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ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA FAKULTY STAVEBNÍ
VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA*,1

Vážení studenti doktorského studia

Je pro mě milou povinností přivítat Vás na letošním ročníku konference studentů doktorského studia, která
již 15. roků nese název JUNIORSTAV. Tato konference si klade za cíl kromě shromáždění vědecko-výz-
kumného potenciálu mladých vědců, najít i společenskou afinitu mezi mladými lidmi. Je potřeba se prostě
seznámit, co kde a na které universitě kdo dělá a v čem si mohou navzájem pomoci. Myslím si, že společné
výzkumné týmy mladých vědců potom mohou usilovat o zahraniční projekty apod.

Přeji Vám všem příjemný pobyt v městě Brně, na Vysokém učení technickém a věřím, že všechny
publikované příspěvky budou natolik originální, že si najdou svoje posluchače, kteří takto mohou posoudit
kvalitu provedených prací a směr výzkumu všeobecně.

Kromě krásného pobytu na konferenci Vám samozřejmě přeji i úspěšné ukončení doktorského studia a
těším se, že příště se potkáme na podobných kongresech a konferencích ve světě.

*drochytka.r@fce.vutbr.cz
1Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká republika
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ÚVODNÍ SLOVO GARANTA KONFERENCE
JUNIORSTAV 2018

prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc.*,1

Vážení účastníci konference, milí kolegové, milí studenti,

Je mi potěšením přivítat Vás jménem Ústavu pozemního stavitelství Fakulty stavební VUT v Brně na 20.
(jubilejním) ročníku doktorské konference Juniorstav 2018.

Setkávání doktorandů nejen z celé České republiky, ale i ze zahraničí na konferenci Juniorstav se stalo na
Fakultě stavební VUT v Brně již tradicí. Je to již 19 let, kdy nadšení studenti doktorského studia, tehdy
v počtu 26 doktorandů, prezentovali poprvé své odborné práce na konferenci pod označením Konference
doktorandů. Organizací konference byl tehdy pověřen stejně jako dnes Ústav pozemního stavitelství.
Konference Vám, studentům doktorského studia, dává možnost prezentovat a publikovat Vaši odbornou
činnost, publikovat části doktorských dizertačních prací a jiných výsledků vědeckovýzkumných aktivit.
Hlavním cílem konference je také sdílení a rozšiřování svých vědomostí, získání náhledu na diskutovanou
problematiku, rozšiřování možného úhlu pohledu na řešenou problematiku a získávání nových podnětů k
prohloubení své práce. Rovněž velmi prospěšná je diskuze o nejnovějším pokroku v probíraných oblastech a
v neposlední řadě navázání důležitých osobních kontaktů s kolegy z ostatních vysokých škol a s odborníky
z praxe. Novinkou tohoto ročníku je zavedení průběžné posterové sekce a možnost účastnit se tematických
exkurzí a workshopů.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na přípravě konference podíleli. Nejen sponzorům, bez kterých by se
konference nemohla uskutečnit, ale i všem garantům jednotlivých sekcí a hlavním organizátorům z Ústavu
pozemního stavitelství.

Vám, studentům, možná i budoucím kolegům, bych rád popřál zdařilé prezentace a podnětnou diskuzi k
Vašim pracím, a abyste po absolvování konference získali další motivaci do vaší vědecké práce, navázali
nová přátelství a konferenci si užili.

*novotny.m@fce.vutbr.cz
1Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká republika
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ÚVODNÍ SLOVO POŘADATELE 1. ROČNÍKU
KONFERENCE

doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA*,1

Vážení kolegové, milí studenti.

S potěšením jsem přijal žádost současných organizátorů konference JUNIORSTAV 2018 o úvodní slovo,
spojené se vznikem a založením konference. Myšlenka uspořádání prvního odborného setkání doktorandů
vznikla na Ústavu pozemního stavitelství, Fakulty stavební VUT v Brně.

První ročník doktorské konference, pod označením „Odborný seminář doktorského studia“, se uskutečnil
dne 4. 2. 1999 u příležitosti výročí 100 let od založení C. K. české vysoké školy technické v Brně, která
byla zřízena císařem Františkem Josefem I., dne 19. září 1899. Záštitu nad tímto seminářem doktorského
studia převzal tehdejší děkan Fakulty stavební doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc. Jednání proběhlo ve
čtyřech odborných sekcích a byl vydán jeden samostatný sborník (ISSN 1212-9275). Celkem se konference
zúčastnilo 26 doktorandů.

Tehdy byla zažehnuta jiskřička pravidelného setkávání doktorandů tuzemských i zahraničních. V průběhu
let se měnilo označení konference, až se na 6. ročníku, konaném 4. – 5. února 2004, ustálil současný název
JUNIORSTAV. Stalo se již tradicí, že záštitu nad konferencí převzal vždy děkan Fakulty stavební (doc.
Ing. Ladislav Štěpánek, CSc., doc. Ing. Jaroslav Puchrík, CSc., prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.,
dr. h. c – současný rektor, prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA) případně rektoři VUT v Brně a
rovněž i významní představitelé ministerstev (MŠMT, MPO, MD) a zástupci města Brna.

První tři ročníky organizovali doktorandi Ústavu pozemního stavitelství. Další ročníky konference zorga-
nizovali doktorandi vždy jiného ústavu fakulty, čímž vznikla putovní hořící pochodeň, která září až do
dnešních dnů. Prvotní myšlenkou bylo zorganizovat seminář, později konferenci, kde nebude vložné a stu-
denti ji zorganizují v duchu: „doktorandi sobě“. Posléze konference přerostla v profesionálně organizovanou
akci (např. v roce 2004 se jí zúčastnilo přes 450 aktivních účastníků ve 21 sekcích) a stala se tak trvalou
součástí dění na fakultě.

Dnes můžeme oslavit malé jubileum 20. ročníku konference JUNIORSTAV. Mnozí z účastníků prvních
konferencí jsou dnes již docenty, profesory, funkcionáři a významnými představiteli akademického prost-
ředí. I oni začínali se svými publikačními prvotinami, s prezentací svých myšlenek nebo přímo jako
organizátoři těchto doktorských konferencí, kterých se zúčastnilo několik tisíc začínajících mladých vědců.
Přál bych si, aby další konference nadále přispívaly ke zvyšování prestiže doktorského studia, aby získání
titulu Ph.D. mělo ve společnosti větší váhu, uznání a respekt. Přeji všem doktorandům, aby při své práci
využívali konstruktivní kritické myšlení, aby využívali zkušeností starších kolegů, ale aby zároveň přicházeli
s originálními myšlenkami při jejich tvořivém vědecko-výzkumném bádání.

Všem doktorandům, kteří se podíleli na organizování konferencí, patří nemalé poděkování. Všem účastní-
kům konference pak přeji příjemnou inspirativní atmosféru, věcnou a neformální diskusi, výměnu názorů,
získání zkušeností při veřejném vystoupení a získání nových kontaktů a přátel na Fakultě stavební VUT v
Brně.

*
matejka.l@fce.vutbr.cz

1
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká republika
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KOMUNIKACE A PŘEVOD DAT V BIM

COMMUNICATION AND DATA TRANSFER IN BIM

Jiří Horák*,1

Abstrakt
Tento článek se zabývá několika tématy, které mají společného jmenovatele a tím je BIM (Informační
model budovy). Jedna z nejdůležitějších součástí BIM je komunikace. Na komunikaci a přenos informací
mezi různými aplikacemi pro BIM je zaměřeno jedno z témat tohoto článku. Jsou zde uvedeny úskalí, které
postihují praxi při využívání těchto moderních nástrojů i nastíněny možná řešení. Další téma popisuje
problematiku 3D modelování a jeho návaznosti na 2D schématická zobrazení dle dnešních projekčních
zvyklostí. Součástí tohoto tématu je příklad softwarového řešení převodu z reálných pozic prvků na stavbě
do schématického zobrazení. Posledním část se zabývá prací s daty uvnitř informačního modelu. Z důvodu
přidávání dat do modelu jsme zvýšili množství práce kladené na projektanta, který je musí vyplňovat.
Správa a kontrola těchto dat stojí mnoho času, proto začínají vznikat podpůrné softwary pro zjednodušení
těchto činností.

