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Abstract 

Bakalářská práce se zabývá zkoumáním vlivu přidané gumové pryže na základní 

vlastnosti betonových směsí, kterými jsou zejména pevnost v tlaku a s ní související 

schopnost poměrného přetvoření. Teoretická část nás provede výrobou gumového 

granulátu, klady a zápory této modifikace, tak i širokým spektrem využití a to 

v neposlední řadě v podobě mladého stříkaného betonu používaného zejména při 

ražbách tunelů. V experimentální části práce byly zkoušeny vzorky mladých 

betonových směsí s rozdílným procentuálním zastoupením a odlišnou frakcí gumové 

pryže. Výsledky jsou prezentovány grafickými výstupy ze zkoušek jednotlivých 

záměsí. Závěr této práce je pak zaměřen na porovnání záměsí s referenčním betonem, 

záměsí mezi sebou a také vyhodnocení výhod a nevýhod použití tohoto poměrně 

nového stavebního materiálu. 

Klíčová slova: gumová pryž, betonová směs, modifikace, mladý beton, stříkaný beton, 

vlastnosti, pevnost v tlaku, poměrné přetvoření 

Abstract 

This thesis deals with the study of the influence of added rubber on the basic 

properties of concrete mixtures, which are in particular the compressive strength and 

the associated capacity of relative strain. Production of rubber granulate, advantages 

and disadvantages of this modification, and the wide range of application like sprayed 

young concrete used especially in tunnel excavation are described in the theoretical 

part of the thesis. Samples of young concrete mixtures with different percentage and 

different fractions of rubber are tested in the experimental part. The results from the 

test of each mixture are presented in form of figures. Comparison of mixtures with the 

reference concrete and the evaluation of the advantages and disadvantages of using 

this relatively young building material are discussed in the conclusion. 

 

Key words: crushed rubber, concrete mix, modifications, young concrete,sprayed 

concrete, properties, compresive strenght, capacity of relative strain 
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1.Úvod 

1.1 Motivace práce 

V dnešní době se již považuje za zcela běžné, a dokonce potřebné mít auto. 

Dokonce je zcela běžné, že jedna rodina má aut hned více a hrají hlavní roli v dopravě 

potravin a vlastně všeho kolem nás. A přitom se již určitě mnohým z nás poštěstilo při 

toulkách přírodou, při projížďce na kole nebo jen při cestě z práce, že nám pohled na 

malebnou přírodu pokazila hromada starých pneumatik pohozených na okraji vesnice, 

nebo ještě hůř někde v lese. Nejen tento pohled, ale i fakt, že nakládání a recyklace 

starých pneumatik je globálním problémem, motivovalo několik odborníků 

k zamyšlení, jestli by se takový odpad nedal nadále zpracovávat. Přestože pneumatiky 

v celkovém objemu všech odpadů netvoří jeden z hlavních artiklů, jsou díky svému 

složení a chemické stabilitě velkou zátěží pro životní prostředí, a tak má naše bádání 

a snaha o opětovné využití pryžového odpadu velký význam nejen v ochraně životního 

prostřední a zmírnění škodlivého dopadu, ale také v rozšíření obzorů společnosti 

a vývoji nových technologií, ve kterých je skrytý značný potenciál. 

1.2 Cíle práce 

Jedním z cílů této práce je nejen seznámení s problematikou nakládání se starými 

pneumatikami, jejich následnou recyklací, a hlavně přeměnou tohoto nechtěného 

škodlivého odpadu ve složku, jenž nám umožní vylepšení mnoha vlastností betonu, 

a to v podobě nadrobno drcené gumové pryže, ale také poukázání na mnoho možností 

využití jak ve stavebnictví, tak i v dopravním inženýrství. Avšak hlavním cílem bylo 

zkoumání vlastností mladého betonu s přídavkem drcené gumové pryže různého 

procentuálního zastoupení a rozdílných frakcí. Nedílnou součástí této práce je 

experimentální program, díky kterému bylo možné zkoumat a ověřit vliv přidané pryže 

na vlastnosti betonové směsi. Díky tomu jsme měli jedinečnou možnost seznámit se 

s tímto materiálem, pracovat s ním a pozorovat pozitivní, ale i negativní vlivy přidané 

gumy na tuto směs. Zkoumána byla hlavně pevnost v tlaku a poměrné přetvoření 

vzorku starého 24 hodin a následné nalezení optimálního obsahu drcené gumové pryže 

ku ostatním složkám, aby byly zajištěny nejlepší vlastnosti betonové směsi. 
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1.3 Rozsah práce 

Práce je ve svém obsahu rozdělena na dvě části. Úvodní část se zaměřuje jak na 

teoretické uvedení a seznámení s problematikou přidávání gumové pryže do 

betonových směsí, tak i na s tím související výrobu gumového granulátu. Dále se 

věnuje obecnému popisu, vlastnostem a druhům povrchových úprav pryžových částic, 

až po provedení širokým polem aplikací tohoto nejen stavebního materiálu. 

Druhá část této práce je pak věnována experimentálnímu programu. V něm je 

zahrnut popis výroby zkušebních vzorků ze třech odlišných záměsí, jenž se lišily 

procentuálním obsahem gumové pryže a její frakcí a následně pak informace 

o vyrobených vzorcích, jejich zkoušení a získaných hodnotách. Celá práce byla též 

dokumentována pomocí fotografií, jež jsou v práci obsažené a doplněné komentářem. 

Závěr práce pojednává o výsledcích a poznatcích, ke kterým jsme dospěli 

a nechává otevřeno mnoho cest pro další zkoumání tohoto poměrně mladého 

a rozhodně velmi zajímavého materiálu. 
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2. Drcená gumová pryž 

2.1 Globální problém 

CRC je zkratka z anglického Crumb rubber concrete, což doslova znamená 

beton s přídavkem drcené pryže. Pryže, jež vznikla recyklací opotřebovaných 

pneumatik, kterých se jen na území České republiky nahromadí až 10 milionů za rok 

a v celosvětovém měřítku je to až děsívá 1 miliarda za rok. Likvidace tohoto odpadu 

není jedna z nejjednodušších, a tak je bohužel i přes zákazy stále možné nalézt 

nelegální skládky pneumatik, u nichž představuje hlavní problém znečištění přírody 

a také nebezpečí vzniku požáru. Naštěstí se s rozvojem povědomí o ochraně životního 

prostředí výrazně zlepšil přístup k tomuto problému. Byly vydány jak zákony 

zakazující takovéto nelegální skládky pod vysokými pokutami, tak i zákony zakazující 

neekologickou likvidaci, jakou je třeba spalování pneumatik a celkově není na 

pneumatiky nahlíženo jako na nechtěný odpad, ale jako na zdroj nového materiálu i 

energie. Kromě potřebných uzákonění bylo nutné podpořit myšlenku recyklace 

vybudováním sběrných míst a zahrnutí ceny na likvidaci do pořizovací ceny nové 

pneumatiky. Zpětným využitím gumového odpadu je navíc možné ušetřit zhruba 2 

tuny ropy na výrobu 1 tuny gumových výrobků, což nám napomáhá šetřit tento 

neobnovitelný přírodní zdroj, kolem kterého se nyní točí celý svět [1] [2] [3]. 

 

 
Obr.1.: Skládka pneumatik [4] 
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2.2 Výroba granulátu 

Opotřebované pneumatiky jsou významnou součástí stále stoupajícího množství 

odpadu z automobilů. Gumovou drť a granulát však lze využít v širokém spektru 

výrobků, výhodných environmentálně i ekonomicky. 

Pro další využití pneumatik jako druhotné suroviny se vyrábí gumový granulát 

aplikací technologií na redukci velikosti, zejména mechanického drcení nebo 

kryogenní redukce. Cílem je získat drť s velikostí zrna až do 600 mikronů. Nejjemnější 

granule mají velikost zrn menší než 0,2 mm. Gumový granulát má množství 

specifických termomechanických a fyzikálně-chemických vlastností, má nízkou 

objemovou hmotnost a je trvanlivý. Jde rovněž o materiál netoxický a inertní. 

