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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá tématem „Mechanické parametry cementového 

kompozitu s hybridní rozptýlenou výztuží“. Předmětem jsou dva různé 

druhy rozptýlené výztuže v cementovém kompozitu a jejich možná 

synergie. Betonová směs je prefabrikovaná a je uvažováno vyztužení 

dvěma procenty v různém poměru použitých ocelových vláken.  

 

Klíčová slova 
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Cementový kompozit. Hybridní vyztužení. Ocelová vlákna.  
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Abstract 

Bachelor thesis deals with the topic of "Mechanical properties of hybrid steel 

fibre reinforced cementitious composite". The thesis aims on two different 

types of disperse fibres in the cementitious composite and their possible 

synergy effect. The concrete mixture is prefabricated and fibre content of 

hybrid steel fibers is two percent by volume. 

 

Keywords 

 Toughness. Strength. Fracture energy. Flexure. Concrete. Fiber 

reinforced concrete. Cementitious composite. Hybrid fibers. Steel fibers. 
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1. Úvod 
 

1.1 Motivace 

Již na střední škole jsem se nadstandardně zajímal o beton a jeho testování. 

Vyhledával jsem marně praxi v laboratoři, což utichlo, a nakonec se zadařilo 

na vysoké škole ČVUT v experimentálním centru. Motivací pro mě bylo 

vyzkoušení a osvojení si praktických metod při výrobě vysokohodnotného 

betonu. Jako další zajímavost na experimentu byla účast při zkoušení všech 

druhů vzorků. Při práci na experimentu jsem byl velmi pečlivý a důsledný. 

V průběhu experimentu jsem byl průběžně motivován přísunem nových 

vzorků a jejich vyhodnocování k pečlivějšímu přístupu. Práce pro mě byla 

velkou zkušeností a velmi mě bavila. 

 

1.2 Cíle práce 

Ve většině případů obsahuje vláknobeton (FRC) pouze jeden typ vlákna. 

Použití dvou nebo více typů vláken ve vhodné kombinaci má potenciál 

zlepšit mechanické vlastnosti betonu a jejím výsledkem by měla být 

synergie výkonu. Výsledný vlákny vyztužený beton je často hybridní FRC 

(Fibre Reinforcement Concrete) a při této kombinace vzniká nová zkratka 

HyFRC (Hybrid Reinforcement Concrete) [1]. 

Pro zvýšení tahových pevností a lepší houževnatost betonu se vyztužuje 

výztuží. V tomto případě jde o rozptýlenou výztuž v cementovém kompozitu 

(UHPC) ve formě ocelových vláken různých délek a pevností zastoupených 

v různých poměrech, přičemž jejich součet je vždy 2 % z objemu.  

Cílem této práce je zjistit mechanické vlastnosti cementového kompozitu 

vyztuženého dvěma různými druhy ocelových vláken v závislosti na jejich 

poměru. Tyto vlastnosti budou vyhodnoceny z tahových jednoosých 

zkoušek, čtyřbodového tahu za ohybu a prostého tlaku.  
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1.3 Rozsah práce 

Přípravě podléhalo nastudování si alespoň základní literatury. Jako doplněk 

ke zdroji informací, jsem absolvovat volitelný předmět, který se věnoval 

zejména vysokohodnotým betonům. Při styku s laboratoří jsem byl 

seznámen s BOZP a jejím řádem. Započetí experimentu bylo domluveno a 

zahájeno s ročním předstihem z důvodu časové rezervy pro případné 

komplikace. V rámci domluvy byl dohodnut postup předběžného testování 

na trámečcích pro zkoušku v tahu za ohybu, její vyhodnocení, poupravení 

receptury a následně zhotovení vzorků pro přímý tah na vzorcích typu 

„dogbone“. Pokud by hybridní výztuží vznikala pozitivní synergie, bylo 

navrženo jemnější procentuální zastoupení dílčích vláken. Toto se však 

neuskutečnilo, jelikož zvoleným druhem vláken synergie nevzniká.  
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2. Ultra vysokohodnotný cementový 

kompozit 

Výhodou UHPC je velmi vysoká pevnost, která umožňuje zmenšit průřezy 

konstrukcí a snížit tak vlastní hmotnost konstrukce, či vytvářet rozmanité 

architektonické stavby. Další velkou výhodou je výrazně delší trvanlivost 

konstrukce z UHPC. Obecně se uvádí životnost takového výrobku více jak 

200 let. Tento beton je velmi vhodný do prostředí s vysokým namáháním 

chloridy, zmrazovými cykly nebo agresivními látkami, a to z důvodu jeho 

velmi malé porozity.  