Klíčová slova
BIM, Informační model budovy, komunikace, schématické zobrazení

Abstract
This article discusses several topics that have a common denominator and that is BIM (Building Information
Model). One of the most important parts of BIM is communication. The communication together with
a transmission of information between different applications for BIM is discussed in more detail in one
of the topics of this article. This topic discusses pitfalls that affects the practice of using these modern
tools and possible solutions to this problem. Another topic describes problematics of 3D modelling and its
continuities to 2D schematic views according to today’s project design habits. A part of this topic is an
example of a software solution for transferring real positions of building elements into schematic view.
The last part deals with work with data inside information model. Due to adding data into the model we
have increased amount of work the project designer has to do. Managing and controlling of this data costs
a lot of time. That is why supportive software for simplifying these processes starts to emerge.

Keywords
BIM, Building Information Model, Communication, schematic view
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1 ÚVOD
Tento článek seznámí čtenáře s problematikou praktického využití BIM (informační model budovy)
a především s jeho nedostatky, na které se častokrát nepoukazuje. Tyto nedostatky jsme schopni řešit
například dodatečnými aplikacemi, jejichž příklady zde budou popsány.

2 KOMUNIKACE V BIM
Jedním z hlavních přínosu BIM je komunikace a především sdílení dat. Toho se využívá nejen mezi
projektanty v rámci jedné firmy, ale i mezi různými firmami, profesemi a také fázemi stavby. I po
dokončení stavby můžeme informace z modelu využít [1]. Informace o tvaru budovy, umístění a vnitřním
vybavení se přenese do sofistikovanějších aplikací specializovaných pro facility management, které se
mohou dále používat. Veškeré výše popsané posloupnosti jsou však zatím ideou, ke které se v dnešní době
teprve přibližujeme. Na českém i světovém trhu se pohybuje několik aplikací pro BIM, které se snaží
nabídnout své vlastní řešení. Projektování, a to především architektonicko-stavební části, zvládá většina
těchto aplikací ať už s menšími nebo většími obtížemi dobře. Co se týká řešení pro technická zařízení
budov, zde již tolik ”konkurentů” nenajdeme.

Mnoho dnešních projektantů si mylně myslí, že dům vymodelovaný v 3D a BIM je totéž. Ovšem
rozdílem mezi projektem v 3D a projektem v BIM jsou právě ony chybějící informace. Grafický tvar
a pozice v prostoru nám stačí především pro studie. Jakmile už budeme chtít využít výhody BIM, musíme
do prvků vložit informace. Toto je jeden z hlavních rozdílu mezi BIM a 3D. Z toho také vyplývá, že BIM
nemusí být nutně 3D, i když v drtivé většině případů bývá. Je to jakýsi standard. Využití informací, jejich
přenos a znovupoužití jsou tedy základními znaky ”pravého” BIM.

Častokrát se bohužel setkáváme s tím, že přenos informací z jedné platformy na jinou značně pokulhává.
Většina aplikací ani neumožňuje načítání souborů z jiných konkurenčních aplikací. Tento problém by měl
řešit univerzální BIM formát IFC (Industry Foundation Classes). Většina BIM aplikací umí svůj model do
tohoto formátu vyexportovat a naimportovat a tím by měl být problém s přenosem informací vyřešen.
Bohužel v praxi to nefunguje takto ideálně. Formát IFC se vyvíjel a standardizoval řadu let, během této
doby vyšly standardizované verze IFC 2⇥ 3 a dnes nejnovější IFC4 [3]. I když by používání jednotného
formátu usnadnilo komunikaci, výrobci software tímto směrem nejdou. Je především kvůli velikosti IFC
a optimalizaci jejich programu na jejich souborový formát. Soubor IFC bývá často mnohonásobně větší
než ostatní formáty. To je především kvůli jeho univerzálnosti a dobré čitelnosti. IFC je v podstatě
textový soubor se zápisem instrukcí pro vymodelování prvků a přiřazení informací. Univerzálnost IFC
je i jeho nevýhodou. Struktura dat v BIM aplikacích se u každého výrobce liší. Příkladem mohou být
kategorie. Všechny prvky v BIM by měly být kategorizovány z důvodu kontroly dat a zpracovatelnosti.
Každá BIM aplikace má však jiný počet a jiný význam kategorií. Kategorie jsou napříč aplikacemi zhruba
z 80 % totožné. Například kategorie dveře nebo okna jsou jednoduše definovatelné, ale jak je to například
s trámem nebo překladem? Jedná se o shodný prvek ve stejné kategorii nebo se jedná o dvě rozdílné
kategorie? Toto řešení může být v každé aplikaci jiné. Při exportu do IFC tedy dochází k úpravě dat
z primárního souboru, pokud pak data importujeme do jiné aplikace, opět dochází k jejich změně.

Bohužel ani geometrická data nebývají často uchráněna této degradaci. Zde se prvky mnohdy vůbec
nezobrazí. Je pravda, že mnoho chyb souvisí s danou schopností aplikace exportovat a importovat data.
Nicméně nějaký velký tlak na výrobce z hlediska zlepšení kompatibility zatím není. Univerzálnost způsobuje,
že před exportem musíme nastavit množství nastavení, což snižuje uživatelský komfort. Formát IFC nebyl
původně navržen pro předávání dat, ale pouze pro koordinaci stavby. V dnešní době nemáme mnoho
jiných variant, jak přenést data mezi rozdílnými platformami.

Z předešlé problematiky vyplývá, že pokud budeme chtít využít BIM pro komunikaci (předávání dat)
s ostatními účastníky stavby, měli bychom využívat pouze jediný software. Pokud toto nemůžeme dodržet,
musíme sáhnout po univerzálním formátu IFC. V tomto případě se nevyhneme problémům ztráty dat.

Při importování IFC do aplikace Revit nedochází k převodu geometrie a informací do nativních prvků
Revitu, ale z importu se vytvoří blok prvků, který nám reprezentuje geometrii a data. S tímto blokem
nejsme schopni v Revitu dále pracovat ve smyslu úprav. Blok je pevný neměnný. Z těchto důvodů jsem
vytvořil aplikaci, která dokáže, zatím v omezené míře, převést data z IFC do nativních dat Revitu a vytvořit
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kopii modelu, která se chová, jako by byla vytvořena přímo v jeho prostředí. Jedná se tak o aplikaci,
která z IFC formátu dělá formát pro přenos dat, a nejen formát pro geometrickou koordinaci. Na (Obr. 1)
můžeme vidět rozdíl mezi importem IFC vlevo a stejným prvkem vymodelovaným přímo v prostředí
Revitu. Jak je vidět prvek z IFC se chová jako neměnný blok.

3 REÁLNÁ POZICE A SCHÉMA
Většina BIM software vytváří modely v 3D, což má nesporné výhody. Především je to vizualizace prvků
v prostoru. Ta slouží k snadnější představě, jak bude výsledná stavba vypadat. Díky práci ve třech
rozměrech snadno odhalíme kolize stavebních prvků. Využívání pouze dvou rozměrů by bylo velkým
zdrojem chyb.

Z důvodu zakreslovacích norem a zvyklostí, musejí některé grafické výstupy obsahovat 2D schématické
kresby. Zmíněné zvyklosti vznikly v době, kdy počítačová podpora ještě neexistovala nebo umožňovala
zakreslovat pouze 2D výkresy. Tyto výkresy slouží především pro názornost a sdělení podstatné informace,
která se z 2D plánu nedá vyčíst [2]. Příkladem může být rozvinutý řez kanalizačního potrubí. Zde je totiž
přehledně zaznamenaná výšková poloha jednotlivých úseků potrubí.

Jakým způsobem se však můžeme vypořádat s problémem, že 3D prvky, na rozdíl od schémat,
modelujeme v reálných souřadnicích? Schématické prvky umisťujeme tak, abychom byli schopni vyčíst
především tu podstatnou informaci, pro jejíž účel schéma vzniklo. Dokud se všechny výkresy rýsovaly
samostatně, museli jsme vždy při změně jednoho výkresu kontrolovat ostatní a opravit je. Nyní již dochází
k těmto opravám automaticky. Jak ale docílit toho, aby se prvek zobrazil na každém pohledu na jiném
místě? S tímto problémem tvůrci software většinou nepočítali. Máme zde dvě možnosti, buď si dané
schéma nakreslíme ručně, obdobně jako při používání CAD aplikací a budeme provádět kontroly a korekce
při každé změně nebo využijeme nástavbových aplikací třetích stran. Ty nám umožňují kontrolovat
a spravovat schématické kresby automaticky při změně modelu. Díky tomu si velmi usnadníme práci
a snížíme chybovost.