Nejčastěji používanou technologií výroby je mechanické drcení. Ocelové 

součásti pneumatiky se oddělí magnetickými separátory nebo jinými konvenčními 

způsoby separace. Větší pneumatiky (z traktorů, nákladních automobilů) je před 

drcením potřebné zbavit ocelových výztužných lan. Ta mohou mít průměr až 

8 milimetrů, což by znamenalo značné ovlivnění životnosti nožů a celé drticí linky. 

Drcení se opakuje několikrát na různých drtičích, až je dosaženo požadované velikosti 

zrna. Zrno získané touto klasickou metodou výroby poznáme podle toho, že má bohatě 

členěný povrch. 

Další technologií výroby je kryogenní proces drcení, založený na zmrazení 

částečně rozdrcených pneumatik na extrémně nízkou teplotu. Takto získaný materiál 

se velmi lehko rozpadá na drobné částice. Vlákna a ocel se z drti odstraní podobným 

způsobem jako při mechanickém drcení. Výhodou takového způsobu získávání 

granulátu je rychlejší a čistější získávání velmi jemné frakce. Nevýhodou jsou zvýšené 

náklady na chladicí proces, kde se využívá tekutý dusík [5]. 

 

 
Obr.2.: Drcení pryže [6] 



5 
 

3.Složky betonové směsi 

3.1 Cement 

Cement je hydraulické pojivo. Jedná se o jemně mletý anorganický materiál, 

který po smíchání s vodou vytváří kaši, která v důsledku chemické hydraulické reakce 

tuhne a tvrdne. Po předchozím zatuhnutí na vzduchu dále tuhne a tvrdne i pod vodou, 

při zachování pevnosti a stability. Na výslednou kvalitu betonové směsi má vliv hlavně 

typ a množství přidaného cementu. Zvýšením množství cementu zlepšuje pevnosti, 

vodotěsnost, přídržnost, i modul pružnosti, ovšem za cenu zvýšení smrštění (možnost 

trhlinek) a vývoje zvýšeného hydratačního tepla. Jako ideální se osvědčilo množství 

350 kg/m3, při kterém byla zaznamenána nejlepší tahová i tlaková pevnost [7]. 

3.2 Kamenivo 

Kamenivo je inertní sypký materiál, jako je písek, štěrk nebo drcený kámen, 

který je společně s vodou a portlandským cementem nezbytnou složkou pro výrobu 

betonu a je hlavním plnivem v betonové směsi. Pro výrobu dobrých betonových směsí 

musí být kamenivo čisté, tvrdé, pevné a nesmí obsahovat chemické povlaky nebo 

povlaky jílu a jiné jemné materiály, které by měly za následek zhoršení kvality 

výsledného betonu. 

Kamenivo, jež tvoří 60–75 % celkového objemu betonu, je rozdělováno na 

2 základní druhy – jemné a hrubé. Jemné kamenivo se zpravidla skládá z přírodního 

písku nebo štěrku a z částeček, které propadnou normovým sítem s otvory do 4 mm. 

Hrubým kamenivem jsou všechny frakce od 4 do 63 mm. Většinu hrubého kameniva 

v betonu tvoří štěrky a zbytek je tvořen drceným kamenivem. 

Přírodní štěrk a písek je obvykle těžen v dolech, řekách, jezerech nebo 

z mořského dna. Drcené kamenivo se vyrábí drcením kamene v kamenolomu, balvanů, 

dlažebních kostek nebo velkých kusů přírodního štěrku. Dobrým zdrojem kameniva je 

také recyklovaný beton. 

Po vytěžení se kamenivo zpracovává, drtí a umývá, aby se docílilo správné 

čistoty a odstupňování frakcí. Po zpracování je kamenivo ručně uloženo, aby se 

zabránilo dalšímu znečištění. 



6 
 

Kamenivo silně ovlivňuje čerstvě namíchaný a poté i zatvrdlý beton z pohledu 

proporcí betonové směsi a také finanční stránky při výrobě betonu. Proto je výběr 

kameniva velmi důležitý proces při výrobě betonu. Rozhodujícím faktorem je také 

určení správného poměru hrubých a jemných frakcí, jelikož větší množství hrubších 

frakcí způsobuje nadměrnou pórovitost a tím horší mechanické vlastnosti betonu  [8] 

[9] . 

3.3 Voda 

Voda má v čerstvém betonu dvě významné funkce, a to že zajištuje hydrataci a 

ovlivňuje jeho zpracovatelnost. 

Hydratace je chemická reakce, která se spouští hned po kontaktu cementu s 

vodou, v důsledku čehož začíná beton po několika desítkách minut tuhnout. Minimální 

potřeba vody pro hydrataci je asi 25-35 % z hmotnosti cementu, pokud je dávka vody 

příliš nízká, hrozí nadměrná prašnost betonu a na druhou stranu, pokud je dávkování 

příliš vysoké je beton sice lépe zpracovatelný, ale roste tím množství pórů a kapilár, 

jenž má za následek významně nižší pevnosti a horší odolnost betonu vůči negativním 

vlivům prostředí  [9]. 

3.4 Přísady  

Urychlovače: V případě, kdy se pracuje s mladým betonem, hrají urychlovače 

poměrně zásadní roli a jejich použití bývá nutností, jelikož významně zkracují dobu 

tuhnutí a tvrdnutí v průběhu prvních desítek minut čímž beton daleko rychleji nabývá 

počáteční pevnosti a je odolnější vůči působení mrazu. Mnohdy také zlepšuje 

zpracovatelnost směsi a umožnuje snížení dávky vody.  

Častěji používané jsou urychlovače nealkalické, které oproti těm alkalickým 

nevykazují značná hygienická, ekologická a technologická rizika a zároveň mají velmi 

malý vliv na snížení výsledné pevnosti betonové směsi. 

 Působení urychlovače je především směřováno na cementovou suspenzi, tudíž 

důležitou roli hraje druh cementu, dále je potřeba ověřit snášenlivost použitého 

cementu a plastifikátoru průkazními zkouškami.  
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Nejpoužívanější formou bývají látky kapalné, ale v některých případech se 

mohou vyskytovat i jako práškové, u kterých je však nevýhodou vznik jemného 

dráždivého prachu. Jejich přidávané množství se pohybuje v relativně malých 

dávkách, a to v jednotkách procent hmotnosti cementu, což závisí na individuálních 

požadavcích pro danou směs.  

Hlavní využití je pro stříkané betony při betonáži v tunelech, tzv. shotcrete, kde 

je požadováno zvýšení adheze stříkaného čerstvého betonu k podkladu a rychlý nárust 

počátečních pevností je nutnou podmínkou pro bezpečnou práci. 

Plastifikátory: Plastifikační přísady nám, podobně jako urychlovače umožňují 

snížit množství záměsové vody, zlepšit zpracovatelnost a získat lepší kvalitu povrchu 

betonu. Snížením množství vody by beton měl být pevnější a trvanlivější, ale pokud 

se bavíme o lepší zpracovatelnosti, tak té docílíme spíše pokud množství vody 

ponecháme a přidáme plastifikátor. Zároveň by tato přísada měla zajistit lepší přilnutí 

cementu k plnivu [10]. 

3.5. Drcená gumová pryž 

Drcená gumová pryž nahrazuje v betonové směsi s různým procentuálním 

zastoupením jemné kamenivo, konkrétně písek frakce 0-4 mm, čímž jednak šetříme 

vyčerpatelné přírodní zdroje, zbavujeme se škodlivého odpadu, a navíc modifikujeme 

mnoho vlastností betonu. Na to, jak moc nám ovlivní přidaná gumová pryž vlastnosti 

betonu, má bezesporu velký vliv její frakce, množství, ale i povrch pryže, který může 

představovat problém se špatnou přilnavostí a spolupůsobením s cementovou kaší. 

