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PRÒMYSLOVÉ

PODLAHY Z BETONU VYZTUÎENÉHO
SYNTETICK¯MI VLÁKNY
INDUSTRIAL FLOORS MADE OF SYNTHETIC FIBRE
REINFORCED CONCRETE
TEODOR BENE·
Syntetická v˘ztuÏná vlákna do betonu.
V˘sledky projektu ovûﬁujícího parametry
vláknobetonu s vlákny BeneSteel. Doporuãení pro návrh podlahové desky na
zemním podloÏí.
Synthetic fibre reinforcement for concrete. BeneSteel fibre reinforced concrete
parameters validation project results.
Recommendation for floor slabs on
grade.
Hlavní pﬁedností vláknobetonu oproti
prostému betonu je jeho schopnost zabránit nepﬁípustnému kﬁehkému lomu
prvku a zajistit jeho reziduální únosnost
v pﬁípadû pﬁetíÏení. ProtoÏe vláknobetony
jiÏ jsou nejãastûj‰ím materiálem pro zhotovení prÛmyslov˘ch podlah, není potﬁeba dále vyzdvihovat jejich nesporné technologické pﬁednosti.
Pro vláknobetony pouÏívané pro prÛmyslové podlahy platí doporuãení minimálního objemového procenta vyztuÏení
(0,25 %), maximální pﬁípustné vzdálenosti mezi vlákny s = 0,45 l a urãité úrovnû reziduální pevnosti vláknobetonu po
vzniku trhlin. V ãeském stavebnictví je zatím dominantní pouÏívání ocelov˘ch vláken. Nûkterá z nich v˘‰e doporuãená kritéria splÀují pﬁi dávce 20 kg/m3, jiné typy,
napﬁ. ve tvaru krátk˘ch pomaãkan˘ch páskÛ, v této dávce poskytují velmi nízkou reziduální pevnost vláknobetonu.

Pevnost v tahu minimálnû
Objemová hmotnost
Odolnost proti alkáliím
Délka
Ekvivalentní prÛmûr d
Poãet kusÛ v 1 kg
·tíhlostní pomûr l/d

V posledních letech se v zahraniãí, zvlá‰tû v USA, ‰iroce uplatÀují nové typy syntetick˘ch v˘ztuÏn˘ch vláken. Bûhem uplynulého roku byla u nás realizována ﬁada
prÛmyslov˘ch podlah z vláknobetonu se
syntetick˘mi vlákny patﬁícími do této nové
skupiny vláken.
SYNTETIC K Á

V¯ZTUÎNÁ VLÁKNA

DO BETONU

Polyolefinová vlákna BeneSteel jsou vlákna se zadan˘mi parametry, speciálnû vyvinutá pro pouÏívání v betonu. Vlákno je
tvarováno tak, aby co nejlépe vyhovovalo
poÏadavkÛm na snadné vmíchání, obalení se cementov˘m tmelem a zakotvení ve
zralém betonu. Je podélnû i pﬁíãnû profilováno, spirálovitû zakrouceno a ukonãení
ﬁezem umoÏÀuje roz‰tûpení konce pro
lep‰í zakotvení.
Vlákna BeneSteel byla bûhem v˘voje
ovûﬁována z hlediska jejich technologiãnosti pﬁi v˘robû a ukládání vláknobetonu
a z hlediska jejich úãinnosti ve vláknobetonu.
Rychlost a rovnomûrnost vmíchávání
vláken pﬁím˘m vsypáváním byla ovûﬁena
v rÛzn˘ch typech míchaãek ve v˘robnách
betonu s velmi dobr˘mi v˘sledky. ProtoÏe
v‰ak bûÏná praxe preferuje vsypávání vláken do domíchávaãe pﬁed jeho zalitím
betonovou smûsí, byl ovûﬁen i tento zpÛsob. Vmíchávání probíhalo bezproblémovû a prakticky u v‰ech realizací prÛmyslov˘ch podlah, které následovaly byl tento