Příkladem takovéto aplikace je aplikace na generování rozvinutých řezů kanalizace, kterou vyvíjím ve
spolupráci s kolegou Krajíčkem. Jedná se o nástavbu nad BIM softwarem Revit a umožňuje vytvoření
schématického řezu z reálně vymodelovaných potrubí. Příklad vstupu a výstupu je na (Obr. 2) a (Obr. 3).

4 PRÁCE S DATABÁZÍ INFORMAČNÍHO MODELU
Aplikace pro tvorbu BIM pracují s daty formou databáze. Nejedná se o běžné formáty databáze, ale
specializované formáty jednotlivých aplikací. Projektant, který vytváří projekt v BIM, musí do modelu
doplňovat dodatečné informace. Tato práce se navíc reálně projeví ve snížení celkové doby projekce
a realizace stavby, neboť tyto informace mohou využívat další účastníci stavby. Díky některým takto
přidaným informacím máme například možnost, řešit kolizi prvků již ve fázi projektu. Počty kolizí na
stavbě se tak snižují a celkové dílo se zlevňuje.

Zadávání veškerých informací k jednotlivým prvkům hned od začátku projektu je však zbytečné nebo
i škodlivé. Zadávání nepotřebných informací pro danou fázi stavby neúměrně prodlužuje práci projektanta,
snižuje se přehlednost dat a zvětšuje se celý soubor modelu. To se začne projevovat na zvýšení hardwarové
náročnosti a snížení výkonnosti počítačů. Proto by pro každou fázi projektu měly být vyplněny jen důležité
informace.

Jak se vypořádat s přechodem z jedné projektové fáze do další? Najednou stojíme před dalším
problémem. V projektu máme již velké množství prvků a potřebujeme do nich doplnit další informace,
některé prvky nahradit jinými nebo roztřídit data do výkazů na základě mnoha podmínek. Většina aplikací
není na tyto hromadné úpravy připravena. Umožňují sice měnit jednotlivé prvky, ale hromadně změnit
celou databázi již nedokáží. Veškeré změny musí projektant zadat ručně. Pro usnadnění těchto činností
vznikají podpůrné aplikace, které umožňují hromadnou editaci. Stačí například nastavit jaký parametr se
má vytvořit nebo vyplnit a vybrat jaké prvky tato změna má ovlivnit. Po spuštění aplikace dojde k rutině,
která dokáže v řádech sekund změnit prvek. Změna tohoto prvku standardní cestou by trvala i několik
minut. Díky těmto aplikacím se snižuje i chybovost projektanta.
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Pro snazší úpravu dat v Revitu jsem vytvořil nástroj, který dokáže vyexportovat data do tabulkového
procesoru Excel. Zde data snadno upravíme a následně importujeme zpět do Revitu. Editační nástroje
aplikace Excel jsou mnohem pohodlnější než standardní nástroje Revitu. Tím dochází k velké úspoře času
projektanta. Na (Obr. 4) a (Obr. 5) můžeme vidět export z Revitu do Excelu a zpět po úpravě dat.

5 ZÁVĚR
Pokud využíváme BIM při projektování musíme mít na paměti možnosti a nedostatky při předávání
dat mezi různými softwary. Zatím nejoptimálnější možností je, využít jednu platformu pro co nejvíce
fází stavby. Tím si zajistíme kompatibilitu a zjednodušíme práci. Práce s informacemi v BIM nám na
jednu stranu usnadňuje množství práce, na druhou nám generuje práci novou. Hromadná úprava dat není
standardně jednoduchá, a proto je nejlepší řešení využít nástavbových aplikací, které nám tuto činnost
usnadní. Vize BIM je mít vytvořený model a všechny prvky v něm v reálných pozicích, to odporuje
myšlence schématických výkresů. Proto vznikají aplikace, které nám zajistí plného využití 3D a zároveň
umožňují převést tyto prvky do schémat, aniž bychom se museli uchylovat zpět ke kreslícím prknům.
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Obrázky

Obr. 1 Import prvku z IFC vlevo, vytvořený prvek v Revitu vpravo.
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Obr. 2 Prvky vymodelované v 3D. Obr. 3 Vygenerovaný schématický řez.

Obr. 4 Export tabulky do Excelu.

Obr. 5 Úprava a import tabulky z Excelu.
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JAZYK ARCHITEKTONICKEJ TVORBY VO
VZŤAHU K SOCIÁLNYM ASPEKTOM

UDRŽATEĽNOSTI

LANGUAGE OF ARCHITECTURE IN RELATION TO THE SOCIAL
ASPECTS OF SUSTAINABILITY

Ema Kiabová*,1

Abstrakt
Čo si predstaviť pod pojmom "jazyk architektúry"? Možno hovoriť o jazyku, ktorým sa architektúra
prihovára okoliu? Alebo je jazyk architektúry iba obmedzené názvoslovie, ktoré využíva architekt pri
procese jeho tvorivej činnosti? Je vôbec možné jeho jednotlivé prvky exaktne pomenovať, či ostávajú iba
metaforickými čiastkami architektonického prejavu staviteľa? Kľúčovým momentom pri mojej reflexii
bude dôsledné vymedzenie si pojmu "jazyk architektúry"ako predmetu úvahy a jej subjektívne uchopenie.
Práve subjektívnosť v architektúre je totiž fenomén, ktorý determinuje hranice ľudského vnímania a robí
zo staviteľstva umeleckú reč, presahujúcu racionálne poňatie problematiky chráneného priestoru. Tieto
poznatky budú v príspevku následne aplikované do otázky tvorby udržateľnej architektúry vo vzťahu na
jej sociálny aspekt.

Klíčová slova
Sociálny aspekt, udržateľnosť, jazyk architektúry, elementy architektúry

Abstract
What do we mean by "the language of architecture"? Is architecture attributable to its surroundings in its
own language? Or, the language of architecture is just a limited nomenclature used by the architect at the
processes of his creative activity? Is it possible to name its individual elements exactly, or do they remain
only metaphorical amounts of the author’s architectural expression? A key moment in my reflection will
be the definition of the "language of architecture"as a subject of reflection and its subjective grasp. It is
the subjectivity in architecture that is the phenomenon that determines the limits of human perception,
and makes constructions an artistic speech that goes beyond the rational notions of the protected area.
This knowledge will then be applied to the question of creating a sustainable architecture in relation to its
social aspect.

Keywords
Social aspect, sustainability, language of architecture, elements of architecture
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1 ÚVOD
V mojom príspevku by som rada reagovala na tému priestoru ako jedného zo základných jazykových
prejavov architektonického prostredia a jeho tvorby. Práve tu je totiž najväčší priestor pre uchopenie
sociálno-kultúrneho aspektu ako jednej z troch základných zložiek udržateľnosti. Tento aspekt je napriek
jeho obrovskému rozsahu a možností spracovania na lokálnej úrovni pre jednotlivé regióny sveta aspekt,
ktorý je dnes v porovnaní so zvyšnými aspektami (ekologický, environmentálny) opomínaný.

Na uchopenie témy architektonického prostredia a jeho jazyku je však potrebné čiastočne sledovať aj
samotný význam pojmu „jazyk architektúry“. Je to pojem veľmi široký, ktorý bol v rámci dejín a teórie
architektúry v minulosti skloňovaný zo všetkých možných smerov. Rozhodla som sa preto o vytvorenie
vlastných parametrov, ktoré jasne definujú môj subjektívny uhol pohľadu na túto tému.

Prvá časť príspevku venovaná jazyku architektúry ako pojmu je teda rozdelená na dve state, ktoré
reprezentujú dva rôzne spôsoby uchopenia témy. Prvá opisuje priamy kontakt medzi stavbou a náhodným
okoloidúcim, bežným či príležitostným užívateľom stavby. Druhá časť je venovaná architektonickému
tvarosloviu ako hlavnej podmienke schopnosti architekta tvoriť a v procese práce “viesť rozhovor” so svojím
dielom a o ich vzájomnom porozumení.