Procentuální zastoupení gumové pryže v betonu je různé, obecně se však 

nedoporučuje překračovat množství 20 %, jelikož pak už převládají negativní účinky 

gumy v betonu nad pozitivními [7]. 
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4. Povrchová úprava pryže 

Jak již bylo v předchozí kapitole naznačeno, významnou měrou ovlivňuje 

kvalitu betonové směsi i povrch částeček gumy, od kterého je vyžadována co nejlepší 

adheze s cementovou kaší. Avšak povrch gumové pryže je přirozeně vodoodpudivý, 

a to díky stearátům zinku, jenž se používají při výrobě pneumatik. Ty časem migrují 

a difúzí se dostávají k povrchu gumy, kde tvoří tenkou mýdlovou vrstvu odpuzující 

vodu. Špatnou vazností mezi částicemi gumy a cementovou kaší vzniká v betonové 

směsi větší množství nechtěných pórů, které mají negativní vliv na pevnost betonu, 

proto existuje několik možností, jak zdrsnit povrch gumy což výrazně zlepší adhezi 

a vlastnosti modifikované betonové směsi [7] [11]. 

4.1 Na(OH) 

 Na(OH) je značka hydroxidu sodného, jehož desetiprocentní roztok je používán 

k naleptání povrchu pryžových částic. 

Účinek této úpravy zkoumali ve svém experimentu Osama Youssf, Julie E. Mills 

a Reza Hassanli [7], kteří hledali optimální dobu smáčení částeček v roztoku, a tak 

bylo zapotřebí vyrobit více vzorků, a to vzorky bez gumové pryže, vzorky 

s neošetřenou gumovou pryží a pak vzorky s gumovou pryží, jež byla máčena 

v hydroxidu po dobu 0,5hodiny,1hodiny a 2 hodin. Částečky pryže je nutné před 

namočením do hydroxidu důkladně opláchnout kohoutkovou vodou od prachu a 

nečistot. Dále pak probíhá samotné máčení, po kterém je nutné gumovou pryž prát 30-

45 minut ve vodní lázni, dokud hodnota jejího PH nedosáhne 7, protože zbytek 

Na(OH) by mohl mít negativní vliv na trvanlivost betonu. Poté pryž sušíme horkým 

vzduchem, a takto ošetřenou můžeme přidávat do betonové směsi. 

Nejlepších výsledků v experimentu dosáhly vzorky s gumou máčenou 

v hydroxidu 0,5 hodiny. Tyto vzorky měly zdrsněný povrch gumových zrn, ale 

struktura gumových částic nebyla za tak krátký čas narušena, což vedlo nejen ke 

zlepšení vaznosti těchto částic s cementovou kaší, ale také ke zlepšení tlakové pevnosti 

až o 74 %. Oproti tomu struktura gumových částic máčených v roztoku po delší dobu, 

byla značně narušena, a to se projevilo na snížené tuhosti a snížení tlakové pevnosti 

vzorků.      
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Vlastnosti vzorků byly zkoumány po 7 a 28 dnech stáří betonu a nutno dodat, že 

nemodifikovaný beton měl výrazně lepší tlakovou pevnost, než beton s přídavkem 

drcené gumové pryže ošetřené roztokem Na(OH), avšak tento experiment zjišťoval 

účinnost naleptání roztokem na zlepšení adheze, a to se ukázalo jako velmi efektivní 

metoda úpravy povrchu gumových částic, která je navíc i poměrně časově a finančně 

nenáročná  [7]. 

 
Obr. 3: Proces úpravy povrchu částeček pryže Na(OH) [7] 
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4.2 Silany 

Silan je chemickou obdobou metanu, kde je atom uhlíku nahrazen atomem 

křemíku, který má chemickou značku Si, a proto název silan. Silany, jak již anglický 

název silane coupling agent napovídá, jsou ve stavebnictví využívány především jako 

spojovací činidlo, protože díky svému chemickému složení mají schopnost vázat se na 

OH skupinu, která se nachází na povrchu betonu. Tato specifická vlastnost nám 

umožnuje použít nový postup ke zlepšení účinnosti pryže v modifikovaném betonu, 

a to vytvořením cementové povlakové vrstvy kolem pryžových částic silanovým 

spojovacím činidlem, čímž zajistíme lepší spolupůsobení betonu a pryže. 

 Americká univerzita v Tennessee provedla první zkoušky betonu s pryží 

upravenou následujícím postupem. Prvním krokem je smíchání silanu s ethanolem 

v poměru jedna k jedné, následně se do tohoto roztoku přidají zrna gumové pryže 

a roztok se zahřívá po dobu 30 minut na teplotu až 80 ˚C. Poté roztok chladíme na 

pokojovou teplotu a zrna gumy jsou scezena. Dalším krokem je sušení gumových zrn 

po dobu 12 hodin při teplotě 110 ˚C. Nyní je již povrch pryžových zrn rozrušen 

a následuje jejich obalení v cementu, po jehož hydrataci se kolem gumového zrna 

vytvoří zřetelná betonová krusta. Spojení této krusty se zrny gumy zajištuje právě 

silanové spojovací činidlo [11] [12]. 

 
Obr.4: Pryž před a po hydrataci cementem [12] 
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Pevnost v tlaku, pevnost v tahu ohybem, odolnost vůči chloridovým iontům a 

schopnost absorpce energie byly zkoušeny na vzorcích s 15 % a 30 % obsahem 

gumových zrn upravených silanovým činidlem a pro porovnání také na vzorcích 

s neupravenými gumovými zrny ve stejném procentuálním zastoupení. Výsledky 

ukazují, že pevnost v tlaku a pevnosti v tahu ohybem betonu s gumovými zrny 

upravenými silanem se zlepšila o 10–20 % oproti betonu s nepotaženou gumou. 

Absorpční schopnost betonu s upravenými gumovými zrny byla také zlepšena díky 

cementové vrstvě vyvinuté pomocí silanového vazebného činidla [7] [12]. 
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5.Vlastnosti betonu s pryží 

V této kapitole si podrobněji rozebereme vlastnosti betonové směsi, do níž je 

přidána drcená gumová pryž. Jak již bylo uvedeno, jedním z hlavních faktorů 

ovlivňujících tyto vlastnosti je jednak frakce gumové pryže, tak i ve velké míře její 

procentuální zastoupení ve směsi. 

5.1 Zpracovatelnost 

Je typickou vlastností, která potvrzuje tvrzení o vlivu množství a frakce gumové 

pryže v betonu.  

Mnoho vědců po celém světě zkoumalo vliv zvyšování přidaného množství 

gumy na zpracovatelnost, za všechny zmiňme alespoň Guptu a kol. [13], kteří ve své 

práci nahrazovali část jemného kameniva drcenou pryží postupně v krocích po 5 % 

v rozsahu 0–20 % a jejich práce potvrdila, že se zvyšujícím se obsahem drcené pryže 

klesá zpracovatelnost betonové směsi. Tento výzkum prováděli se stejnou frakcí pryže 

a to 0,15-1,9 mm. Zpracovatelnost ovšem výrazně ovlivňuje i frakce použité pryže 

a potvrzuje se fakt, že čím hrubější frakce, tím hůře je betonová směs zpracovatelná. 

 S touto problematikou jsme se setkali i při experimentální části práce, jelikož 

zahrnovala zkoušení vzorků, ve kterých se měnilo množství gumy a její frakce, tudíž 

můžeme potvrdit fakt, že nejhůře zpracovatelná byla směs, jenž obsahovala nejvíce 

hrubé gumové pryže [11] [2] [3]. 