Beton může být označován jako UHPC, pokud je jeho válcová pevnost vyšší 

jak 150 MPa, [obr. 1]. UHPC se vyrábí výhradně z prvotřídních surovin a za 

použití nejmodernějších chemických přísad. Při výrobě se používá velmi 

přesné dávkovací mísící zařízení. Jednotlivé komponenty směsi tak jsou 

optimálně poskládány do výsledného kompozitního celku. [2] 

obr. 1 - Pevnostní třídy betonu [2] 
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2.1 Složení směsi 

V tomto případě se bude jednat o prefabrikovanou suchou směs. Patentový 

spis čísla 306 663 [3] „Suchá prefabrikovaná směs multifunkčního 

silikátového kompozitu“, která je ve vlastnictví fakulty ČVUT v Praze.  

Tento materiál se od běžného konstrukčního betonu liší téměř ve všech 

ohledech, a to natolik, že vlastně ani nesplňuje definici termínu „beton“. 

Jeho složení je velmi jemnozrnné (pod 1 mm), jeho tlaková pevnost je 

přibližně čtyřnásobná než běžné konstrukční betony, tahová pevnost 

desetinásobná a lomová energie stonásobná, díky obsahu speciálních 

vysokopevnostních ocelových vláken, vyztužujících vnitřní strukturu 

materiálu. S betonem má ale společný jeden zásadní znak, a sice že se 

jedná o materiál na bázi cementu. Je vyráběná mícháním sypkých 

komponent s vodou a odlévaný do forem, proto označení beton není zcela 

od věci. Už proto, že technicky správný název by byl „ultra vysokopevnostní 

vlákny vyztužený cementový kompozit“, a tento je pro běžné použití přeci 

jen těžkopádný. [4] 

 

2.1.1 Poměrové zastoupení dílčích složek 
 

1  hm. podíl pojivé složky – cement 

0,1  hm. dílu aktivní formy SiO2 – mikrosiliky 

0,25  hm. dílu křemičité moučky se střední velikostí zrna  

d50 okolo 6 µm 

1,6  hm. dílu čistého křemičitého písku plynulé granulometri0,1 až 

1,2 mm stření velikosti zrna okolo 500 µm 

0,01  hm. dílu plastifikační přísady  

0,001  hm. dílu odpěňovací přísady  
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3. Hybridní výztuž 
 

3.1 Obecně 

Úlohou rozptýlené výztuže je změna křehkého charakteru betonu na duktilní 

konstrukční materiál s minimálními deformacemi smrštění a rozšíření jeho 

uplatnění. Nejedná se o nahrazení ocelové prutové výztuže v betonu, neboť 

vláknitou výztuží se pouze zlepšují některé vlastnosti betonu: 

- Zvyšuje se pevnost betonu v tahu a v tahu ohybem, tím se omezuje 

nebo zamezuje vzniku trhlin 

- Sníží se potenciál ke vzniku trhlin betonu smrštěním a zvyšuje se 

modul pružnosti 

- Omezuje se křehkost betonu, zvyšuje se jeho houževnatost a pevnost 

v rázu 

- Zvyšuje se únavová pevnost, vlákna přenáší sílu přes případnou 

trhlinu 

- Zvyšuje se odolnost k prudkým teplotní změnám a snižuje se 

vodopropustnost 

Jako forma rozptýlené výztuže se používají ocelové drátky, skelná 

lubrikovaná vlákna, polypropylenová vlákna, ale také vlákna některých 

přírodních látek jako je celulóza. [6,2] 

Výztuž v betonovém kompozitu zajišťují ocelová vlákna ve 2 % objemu k 

čerstvé betonové směsi v různých poměrech, které jsou rozepsány 

v kapitole 5.1 kombinace vyztužení. 
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3.2 Synergie výztuže 

Mikro vlákna jsou označována do průměru 0,2 mm a makro vlákna jsou nad 

průměr 0,2 mm. Pokud bude v matrici více druhů vláken, mohou se jejich 

vlastnosti navzájem doplňovat a získat tak mnohem lepší výrobek, který 

bude mít širší uplatnění. Mikro vlákna lépe zachycují mikrotrhliny, čímž se 

získává silnější struktura. Jakmile se poruší mikro vlákna dojde ke změně 

napětí a začnou se aktivovat makro vlákna. Beton bude vykazovat lepší 

chování při plastické deformaci. Dlouhá makro vlákna mají poměrně větší 

vzdálenost mezi vlákny, proto jsou efektivní pouze po vzniku makro trhlin.  

Vzorky, které obsahují dlouhá vlákna, vykazují po maximálním zatížení 

stabilnější tuhové změkčení v porovnání s prudším poklesem únosnosti 

v případě krátkých vláken [obr. 2]. To je způsobeno zvýšením potřebné 

energie pro odlepování, vytahování nebo přetrhnutí delších ocelových 

vláken. Při vyšším dávkování jsou vlákna blízko kritického místa, což 

poskytuje přesnější a lokalizovanou kontrolu pro růstu mikro a makro trhlin. 

O toto zpoždění šíření makro trhlin zvyšuje konečnou nosnost. [6] 

obr. 2 - Graf pevnosti se dvěma druhy vláken [6] 
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3.3 Druhy použité výztuže 
 

3.3.1 Makro výztuž 

Dramix 3D je referenčním výrobkem pro výztužná ocelová vlákna. 