2 ROZHOVOR ARCHITEKTÚRY A OKOLITÝCH
Umelecká reč zákonite potrebuje výrazové prostriedky, za pomoci ktorých vypovie svoju vlastnú hodnotu.
Prostrednícvom ich kombinácie (alebo nimi samotnými) sa istým spôsobom odlišuje jedna od druhej
a prináša priestoru, ktorý je uchopiteľný ľudským vnímaním, svojrázny charakter a osobitý význam.
Človek teda, ako najfundamentálnejší konzument umeleckého diela, podvedome vníma jednotlivé prvky,
ktoré ho znova podvedome podnecujú k vytvoreniu si mimovoľného zážitku z daného miesta na základe
architektúry in situ. Jej znaky, ktoré sa pre ňu na základe človečenského vnímania a impresie stanú
markantnými, možno považovať za jej prejav - jazyk. Vďaka nemu možno v skratke povedať, že budova je
schopná nadviazať komunikáciu s jej pozorovateľom.

Charakteristické vlastnosti – prevedenie, tvar, proporcia, veľkosť
Čo je spoločným jazykom užívateľa stavby a stavby samotnej? Čo charakterizuje ich vzťah, vzájomný
kontakt, ich spoločný rozhovor? Charles Jencks, ako zakladateľ pojmu "jazyk architektúry", ho definuje
ako súbor typologických prvkov architektúry, ako okná, dvere, stĺpy, priečky, oblúky atď. (Obr. 2).

Sú to vlastne zložky stavby, ktoré môžu mať svojrázny charakter prevedenia, tvaru, proporcií a veľkosti.
Pri tom sa dostávame k tomu, že tieto vlastnosti nenesú iba vymenované typologické prvky, ale aj celý
objekt ako globálny pojem.

Preto možno charakteristické vlastnosti ako prevedenie (celého objektu, jednotlivého prvku), tvar
(celého objektu, jednotlivého prvku), proporcia (celého objektu, jednotlivého prvku) a veľkosť (celého
objektu, jednotlivého prvku) vnímať ako jazyk architektonického diela, ktorým s okolím komunikuje celá
stavba od elementárnej častice až po vše-zahŕňajúcu hmotu.

Architektúra je syntetickým ukazovateľom kultúry a civilizácie. Je prevažne kolektívnym výtvorom,
a to umeleckým i technickým, je výrazom ekonomických možností a organizačných schopností spoločnosti,
vypovedá o materiálnej i ideovej stránke života svojej doby [1].

V tomto ponímaní možno jazyk architektúry identicky charakterizovať v priereze všetkých historických
slohov, ktoré v dejinách umenia odzneli.

Môžeme rozprávať o počiatkoch architektúry v časoch Mezopotámie a o tamajších zikkurách, či hline-
ných domoch, o chrámovom komplexe Akropolis v Aténach, o rímskom Panteóne, o pôvodne kresťanskom
chráme Hagia Sofia v Istambule, o kostole San Apollinare v blízkosti talianskej Ravenny, o gotickej katedrále
Il Duomo di Milan, o renesančnej veľstavbe Duomo Santa Maria del Fiore vo Florencii, o francúzskych
barokových záhradách vo Versaille, o klasicistickom jadre Petrohradu, či o puristických, empirických
a synkretických stavbách 20.storočia, jazyk ich architektonického prejavu vieme popísať na základe ich
proporcie, tvaru, prevedenia či veľkosti. Vieme ich analyzovať vo všetkých architektonických slohoch, a to
aj na jednotlivých prvkov v rámci fasády, konštrukcie i interiéru.

35



Juniorstav 2018

Jenckovo delenie vo vzťahu s mladšími architektonickými slohmi
Pri Jenckovom delení prvkov architektonického jazyka sa naopak môže stať, že jednotlivé prvky sa
nenachádzajú vo všetkých slohoch a táto absencia spôsobuje prúd úvah, že niektoré slohy sú chudobné na
architektonický prejav a neprinášajú toľko podnetov pre vzájomnú komunikáciu človeka a stavby.

Charles Jencks dokonca vo svojej publikácii hovorí o postmoderne (ochudobnenej o klenby, tympanóny
a oblúky), že jej jazyk bol obmedzený na minimum a prakticky prestal fungovať.

Pre prostého (a dokonca podľa mňa nie iba pre prostého) pozorovateľa sa stal nezrozumiteľný a cudzí,
čo je zapríčinené útlejším počtom typologických prvkov. Architektonický jazyk je síce chudobnejší na dekor
a pestrosť, no neprináša nám náhodou celkom nové, dovtedy nepoznané, čerstvé a nadčasové hodnoty, ktoré
nemožno charakteriovať na základe typologických prvkov, ale práve vďaka ich novátorským prevedeniam
a vlastnostiam? Nie je aj toto neoddeliteľnou súčasťou architektonického jazyka?

3 ROZHOVOR ARCHITEKTÚRY A ARCHITEKTA
Ako pôsobí nová architektúra na chodca, ktorý zamyslene kráča mestskou ulicou za svojím každodenným
cieľom? Ako na turistu, lačného po pozoruhodnostiach cudzích miest? Aká je pre obyvateľa, ktorý dôverne
pozná každú nerovnosť, zákrutu, stereotyp a harmóniu prevádzkových línií, kúty a výhľady...? Aká je pre
toho, ktorý ju vidí na pohľadnici z ďalekého sveta? Alebo pre toho, kto rozhoduje o jej účeloch a peniazoch
na ňu? Je dnes vznikajúca architektúra úplne iná než tá historická [2]?

Na tieto otázky, ktoré položil architekt Matúš Dulla, si snažia architekti odpovedať svojim dielom,
nápadom, návrhom, konceptom už celé stáročia.

Architektonické tvaroslovie
Výtvarný výraz architektúry a jeho pôsobenie závisí od druhu a vlastností úžitkových a umeleckých
prostriedkov, ale najmä od princípov jeho uplatnenia. Každý z týchto činiteľov má vplyv na architekto-
nickú formu, ktorej estetické pôsobenie zodpovedá funkcii, konštrukcii, materiálu a umeleckým zámerom
architektonického diela. Problematika tvaru, hmoty, priestoru a ďaľších výtvarných vlastností architektúry
a úžitkového umenia je však natoľko svojrázna, že si jej riešenie vyžaduje celkom samostatnú pozornosť,
znalosť a ovládnutie všeobecných zásad a spôsobu, ktorými sa architektonická kompozícia riadi a pôsobí [3].

V skratke možno povedať, že jej tvaroslovie je natoľko dôležité, že je nevyhnutné sa ním zaoberať
v závislosti od rôznych zákonitostí a celkom oddelene. Architekt si pri svojej práci teda nevyhnutne
potrebuje vytvoriť vlastnú abecedu, ktorá mu pomáha pri dôkladnom spracovaní všetkých premenných
aj invariantných východísk. Tento systém môže využívať pri navrhovaní podvedome, alebo s ním pracovať
rovnako vedome, ako básnik s lyrickým slovom, muzikant s notovou melódiou, tanečník s ušľachtilým
pohybom. Vo všetkých prípadoch ide o abstraktný systém, ktorý umožňuje a definuje pracovný proces pri
jednotlivých druhoch výstupu.

Architektova abeceda
Tento abstraktný systém pomáha človeku nájsť mostík medzi tým, čo má byť produktom jeho práce a tým,
čo je schopný ako osoba uchopiť. Je to práve jazyk, ktorým sa dorozumieva s výsledkom - ako matka má
k dispozícii reč, aby dokázala dobre vychovať dieťa, architekt má k dispozícii architektonický jazyk, aby
dokázal správne navrhnúť dom.

Andrea Simitchová a Val Warke vo svojej publikácii spracovali 26 princípov, "ktoré by mal každý
architekt poznať". Ich cieľom nebolo vytvorenie príručky architektonického myslenia. Ich cieľ je celkom
jasný a zreteľný - definovať pojmy, ktoré v celkovom súbore možno nazvať ako Jazyk architektúry.