5.2 Hustota 

Objemová hmotnost drcené pryže je výrazně nižší jak objemová hmotnost 

kameniva, tudíž nahrazením části kameniva drcenou pryží snížíme objemovou 

hmotnost betonové směsi jako celku. Dalším důvodem, proč při zvětšování množství 

přidané gumy klesá objemová hmotnost, je horší vaznost gumových částic 

s cementovou kaší, takže v důsledku toho obsahuje směs větší množství pórů, a to vede 

ke zmenšení objemové hmotnosti. Menší objemová hmotnost také úzce souvisí 

s hmotností, která se vlivem přidání pryže, jenž je výrazně lehčí než kamenivo, také 

sníží, což je další nesporná výhoda výrobků z gumobetonu [11] [13] [3]. 
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5.3 Pevnost v tlaku 

Na hlavní přednost betonu a rozhodně nejzkoumanější vlastnost tohoto materiálu 

má bohužel přidání gumové pryže prokazatelně negativní účinek, a čím více gumové 

pryže beton obsahuje, tím víc klesá jeho pevnost v tlaku.  

Toto potvrdila i studie K.Bischta a P.V.Ramana [13] zabývající se porovnáním 

betonu s gumovou pryží s běžným betonem bez gumové pryže, která prokázala 

zhoršení pevnosti v tlaku až o 18 % a to s pouze s 5,5 % nahrazením části plniva. 

Tomuto negativnímu vlivu opět přispívá i horší přilnavost cementové kaše 

k částečkám gumy.  

Vzhledem k tomu je potřeba při užívání betonu s přídavkem drcené pryže počítat 

spíše do málo exponovaných konstrukcí, u kterých nebude kladen požadavek na větší 

tlakové zatížení [11] [2] [3]. 

5.4 Pevnost v tahu ohybem 

Bohužel i u této vlastnosti, jenž je ve stavebnictví na betonu ceněna 

a vyžadována se projevují spíše negativní účinky po přidání gumové pryže. Hlavním 

důvodem je opět hladká struktura povrchu gumových částic pryže, protože v důsledku 

špatné adheze a spolupůsobení s cementovou kaší dochází k většímu šíření trhlin a tím 

klesá pevnost betonu. Z toho také vyplývá, že vliv na pevnost v tahu ohybem má i 

velikost částic gumy, větší částice znamenají více hladkých ploch, a tudíž horší 

ohybovou pevnost [11] [2] [3]. 

5.5 Dynamické vlastnosti 

Největší přínos a pozitivní účinky gumové pryže na betonovou směs můžeme 

najít právě v dynamických vlastnostech. 

        W.H.Waddel a L.R.Evans [14] provedli experiment, při kterém nahradili jemné 

kamenivo pouze 3,5 % a 5 % gumové pryže a zkoumali dynamické vlastnosti těchto 

směsí. Výsledky byly skvělé a ukázaly, že se přidáním pryže do betonu zvýší 

dynamický modul pružnosti směsi a zvyšuje se i disipační energie, což znamená, že 
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gumobeton je do jisté míry schopen vstřebávat a redistribuovat dynamickou energii 

a díky tomu se jeví jako vhodný materiál z hlediska útlumu nárazu. 

Vzhledem ke schopnosti dobře vstřebávat energii má gumobeton velmi dobrý 

elektrický odpor, absorbuje teplo a zvuk. Zde platí, že s přidáním gumy se schopnost 

absorpce energie zlepšuje. 

Do skupiny dynamických vlastností jistě patří i poměrné přetvoření, též občas 

nazýváno poměrnou deformací, kterým jsme se zabývali v experimentální části této 

práce a také odráží schopnost gumobetonu pohlcovat a redistribuovat energii. 

S touto schopností je také úzce spjata odolnost gumobetonu při opětovném 

zmrazování a rozmrazování, jelikož hlavním problémem stavebních konstrukcí 

v tomto ohledu je voda. Ta totiž vlivem mrazu zvětšuje svůj objem a tím většinou 

způsobuje trhliny v betonu. Gumobeton však toto pnutí roznese a umožní mírnou 

deformací gumových částeček, tím se výrazně omezí vznik trhlin v betonu [3] [14] 

[15]. 

5.6 Požární odolnost 

Z hlediska požární odolnosti jsou největším problémem vystřelující úlomky 

betonu z konstrukce. Tento problém je způsoben hlavně nepropustností betonu, ta 

neumožní vodní páře, která vzniká výparem vody z betonu při vysokých teplotách 

požáru, plynulý odchod z konstrukce. 

F.Hernandez [2] zkusil ve svém výzkumu přidat do betonu gumová vlákna, která 

měla zlepšit průchodnost páry betonem a tím zamezit odštipování konstrukce, ale 

nesměla snížit pevnost betonu. Do betonu byla použita gumová vlákna délky až 215 

mm a vzorky byly zkoušeny při teplotě neuvěřitelných 1000 ˚C. Výzkum ukázal, že 

při přidání pouhých 3 % gumových vláken se zvyšuje požární odolnost, nedochází 

k odštipování úlomků konstrukce a zároveň pevnost betonu klesá jen minimálně [2]. 
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6. Možnosti využití  

Přestože je přidávání gumové pryže do betonových směsí poměrně mladou 

technologií, má díky svým pozitivním účinkům na mnohé vlastnosti směsi široké 

spektrum využití a tudíž se v tomto oboru znovuvyužití opotřebovaných pneumatik 

skýtá poměrně velký potenciál.  

Výrobky z gumobetonu se využívají v mnoha oblastech jak dopravního 

inženýrství, tak i stavitelství, kde postupem času získávají nezastupitelnou funkci 

a objevují se stále nové možnosti uplatnění takto modifikovaného betonu. 

 Navíc je výroba finančně méně náročná než u běžného betonu, protože část 

kameniva, které je ceněno i díky tomu, že jde o vyčerpatelný přírodní zdroj, nahradíme 

právě gumovou pryží, která je oproti tomu brána za odpadní materiál a je ji 

v,, gumovém průmyslu,, dostatek. 

6.1 Stavitelství 

Panely: Velkou inovací v oboru stavebního inženýrství a vůbec v řešení vnitřní 

pohody budov jsou lehké panely z gumobetonu. Předností tohoto řešení jsou výborné 

akustické vlastnosti a schopnost odizolování šumu a elektrických impulsů, díky čemuž 

by se jednalo o ideální řešení například do budov s hlasitým provozem, nebo větším 

množstvím pracovišť, která se nesmějí navzájem rušit či jakkoli ovlivňovat. 

 Nesmíme však zapomínat na zhoršenou odolnost gumobetonu vůči tlakovému 

namáhaní. Z toho důvodu nemůžeme s gumovými panely počítat do tlakem extrémně 

namáhaných konstrukcí, ale jako nenosné stěny například do administrativních budov 

se jeví jako ideální řešení [16] [17]. 

 

Chladný beton:,, Urban heat island effect“, což v překladu znamená městský 

tepelný ostrov je civilizačním problémem, který trápí každé větší město. Jedná se 

o případ, kdy městská zástavba vykazuje znatelně vyšší teploty než její okolí, 

například venkovské oblasti, a to hlavně vlivem lidské činnosti. 

 Hlavními příčinami je jednak úbytek travnatých ploch, které teplo přirozeně 

pohlcují, a jejich nahrazení plochami asfaltovými, nebo navýšení množství odpadního 

tepla vlivem dopravy a průmyslu.  
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Větší teplotní rozdíly bývají patrné paradoxně v noci než ve dne, což je 

způsobeno akumulací tepla do povrchů během dne a jeho následným vyzařováním, 

které je patrné až při poklesu teploty. Nejvýrazněji je tento jev cítit při slabém větru 

nebo úplném bezvětří a zhoršuje kvalitu ovzduší i vody ve městech. 