V kombinaci s vysokou výkonností, životností a snadností použití poskytuje 

časově úsporné a nákladově efektivnější řešení pro nejběžnější aplikace. 

Použití tohoto typu rozptýlené výztuže se používá v rozsáhlých 

průmyslových podlahách, pro torkrety v tunelech, u prefabrikovaných 

konstrukcí, pro pozemní stavitelství a v některých případech rodinných 

domů apod. [7]  

Při tomto experimentu bylo použito ocelové vlákno na koncích opatřené 

dvojitým ohybem o délce 30 mm a průměru 0,55 mm. Pod obchodním 

označením „DramixR 3D 55/30BG“ [obr. 4, 5]. Kde 3D značí způsob úpravy 

konců drátku, 55 je poměr stran, 30 je délka drátku v mm, B znamená bez 

povrchové úpravy a G je lepené. Pevnost vláken v tahu je 1270 MPa a 

Youngův modul pružnosti je 210 GPa.  

Slepené vlákna se po 1 až 3 minutách v kontaktu s vodou oddělí a lepidlo 

se rozpustí ve vodě. Zamezuje se tím k tvorbě shluků vláken. 

obr. 3 - Štítek makro výztuže [7] 
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obr. 4 - Rozptýlená makro vlákna 

obr. 5 - Slepená makro vlákna 
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3.3.2 Mikro výztuž 

Mikro výztuž je značně rozměrově menší než makro výztuž. Délkou je mikro 

výztuž řádně považována do 20 mm a průměrem do 0,2 mm. Dosahuje 

ovšem velmi vysokých mechanických vlastností a beton je díky ní velmi 

duktilní. Jejím použitím v kombinaci se silikátovým kompozitem je výrobek, 

který je na úrovni ochrany před balistickou střelou při velmi malé tloušťce. 

[4] 

Při tomto experimentu bylo použito ocelové vlákno tažené za studena 

s mosaznou povrchovou úpravou a rovnými konci od firmy STRATEC 

WEIDACON FM. Vlákna jsou v délce 14 mm, o průměru 0,13 mm, s pevností 

2800 MPa a Youngovým modulem pružnosti 210 GPa. Tyto vlákna jsou 

volně ložená, nelepená [obr. 6, 7].  

obr. 6 - Rozptýlená mikro vlákna 
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obr. 7 - Rozptýlená obě vlákna 
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4. Mechanické zkoušky 

Po 28 dnech ode dne betonování se vzorky vyzkouší na příslušené 

mechanické vlastnosti jako jsou prostý tlak, prostý jednoosý tah a 

čtyřbodový tah za ohybu. 

 

4.1.1 Stanovení pevnosti v prostém tlaku 

Zkouška se provádí na krychli, válci nebo vhodném kusu zlomeného trámce, 

v případech dodatečného zjišťování pevnosti betonu i na jádrových 

vývrtech. Před vlastní zkouškou se ověří geometrie zkušebního tělesa. 

Pokud zkušební vzorek vykazuje nerovnosti, zabrousí se do vodorovných 

rovin. Umístí se symetricky na ocelovou desku a po destrukci se zkontroluje 

tvar správného lomu. Správný tvar je rovnoměrné vyboulení do stran. 

Nesprávný tvar lomu je např. usmýknutí se vzorku po smykové ploše. 

Taková zkouška se považuje za chybnou a vzorky se vyloučí. [8] 

Zkouška byla provedena na zlomených koncích trámků a zatěžovací plocha 

byla 100x100 mm. 

 

4.1.2 Stanovení pevnosti v prostém tahu 

Zkouška v prostém tahu se běžně neprovádí z důvodu komplikací uchycení 

vzorku. Jedna z možností je zabroušení čel zkušebního vzorku, jejich 

odmaštění, očištění od zbytkového prachu a lepení epoxidovým lepidlem na 

zařízení. Tato metoda je nepraktická z důvodu selhání pevnosti lepidla či 

kontaktu mezi lepidlem a podkladem.  

Další typ zkoušky se provádí na profilovaných trámcích typu „dogbone“ což 

v překladu znamená psí kost [obr. 8, 9]. Zkušební vzorek je dvakrát zúžený 

pomocí klotoidy a dochází tedy k optimálnímu přenesení napětí do středu 

vzorku. [9]. Vzorek byl zkoušen při rychlosti zdvihu 0,83 mm/minutu. 
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Geometrický tvar zkušebního vzorku pro prostý tah 

 

obr. 9 - 3D model zkušebního vzorku včetně uchycení do lisu a 
snímačů protažení [9] 

obr. 8 - Geometrický tvar dogbone [9] 
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4.1.3 Stanovení pevnosti v tahu za ohybu 

Používá se metoda zatěžováním dvěma břemeny uprostřed zkušebního 

tělesa, která poskytuje nižší hodnoty pevnosti v tahu za ohybu než metoda 

zatěžováním jedním břemenem uprostřed. Po zkontrolování rozměrů a 

nerovností v místě zatěžovacích břemen (požadavek 0,05 mm na 100 mm) 

se stanoví objemová hmotnost. Vlastní zkušební zařízení se stává ze dvou 

zatěžovacích válců a dvou opěrných válců, které jsou kovové o průměru 20-

40 mm a jsou nejméně o 10 mm širší, než je šířka zkušebního tělesa [obr. 