660 MPa
0,92 g/cm3
Vynikající
55 mm
0,68 mm
54 000 ks
80

Tab. 1 Technické parametry vláken
BeneSteel 80/55
Tab. 1 BeneSteel 80/55 technical data

zpÛsob pouÏit. Realizace prÛmyslov˘ch
podlah potvrdily bezproblémové ukládání
smûsi, velmi snadné ãerpání i na velké
vzdálenosti a hutnûní vibraãními latûmi.
Na povrchu ovûﬁovacích podlah byly pouÏity v‰echny obvyklé metody – hlazení
rotaãními hladiãkami, povrchové vsypy
i pryskyﬁiãné stûrky s velmi dobr˘mi v˘sledky.
OVù¤ENÍ ÚâINNOSTI VLÁKEN
BENESTEEL
V únoru 2003 byl ukonãen projekt, jehoÏ
cílem bylo ovûﬁit parametry vláknobetonu
s BeneSteel a vhodnost jeho pouÏití do
prÛmyslov˘ch podlah.
Obr. 2 Lití a vibrování vláknobetonu na
plochy pro otáãení kamionÛ
Fig. 2 Pouring and vibrating of fibre
reinforced concrete truck parking
area

Obr. 1 V˘ztuÏná vlákna BeneSteel 80/55
Fig. 1 Fibre reinforcement BeneSteel
80/55
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dávkou vláken. Charakter pracovních diagramÛ vláknobetonu s BeneSteel potvrzuje, Ïe po pﬁekonání napûtí na mezi pevnosti v tahu za ohybu dochází k aktivaci
vláken a prÛﬁez je schopen pﬁená‰et
znaãné reziduální napûtí. Porovnání hodnot ekvivalentní pevnosti pﬁi limitním prÛhybu 1/150 rozpûtí trámce ukazuje, Ïe
vláknobeton s dávkou 2,3 kg/m3 vláken
BeneSteel dosahuje hodnoty uvedené
pro ocelové drátky se ‰tíhlostním pomûrem λ = 45 a délce 50 mm v dávce
20 kg/m3.
Uvedené v˘sledky opravÀují ke konstatování, Ïe ovûﬁovaná vlákna jsou schopna
úãinnû zaji‰Èovat reziduální únosnost vláknobetonového prvku.
Pﬁipustíme-li ve vláknobetonovém prvku
vznik trhlin, lze, stejnû jako je tomu u vláknobetonu s ocelov˘mi vlákny, vyuÏít pﬁi
návrhu reziduálních pevností vláknobetonu po vzniku trhlin. V tomto pﬁípadû je
vhodné postupovat zpÛsobem uveden˘m v [2].
POZNÁMKY

K N ÁV R H U

VLÁKNOBETONOV¯CH
PODLAHOV¯CH DESEK

Pevnostní zkou‰ky vláknobetonu
Zkou‰ky pevnosti v tlaku na krychlích byly
provedeny ve zku‰ební laboratoﬁi Betotech, s. r. o., v Ostravû. Potvrdily, Ïe pro
dávku vláken BeneSteel 2,3 kg/m3 dochází ke zv˘‰ení pevnosti v tlaku o cca
10 %. Zv˘‰ení pevnosti v tlaku bylo
v men‰í míﬁe zachováno i u dávkování
4,6 kg/m3. Pﬁi nejvy‰‰í ovûﬁované dávce
6,9 kg/m3 do‰lo k poklesu pevnosti v tlaku, coÏ potvrdilo pﬁedpoklad, Ïe pﬁi této
úrovni dávkování je nutná úprava receptury smûsi, pﬁedev‰ím v granulometrii plniva
a mnoÏství a typu plastifikátoru.
Hlavní pﬁínos vláken BeneSteel byl oãekáván ve zmûnû charakteru chování zku‰ebního trámce po vzniku ohybové trhliny. Zkou‰ky v tahu za ohybu trámcÛ ãtyﬁbodov˘m zatûÏováním za reÏimu konstantního nárÛstu prÛhybu trámcÛ byly
provedeny v akreditované zku‰ební laboratoﬁi Fakulty stavební âVUT v Praze. Soubor po ‰esti kusech trámcÛ vláknobetonu
velkého rozmûru a získané v˘sledky zkou‰ek proveden˘ch s velkou erudicí pﬁedstavují v˘znamn˘ pﬁíspûvek k prohloubení
znalosti o vláknobetonu u nás.
V˘sledky mûﬁení jsou podrobnûji uvedeny v [1]. Prokazují, Ïe vlákna BeneSteel
zaji‰Èují schopnost vláknobetonu pﬁená‰et
reziduální napûtí zvy‰ující se se stoupající
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V naprosté vût‰inû pﬁípadÛ jak realizátor
podlahy, tak pﬁedev‰ím investor pﬁehlíÏí,
Ïe tzv. v˘poãet desky, kter˘ získal od dodavatele ocelov˘ch vláken pﬁedpokládá
vznik trhlin v povrchu desky. Tvrzení, Ïe
trhliny vznikají pouze ve spodním povrchu
desky není pravdivé. Îe trhliny vyvolané
tahov˘m napûtím vznikají i u horního povrchu, ukazuje prÛbûh napûtí v desce na
zemním podloÏí zatíÏené svisl˘mi dynamick˘mi úãinky vysokozdviÏného vozíku
podle âSN 73 0035 vypoãten˘ metodou
koneãn˘ch prvkÛ (obr. 4).
Trhliny v povrchu desky naru‰ují nejen
estetickou hodnotu podlahy, ale pﬁede-