Řešení, které by mohlo výrazně napomoci k eliminaci tohoto jevu se skrývá 

v prefabrikovaných střechách vyrobených z betonu s přídavkem drcené gumové 

pryže. Gumová střecha nejen že je výrazně lehčí než střechy keramické, ale oproti nim 

má i znatelně vyšší teplotní odpor, takže teplo nepohlcuje a neakumuluje, ale odráží 

jej. Tato hypotéza byla dokázána i snímky z infračervené kamery, které jednoznačně 

prokázali, že gumová střecha je chladnější než hliněná.  

Navíc by střecha z gumobetonu napomohla i útlumu hluku z vnějšího prostředí. 

Jedinou nevýhodou zůstává horší pevnostní charakteristika střechy, takže toto řešení 

není příliš vhodné do oblastí se zvýšeným zatížením sněhem nebo ledem. 

Gumobeton můžeme považovat za environmentálně zodpovědné a efektivní 

řešení, proto byl zařazen do programu Green building, který se zabývá problematikou 

udržitelných a,, zelených“ staveb [18] [19]. 

 

 
Obr 5: Teplotní profil nad městskou zástavbou při jevu tepelného ostrova [20] 
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6.2 Dopravní stavby 

Železnice: Železniční pražce jsou hlavní částí tělesa železničního svršku, jejich 

hlavním úkolem je přenos zátěže od pojížděním namáhané kolejnice do podkladové 

zátěžové vrstvy. Ta by ideálně toto zatížení měla roznášet, pohlcovat vibrace vzniklé 

pojížděním těžkých vlakových souprav a poskytnout i akustický útlum hluku, který při 

tomto druhu dopravy bezpochyby vzniká, a proto i v této oblasti nachází beton 

modifikovaný drcenou pryží, jenž díky svým vlastnostem dokáže těmto požadavkům 

vyhovět, své využití. Další příkladem využití gumobetonu v oblasti železniční dopravy 

je u moderních elektrizovaných tratí, kde je nutné použití materiálu se schopností 

odizolovat elektrické signály a ruchy, aby nedocházelo k rušení signálů a tím byl 

zabezpečen bezpečný a efektivní provoz [21] [17]. 

 

 

 
Obr.6: Moderní elektrizovaná železnice [22] 

Chodníky: Další možností využití betonu s gumovou pryží je zatím otázkou 

budoucnosti, ale jeví se jako velmi zajímavá alternativa. Jedná se o prefabrikované 

chodníkové panely. Ty by díky přidané gumě měli být daleko méně klouzavé než 

běžné chodníky a mrazuvzdornost gumobetonu by zde rovněž byla velkým přínosem. 

Myšlenkou tohoto řešení byla také možnost posunutí vedení veřejných sítí 

z prostoru komunikace do prostoru pod chodníkem. Prefabrikované panely by se díky 

snadné manipulaci daly kdykoli zvednout, tudíž by nebylo zapotřebí rozkopat při 

opravách krycí vrstvu chodníku a uzavírky spojené s opravami sítí by v prostorách 

chodníku nezpůsobovaly tak značná omezení, jak tomu bývá v případě uzavření části 

průjezdu komunikace kvůli výkopu [23]. 
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Protihlukové bariéry: Jedná se o bariéry vystavěné podél rychlostních 

komunikací a dálnic v místech, na niž je potřeba odizolovat hluk dopravy od okolní 

zástavby. Zároveň se u tohoto použití uplatní hned další tří pozitivní vlastnosti betonu 

s gumovou pryží.  

První z nich je schopnost absorbovat a redistribuovat dynamickou energii 

případného nárazu vozidla do bariéry, čímž se výrazně sníží škody jak na bariéře, 

automobilu, tak na zdraví osob v autě.  

Další vlastností, která přináší nesporné výhody v použití těchto 

gumobetonových bariér, tkví v jejich nízké hmotnosti a z toho vyplývající výrazně 

jednoduší manipulace jak na místě stavby, tak při transportu panelů.  

V neposlední řadě musíme zmínit lepší odolnost tohoto materiálu vůči 

cyklickým změnám počasí a mrazu, oproti běžnému betonu a s tím související delší 

životnost bariér, z čehož přirozeně vyvstává i finanční výhodnost použití gumobetonu 

[16] [24]. 

 

 

 
Obr.7: Protihluková stěna [25] 
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6.3 Stříkaný beton 

Jedná o beton nanášený na podklad pomocí proudu stlačeného vzduchu, který 

tvoří homogenní vrstvu o různých mocnostech. Stříkaný beton se používá zejména 

tam, kde nelze použít litý beton, ať z důvodů vysoké pracnosti bednění nebo pro 

nepřístupnost místa betonáže. 

 
Obr.8: Tunelový tubus vyztužený stříkaným betonem [26] 

 

Využití: Hlavní oblastí využití stříkaného betonu je v dnešní době jeho použití 

při ražbách tunelů. V tomto odvětví ustupují zhoršené tlakové pevnostní 

charakteristiky betonu s gumovou pryží do ústranní a uplatňují se hlavně skvělé 

schopnosti poměrného přetvoření, odolnost vůči deformaci a schopnost redistribuce 

sil. Betonová skořepina tunelu totiž rozhodně neplní hlavní nosnou funkci tunelu, 

jelikož by nebyla schopná nést nadloží tunelu, které bývá zpravidla o velkých 

mocnostech. Nosnou konstrukcí je hlavně hornina masivu, v němž je tunel ražen 

a stříkaná vrstva betonu slouží spolu s dalšími výztužnými prvky k zajištění stability 

nevystrojeného výrubu při tunelování a někdy je i hlavním materiálem definitivního 

ostění, z čehož vyplývají zvýšené nároky na kvalitu, a hlavně životnost betonu [27]. 

Taktéž se v tomto odvětví uplatní i schopnost akustického útlumu betonu s přidanou 

gumovou pryží. 
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Typy a obory: Stejně jako u běžného betonu se i stříkaný beton zařazuje na 

základě jednak svých kvalitativních vlastností, účelu použití, ale i funkce v konstrukci 

do tří typů. 

(SBⅠ) -Stříkaný beton bez konstrukční funkce 

- jak již samotný název napovídá, beton této třídy se používá 

spíše jako výplňový materiál k úpravám vnitřního líce ostění, 

například k zahlazení nerovného povrchu horniny 

a zkvalitnění podkladu pro hlavní vrstvu 

 (SBⅡ) -Stříkaný beton s konstrukční funkcí  

- úloha tohoto typu stříkaného betonu spočívá všeobecně ve    

funkci zabezpečovací a podpůrné. Používá se zejména pro 

primární ostění podzemních staveb při ražení tunelu po částech 

a to konkrétně metodou NRTM. U tohoto typu je již potřeba 

specifikovat nároky na nárust počáteční pevnosti mladého 

betonu a také je kladen důraz na co nejhutnější strukturu, právě 

díky předpokladu konstrukční funkce 

(SBⅢ) -Stříkaný beton se zvláštní konstrukční funkcí 

-tento typ betonu již splňuje trvalou statickou funkci v ostění 

tunelu, a tudíž je při návrhu potřeba uvážit i stupeň přitížení 

betonu, a to i v různém stáří směsi. 

Přízvisko mladý beton používáme u betonů starých méně jak 24 hodin. V porovnání 

s běžným betonem je u nich nárust pevnosti značně urychlen, a to díky takzvaným 

urychlovačům, které významně zkracují dobu tuhnutí a tvrdnutí. Z hlediska těchto 

charakteristik dělíme mladý stříkaný beton do tří oborů: 

J1: Takovýto beton je vhodný pro nástřik tenkých vrstev a na bezproblémové 

podloží, čímž rozumíme suchý nedrobivý podklad malého spádu. 

J2: Naopak beton z oboru J2 je vhodný pro nástřik tlustších vrstev i při vyšších 

rychlostech nanášení, a to i v oblasti stropu. Tento obor je vyžadován také při rychlém 

nárůstu zatížení horninovým tlakem nebo při působení přitížení. 
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J3: Beton oboru J3 je vhodný ve zvláštních případech, jako je například 

porušená hornina nebo přítok vody, a to hlavně díky jeho značné prašnosti 

a zvýšenému spadu. 

