vyztuženého betonového kompozitu výrazně převyšují 

chování prostého betonu. Zlepšené vlastnosti jsou především pevnosti v tahu za ohybu a tlakové 

pevnosti, které svým charakterem nejvýrazněji ovlivňují chování betonových konstrukcí. V této 

bakalářské práci je dokázáno, že při použití běžného betonu cca C 20/25, charakteristické 

tlakové pevnosti okolo 23 MPa, lze zvýšit pevnost v tahu za ohybu až na polovinu hodnoty 

pevnosti tlakové. Lze tedy říci, že přidáním uhlíkové mikrovýztuže se zlepší poměr TAH ZA 

OHYBU : TLAK na poměr 1 : 2. Je však nutné tento princip ověřit na kvalitnějších vysoko-

pevnostních betonech, kde by byly výsledky obou pevností zajímavější.  

Poslední částí bylo ověření možné modifikace konzistence betonové směsi z konzistence S1, 

na konzistenci S4 při zachování její pevnosti v tahu za ohybu a tlakové pevnosti. Tato směs má 

samonivelační schopnosti se zachováním všech mechanických vlastností, až na změnu objemu 

od vysychání (smrštění). Nalezla by tedy uplatnění v místech, kde je špatné, nebo nemožné 

vyztužení ocelovou výztuží. Díky své velice dobré zpracovatelnosti by nalezla uplatnění 

i v sochařství a u tenkostěnných konstrukcí, kde je zapotřebí vysokých mechanických odolností 

a skvělé konzistence z důvodu betonáže špatně dostupných míst. Také u samonivelačních 

podkladních betonů by tato směs našla své místo z důvodu své vyšší tahové pevnosti a nižší 

náchylnosti na rozevírání trhlin při teplotních změnách. Díky rozptýlené uhlíkové výztuži by 

tato směs našla své použití i na dynamicky zatížených konstrukcích jako jsou železniční pražce, 

podkladní desky pod těžké stroje a mostní konstrukce. 
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5 Závěr 

Cílem práce byl návrh metodiky pro rozptýlení uhlíkových mikrovláken v betonové matrici 

a jejich následný vliv na chování a mechanické vlastnosti. Dalším aspektem této práce bylo 

ověření vlivu jednotlivých složek betonové směsi na rozptýlení uhlíkovými mikrovlákny 

a jejich co nejefektivnějšího návrhu pro zlepšení jejich rozptýlení a soudržnosti s betonovou 

matricí. 

Současná problematika vyztužování betonových konstrukcí pomocí uhlíkových 

mikrovláken se prozatím nezdá jako příliš efektivní. Důvodem je jejich vysoká energetická 

náročnost při výrobě a jejich vysoká nákladnost. K praktickému využití betonů vyztužených 

pomocí uhlíkových mikrovláken je potřeba dalšího zkoušení a ověřování jejich reálného 

chování na skutečných konstrukcích. Avšak v budoucnosti by mohly takto vyztužené betony 

najít uplatnění především u vysokopevnostních a ultra-vysokopevnostních betonů nebo při 

dalších speciálních aplikacích. Pokud by i u vysokopevnostních a ultra-vysokopevnostních 

betonů uhlíková mikrovýztuž zvýšila tahové pevnosti až na dvojnásobnou hodnotu, blížil by se 

už tento materiál spíše mechanickým vlastnostem litiny nebo měkčím kovům. Takto 

modifikovaný beton by tyto kovy mohl nahradit i z důvodu jeho daleko menší hmotnosti, 

tvarové rozmanitosti a nižší energetické náročnosti při zachování stejných mechanických 

vlastností. 

V ostatních zemích jde vývoj této technologie mnohem rychleji kupředu. U nás je tento 

vývoj prozatím na počátku reálného zkoušení a návrhu. Je to zapříčiněno především 

konzervativním pohledem na nové technologie a vysokou cenu uhlíkových mikrovláken. 
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