• KONSTR

U KC E

• SANAC

E

Diagramy vláknobetonu s BeneStee 800/55
40

2,3 kg
4,6 kg

30
Síla [kN]

Zku‰ební tûlesa byla vyrobena v akreditované zku‰ební laboratoﬁi Betotech,
s. r. o., v Ostravû. Pro zkou‰ky byla zvolena betonová smûs vyrobená podle bûÏné
receptury B25 S3 dodávaná pro prÛmyslové podlahy. Vlákna byla do smûsi pﬁidávána ve tﬁech úrovních dávkování a to 2,3
kg/m3 (0,25 % obj.), 4,6 kg/m3 (0,5 %
obj.) a 6,9 kg/m3 (0,75 % obj.). Receptura úmyslnû nebyla pro zvy‰ující se dávku vláken upravována. NejniÏ‰í dávka vláken 2,3 kg/m3 vyhovuje v˘‰e uveden˘m
poÏadavkÛm na vláknitou v˘ztuÏ pro prÛmyslové podlahy.
Smûsi byly vyrobeny v provozní míchaãce o objemu 1,5 m3 a po jejich pﬁepravû
do laboratoﬁe byly stanoveny hodnoty
zpracovatelnosti sednutím kuÏele (Abrams), obsahu technologického vzduchu
a rovnomûrnosti vyztuÏení vlákny vym˘vací zkou‰kou. Ze smûsi byly vyrobeny tﬁi
kusy zku‰ebních krychlí o hranû 150 mm
z kaÏdé receptury s vlákny a kontrolní
zámûsi bez vláken. Dále byly vyrobeny
trámce o rozmûru 150 x 150 x 700 mm,
po ‰esti kusech ze smûsí s vlákny a tﬁech
kusech z kontrolní zámûsi bez vláken.
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Obr. 3 Pracovní diagram vláknobetonu
s vlákny BeneSteel 80/55
Fig. 3 Force-deflection diagram of
BeneSteel 80/55 fibre reinforced
concrete