10]. Všechny válce se ukládají s přesností na 0,5 mm. Válce kromě toho 

musí umožňovat otáčení kolem svých os a musí být výkyvné v rovině kolmé 

k podélné ose zkušebního tělesa. Lis a podmínky zatěžování jsou shodné 

s ISO 4012. [5] Těleso o rozměrech 100x100x550 mm bylo zatěžováno 

rychlostí 0,2 mm/minutu. 

Pevnost v tahu za ohybu f se vypočítá takto: 

Kde:  

     maximální síla 

 

obr. 10 - Schéma tah za ohybu [5] 

Předpoklad vzniku trhliny 
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5. Experimentální část  
5.1 Kombinace vyztužení 

Hlavní náplní experimentu bylo zjištění závislosti mechanických vlastností 

na poměru makro a mikro vláken ve směsi. Výchozí stav je 2% zastoupení 

mikro vláken v betonové směsi. Následně se procento mikrovláken snižuje 

a nahrazuji ho makro vlákna po 0,5 % až do fáze čistě makro vláken o 2% 

zastoupení.  

Jednotlivá zastoupení jsou tedy v poměru makro:mikro vláken následující 

• 2:0 

• 1,5:0,5 

• 1:1 

• 0,5:1,5 

• 0:2 (hodnoty z poměru vláken 0:2 jsou převzaty [10]) 

 

  

Poměr 
makro:mikro 0:2 0,5:1,5 1:1 1,5:0,5 2:0 

Trámečky Převzato 
[10] 6 6 6 9 

Dogbone Převzato 
[10] 3 3 3 3 

tab. 1 - Četnost vzorků na základě poměru vláken 
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5.2 Zpracování cementového kompozitu 
 

5.2.1 Míchání směsi 

V přípravné fázi dojde k vážení dílčích složek dle dané receptury jako jsou 

prefabrikovaná směs, voda, makro a mikro drátky. 

Suchá prefabrikovaná směs se nasype do míchacího zařízení [obr. 11] a 

spustí se chod. Poté se přilévá postupně předepsané množství záměsové 

vody. Doba míchání je 5 minut od prvního kontaktu směsi s vodou. Nakonec 

se vsypou drátky o předepsaném rozměru a směs se opět míchá po dobu 

3-5 minut. Důležité je dodržovat technologickou kázeň a nemíchat směs 

s drátky delší dobu jak 5 minut, zejména s nízkým vodním součinitelem, 

dojde pak ke shluku ocelových vláken vlivem elektrostatického tření.  

Před započetím betonování mi bylo doporučeno postupovat takto. Před 

přidáním vláken směs odstavit a důkladně promíchat například zednickou 

lžící, aby nezůstala suchá směs na dně či stěnách nádoby. Doba 

zpracovatelnosti je řádově 30 minut. 

 

  

obr. 11 - Míchací zařízení 
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5.3 Betonáž 
 

5.3.1 Bednící forma 

Ocelová forma musí být čistá [obr. 12], zbavená veškerého nežádoucího 

materiálu a cizorodých látek. Taková forma se naimpregnuje olejem na 

odbedňování betonových výrobků.  

Soudržnost betonu s ocelí je dobrá. Podobnou soudržnost vykazuje 

beton i s ocelovou bednící formou. Žádoucí je správné oddělení 

betonového vzorku od bednící formy. 

Přilnavost betonu k bednění závisí mimo jiné na: 

- Hladkosti povrchu a druhu materiálu bednění; používají se hladké 

povrchy 

- Druhu a tvaru betonové konstrukce nebo dílce; složité 

prefabrikované konstrukce se obtížněji odbedňují a dílce s ostrými 

hranami i členitým čelem potřebují gumovou vložku formy 

- Použitém separačním prostředku  [5] 

 

obr. 12 - Ocelová forma na beton – typ „dogbone“ 
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5.3.2 Ukládání směsi 

Čerstvá betonová směs se ukládá do připravených forem a následně se 

vibruje na vibrovacím stole s vypnutými elektromagnety. Uložená betonová 

směs ve formách se přikryje fólií [obr. 13] a odstaví na 24 h. 

 

5.4 Ošetřování a ochrana betonu 

Zatvrdlé betonové vzorky se po 24 hodinách odbední a uloží do vlhkého 

prostředí. V našem případě do vodní lázně, kde byly ponořeny po dobu 7 

dnů a následně se označily a dozrávaly v přirozeném prostředí s teplotou 

přibližně 20 °C a vlhkostí 40-60 % RH [obr. 14]. 