Realizace: Než začneme se samotnou aplikací stříkaného betonu, je nutné 

připravit povrch nevystrojeného výrubu tunelu, aby na něm beton lépe ulpíval. 

Připravením povrchu rozumíme jednak odstranění nekvalitních a uvolněných částí 

horniny, tak i případný odvod nebo zamezení průsaku podzemní vody, a to například 

drenážními kanálky, aplikací folie, injektáží nebo aplikací speciální rychle tuhnoucí 

cementové pasty. Naopak pokud je hornina masivu příliš suchá až prášivá, je nutné ji 

před nástřikem před vlhčit.  

Stříkáme-li beton do tloušťky menší, jak 150 mm nanášíme ho jen v jedné vrstvě, 

pokud však konstrukčně potřebujeme vrstvu silnější, musíme počítat s nanášením ve 

dvou a více vrstvách, abychom zabránili odpadávání čerstvého betonu vlastní tíhou. 

Další podmínkou úspěšné realizace je předpoklad homogenity a dobré 

zpracovatelnosti a čerpatelnosti betonu, tudíž v přípravě směsi prakticky vynecháme 

hrubé kamenivo a také frakce přidané gumové pryže bude co nejjemnější [26] [28]. 

 

 

 

 
Obr.9: Stroj na nanášení stříkaného betonu [26] 
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7. Experimentální část 

Experimentální část této práce se zabývala zkoumáním právě vlastností mladé 

betonové směsi s přídavkem drcené gumové pryže. Zkoumanými vlastnostmi byla 

jednak pevnost v tlaku, u které se předpokládají nižší pevnosti a není pro tento typ 

betonu stěžejní vlastností, přesto je to stále nejzkoumanější vlastnost betonových 

směsí, a pak také schopnost poměrného přetvoření vzorku, která je díky přidané 

gumové pryži lepší než u běžných směsí a napomáhá redistribuci sil do větších ploch 

a z toho vyplývající menší deformaci. 

Značný důraz byl kladen na zkoušení vzorku přesně po 24 hodinách od kontaktu 

cementu s vodou, což je limitní doba naběhnutí pevnosti pro mladé betony. Naše 

vzorky byly normové krychle o hraně 150 mm a pro každou záměs bylo zkoušeno 

vždy 5 vzorků. 

V rámci experimentů jsme připravili celkem sedm záměsí betonu s přidanou 

gumovou pryží a jednu záměs běžného referenčního betonu, kvůli porovnání vzorků. 

Záměsi se od sebe lišily procentuálním obsahem přidané gumové pryže, jež 

nahrazovala část jemného kameniva a také frakcí přidané gumové pryže. Nejjemnější 

frakcí byla frakce o velikosti zrn 0-0,8 mm, jedná se o takzvaný aktivovaný pryžový 

prach, další frakce byla o velikosti zrn pryže 1-4 mm a nejhrubší 3-6 mm 

a procentuálně směsi obsahovaly 2,5 %, 5 % a 10 % pryže. 

 

  

Obr.10: Nejjemnější frakce pryže – aktivovaný pryžový prach 
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Obr.11: Nejhrubší frakce pryže 

7.1.Výroba zkušebních vzorků 

Celý experiment i výroba směsí a vzorků probíhaly v laboratořích 

experimentálního centra Fakulty stavební ČVUT v Praze.  

Receptury směsí: 

Záměs 1 -REFERENČNÍ BETON
CemII 42,5R 9 kg
Voda 4 kg
0-2 9 kg
0-4 14.8 kg
4-8 8.4 kg
HRWR (Master Glenium Sky) 0.072 kg
AFA ( MasterRoc SA 167) 0.18 kg
Gumová pryž 0% z objemu celku 0.00 kg

Hmotnost záměsi 45.4 kg  

 

Záměs 2
CemII 42,5R 9 kg
Voda 4 kg
0-2 9 kg
0-4 11.5 kg
4-8 8.4 kg
HRWR (Master Glenium Sky) 0.072 kg
AFA ( MasterRoc SA 167) 0.18 kg
Gumová pryž frakce 1-4 5% z objemu celku 0.99 kg

Hmotnost záměsi 43.1 kg  
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Záměs 3
CemII 42,5R 9 kg
Voda 4 kg
0-2 9 kg
0-4 9.6 kg
4-8 8.4 kg
HRWR (Master Glenium Sky) 0.072 kg
AFA ( MasterRoc SA 167) 0.18 kg
Gumová pryž frakce 1-4 10% z objemu celku 2.06 kg

Hmotnost záměsi 43.1 kg  

Záměs 4
CemII 42,5R 9 kg
Voda 4 kg
0-2 9 kg
0-4 12.2 kg
4-8 8.4 kg
HRWR (Master Glenium Sky) 0.072 kg
AFA ( MasterRoc SA 167) 0.18 kg
Gumová pryž frakce 0-0,8mm 5% z objemu celku 1.00 kg

Hmotnost záměsi 43.8 kg  

Záměs 5
CemII 42,5R 9 kg
Voda 4 kg
0-2 9 kg
0-4 9.6  kg
4-8 8.4 kg
HRWR (Master Glenium Sky) 0.072 kg
AFA ( MasterRoc SA 167) 0.18 kg
Gumová pryž frakce 0-0,8mm 10% z objemu celku 2.00 kg

Hmotnost záměsi 42.2 kg  

Záměs 6
CemII 42,5R 9 kg
Voda 4 kg
0-2 9 kg
0-4 13.9 kg
4-8 6.6 kg
HRWR (Master Glenium Sky) 0.072 kg
AFA ( MasterRoc SA 167) 0.18 kg
Gumová pryž frakce 3-6mm 5% z objemu celku 1.07 kg

Hmotnost záměsi 43.9 kg  
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Záměs 7
CemII 42,5R 9 kg
Voda 4 kg
0-2 9 kg
0-4 13.1 kg
4-8 4.9 kg
HRWR (Master Glenium Sky) 0.072 kg
AFA ( MasterRoc SA 167) 0.18 kg
Gumová pryž frakce 3-6mm 10% z objemu celku 2.14 kg

Hmotnost záměsi 42.4 kg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.12: Všechny složky záměsi před vsypáním do míchačky 

Voda 

Cement 

Drcená gumová pryž 

Hrubé kamenivo Jemné kamenivo 

Jemné kamenivo 

MasterRoc SA 167 

Master Glenium Sky 
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Postup výroby vzorků: První krokem výroby vzorků bylo důkladné navážení 

všech substancí obsažených ve směsi. Vzhledem k malému procentuálnímu 

zastoupení, a tudíž i nízké hmotnosti urychlovače a superplastifikátoru, bylo potřeba 

tyto složky navážit na přesnější váze než kamenivo a ostatní složky. 

Betonová směs se míchá ve speciální laboratorní míchačce. Nejdříve do 

míchačky vsypeme cement a následně všechny ostatní suché složky a necháme je 

důkladně promíchat, aby byla směs co nejhomogennější. Během míchání je dobré 

míchačku na moment pozastavit a ručně, pomocí zednické lžíce, směs ode dna 

promíchat, jednak proto, že zrna velmi jemných frakcí většinou propadávají na dno 

hrnce, kam už kotouč míchačky hůře dosáhne a také proto, že zrnka pryže bývají často 

slepena a tvořila by ve směsi shluky, jež by mohli napomoci zhoršeným 

charakteristikám vzorku. 

 

 

 

 
Obr. 13: Míchačka betonových směsí 
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Po ručním promíchání opět zapneme míchačku a necháme ještě automaticky 

míchat, poté pomalu vléváme záměsovou vodu. Do proudu vody zároveň postupně 

vléváme superplastifikátor a urychlovač z malých kelímků, aby se aktivovali dříve, 

než přijdou do směsi. Následně necháme směs ještě několik minut automaticky míchat, 

přičemž ještě jednou promícháme směs ručně. Opět je totiž po stranách a u dna hrnce 

materiál, který je suchý a musíme jej do směsi vmíchat. 