v‰ím její uÏivatelské parametry. Vznikem
trhlin dojde ve vymezené oblasti desky
k poklesu její tuhosti, redistribuci napûtí
a nárÛstu prÛhybÛ desky. UváÏíme-li velkou variabilitu zatûÏovacích stavÛ a pﬁedev‰ím obvyklé namáhání desky pojezdem zatíÏen˘ch vysokozdviÏn˘ch vozíkÛ,
ukazuje se pﬁi simulaci vzniku zplastizovan˘ch oblastí desky (oblastí s trhlinami)
vypoãten˘ch MKP, Ïe se tyto oblasti propojují a zvût‰ují. Deska je protkána sítí trhlin, tuhost desky klesá a dochází k jejím
nerovnomûrn˘m poklesÛm a pﬁípadnému naru‰ení stability regálÛ.
Proto také napﬁ. lit [3] doporuãuje provádût návrh prÛmyslov˘ch podlah jako
desek na zemním podloÏí podle druhé
skupiny mezních stavÛ a pﬁi provozních
zatíÏeních podle âSN 73 0035 nepﬁipustit vznik trhlin.
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Obr. 4 Tahová napûtí v horním povrchu
desky na zemním podloÏí
Fig. 4 Tensile strength at the upper surface
of the board
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Beton s vlákny BeneSteel má vlastnosti
umoÏÀující pouÏít jej na rozdíl od prostého betonu v oh˘ban˘ch konstrukcích typu
prÛmyslov˘ch podlah. Návrh podlahové
desky na zemním podloÏí z vláknobetonu
BeneSteel umoÏÀuje vyuÏít tahovou pevnost vláknobetonu. Jedná se o tzv. prost˘
vláknobeton [2], kter˘ je kvalitativnû jin˘m
materiálem neÏ prost˘ beton. V˘sledky

ovûﬁovacího projektu navíc prokázaly, Ïe
pﬁi základní dávce vláken BeneSteel, tj.
2,3 kg/m3 a bûÏném neupraveném sloÏení betonové smûsi dochází k nárÛstu
jak tlakové, tak tahové pevnosti oproti prostému betonu.
Napûtí podlahové desky na jejím povrchu lze urãit pomocí v˘poãetních programÛ na bázi metody koneãn˘ch prvkÛ pﬁi
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dopad tûchto vysokohodnotn˘ch dlouhodobû stálej‰ích betonÛ.

tmele a tím jeho velmi dobrou adhezi ke
kamenivu a v˘ztuÏi. DosaÏené dvacetiosmi- resp. devadesátidenní pevnosti v tlaku
u HPC pﬁesahovaly 140 MPa. Pro v˘stavbu ocelobetonov˘ch konstrukcí byly jako
v˘plÀ ocelov˘ch trubek a profilÛ HEA
úspû‰nû pouÏity HPC bez vláken o pevnostech 110 aÏ 130 MPa. Je tﬁeba zdÛraznit socioekonomick˘ a ekologick˘

MOÎNOSTI DAL·ÍHO V ¯ VOJ E
Nûkteré vybrané druhy HPC bude vhodné upravit dal‰í pﬁímûsí nebo chemickou
pﬁísadou modifikující nûkteré poÏadované
vlastnosti (konzistenci, ohnivzdornost, kyselinovzdornost aj.) pro konkrétní podmínky uloÏení. Je tﬁeba sledovat kompatibilnost jednotliv˘ch sloÏek smûsi a jejich
vliv na smr‰tûní a tvorbu mikrotrhlinek
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pruÏném v˘poãtu. Pﬁi bezpeãném a hospodárném návrhu desky jsou ve v˘poãtu
uvaÏovány hodnoty pro prost˘ beton
podle âSN 73 1201 a souãinitele pÛsobení vláknobetonu v souladu s [2]. Pro
stavební praxi je v˘znamné rovnûÏ to, Ïe
návrh je proveden podle platn˘ch norem
a Smûrnice pro navrhování drátkobetonov˘ch konstrukcí.
Ing. Teodor Bene‰, CSc.
Sklocement Bene‰, s. r. o.
Korunní 22, Ostrava
tel.: 596 620 750, fax: 596 620 757
e-mail: teodor.benes@sklocement.cz
www.sklocement.cz

v kompozitu. Je studována moÏnost náhrady relativnû nákladn˘ch kﬁemiãit˘ch
úletÛ mikromlet˘m popílkem resp. metakaolinem. Pro nûkteré úãely bude v˘hodné pﬁipravovat pytlované pojivové smûsi
s cílem vylouãit moÏnou chybu personálu
pﬁi pﬁípravû vícesloÏkov˘ch betonÛ. SloÏení HPC pro konkrétní úãely bude moÏno optimalizovat detailnûj‰ím studiem
kinetiky reakcí jednotliv˘ch sloÏek pﬁíslu‰ného betonu.
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