 

 

 

 

obr. 13 - Ošetřování vzorků 
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5.5 Dílčí vzorky betonu 
 

5.5.1 Trámečky 

Při prvním testování vzorky nevyhovovaly z důvodu špatného vodního 

součinitele. Vlákna nebyla rovnoměrně rozptýlena, makro vlákna 

segregovala ve směsi na dno formy [obr. 18]. Ačkoliv tlakové pevnosti byly 

přibližně srovnatelné. Druhé testování bylo částečně úspěšné a bylo 

zhotoveno celkem 6 vzorků od každé kombinace, 3 vzorky ve formě 

trámečků [obr. 15-17] a 3 vzorky ve formě dogbonů. V jediném případě, 

kde byla pouze makro vlákna, musel být experiment zopakován po třetí a 

vodní součinitel ještě snížen na hodnotu 0,27 [obr. 19]. 

Betonové trámečky o rozměrech 100x100x550 mm se zkoušely na tah za 

ohybu a následně na zlomených koncích na prostý tlak. 

 

obr. 14 - Hotové označené vzorky 
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obr. 15 - Porušený vzorek 0.5:1.5 

obr. 16 - Porušený vzorek 1:1 
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obr. 18 - Porušený vzorek 2:0 - chybně 

obr. 17 - Porušený vzorek 1.5:0.5 

Nevyztužená horní oblast 

Segregovaná vlákna při spodní straně 
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obr. 19 - Porušený vzorek 2:0 
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5.5.2 Dogbone 

Pro zkoušení prostého, jednoosého tahu se použil tvar vzorku typu 

dogbone, který je popsaný v kapitole 4.2. U této zkoušky je problematické 

přerušení vzorku, které musí být v neužším místě vzorku mezi umístěnými 

snímači [obr. 22]. Pokud se vzorek přetrhne mimo tuto oblast zkouška se 

považuje za neplatnou [obr. 20]. Při provádění experimentu se podařilo 

objektivně vyhodnotit pouze 3 vzorky ze 12. Konkrétně poměr vláken 2:0 

a 2x 1,5:0,5 [obr. 21] 

 

  
obr. 20 - Dogbone - neplatná zkouška 

Místo vzniku trhliny ve 2. náběhu 
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obr. 21 - Dogbone - přetržení v úzké části 
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 obr. 22 - Uchycení vzorku do lisu včetně snímačů 

Předpokládané místo porušení 

Snímače – 2x na každé straně 
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5.6 Vodní součinitel 

Je hodnota udávající poměr mezi množstvím použití záměsové vody a 

cementu (w/c). Lze jej též počítat jako poměr množství vody k cementu a 

příměsím (w/b), pak ho nazýváme pojivový součinitel. Maximální možná 

redukce vodního součinitele je jedním z klíčových faktorů při výrobě 

vysokohodnotných betonů. Při nízké hodnotě vodního součinitele se částice 

cementu v cementové pastě dostávají blíže k sobě, což má za následek 

rychlejší vznik vazeb mezi jednotlivými zrny cementu. Proto v pastách 

s nízkým vodním součinitelem dochází k rychlému vývoji počátečních 

pevností [11]. 

 
5.6.1 Vliv množství záměsové vody 

Obecně je vodní součinitel u vysokohodnotných betonů velmi přesně 

stanovený, jelikož betonová směs obsahuje superplastifikátory ve velmi 

malém množství. Proto může nastat situace kdy bude přísada 

nerovnoměrně rozmísena nebo bude použita různá kvalita 

superplastifikátorů a vodní součinitel se bude muset individuálně upravit na 

místě. 

Standardně se prefabrikovaná směs použitá v tomto experimentu míchá 

s vodním součinitelem (w/c) 0,33. Při této hodnotě se nepodařilo namíchat 

žádný vzorek, aniž by nesegregovaly oba druhy vláken při ukládání do 

bednících forem. Už při ukládání čerstvé směsi byl problém, aby vlákna 

nezůstávala v míchací nádobě. 

Následně se vodní součinitel zmenšil na hodnotu 0,30. Tato hodnota již byla 

použitelná pro série vzorků, kde byla zastoupena mikrovlákna, která 

„podržela“ makro vlákna rovnoměrně rozptýlena po celém průřezu [obr. 14, 

15, 16]. I přes to bylo během manipulace se směsí poznat, že s ubýváním 

mikrovláken je zpracovatelnost směsi horší, a to z důvodu segregace makro 

vláken.  
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Při míchání směsi pouze s makro vlákny opět segregovala na dno formy. 

Vlákna nebyla rovnoměrně rozptýlena po průřezu a zkouška proto nebyla 

platná [obr. 17]. 

Pro betonování série vzorků pouze s makro vlákny byl vodní součinitel 

snížen na hodnotu 0,27. Tato hodnota již byla vyhovující jak pro míchání, 

manipulaci se směsí i jejím ukládáním tak i pro rovnoměrné rozptýlení 

vláken po průřezu [obr. 18].  