Idea Jazyku architektúry je interpretovaná cez 26 kapitol, ktoré začínajú staťou o analýze, koncepte
a zobrazení. Práve tieto tri prvky tvoria neodmysliteľnú súčasť kontextuálneho zmýšľania architekta, čo je
podmieňujúcim faktorom pre pochopenie dôležitosti fungovania stavby a jej okolia. Nasledujúce "písmená
architektonickej abecedy" sú zámer, kontext a prostredie, ktoré dopovedajú fakt, že architektonické
dielo nikdy nie je izolované od prostredia, aj keď by takéto snahy mohli vznikať. V momente, kedy
myšlienkové rozbory a predstavy o diele potrebujú byť ideovo zhmotnené, je potrebné pochopiť samotnú
hmotu, konštrukcie, povrchy a materiály v koexistencii s predchádzajúcimi zámermi. Takto skonkrétnené

36



Juniorstav 2018

predstavy sú v merítku vložené do konkrétneho priestoru a zanalyzované vzhľadom na svetlo a pohyb.
Urbanistické a architektonické návrhy sú totiž statické, no prestávajú byť v momente, kedy sa v ich
priestoroch začne napríklad pohybovať človek. Takto sa z nemenného priestoru stáva dynamický, ktorý
často so sebou prináša živú energiu pulzujúcu domom ako krv v žilách.

4 JAZYK ARCHITEKTÚRY A JEHO APLIKÁCIA V OTÁZKE
SOCIÁLNEHO ASPEKTU UDRŽATEĽNOSTI

Otázkou pre mňa stále nezodpovedanou ostáva náš laxný prístup k lokálnym znakom ako potencionálnym
jazykom týchto priestorov. Alebo, nie je naše sociálno-kultúrne zázemie natoľko atraktívne, aby sme
ho udržiavali? Nie je Európa práve svojou kultúrnou pitoresknosťou a enormným rozptylom kultúrnych
znakov jednotlivých národov špeciálna? Nie je silou Európy (a teda aj dôvodom jej vyššej životnej úrovne
v porovnaní s inými kútmi sveta) práve potencia lokálnych jedinečností, ktorá v každom z európanov
podvedome vytvára potrebu zatriedenia sa ku „svojim“ a vyobrazenie „toho svojho“ v čo najlepšom
svetle? Možno bude mať sociálno-kultúrny aspekt v otázke udržateľnosti predsa nejaký vznešený dôvod,
porovnateľný s potrebou riešenia otázky ekológie a environmentálnosti.

Riešenie priestoru, ktorý je definovaný práve lokalitou jeho umiestnenia a zároveň má slúžiť obyvateľom
jednotlivých miest, sa pokúsim priblížiť nasledovne. Do rôznych európskych miest vložím univerzálny
valec, kde nás bude zaujímať nie jeho náplň na vyšších nadzemných podlažiach, ale práve parter, ktorý
komunikuje so svojím okolím a istým spôsobom nastavuje zrkadlo jeho užívateľom (Obr. 6).

Ako vzorku lokálnych znakov jednotlivých krajín som zvolila Holandsko, Anglicko a Poľsko. Práve ich
miestne povahy budú nositeľom charakteru priestoru, ktorý je určený ako verejný priestor, mestotvorný
prvok a charakteristický spôsob prístupu k tvorbe verejných priestorov danej lokality.

Holandské mesto Amsterdam je príznačné práve vysokou mierou mestskej cyklistiky (Obr. 7). Okrem
tohto funkčno-prevádzkového systému organizácie dopravy v rámci mesta je Holandsko ako „krajina
tulipánov“ príznačné práve aj týmto výtvarno-estetickým znakom. Pri návrhu partru, ktorý je súčasťou
verejného priestoru mesta je treba zabezpečiť priestor na odkladanie bicyklov. Sadové úpravy zelených
miest a parkov by mali držať práve charakter mesta krajiny tulipánov. Takto navrhnutý priestor tvorí
verejný priestor, ktorý jasne lokalizuje univerzálny objekt „valca“ na miesto, kam bolo osadené.

Pri Londýne a teda Anglickom kráľovstve si človek ako prvé môže predstaviť ich čajové tradície - čaj
o piatej a pod (Obr. 8). Táto tradícia pochádza z čias anglického kráľa Karola II., ktorý paradoxne založila
jeho portugalská manželka Katarína z Braganzy. Tá svoje dvorné dámy učila popíjať čaj a tak sa to
postupne rozšírilo aj medzi pánske kruhy. Táto pôvodne čisto dámska záležitosť sa rozšírila do takej miery,
že boli sprevádzkované čajové kaviarne a záhrady. Okrem tejto tradície je v Anglicku, konkrétne v Londýne
badateľná (i keď pre nás už menej) šachová tradícia. Tento šport je dokonca v Anglicku v posledných
rokoch vďaka svojej náročnosti na logiku a stratégiu skloňovaný aj v súvislosti s jeho zavedením do
povinnej školskej výuky. Šach má v Londýne obrovskú tradíciu aj vďaka tomu, že práve tu bol v roku 1851
zorganizovaný prvý šachový turnaj. Pri návrhu verejného priestoru, ktorý má prilákať ľudí je práve aj
toto cestou, ako zabezpečiť Londýnčanom príjemné zázemie na trávenie voľného času. Prepojenie čajovne
a kaviarne s verejnými šachovnicami teda posúva objekt univerzálneho valca do novej, svojbytnej polohy.

Poľské prímorské mesto Gdansk síce nie je hlavným mestom Poľska, no práve tu bolo v minulosti
centrum obchodu a práve tu sa akumuloval tovar dovezený z rôznych kútov sveta (Obr. 9). Poľsko ako
krajina je pre mnohých z nás príznačná tradíciou trhov a produkciou tradičných domácich produktov,
či potravín. V Nowom Targu má dokonca tradícia trhovníctva takmer 700 rokov. Vytvorením priestoru
na predaj domácich výrobkov, takže verejného trhoviska, prináša do partru nášho spomínaného objektu
funkciu, ktorá je tak ako pre domácich, tak aj pre návštevníkov veľmi populárna a obľúbená.

5 ZÁVER
Pri výrazovom prostriedku architektonického dialógu sa stretávame s prienikom prvého a druhého spôsobu
vnímania Jazyku architektúry. Stavba komunikuje s ľuďmi, mestom, životom v jej okolí, ak jej sociálnemu
aspektu architekt vloží dostatočný potenciál. Architektúra tak bude "živá" ďalšie stáročia, bude na seba
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upozorňovať, bude súčasťou každodenného prúdu života a prinesie možnosť a záujem o jej paralelné
fungovanie s ľuďmi po dlhé obdobia. Pri jazyku architektúry teda možno hovoriť o prostriedkoch,
prostredníctvom ktorých sa architektúra prihovára okoliu a navádza ho na vzájomný rozhovor. Takisto
môžeme jazyk architektúry vnímať ako prostriedok, ktorým architekt v procese návrhu komunikuje
s produktom svojej práce, na základe jeho ho kreuje a kryštalizuje jeho výslednú formu a pôsobenie.
Takto sa architektúra stáva umeleckým dielom, na ktorom sú jasne čitateľné (okrem vstupov človeka) aj
parametre určené samotnou lokalitou - ako už pri návrhu, tak aj pri jej celom životnom príbehu.
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Obrázky

Obr. 1 E. Kiabová: Rozhovor architektúry a okolitých.
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Obr. 2 E.Kiabová: typologické prvky stavby rôzneho prevedenia, tvaru, proporcie, veľkosti, ako
architektonický jazyk.

Obr. 3 E.Kiabová: vlastnosti (aj typologických prvkov stavby) ako architektonický jazyk - veľkosť, tvar,
proporcia a prevedenie.
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Obr. 4 E.Kiabová: kompozícia v architktúre ako ďalšie možné uchopenie pojmu “jazyk architektúry” na
príklade európskych metropolitných architektonických diel.
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Obr. 5 E.Kiabová: rozhovor architektúry a architekta.

Obr. 6 E.Kiabová: Univerzálny valec.

Obr. 7 E.Kiabová: Amsterdam a prístup k tvorbe priestoru.
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Obr. 8 E.Kiabová: Londýn a prístup k tvorbe priestoru.

Obr. 9 E.Kiabová: Gdansk a prístup k tvorbe priestoru.
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VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH MODELŮ PRO
TVORBU EVAKUAČNÍCH PLÁNŮ

USING INFORMATION MODELS FOR FIRE EMERGENCY
EVACUATION PLAN

Adam Stančík*,1

Abstrakt
Bylo by možné používat datové informační modely zpracované metodou BIM (building information
modelling) pro tvorbu grafické části požárních evakuačních plánů v národních podmínkách České Republiky.
Je možné tyto modely take využít na celkový návrh požární bezpečnosti? Článek se zaobírá nad možnostmi
využití datového informačního modelu pro potřeby návrhu požární bezpečnosti stavby včetně výhod
využití programovacího jazyka při samotném návrhu a praktickým příkladem tvorby evakuačních plánů
a jejich údržbou během životního cyklu stavby.

