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Využití, druhy, postup

Anotace

Prezentace s výkladem

•

Nejběžnější a nejrozšířenější stavivo dnešní doby.

•

Umělý kámen (slepenec) plniva (kamenivo), pojiva (cement), vody.

Výhody
•
•

•
•

•

•

•

pevnost – pevnost v tlaku 12-50MPa, pevnost v tahu 1/12 (ŽLB)
trvanlivost – je velká na vzduchu, ve vodě. Ovlivněna složením
betonu, technologií a užíváním konstrukce.
odolnost – závisí na prostředí
tvarovatelnost – monolitické kce, možnost tvorby pomocí bednění
různě architektonické tvary
ohnivzdornost – beton není hořlavý, odolává teplotě do 1000C0,
slouží jako ochrana ocelových prvků
hospodárnost – levná výroba z dosažitelných surovin, trvanlivost,
rychlost výstavby (užívání)
recyklovatelnost – opětovné použití betonu (čerstvý, demolice)

Nevýhody
•

•

•

hmotnost – projevuje se značným zatížením konstrukce vlstní
tíhou betonu 2000 – 2500 kg/m3, značná váha prefabrikátu
tepelná a zvuková vodivost – závislá na objemové hmotnosti a
hutnosti betonu. Použití dodatečné izolace.
objemové změny– Provází proces tuhnutí a tvrdnutí v důsledku
hydratace (smršťování).
Dotvarování vlivem působení zatížení. Tepelná roztažnost.

•

•

kolísavost vlastností – vzniká při výrobě betonu nedokonalostí
zpracování, technologickou a pracovní nedisciplinovaností.
sanace – Při nepříznivě dlouhodobém působení okolního
prostředí dochází k degradaci konstrukce. Volba a rozsah
sanačních prací závisí na posudku.

KLASIFIKACE BETONŮ
1) DLE FUNKCE
•

Beton s nosnou funkcí – přenáší zatížení působící na konstrukci.

•

Beton izolační - izoluje proti prostupu tepla, zvuku, hluku apod.

•

Beton výplňový – slouží k vyplnění prostoru v konstrukci.

•

Beton s kombinovanou funkcí – plní několik funkcí součastně.

2) DLE OBJEMOVÉ HMOSTNOSTI
•

Beton lehký – objemová hmotnost menší než 2000 kg/m3

•

Beton obyčejný - objemová hmotnost 2000 - 3000 kg/m3

•

Beton těžký - objemová hmotnost 3000 - 5500 kg/m3

3) DLE ZPŮSOBU VYZTUŽENÍ
•

•

Beton prostý – beton bez výztuže. Použití u masivních konstrukcí
namáhaných tlakem (základy, pilíře opěrné zdi)
Beton slabě vyztužený - beton vyztužený malým množstvím
výztuže.
As ≤ As,min
As – plocha výztuže
As,min - minimální plocha výztuže

•

Beton železový – vyztužený ocelovými pruty, nebo svařovanými
sítěmi.
As,min ≤ As ≤ As,max As – plocha výztuže
As,min - minimální plocha výztuže
As,max - max. plocha výztuže (4%)

•

•

Beton předpjatý – do konstrukce vnášíme tlakové napětí pomocí
předepnuté výztuže.
Beton s rozptýlenou výztuží – (vláknobeton), vyztužení pomocí
vláken z různých materiálů (drátek, sklo apod.).

4) DLE DOPLŇKOVÉ FUNKCE
•

•

•

•

Beton vodostavební– je určen pro konstrukce, které jsou ve styku
s vodou (nádrže, jímky, přehrady apod.)
Beton silniční – slouží ke zhotovení krytu, nebo podkladu
vozovek (ploch). Odolnost proti klimatickému působení, větší
pevnost v tahu apod.
Beton masivní – slouží k vytvoření konstrukcí s velkým objemem
betonu (pilíře, základy, opěrné stěny).
Beton dekorační – slouží k vytvoření pohledových betonů.

5) DLE TECHNOLOGIE VÝROBY
•

•

Beton vyráběný přímo na staveništi – slouží k přímému využití
surovin přímo na stavbě, vhodné pro odlehlé pracoviště.
Transportbeton – beton dodávaný v čerstvém stavu z centrální
betonárny.

6) DLE HUTNOSTI
•

•

•

•

Beton hutný – objem vzduchových pórů 2-3%. Správný způsob
hutnění betonu.
Provzdušněný beton – v betonu jsou záměrně vytvářeny póry,
které slouží ke zlepšení vlastností betonů např. mrazuvzdornost.
Pórobeton – objem vzduchových pórů přesahuje10%. Beton má
proto menší pevnost, objemovou hmotnost.
Mezerovitý beton –beton s minimálním obsahem jemných frakcí.

7) OZNAČENÍ BETONU
•

BETON ČSN EN 206-1

•

C25/30 – XC1 – Dmax 22 – S1

•

odkaz na normu

•

pevnostní třída v tlaku

•

mezní hodnoty složení podle stupně vlivu prostředí

•

max. jmenovitá horní mez frakce kameniva

•

konzistence v závislosti na typu zkoušky zpracovatelnosti

POUŽITÍ BETONŮ V ZÁVISLOSTI NA PROSTŘEDÍ
3)





„Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.“
„Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení.
Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále
používat i šířit při uvedení autorova jména.“
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