 

5.6.2 Měrná plocha dílčích vláken 

Na základě provádění experimentu bylo mimo jiné zjištěno, že při různém 

poměru zastoupení vláken ve směsi, vykazuje směs různou 

zpracovatelnost. Dle tabulky [tab. 2] lze vidět, že při vyztužování stejným 

procentem je celková plocha vláken výrazně odlišná, a tedy i jiná 

zpracovatelnost. V případě vyztužení poměrem 1:1 je rozdílná plocha 4x 

jiná, v poměru 0,5:1,5 až 12x jiná. Vlákna na sebe vážou vodu povrchovým 

napětím, proto je důležitá jejich celková plocha pro upřesnění vodního 

součinitele. Tato problematika nebyla předmětem experimentu a dále jsem 

se jí nezabýval.  

 

  

objem 
vlákna 
[mm³] 

plocha 
vlákna 
[mm²] 

hmotnost 
vlákna 

[g]  

poměrové 
zastoupení 

vláken 
[kg] 

počet 
vláken ve 

vzorku 

celková 
plocha 
vláken 
[mm²] 

makro 
vlákna 

30x0,55 
7,127 52,074 0,05595 0,679 12 136 631 951 

mikro 
vlákna 

14x0,13 
0,186 5,731 0,00146 2,037 1 396 422 8 002 856 

Tab. 2 - Plocha vláken v trámečku 1:1  



27 
 

6. Vyhodnocení 
6.1 Pevnost v tlaku 

Popis provádění zatěžovací zkoušky je popsán v kapitole 4.1.1. Pevnost 

v tlaku se vlivem různého poměru zastoupení vláken nijak zásadně neliší. 

Anomálie je pouze u vzorku vyztuženého čistě makro vlákny, kde je pevnost 

přibližně o 30 % menší [graf 2]. Toto je nejspíše způsobeno pomaleji 

tuhnoucí prefabrikovanou směsí. Pevnost v tlaku pouze mikro vláken je 

převzata [10]. 

 

graf 1 - Pevnost v prostém tlaku  
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graf 2 - Vzorky s 2 % makro vlákny 
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6.2 Pevnost v tahu za ohybu 

Popis provádění zatěžovací zkoušky je popsán v kapitole 4.1.3. Pro tuto 

zkoušku byly provedeny 4 série vzorků po 3 kusech. Z grafu 3 je patrné, že 

mikro vlákna jsou ideální na pokrytí špičky napětí při mezi pevnosti. Slouží 

pro počáteční přenesení zatížení. Počáteční sklon křivky napětí-deformace 

s různými poměry dávkování vláken je srovnatelný. Vzorky s vyšším 

procentem makro vláken mají větší schopnost prvek více přetvářet a dovolit 

větší rozvoj trhlin. Přidáním makro vláken se tedy získá bezpečnější 

konstrukce, která nebude mít náhlý kolaps a bude dostatečně v čas varovat.  

 

graf 3 - Pevnost v tahu za ohybu 
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6.3 Pevnost v jednoosém tahu 

Třetí zatěžovací zkouška je pevnost v jednoosém tahu na tzv. dogbonech 

popsaná v kapitole 4.1.2. Tato by měla být nejvěrohodnější zkouškou 

pevnosti v tahu, jelikož je to jednoosý tah. S tímto se vážou jisté 

komplikace, a to zejména místo porušení vzorku. V mém experimentu 

objektivně vyhověly pouze 3 vzorky ze 12. Konkrétně jeden vzorek 

v kombinaci 2:0 a dva vzorky v kombinaci 1,5:0,5 [graf 4,5,6]. 
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6.4 Lomová energie 

Lomová energie je práce spotřebovaná k příslušné deformaci [obr. 23]. 

Počítá se vyjádřením plastické plochy pod grafem od nevyšší síly v závislosti 

na deformaci. Je to tedy jednoduchý integrál funkce pevnosti. Výsledná 

hodnota má jednotky J. Celková lomová energie se odvíjí od několika 

faktorů jako jsou: 

• Kritická pevnost betonu 

• Schopnost přenášet zatížení i během vzrůstající deformace 

• Množství výztuže – vláken 

• Pevnosti jednotlivých vláken 

• Tvaru, délce, povrchové úpravě a tvaru zakončení vláken 

 

 

Obr. 23 -  Oblast lomové energie 

  

Lomová energie 



31 
 

 

Dle grafu č. 7 můžeme vidět, že vzorek vyztužený pouze mikro vlákny 

spotřebuje přibližně o 30 % více energie než vzorek vyztužený pouze makro 

vlákny.  

graf 7 - Lomová energie 
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dogbonech. Bohužel jsou platné jen tři zkoušky z důvodu malé úspěšnosti. 