Klíčová slova
BIM, model, evakuační plán, požární bezpečnost

Abstract
Would it be possible to use data information models processed by the Building Information Modeling
(BIM) method for creating a graphic part of the fire evacuation plans in the national conditions of the
Czech Republic. Can these models also be used for the overall design of fire safety? The article deals with
the possibilities of using a data information model for the design requirements of the fire safety of the
building, including the advantages of using the programming language in the design itself and a practical
example of evacuation plans and their maintenance during the building life cycle.
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BIM, model, fire evacuation plan, fire safety
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1 ÚVOD
Když začne hořet, hraje se o čas. Šíření ohně i kouře je velice rychlé. Aby nedošlo ke zbytečným ztrátám
na lidských životech, je důležité mít kvalitně zpracovaný požárně evakuační plán, ale nejen to. Pro dobrou
orientaci v prostoru hořícího objektu slouží půdorysné schéma s vyznačenými cestami úniku, se kterým se
již každý setkal – toto schéma je grafickou částí požárně evakuační plánu. Aby požárně evakuační plán byl
účinný, je třeba udržovat jeho aktuálnost v průběhu životnosti stavby. K tomu nám může dobře posloužit
právě BIM model.

2 PŘÍPRAVA BIM MODELU
V České republice zatím neexistuje specifikace toho, jak by BIM model měl vypadat. To má za následek,
že se kvalita zpracování model od modelu liší. Investoři, pro které je často model zpracováván (pro budoucí
využití, například pro správu budovy – facility management), sami mnohdy často neví, co od modelu čekat
a v samotném BIM modelu nevidí nic více než jen 3D zobrazení finálního stavu objektu. Ti více zkušenější
už vědí, že se mají trochu více zaměřit na informační stránku modelu. Základní elementy (v případě BIM
softwaru Autodesk Revit®jsou tyto elementy nazývány rodiny = families) občas nacházíme v modelech
v několika světových jazycích od nejběžnějších, jako jsou angličtina, němčina, francouzština až po ne pro
každého přeložitelnou čínštinu. Tato jazyková různorodost v projektu se objevuje nejen v nevykazovaných
parametrech, ale bohužel i v těch vykazovaných. Samotní autoři modelu se v modelu vyznají mnohdy
bez problémů, ale občas nastávají situace, kdy se tvůrci do modelu podívají po určité době a sami
přemýšlí, jak která věc byla zamýšlena. Jednou ze základních vlastností modelu by proto měla být jazyková
konzistentnost. Na začátku projektu by se měl jednoznačně určit jazyk pro celý projekt, v případě BIM
modelu – minimálně pro vykazované parametry.

Spolupráce
Do životního cyklu budovy vstupuje spoustu profesí – osob, které jsou nuceny navzájem komunikovat, viz
(Obr. 1). K ulehčení komunikace slouží BIM myšlenka o sdílení informací pomocí jednoho informačního
modelu budovy. Na většině prezentovaných materiálech ohledně sdílení informací během výstavby a BIM
myšlenky jako celku nenajdeme důležitou osobu, o kterém se v rámci BIM modelu moc nemluví, ale je
neodmyslitelnou složkou každé stavby, ať už mluvíme o rodinném domku, nebo o nejvyšší budově světa.
Tím je projektant požárního bezpečnostního řešení. Právě tito lidé rozhodují o bezpečnosti lidí užívajících
navržené objekty. Projektant požárně bezpečnostního řešení se během životního cyklu stavby zapojuje
hned v několika fázích:

1. Plánování – tvorba požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) zahrnující návrh únikových cest a výpočet
doby evakuace.

2. Realizace – tvorba potřebných výkazů, umístění požárně bezpečnostních zařízení (PBZ).
3. Provoz (správa) budovy – revize a kontrola PBZ, možné budoucí využití dat pro záchranné složky

v případě požáru v budově.

Parametrizace
Více než samotná 3D interpretace objektů v modelu je důležitější informační hodnota. Můžeme vědět, že
v budově se nachází hasicí přístroj (3D zobrazení). Tomuto 3D zobrazení však dokážeme dát i informační
složku v podobě lokalizace, rozměrů, přesného typu, obrázku přístroje, výrobce, ceny, požární třídy,
výtlačného prostředku, teplotního rozsahu použití, hasicí schopnosti, množství hasiva a v neposlední řadě
informace standardně uvedené na štítku hasičského přístroje jako rok výroby, termín periodické kontroly
a revize a další. Každou informaci rozumějme jako parametr pro danou rodinu. Počet parametrů prvku
není nikterak omezen. Všechny informace jsou vykazovatelné a jejich využití najdeme nejen při tvorbě
projektové dokumentace či výstavbě, ale také při správě objektu. Detailnost informací je zatím závislá
pouze na požadavcích investora a autorech modelu. Parametry je možné pro přehlednost roztřídit do
skupin. Parametry mohou být číselné, celočíselné, typu ANO/NE atd. Využití těchto parametrů je možné
nejen pro vykazování, ale také pro grafické zobrazení na daných požárních výkresech.
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Rodiny
Jak už bylo zmíněno dříve, model se skládá ze základních elementů, a to rodin. Model vytvořený BIM
nástrojem Revit®se běžně skládá ze všech třech typů rodin: systémové, na místě modelované a vložené.
Tvorba rodin je jednou z vyšších znalostí ovládání zmíněného softwaru. Aby mohl vzniknout evakuační
plán budovy, je nutnost si nejdříve připravit sadu takovýchto rodin pro všechny značky a prvky. Při tvorbě
rodin byly použity tyto základní pravidla:

• Jedná se o kombinaci 2D symbolu a 3D objektu.

• Vkládací bod se nachází většinou na jedné z hran – v případě umístění prvku na stěnu.

• Rodina je vyčištěna a jsou z ní odstraněny všechny nepotřebné věci typu nepoužité materiály, čáry,
šrafy atd. – má vliv na výslednou velikost souboru.

3 POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN
To, co musí daný požární evakuační plán obsahovat nám předkládá § 33 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární
prevenci. Požárně evakuační plán se skládá z textové i grafické části, ke které nás zavazuje bod f výše
zmíněného paragrafu - f) grafické znázornění směru únikových cest v jednotlivých podlažích. Grafická
část evakuačního plánu je zpracována formou půdorysného schématu, ve které jsou zakresleny jednotlivé
podlaží objektu, únikové cesty a směry úniku, hasicí přístroje, požární hydranty, požární hlásiče a požární
shromaždiště, bezpečnostní pokyny pro případ požáru nebo havárie či nehody. Součástí grafické mapy
požárního evakuačního plánu musí být také poloha, ve které se momentálně nachází daný pozorovatel [1].
Někdy se může stát, že při konstrukčních změnách v objektu dochází k neaktuálnosti požárních evakuačních
plánů. To může mít fatální následky. Tuto neaktuálnost by mohl řešit udržovaný BIM model, coby podklad
pro zpracování grafické části samotného požárního evakuačního plánu. Když se podíváme na grafickou část
plánu, zjistíme, že se na něm kromě půdorysu, který se může aktualizovat, nachází části, které není třeba
měnit a jsou tak platné pro všechny plány. Těmito stále platnými prvky rozumějme například: instrukce
v případě požáru, instrukce v případě nehody a vysvětlivku značek nacházejících se v požárně evakuačním
pláně. K tomu využíváme takzvané legendy, které jsou zkopírovány na výkresy evakuačních plánů pro
jednotlivá podlaží.

Tvorba grafické části evakuačního plánu
Samotná tvorba grafické části evakuačního plánu je částečně závislá na podkladě zpracovávaným architek-
tem, popř. stavebním inženýrem. Pomocí pár úprav jsme schopni v krátkém čase docílit velice přehledného
vzhledu evakuačního plánu, při zachování maximální informativnosti nutné k bezpečné evakuaci osob, viz
(Obr. 2) a (Obr. 3). Mezi tyto úpravy řadíme: nastavení jednotné plné šrafy pro stěny, ponechání pouze čísel
a názvů místností, vypnutí detailního zobrazení výplní otvorů (okna, dveře) a ponechání pouze prázdných
otvorů a řadu dalších úprav. Pro úplnost je potřeba doplnit půdorys o legendy zmíněné výše. Dále je na
plánu doplněna značka s přesnou polohou umístění plánu.

