
Výroba betonové směsi v centrální betonárce

Výroba je automatizovaná, řízená počítačem
Je tak zaručená kvalita



Stacionární betonárky (se stálým stanovištěm).

Zásobník kameniva je volitelný podle konkrétních podmínek a 
umístění v terénu. 
Výkony se pohybují v rozmezí od 25 mᵌ/hod do 120 mᵌ/hod.

Technologie betonárny je vybavena moderními elektronickými 
systémy váženívšech složek betonové směsi. 

Skládka kameniva
Kamenivo uskladněno podle frakcí
Nutno sledovat vlhkost kameniva



Řadové zásobníky kameniva 



Hvězdicová skládka kameniva a radiálním přihrnovačem





Dávkování složek  objemové
váhové  - sledovat vlhkost kameniva

Míchání betonové směsi – nucené míchání v míchačkách 
s pohyblivými lopatkami

min. 30 sec., optim. 60 sec., tuhé konzistence 90 – 120 sec. 

Planetová míchačka  - lopatky ve více úrovních
schéma pohybu míchání  (valčíkový krok)



Mobilní betonárka
Přemístí se přímo na staveniště





Transport betonové směsi 
Betonovou směs je nutno dopravovat  tak, aby při tom nedošlo zejména:
k rozmísení betonové směsi
k jejímu znečištění, případně ke změně jejího složení – např . deštěm
k promrzání
Max. doba do uložení 90 min. při 200 C
Dopravní vzdálenost 25 – 30 km

Čerpadla – dosah výložníku 40 m do výšky a 30 m do dálky



Ukládání a zhutňování betonové směsi

Betonovou směs je třeba uložit co nejdříve po zamísení, aby se co 
nejvíce omezila ztráta její zpracovatelnosti

Při shazování betonové směsi je třeba omezit výšku jejího volného 
pádu (cca 1,5 m)
Nesmí dojít k rozměšování  - např. spouštěcí žlaby (max 450)

Během ukládání musí být betonová směs náležitě hutněna, aby došlo 
k dokonalému probetonování vytvářeného prvku, zejména v okolí 
výztuže a v oblasti krycí vrstvy 

Při ukládání a zhutňování je třeba dbát na to, aby nedošlo k posunu či 
narušení uspořádání výztuže a jiných konstrukčních prvků.

Cílem zhutňování je snížení objemu vzduchových pórů v betonu a 
docílení maximální hutnosti betonu.



Čerpadla betonové směsi 

dvoupístové 
čerpadlo 



Bádie (koše) na betonovou směs



Pracovní spára
Pracovní spáru děláme jen v nejnutnějším případě, nemůžeme-li vybetonovat 
souvisle celou konstrukci bez přerušení práce. 
Vytváří se při přerušení betonáže 2 hodiny a více
Poloha a uspořádání spár bývá uváděno ve výrobním předpisu, anebo je stanoví mistr 
při vytyčování denního záběru a postupu práce betonářské četě. 
Spáru volíme kolmo ke směru tlaku a v místě nejmenšího ohybového momentu

Konstrukci z prostého betonu zajistíme spojení další vrstvy ocelovými tmy z odřezků 
oceli. Před zahájením další betonáže povrch spáry očistíme, zdrsníme a navlhčíme. 
U vyšších konstrukcí, jako jsou zdi, vysoké základy, děláme spáru stupňovitou.

U spojitých trámů a průvlaků umísťujeme 
spáru ve čtvrtině rozpětí pole

Sloupy a rámové konstrukce betonujeme bez přerušení. 
Pracovní spáru děláme v místě napojení se stropní deskou. 

Vodorovná pracovní spára
Svislá pracovní spára



Hutnění betonové směsi 
jde o zhutnění betonové směsi tak, aby výsledný beton měl minimální množství 
vzduchových pórů (vzniká hutný beton).
Zásady hutnění - hutníme po vrstvách 30 až 50 cm, zhutňování musíme provádět 
stejnoměrně v celé ploše konstrukce, zhutňování šikmých konstrukcí provádíme 
odzdola nahoru.

Druhy hutnění
Lití - se používá se jen u tekutých směsí. 
Pěchování - se používá u směsí málo měkkých a měkkých. Pro betonáž tenkovrstvých konstrukcí 
z prostého betonu (podkladní mazanina). Používá se buď strojních pěchů nebo ručních.

Vibrování - je nejpoužívanější způsob zhutňování betonové směsi. Existuje několik druhů 
vibrátorů.
Ponorné vibrátory: válcovitý tvar, kmitavý pohyb vzniká rotací excentru uloženého v ocelovém 
pouzdře. U vibrátorů bychom nesmíme  překročit předepsanou dobu vibrace, vibrátor se nikdy 
nesmí dotýkat výztuže.
Příložné vibrátory: připevňujeme je na bednění. Rozkmitáním bednění je přenášena vibrace na 
betonovou směs. 
Lisování a vibrolisování - se používají pro směsi suché až zavlhlé. Těmito způsoby docílíme velmi 
dokonalého zpracování betonové směsi. Nejčastěji se používá v panelárnách.
Vakuování - pomocí speciálního bednění odsáváme z čerstvého zhutněného betonu vzduch a 
přebytečnou vodu. Vakuováním urychlujeme tuhnutí a tvrdnutí. 




