Jednotlivé zastoupení dílčích poměrů vláken je na grafu 8. Při navyšování 

procenta makro vláken není žádná logická návaznost a graf se chová spíše 

chaoticky. Skutečností je, že poměr vyztužení 1,5:0,5 má nejvyšší lomovou 

energii a to 236,4 J ze všech zkoušených a převzatých hodnot. Je potřeba 

podotknout, že rozdíl mezi čistě mikro vlákny a poměrem 1,5:0,5 je pouze 

10%. 

0

50

100

150

200

250

0 5 10 15 20 25

EN
ER

GI
E 

[J]

DEFORMACE [mm]
0_2 05_15 1_1 15_05 2_0



32 
 

 

 

 

Poměr makro:mikro 
vláken 0:2 0,5:1,5 1:1 1,5:0,5 2:0 

Lomová 
energie [J] 

Tah za 
ohybu 212,4 160,7 200,9 236,4 167,3 

Jednoosý 
tah - - - 65,4 72,3 

 

tab. 3 - Lomová energie  
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Na grafu 9 je znázorněno porovnání vzorků vyztužených 1 % mikro vlákny 

oproti vzorku vyztuženým 2 %, kde jedno procento tvoří mikro vlákna a 

jedno procento makro vlákna.  Z grafu je patrné, že přidáním makro vláken 

klesla nepatrně pevnost betonu, avšak se zvětšila jeho plasticita při velkém 

rozvoji trhlin. Lomová energie ve vzorku vyztuženého kombinovanými 2 % 

se zvýšila z 171,5 J na 200,9 J, což je přibližně 15% navýšení. 

 

graf 9 - Lomová energie – porovnání 
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Na grafu 10 je znázorněno vyztužení pouze 0,5 % mikro vlákny a hybridní 

kombinace 1,5 % makro vláken plus 0,5 % mikrovláken. Přidáním makro 

vláken se výrazně zvýšila pevnost především proto, že se zvýšilo procento 

vyztužení z 0,5 % na 2 %. Zlepšil se charakter křivky, kde u maximálního 

napětí nedochází k náhlému a velkému poklesu jako u 0,5 % vyztužení 

mikro vlákny. Vzorek s makro vlákny přenáší zatížení i při velkém rozvoji 

makro trhlin. Výsledná pevnost vzorku s hybridní výztuží je 43 kN, což je 

přibližně 2x tolik než vzorek s 0,5 % mikro vláken. Zbytková únosnost 

s hybridním výztužím při 20 mm deformaci je 2,5 kN, kde už mikro vlákna 

nemají žádnou únosnost. 

 

 

 

graf 10 - Lomová energie – porovnání 
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I přestože většina vzorků objektivně nevyhověla zkoušce v jednoosém 

tahu, shrnul jsem do tabulky [tab. 4] přehled maximálních pevností. 

Hodnota poměru vyztužení pouze mikrovlákny není známá. Můžeme vidět, 

že stejně jako u lomové energie i tady vychází maximální síla na kombinaci 

vyztužení 1,5:0,5. Pro porovnání jsem zahrnul i pevnosti v tahu za ohybu. 

U pevnosti v tahu za ohybu můžeme vidět, že se snižujícím se procentem 

makro vláken maximální pevnost postupně klesá. To podporuje předešlý 

výzkum [1], který dokazuje, že mikro vlákna slouží k překlenutí mikro trhlin 

čili výrazně ovlivní výslednou pevnost betonu. Makro vlákna zde slouží už 

jen pro překlenutí makro trhlin a schopnost přenášet velké plastické 

deformace. 

Poměr makro:mikro 
vláken 0:2 0,5:1,5 1:1 1,5:0,5 2:0 

Pevnost v jednoosém 
tahu [kN] - 27,8 25,8 32,5 31,4 

Pevnost v tahu za 
ohybu [kN] 54,2 45,0 43,5 42,46 32,34 

 

tab. 4 - Pevnost v jednoosém tahu 

 

Na grafu 11 je zobrazeno porovnání jednoosé pevnosti a pevnosti tahu za 

ohybu. Je zde názorně vidět, jak je zkouška v tahu za ohybu nepřesná a 

vychází nevěrohodně oproti jednoosému tahu. 
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6.5 Průměry měření 

Ačkoliv je dodržována velká technologická kázeň od vážení směsi, přes 

proces míchání vláken po ukládání směsi, nedocílí se nikdy stejného výstupu 

několikrát za sebou. Na grafu 12 je zkouška tahu za ohybu 3 stejných 

vzorků ze stejně čerstvé směsi. Je názorné, jak různá směs může být za 

stejných podmínek. Takto velká odlišnost se stala zejména u poměru vláken 

0,5:1,5. Bohužel vyztužený beton není homogenní a vzorků se musí 

vyzkoušet o to více.  
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7. Závěr a směřování dalšího výzkumu 

Při vyhodnocování grafů bylo ověřeno podle předpokladu [12], že mikro 

vlákna mají zásadní vliv na maximální ohybovou pevnost. Ubíráním mikro 

vláken a přidáváním makro vláken docházelo ke snížení pevnosti a 

k většímu rozvoji makro trhlin, v řádu cm oproti vyztužení pouze mikro 

vlákny.  