4 DOPLŇKY PRO BIM SOFTWARE
Téměř všechny úkony, které musí projektant požárně bezpečnostního řešení provést při tvorbě projek-
tové dokumentace lze naprogramovat a zkrátit tak čas práce, zejména pak při opakovaných procesech.
V tomto případě se jedná o pár jednoduchých příkazů, které jako celek tvoří složitý kód. BIM software
Revit®poskytuje bohaté a výkonné rozhraní.NET API, které lze použít k automatizaci opakovaných
úloh, rozšíření základních funkcí aplikace Revit v simulaci, koncepčním návrhu, řízení stavby a budov
a mnoho dalšího. Aplikace Revit.NET API umožňuje programovat s libovolným jazykem kompatibilním
s rozhraním.NET [2].

Informační model a vizuální programování
Pro ty, kteří by si chtěli vytvořit vlastní nástroje, ale jsou limitováni neznalostí programovacího jazyku by
mohl pomoci doplněk pro vizuální programování, který rozšiřuje standardní parametrické možností BIM
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softwaru pomocí prostředí algoritmického grafického editoru. Doplněk je vyvíjen jako open source projekt,
což umožňuje developerům a uživatelům aktivně se podílet ne vývoji doplňku a neustále ho vylepšovat.
Hlavním rozdílem mezi psaním kódu a vizuálním programováním je, že při vizuálním programování
používáme uzly, které spojujeme, aby se provedla daná operace, viz (Obr. 4). Možností využití vizuálního
programování je neomezený počet. Projektant požárně bezpečnostního řešení si tak může vypomoct při
zdánlivě jednoduchých krocích, až po ty složité, kterým může být například výpočet délky únikové cesty,
či počtu evakuovaných osob.

5 ZÁVĚR
Když začne hořet, hraje se o čas. Aktuálnost požárně evakuačních plánů je tak velice důležitá. Díky
informačnímu modelu a jeho následnému využití si dokážeme předávat informace nejen rychle, ale také
s minimální ztrátou. Je zřejmé, že na projektanty je kladen větší důraz znalostí v oblasti IT a ti, kteří
ovládají programovací jazyk nebo dokáží vizuálně programovat ušetří spoustu času s úkoly a úkony, se
kterými běžný projektant stráví desítky minut. V případě správného fungování kódu jsme tak i schopni
minimalizovat chybovost, která by, potřebou při návrhu proces několikrát opakovat, mohla vzniknout.

Poděkování
Příspěvek vznikl ze podpory projektu FAST-S-17-4275 ”Numerické modelování inženýrských úloh ve
stavebnictví”.
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Obrázky

Obr. 1 Profese zapojené do životního cyklu budovy se zvýrazněním projektanta požární bezpečnosti st..

Obr. 2 Část evakuačního plánu před úpravou půdorysu objektu.
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Obr. 3 Část evakuačního plánu po úpravě půdorysu objektu.

Obr. 4 Skript pro přiřazení správných hodnot pomocí logické funkce.
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MODELING TERRAIN CATEGORIES IN
BOUNDARY LAYER WIND TUNNEL

Bohuš Bohunický*,1, Milan Palko1

Abstract
This paper presents modeling of terrain categories of the atmospheric boundary layer in boundary layer
wind tunnels. The effect of terrain categories represented by various surface roughness on the flow are
described in the introduction. Possibilities of modeling terrain categories by different constructions,
elements and their spacing will be described in the next chapter. In the last part, the preparation of an
experiment in boundary layer wind tunnel will be presented. In this chapter, development of a reversible
construction, capable of representing several terrain categories in STUBA wind tunnel with a quick and
easy solution for changing the category will be presented. Development process with different alternatives of
its anchoring will also be presented. In the summary and conclusion part, the suitability of the construction
will be reviewed and next steps will be outlined.

Keywords
Boundary layer wind tunnel, surface roughness, terrain categories
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1 INTRODUCTION
In the present, the Townsend hypothesis, also called the wall similarity hypothesis is generally accepted
based on previous experimental studies. It states that the turbulent flow in the region outside the roughness
sublayer is independent of surface roughness at sufficiently large Reynolds numbers [1]. The distance in
which the turbulent flow in the boundary layer should be independent of the surface roughness is about 3
to 5 times the height of roughness h. However, recent experiments show that this is not entirely true and
the h÷ � ratio influences the flow also in the upper layers of the atmospheric boundary layer.

Terrain category of the boundary layer represented by surface roughness of the bottom of the wind
tunnel is a very important parameter that affects characteristics of the boundary layer such as heat and
mass transfer and momentum.

According to the results of recent experiments, the profiles of the turbulent flow velocities above the
rough surfaces are dependent on the size, shape and layout of the elements representing the surface
roughness [2] and [3].

This article describes preparation process of a simple experiment. It included testing the new con-
struction of the bottom of the wind tunnel as well as the elements, representing the terrain of the boundary
layer. Size of the elements was chosen using empirical knowledge from other authors’ experiments, while
taking the scale of the wind tunnel STUBA into account. The aim of this experiment was to test the
suitability of the selected constructions for the creation of boundary layer terrain categories.

2 MODELING THE BOUNDARY LAYER IN WIND TUNNELS

Modeling the terrain categories in the boundary layer win tunnels
According to technical standard STN EN 1991-1-4: Wind actions on structures, the terrain is divided
into five categories according to the aerodynamic roughness length. These terrain categories are also
used to model terrain categories in wind tunnels. The bottom of each wind tunnel is a roughness field.
Depending on the degree of surface roughness of the bottom of the wind tunnel, different roughness
represents different terrain categories.

There are many ways to model the boundary layer of the atmosphere in the wind tunnels. Various wind
tunnels in the world use various elements that represent terrain, such as studded drainage sheets, wire mesh,
extruded polystyrene cubes, wooden cubes, elements of cylindric shape or removable constructions that can
represent multiple terrain categories, such as the Lego construction system, or remote, computer-controlled
withdrawable elements.

3 PREPARATION OF AN EXPERIMENT
IN THE WIND TUNNEL

The exact shape, size and layout of elements, representing individual terrain categories in the wind tunnel
of STU Bratislava will be known based on the results of simulations, subsequent measurements, analyses
and possible corrections. However, in the modeling of the boundary layer, there are some established
materials used for modeling the terrain categories. For lower categories, these are most often wire mesh
or studded drainage sheet. For terrain categories III and IV, they are most often angular elements with
greater height and lower layout density. These are larger elements such as cubes made of wood or extruded
polystyrene are most often used. For higher categories of terrain, turbulators should also be designed,
whether using a barrier or Counihan generators, where greater turbulence intensity is required in the
surface layer. Everything depends on the scale of the tunnel, which is derived from the turbulence length
scale. The aim of the work is to create a reversible solution. A reversible construction is one, that allows
easier and less labor-intensive change of the terrain category. However, before designing the construction
itself, it is appropriate to have some idea of how this solution will work and therefore, before making the
construction itself, it is necessary to try the solution first.

Such a function can be fulfilled, for example, by a structure where the elements would be attached by
magnets to the stainless-steel plates. The stainless-steel plates would be anchored to the bottom of the
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wind tunnel. After considering several alternatives, this one has been selected as the most appropriate for
changing the terrain categories.

In the preparatory phase, wooden elements were made. These were cut from prisms with dimensions
20⇥ 20⇥ 1000 mm and 46⇥ 46⇥ 1000 mm. Smaller elements, that could represent terrain categories II or
III were cut into the shape of a cube with the length of the edge being 20 mm. Larger prisms, which could
represent the terrain categories III or IV were made of a wooden prism with a 46⇥ 46mm cross-section
and the height of these elements was 46 mm, 65 mm and 95 mm.

These dimensions were chosen based on similar solutions in wind tunnels abroad, such as at Clemson
University in the USA [3], at the University of Brussels in Belgium [4] or at the University of Bristol in the
UK [5], while taking the wind tunnel scale into account.

After the cubes and prisms were cut, holes were drilled into the bottom. Glue was applied on the
magnets and these were then put into the holes.

