
Program semináře: 

 
Středa 19. 01.2011 

09:00  Registrace účastníků 

09:30  Legislativa v technologii betonu 

 Zákon č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona 102/2001 Sb. o technických 

požadavcích na výrobky 

 Nařízení vlády č. 178/1997 Sb. v aktuálních zněních. 

 Zavádění a využívání systémů managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001, a systému 

enviromentálního managementu ČSN EN ISO 14001 v betonářských provozech 

10:30  Zkoušení fyzikálně-mechanických a speciálních vlastností betonů a vstupních surovin podle ČSN a 

EN norem, nedestruktivní zkušebnictví 

13:00  Polední přestávka 

14:00  Legislativa v technologii betonu 

Zásady a organizace evropské a tuzemské normalizace betonu a souvisejících zákonů.  Definitivní 

znění verze ČSN EN 206-3. Problémy se zaváděním ČSN EN 206-3 a návaznosti na dosud platné 

ČSN. 

16:00  Ukončení prvního dne semináře 

 
Čtvrtek 20. 01.2011 

09:00  Materiály pro výrobu betonu 

 Cementy – základní rozdělení, vlastnosti, zkoušení  

 Kamenivo – druhy, vlastnosti, požadavky, zkoušení alkalicko – křemičitá reakce, recyklovaný 

beton  

  Voda pro výrobu betonu 

10:30  Přísady do betonu – rozdělení, vlastnosti  

            Příměsi do betonu, jejich funkce a využívání ve speciálních betonech 

13:00 Polední přestávka 

14:00   Technologie betonu - návrh 

 Způsoby navrhování složení betonu, zejména s ohledem na požadavky EN 206-3, TKP 18 ŘSD 

ČR 

 Křivky zrnitosti kameniva, mísení frakcí kameniva 

 Vliv vodního součinitele na zpracovatelnost a fyzikálně mechanické vlastnosti betonu  

      Míchání betonu, ukládání a zhutňování 

 Technologie výroby mezerovitých, lehčených a těžkých betonů  

     Beton s rozptýlenou výztuží 

 Vysokopevnostní a vysokohodnotový beton, čerpatelné betony 

 Návrh, zkoušení a využití samozhutňujících betonů 

 Silniční betony, CB, KSC, SC 

 Vibrolisované drobnozrnné betony a jemnozrnné kompozity 

16:00  Ukončení druhého dne semináře 

 
Pátek 21. 01.2011 

09:00 • Klasifikace agresivních prostředí, značení betonů pro tato prostředí podle ČSN EN 206   

 Návrh složení betonů s ohledem na jeho trvanlivost při působení vody, mrazu, chemických 

rozmrazovacích solí a agresivních kapalných a plynných prostředí. 

 Atmosférická koroze betonu, mechanismy degradace betonů 

11:30  • Navrhování složení betonu pro normální prostředí, navrhování betonů odolných vůči působení 

mrazu a CHRL, betony samozhutnitelné, mezerovité, lehčené a těžké 

12:00  Polední přestávka 

13:00  Praktické ukázky 

 Zkoušení čerstvého a zatvrdlého betonu dle platných ČSN 

14:30  Test, závěrečná diskuse, předání osvědčení o absolvování semináře 

16:00  Ukončení semináře 

 


