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SLOŽENÍ  BETONU

Beton vznikne smícháním cementu - pojiva, 
drobného a hrubého  kameniva – to je písku a štěrku 1 : 2 
vody, 
příměsi a přísad.

http://www.ebeton.cz/pojmy/cement
http://www.ebeton.cz/pojmy/kamenivo
http://www.ebeton.cz/pojmy/voda
http://www.ebeton.cz/pojmy/primesi
http://www.ebeton.cz/pojmy/prisady


Cement působí v betonu jako pojivo.

Smícháním cementu s vodou se nastartuje chemická reakce - hydratace.
Hydrataci ovlivňuje teplota a vlhkost vzduchu. 

Beton při hydrataci pak postupně tuhne a tvrdne.

Při hydrataci se betonová směs zahřívá.

Jakmile začne betonová směs tuhnut  by měla být uložena 
v konstrukci a nesmí se s ní už hýbat.

Plné pevnosti dosáhne beton po 28 dnech tvrdnutí.

Tuhnutí a tvrdnutí betonu

http://www.ebeton.cz/pojmy/pojivo
http://www.ebeton.cz/pojmy/hydratace


Vady při výrobě betonu 
Nevhodné kamenivo: 
a) tvarový index – ploché a kónické tvary jsou nevhodné (vhodný je 

kubický tvar)
b) kamenivo je velmi znečištěné - prach, jíl, biologické složky

Znečištěná záměsová voda

Nedostatečné promíchání směsi - kamenivo není dostatečně obaleno 
cementovým mlékem, doba míchání v centrální betonárce cca 90 sec

Špatné dávkování složek 

Hraniční doba pro zpracování betonové směsi - 90 min od namíchání.



Hydratace cementových zrn
Po smíchání cementu s vodou dochází vlivem chemických reakcí ke 
vzniku jemných krystalků, které vzájemně prorůstají. Tím cement 
postupně tvrdne. 



Časový průběh  tuhnutí a tvrdnutí betonu

28 dní



DRUHY CEMENTŮ

CEM I - portlandský cement
CEM II - portlandský cement směsný
CEM III - vysokopecní cement
CEM V - směsný cement

Cementy se dále dělí podle třídy pevnosti (32,5; 42,5; 52,5 MPa) 
a rychlosti náběhů pevnosti (N; R).

http://www.ebeton.cz/pojmy/cement-normalizovane-oznaceni
http://www.ebeton.cz/pojmy/cement-normalizovane-oznaceni
http://www.ebeton.cz/pojmy/cement-normalizovane-oznaceni




Frakce kameniva
Normové řady sít:

Na betonárnách se nejčastěji používají tyto frakce: 
0-1, 1-2, 0-4, 4-8, 8-16, 11-22 mm

(např. frakce 4/8 je ze zrn, která propadla sítem 8 mm a zůstala na sítu 4 mm.

Drobné kamenivo (písek) Hrubé kamenivo (štěrk)

I



Kamenivo podle objemová hmotnost:
pórovité – kamenivo s objemovou hmotností do 2000 kg.m-3. 
Z přírodních kameniv se jedná např. o vulkanické horniny.
Z umělých kameniv mezi pórovitá kameniva patří škvára, keramzit, 
expandovaný perlit. 
Pórovité kamenivo nachází hlavní uplatnění při výrobě  betonů s tepelně-
izolačními vlastnostmi. 

hutné – kamenivo s objemovou hmotností v rozmezí 2000 – 3000 kg.m-3.
Mezi hutná kameniva patří většina těžených nebo drcených přírodních 
kameniv. 
Hutná kameniva jsou základem většiny betonů.

těžké – kamenivo s objemovou hmotností nad 3000 kg.m-3.
Těžké kamenivo se používá zejména pro přípravu speciálních těžkých 
betonů, které slouží jako ochrana proti radioaktivnímu nebo 
rentgenovému záření.



Přísady
Chemické látky, která upravují některou z vlastností čerstvého nebo 
ztvrdlého betonu.
Dávkování: v malém množství

Podle funkce rozeznáváme mnoho druhů:
plastifikátory, superplastifikátory
zpomalovače tuhnutí, tvrdnutí
urychlovače tuhnutí, tvrdnutí
provzdušňující přísady
vodotěsnící přísady
mrazuvzdorné přísady
a další 
inhibitory koroze
zpěňující
stabilizační
těsnící, hydrofóbní a jiné

http://www.ebeton.cz/pojmy/plastifikacni-prisady
http://www.ebeton.cz/pojmy/plastifikacni-prisady
http://www.ebeton.cz/pojmy/prisady-zpomalujici-tuhnuti
http://www.ebeton.cz/pojmy/prisady-urychlujici-tuhnuti-tvrdnuti-betonu
http://www.ebeton.cz/pojmy/provzdusnovaci-prisady


plastifikátory
- zlepšují zpracovatelnost čerstvého betonu, 
- snižují potřebné množství vody pro dosažení 
stejné zpracovatelnosti, tím dochází k nárůstu 
pevnosti ztvrdlého betonu.

Mrazuvzdorná přísada do betonu
Jako přísada umožňuje betonáž při teplotách do –10°C. 
Přísada zkrátí dobu tvrdnutí betonu za nízkých teplot 
zvýšením rychlosti tvrdnutí betonu.
Aplikace :
Přísada se přidává přímo do betonové směsi:
+3°C až –5°C = 1 l na 100 kg cementu v betonu
-5°C až –10°C = 2 l na 100 kg cementu v betonu

http://www.ebeton.cz/pojmy/plastifikacni-prisady
http://www.ebeton.cz/pojmy/cerstvy-beton
http://www.ebeton.cz/pojmy/voda
http://www.ebeton.cz/pojmy/pevnost-betonu


Druhy betonové směsi:

tuhá – vyznačuje se nedostatkem vody pro hydrataci (w ≤ 0,23), 
směs nelze hutnit,

zavlhlá – směs obsahuje více vody (0,23 ≤ w ≤ 0,35), směs již může 
být hutněna (strojně).

měkká – směs vykazuje nadbytek vody (0,35 ≤ w ≤ 0,45), a tím 
dochází k pozvolnému snižování pevnosti,

velmi měkká – vykazuje výrazný pokles pevnosti betonu 
z nadměrného přebytku vody (0,5 ≤ w ≤ 0,9),

tekutá – směs již neumožňuje vytvořit nosné konstrukce (w ≥ 0,9),





- ukládaný do bednění

--vyrobené dílce 
v panelárně







Zkouška válcové pevnosti

150 mm × 300 mm (výška)



Druhy betonu podle pevnosti v MPa

http://www.ebeton.cz/image-cache/real/164-pevnostn%C3%AD t%C5%99%C3%ADdy.jpg