Mezitím, než se směs domíchá, vymažeme pět krychelných forem olejem, což 

napomůže snazšímu odbednění a překontrolujeme, že na malý otvor na dně formy, je 

dobře utěsněn plastelínou, případně otvor utěsníme. 

Krychle se naplní betonovou směsí zhruba do poloviny a nechají se důkladně 

zavibrovat na vibračním stole. Po úplném naplnění formy znova zavibrujeme, 

případně sejmeme přebytečný beton tak, aby hladina betonové směsi byla přesně 

v rovině s hranou formy a začistíme okraje. 

Posledním krokem výroby vzorků je překrytí forem průhlednou igelitovou folií, 

a to pokud možno tak důkladně, aby docházelo k co nejmenšímu úniku vlhkosti 

z betonu. 

 

 

 

 
Obr. 14: Betonová směs ve formách, zakrytá folií 
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7.2 Odbednění a měření 

Odbednění: Následující den, a to zhruba po 23 hodinách od kontaktu cementu 

s vodou, je načase vzorky odbednit. Krychle byly po celou dobu ponechány 

v laboratoři při pokojové teplotě a zakryté folií. Nyní bude zřejmý důvod, proč je na 

dně formy onen malý otvor ucpaný plastelínou. Plastelínu z vnější strany formy 

opatrně vyškrábeme šroubovákem, a tím usnadníme průchod vzduchu z kompresoru, 

jenž nám pomůže silným tlakem stlačeného vzduchu dostat betonovou krychli 

z formy.  

Následně všechny krychle zvážíme, přeměříme.  

 

                              

 

 
Obr.17: Měření vzorků posuvným měřidlem 

Obr.16: Vážení vzorku referenčního betonu Obr.15: Vážení vzorku s 10 % pryže frakce 1-4 



29 
 

Tabulky s naměřenými hodnotami: 

Tab.1: ZÁMĚS 1 - Referenční beton     
  hmotnost strany [m] objem           

[m³] 
objemová hmotnost              

[kg/m³]   m [kg] a b c 
kostka 1 7,270 0,1497 0,1507 0,1497 0,00338 2152,52 
kostka 2 7,301 0,1498 0,1531 0,1496 0,00343 2127,82 
kostka 3 7,263 0,1497 0,1501 0,1496 0,00336 2160,49 
kostka 4 7,218 0,1500 0,1503 0,1500 0,00338 2134,40 
kostka 5 7,311 0,1497 0,1520 0,1496 0,00340 2147,73 

 

Tab.2: ZÁMĚS 2–5 % pryže frakce 1-4 mm 
  hmotnost strany [m] objem           

[m³] 
objemová hmotnost              

[kg/m³]   m [kg] a b c 
kostka 1 7,096 0,1499 0,1517 0,1500 0,00341 2080,34 
kostka 2 7,117 0,1500 0,1516 0,1497 0,00340 2090,52 
kostka 3 7,079 0,1497 0,1520 0,1498 0,00341 2076,80 
kostka 4 7,052 0,1500 0,1513 0,1500 0,00340 2071,38 
kostka 5 7,093 0,1497 0,1520 0,1496 0,00340 2083,69 

 

Tab.3: ZÁMĚS 3–10 % pryže frakce 1-4 mm     
  hmotnost strany [m] objem           

[m³] 
objemová hmotnost              

[kg/m³]   m [kg] a b c 
kostka 1 6,663 0,1497 0,1495 0,1500 0,00336 1984,79 
kostka 2 6,580 0,1499 0,1490 0,1495 0,00334 1970,59 
kostka 3 6,682 0,1497 0,1488 0,1501 0,00334 1998,49 
kostka 4 6,521 0,1500 0,1494 0,1500 0,00336 1939,91 
kostka 5 6,576 0,1495 0,1500 0,1497 0,00336 1958,88 

 

Tab.4: ZÁMĚS 4–5 % pryže frakce 0-0,8 mm     
  hmotnost strany [m] objem           

[m³] 
objemová hmotnost              

[kg/m³]   m [kg] a b c 
kostka 1 6,393 0,1504 0,1527 0,1500 0,00344 1855,64 
kostka 2 6,378 0,1496 0,1536 0,1500 0,00345 1850,42 
kostka 3 6,382 0,1496 0,1518 0,1501 0,00341 1872,14 
kostka 4 6,446 0,1494 0,1520 0,1503 0,00341 1888,44 
kostka 5 6,432 0,1506 0,1515 0,1510 0,00345 1866,80 
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Tab.5: ZÁMĚS 5–10 % pryže frakce 0-0,8 mm     

  hmotnost strany [m] objem           
[m³] 

objemová hmotnost              
[kg/m³]   m [kg] a b c 

kostka 1 6,099 0,1500 0,1503 0,1501 0,00338 1802,30 
kostka 2 6,064 0,1496 0,1510 0,1500 0,00339 1789,61 
kostka 3 6,078 0,1498 0,1497 0,1498 0,00336 1809,32 
kostka 4 6,015 0,1503 0,1496 0,1500 0,00337 1783,42 
kostka 5 6,020 0,1502 0,1503 0,1510 0,00341 1765,85 

 

Tab.6: ZÁMĚS 6–5 % pryže frakce 3-6 mm     
  hmotnost strany [m] objem           

[m³] 
objemová hmotnost              

[kg/m³]   m [kg] a b c 
kostka 1 6,729 0,1496 0,1502 0,1500 0,00337 1996,30 
kostka 2 6,736 0,1498 0,1516 0,1511 0,00343 1963,03 
kostka 3 6,713 0,1500 0,1498 0,1497 0,00336 1995,68 
kostka 4 6,779 0,1498 0,1517 0,1504 0,00342 1983,30 
kostka 5 6,662 0,1500 0,1504 0,1498 0,00338 1971,16 

 

Tab.7: ZÁMĚS 7–10 % pryže frakce 3-6 mm     
 hmotnost strany [m] objem           

[m³] 
objemová hmotnost              

[kg/m³]   m [kg] a b c 
kostka 1 6,517 0,1497 0,1506 0,1504 0,00339 1922,00 
kostka 2 6,416 0,1500 0,1512 0,1496 0,00339 1890,99 
kostka 3 6,517 0,1500 0,1501 0,1510 0,00340 1916,90 
kostka 4 6,408 0,1500 0,1491 0,1508 0,00337 1899,85 
kostka 5 6,540 0,1503 0,1514 0,1496 0,00340 1921,15 
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Z tabulek a obrázků je na první pohled patrné, že obsah a frakce přidané pryže 

významně ovlivňují hmotnost vzorku. Vzorek s větším obsahem jemnější pryže bude 

lehčí než vzorek s větším množstvím hrubějších částeček gumy. 

Další vlastností, která je tímto ovlivněna a jistě stojí za povšimnutí při přípravě 

vzorků, je zpracovatelnost. Betonová směs s částečkami pryže frakce 0-0,8 mm 

vykazovala výrazně lepší zpracovatelnost a řidší konzistenci než směs s částečkami 

gumy frakce 3-6 mm, tato směs působila naopak hutněji, hůře se vibrovala a vzorek 

obsahoval větší množství pórů. 

Důležitou součástí přípravy vzorků na testování je také vyznačení značek na 

každou krychly, ty nám pomohou přesně umístit extenzometr a nastavení jeho nulové 

polohy, od níž se bude měrit. Značky musejí být na obou bočních stranách krychle, 

protože pro větší přesnost měření používáme extenzometry dva. 