Během míchání směsi dílčích sérií vzorků nastával problém se 

zpracovatelností směsi. Směs byla příliš měkká a makro vlákna se velmi 

špatně nabírala. Při ukládání směsi do forem byly převážně nahoře, ale při 

ohybové zkoušce se zjistilo, že segregovaly na dno a nedokázaly být 

rovnoměrně rozptýlené po průřezu. Tato vada se opravila snížením vodního 

součinitele z 0,33 na 0,3. Avšak pro sérii pouze makro vláken ani toto 

opatření nestačilo a musel se snížit ještě na hodnotu 0,27. Poté již vlákna 

byla rovnoměrně zastoupena po průřezu. 

Jednoosá tahová zkouška je velmi problematická a není tak jednoduchá 

jako je zkouška v tahu za ohybu, i když její hodnoty jsou více reálné, 

protože nevzniká nežádoucí ohybový moment. Celkem ze 12 vzorků byla 

zkouška provedena pouze na 3. Jeden ze série kombinace 2:0 a dva ze série 

1,5:0,5. Částečně za to může špatně sestavený lis, kde se při 4. vzorku 

zjistilo centimetrové vychýlení od osy a vznikaly tak nežádoucí síly. To by 

však nemělo mít tak zásadní vliv na to, aby se vzorek přerušil v náběhu 

[obr. 20]. Zbylé zkoušky byly provedeny velmi pečlivě, dosedací plochy lisu 

byly vždy očištěny, hrany vzorku zabroušeny a zkontrolována svislá 

rovinnost.  

Při bližším zkoumání vzorků porušené tahem za ohybu a prostým tahem se 

zjistilo přetržení mikro vlákna, popřípadě jeho vytržení z matrice i přesto, 

že jsou povrchově chráněna mosazí. Kdežto makro vlákna se pouze  
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zdeformovala na zahnutých koncích do roviny a byla z matrice vytržena. Je 

zde tedy vidět horší, nebo špatná soudržnost ocelového makro vlákna 

s betonem. Toto je nejspíš z důvodu jeho hladkého profilu, kde profilovaná 

kotevní délka není dostatečná. Jistým opatřením by bylo narušení jeho 

povrchu mírnou korozí, a nebo profilovaným vláknem po celé jeho délce. 

Dle tab. 3 se nedá jednoznačně určit závislost jednotlivých sérií na sebe 

navzájem. Nejlépe vychází kombinace vyztužení makro:mikro 1,5:0,5, kde 

hodnota lomové energie dosahuje nevyšších hodnot a to  279,8 J. Charakter 

křivky pevnosti tahu za ohybu je příznivý ve vysokém zpevnění po výrazné 

změně napětí. Beton kriticky nehavaruje a má dostatečnou únosnost i po 

překročení únosnosti při deformaci několika centimetrů.  

Vliv vláken na pevnost v tlaku je nepatrný, žádný zásadní vliv nebyl zjištěn 

[graf. 1]. Je nutno zohlednit nepřesnost tlakové zkoušky, neboť byla 

provedena na zbylých dvojicích trámečků ze čtyřbodové zkoušky tahu za 

ohybu. Při zatěžování vzorku vznikaly na jedné straně smykové síly a 

bránily přetvoření v této oblasti. Hodnoty budou nejspíš nepatrně vyšší než 

u běžné zkoušky na krychlích. Není tedy úplně objektivní. Pevnost v tlaku 

nebyla hlavním cílem experimentu. Bylo tedy možné v tomto směru ušetřit 

čas a zkoušku považovat za doplňkovou. 

Během doby provádění experimentu došlo v průběhu ke změně dodávky 

suché prefabrikované směsi. Ta vykazovala změny v rychlosti tuhnutí. 

Původní směs č. 2 zatuhla do 24 h, kdežto nová směs č. 3 tuhla 48 h. To se 

projevilo tlakových pevnostech, kde je úbytek únosnosti přibližně o 30 % 

nižší [graf 2]. I toto je nutno brát v potaz, že všechny vzorky nejsou bohužel 

stejné. Z nové prefabrikované směsi č. 3 byly provedeny dogbone vzorky a 

trámečky s 2% vyztužením makro vlákny. 

 

 



40 
 

7.1 Námět pro další experimenty 

Je faktem, že množství a velikost vláken v betonové směsi má vliv na vodní 

součinitel. Čím více bude vláken ve směsi, tím těžší bude jejich měrný 

povrch a díky tomu budou na sebe vázat větší množství vody [tab. 2]. Jedno 

z opatření je opravit hodnotu vodního součinitele o příslušnou konstantu 

zjištěnou nejspíše na základě experimentu dle množství použité výztuže. 

Ověřit kombinaci vyztužení 1,5:0,5 a 0:2 na stejné směsi a za stejných 

podmínek, zdali má skutečně tyto parametry a má příznivé synergické 

účinky.  
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