 

 

 
Obr.18: Betonový vzorek v lisu – naznačení polohy extenzometrů 
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7.3 Zkoušení vzorků 

Vzorky zkoušíme na speciálním čtyřsloupovém hydraulickém lisu, který dokáže 

vzorky prověřit zatížením až 250 tun. Při tlakovém zkoušení je nutné dbát na to, aby 

směr zatěžovací síly od lisu byl kolmý na směr hutnění betonového vzorku a vzorek 

byl umístěn přesně v prostředku zatěžovací plochy, jinak by zatížení nepůsobilo 

centricky a výsledky by neměly tu správnou vypovídající hodnotu.  

S přesným umístěním kostky nám napomáhá letokruhový vryp na spodní desce 

lisu, u kterého každá kružnice odpovídá rozměru jiného zkušebního tělesa. 

Než však usadíme kostku správně do lisu, musíme na její boky pomocí pružinek 

přichytit ještě extenzometry, které nám budou monitorovat poměrné přetvoření při 

zatěžování vzorku tlakovou silou. Umístíme je tak, že horní čidlo extenzometru bude 

na naší značce, což je 25 mm od horní hrany a přesně v polovině délky hrany krychle. 

 

 

 
Obr.19: Betonový vzorek v lisu – popis lisu a jeho okolí 

 

Deska s letokruhovým vrypem 

Uchycovací pružinky 
Ochranné plexy-sklo 

Extenzometr 2 

Extenzometr 1 
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Extenzometr neboli česky průtahoměr, jak již název napovídá, je zařízení 

k monitoringu přetvoření vzorku. Základním principem je měření změny polohy hlavy 

extenzometru vůči kotvě. [29] Extenzometry jsou nepostradatelným pomocníkem 

v oblasti výzkumu vlastností materiálů. Umožňují přímé měření na vzorcích materiálu, 

regulaci deformací a sledování trhlin. Výsledky měření slouží ke stanovení důležitých 

fyzikálních parametrů materiálů, jako např. modulu pružnosti, Poissonovy konstanty, 

R-křivky, meze kluzu, houževnatosti, rychlosti šíření trhlin apod. [30]. Námi použité 

extenzometry mají v základní poloze rozsah 100 mm. 

 
Obr.20: Detail extenzometru 

Rychlost zatěžování je 0,008 mm/s a hlavním výstupem našeho měření jsou data 

o hodnotě zatěžovací síly lisu a data posunů z obou extenzometrů.  

 
Obr.21: Data z měření 

Nyní začíná práce s vyhodnocováním dat. Nejprve vypočítáme průměr z dat od 

obou extenzometrů, následně tuto hodnotu vydělíme 100 a máme poměrné přetvoření. 

Dalším krokem je výpočet napětí, které dostaneme podělením síly plochou krychle. 

Vygenerováním grafu z hodnot napětí, jemuž bude příslušet osa y, a z hodnot 

poměrného přetvoření na ose x, se nám vykreslí křivka prezentující chování našeho 

vzorku během zkoušky. 
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7.4 Prezentace výsledků zkoušky 

 
Obr. 22: Graf všech vzorků referenčního betonu 

 

 
Obr. 23: Vzorek z referenčního betonu bezprostředně po zkoušce v lisu 
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Obr. 24: Graf všech vzorků záměsi s 5 % pryže frakce 1-4 mm 

 

 
Obr. 25: Graf všech vzorků záměsi s 10 % pryže frakce 1-4 mm 
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Obr. 26: Graf všech vzorků záměsi s 5 % pryže frakce 0-0,8 mm 

 

 

Obr. 27: Graf všech vzorků záměsi s 10 % pryže frakce 0-0,8 mm 
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Obr. 28: Graf všech vzorků záměsi s 5 % pryže frakce 3-6 mm 

 

 
Obr. 29: Graf všech vzorků záměsi s 10 % pryže frakce 3-6 mm 
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7.5 Vyhodnocení výsledků zkoušky 

 Pro lepší porovnání a vyhodnocení výsledků této práce bylo zhotoveno několik 

souhrnných grafů. Nejprve porovnáme jednotlivé záměsi podle frakce přidané gumy 

s referenčním betonem a následně pak záměsi se stejným procentuálním zastoupením 

pryže. V grafech požíváme průměrné křivky z každé záměsi. 

Záměsi frakce 1-4 mm: 

 
Obr. 30: Graf porovnávající záměsi frakce 1-4 mm s referenčním betonem 

 

 

Obr.31: Vzorek 10 % pryže frakce 1-4 mm po zkoušce-prakticky bez trhlin 
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 Záměsi frakce 3-6 mm: 

Obr. 32: Graf porovnávající záměsi frakce 3-6 mm s referenčním betonem 

 

 

Obr.33: Vzorek 5 % pryže frakce 3-6 mm po zkoušce – jemné trhliny 
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Záměs frakce 0-0,8 mm (pryžový prach): 

 

Obr.34: Graf porovnávající záměsi frakce 0-0,8mm s referenčním betonem 

 

 

 

Obr.35: Vzorek 10 % pryže frakce 0-0,8 mm po zkoušce-výraznější trhliny 
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 Vyhodnocení: 

 Z grafů je patrné, že všechny záměsi s přidanou gumovou pryží, měly oproti 

referenčnímu betonu sníženou pevnost v tlaku, což je způsobeno tím, že pryž sama 

o sobě má oproti kamenivu, jehož obsah jsme pryží částečně nahrazovali, výrazně nižší 

modul pružnosti, tudíž se v zatvrdlém betonovém vzorku chová jako pór. Tím pádem 

můžeme prohlásit, že s rostoucím obsahem gumové pryže v betonové směsi, narůstá 

počet póru ve vzorku a v důsledku toho klesá tlaková pevnost i modul pružnosti 

výsledného betonu. Z hlediska použité frakce dosahovaly lepší pevnosti v tlaku vzorky 

s hrubšími frakcemi pryže. 

 Oproti tomu schopnost poměrného přetvoření betonových vzorků se přidáním 

gumové pryže výrazně zlepšila. Nejlepšího poměrného přetvoření dosahovaly vzorky 

s větším procentuálním zastoupením jemnější pryže, konkrétně 10 % frakce 0-0,8 mm 

oproti vzorkům s frakcí hrubší. 

Na základě těchto poznatků, které vyplývají z našeho měření, můžeme prohlásit, 

že beton s přidanou gumovou pryží má lepší přetvárné vlastnosti než beton referenční. 

Tento materiál se díky schopnosti vyššího poměrného přetvoření chová pružněji, tudíž 

je schopen větší deformace než běžné betony.  
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8. Závěr 

Znovu využití pneumatik v podobě drcené gumové pryže jako modifikace 

betonových směsí má zajisté budoucnost jak z hlediska enviromentálního 

a ekonomického, kdy využíváme odpady, jež by se museli jinak nákladně likvidovat 

a zatěžují přírodu a krajinu, v níž žijeme, tak z hlediska vylepšení vlastností jednoho 

z nejpoužívanějších stavebních materiálů, který díky nim nachází nové možnosti 

využití nejen ve stavebním inženýrství. 

Navíc díky chemickým sloučeninám dokážeme zajistit lepší spolupůsobení 

pryže s cementovou kaší a tím zlepšit vaznost a homogenitu směsi, čímž pryž 

propůjčuje betonu výjimečné vlastnosti jako například schopnost akustického, 

tepelného a elektrického útlumu a do jisté míry i absorpci dynamických rázů, jenž 

vyplývají ze skvělých přetvárných charakteristik takto upravených betonů. 

Cílem této práce bylo zjistit jaký vliv má přidaní gumové pryže na přetvárné 

vlastnosti betonových směsí. Všechny námi vyrobené a testované směsi se lišily buďto 

v procentuálním zastoupení přidané pryže nebo ve velikosti zrnek pryže. 

 

 
Obr.36: Graf porovnání všech záměsí s 5% zastoupením pryže 
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Obr.37: Graf porovnání všech záměsí s 10% zastoupením pryže 
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