Neodymium magnets, which are stronger than ferrite magnets, have been selected for this purpose,
since it is necessary for the elements to remain in place even at the highest wind velocities in the tunnel.
These magnets are very brittle and they break easily so it is necessary to handle them with care. Four
types of magnets have been tested: a cylinder with a diameter of 10 mm and 3 mm in height, a cylinder
of 10 mm in diameter and a height of 5 mm, a cylinder of 15 mm diameter and a height of 3 mm and
a prism with dimensions of 40⇥ 10⇥ 3 mm. The easiest way to make a hole for a cylinder with 10 mm
diameter was using a drill of the same diameter. Cutting the hole in the shape of the block into the cube
showed up as not very appropriate solution.

The second part of the preparation of the experiment consisted of placing the stainless-steel plate
and wooden elements in the wind tunnel. As a base, on which the elements with magnets will be laid on,
a stainless-steel plate with a thickness of 0,6 mm was chosen with the width and length being 1250 mm
and 2500 mm respectively. During the test, the wind velocity was gradually increased up to a maximum
velocity of 20 m/s. The velocity was measured on a Prandtl probe in a height of 1250 mm from the bottom
of wind tunnel. The test was carried out in the front measurement space. The velocity is lower near
the bottom wall due to the friction forces and formation of the boundary layer. The smallest magnetic
cylinders with a diameter of 10 mm and a thickness of 3 mm turned out to be insufficient, as the largest
wooden block turned a few degrees around. There is a risk that it could flip over at an even higher wind
velocities. The stainless-steel plate did not lift even at the highest test velocity but it begun to vibrate
slightly. To prevent it from being lifted, it was manually held in this test.

4 ALTERNATIVES AND DEVELOPMENT
OF THE FINAL SOLUTION

For further testing however, the stainless-steel plates will need to be secured for safety reasons. Since the
measurements are still being realized in the tunnel, it is not possible to dismantle the studded drainage
sheet located at the bottom of the tunnel. Further measurements will be carried out during full operation,
so a temporary solution for anchoring the plates will have to be relatively simple to dismantle. Several
plate attachment alternatives have been proposed.

The first alternative was to anchor the stainless-steel plates by screwing them through the drainage
foil to the particle boards at the bottom of the wind tunnel using cubic elements with dimensions being
the same as the height of the studs (20 mm), located between the studs (Fig. 3a).

The second option was to secure the plates using a barrier on both sides of the tunnel. The barrier is
made of strip steel, which forms the barrel itself, bolt fixed over a wooden prism to the particle boards at
the bottom of the tunnel, on which the strip steel rotates and sheet metal washer and the nut by which
the strip steel is attached (Fig. 3b).

The third alternative was meant to stabilize the plates using a magnetic tape laid on both sides of the
wind tunnel, on which magnets with a height equal to the height of the drainage sheet with studs are put
on, and then a stainless-steel plate is laid on the magnets (Fig. 3c).

Placing a sheet into a wind tunnel has proven not to be a simple task. A sheet 0,6 mm thick has sharp
edges and bends while handling. In addition, the window of the wind tunnel is in height of 1,5 m from the
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floor and it was not easy for two people to lift it up to that height. One of the first designs was to place
stainless steel plates directly on the bottom of the wind tunnel. However, it turned out that manipulation
with these plates is very impractical because they have sharp edges, they are heavy and large and they
bend while handling. Therefore, it appears that the best solution is anchoring the stainless-steel plates
to particle boards and only then lay the boards with plates at the bottom of the wind tunnel. During
testing, the boards with plates will be laid on the drainage profiled sheet. The fact that the plates will be
anchored to the boards will ensure that the plates will not lift, because they will be secured by the dead
load of the construction.

5 SUMMARY
After constructing multiple terrain categories based on simulations and their testing, the bottom of the
wind tunnel will be made of particle board with stainless-steel plates. In the final form, therefore, boards
into which the plates are anchored will be laid directly on the bottom of the wind tunnel in the same way
as the studded drainage sheet is currently attached to the particle boards. The difference from the current
state will be that the sheet, wire mesh or other material representing terrain category I or category II will
be rollable, probably with magnetic strips on the underside. The magnetic tape will secure the sheet in
a stable position during the measurement on the one hand and on the other hand, the magnets will hold
a steady shape of the sheet or wire mesh when rolled. The sheet mounted like this will be, unlike the
current solution, simply demountable.

6 CONCLUSION
In the preparation of the experiment, the possibilities of modeling the terrain categories in the STUBA
wind tunnel were verified. Wooden prisms, mounted on magnets, have proven to be an appropriate solution
that makes it possible to quickly change terrain categories and at the same time has proven to be sufficiently
durable. The minimal magnet size required was verified and complicated handling of stainless-steel plates
has been found. Based on these facts, a final solution has been chosen in which stainless-steel plates are
anchored to particle boards. The size, shape and layout of the elements, representing the terrain for each
category will be designed based on the simulations. After the simulation is done, measurements in the
wind tunnel will follow. Then, based on the simulations results, elements with different size, shape and
layout will be made and used for modeling different terrain categories of the boundary layer. In the next
measurements, the velocity profiles of the boundary layer will be measured for the elements already made
based on simulation results. The aim will be to achieve mean flow velocities and turbulence spectra as set
out in the technical standard for each category of terrain. Subsequently, the results of the measurements
will be analyzed and corrections will be made changing the layout of the elements or size of the elements
for the chosen terrain category, until satisfactory match with the categories specified in the technical
standard is achieved.
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Figures

Fig. 1 Neodymium magnets inserted into wooden prisms and cubes.

Fig. 2 Stainless-steel plate and wooden elements laid out on the studded drainage sheet at the bottom of
the wind tunnel.
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Fig. 3 Alternative options for attachment of the stainless-steel plates at the bottom of the tunnel.

Fig. 4 Final solution of the construction for testing different terrain categories: stainless-steel plates are
anchored to particle boards, which are put on the studded drainage sheet.
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WEATHERING OF BIOCOMPOSITES DUE TO
EXTERNAL CONDITIONS – REAL AND

LABORATORY DEGRADATION

Lukáš Bosák*,1, Milan Palko1

Abstract
Composite materials created by natural fibers have recently received major interest from manufacturers
from a wide range of industries. Biocomposites and other materials exposed to external conditions degraded
due to UV radiation, temperature and humidity. These exterior conditions cause a change in color, cracks,
yellowing, delamination, peeling, and loss of strength. Biocomposites as a relatively new material should
therefore be tested in the laboratory conditions to study the effects of UV radiation and moisture on
their properties. Laboratory methods for accelerated aging process of materials are used to test material
resistance. Photochemical reactions, temperature and humidity are not usually simple one-step reactions.
Laboratory devices simulate the set values of UV radiation, humidity and temperature according to test
standards. The process of degradation in the exterior is more complicated than in laboratory conditions.
When new materials are tested, it is important do correlation between these two methods and design the
correct procedures for accelerated laboratory testing.
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1 INTRODUCTION
Aim of this research will be aging and degradation process of Biocomposite laminates made of natural
fibers and resins. The application of these materials will be for the outer shell of buildings. Biocomposites
have different physical properties than currently used conventional materials. UV radiation, moisture and
temperature have the greatest impact on the degradation process of Biocomposites. The main purpose of
the research is therefore to test various bio-composite samples and monitoring material degradation on
these samples due to ultraviolet radiation, temperature and humidity to compare natural and artificial
aging process.

2 BIOCOMPOSITES

Composition of Biocomposites
Biocomposite is a composite material created by matrix (resin, PLA) and an inner reinforcing layer
from natural fibers (obtained from plant stems – mostly Jute, Hemp). The matrix fulfills the role of
the protective shell, preserves the shape of the composite and protects the inner reinforcement and the
supporting layer (Fig. 1). Petrochemical resins are replaced by natural resins or PLA in bio-composites.
Synthetic fibers (carbon, glass fiber) are replaced by natural fibers (Hemp, Sisal, Jute). Due to the low
environmental impact of natural fibers, their low density, higher toughness, and comparable specific
strength and specific stiffness compared to mineral fibers such as glass fibers, biocomposites are the
preferred alternative to conventional composites [2].

3 DEGRADATION OF BIOCOMPOSITES

Humidity
Humidity is a significant factor that affects the properties of natural fibers. The Hydroxyl groups (-OH)
in the natural fiber cell walls attract moisture (water molecules) and form hydrogen bonds. These groups
cause the hygroscopicity of natural fibers. (Tab. 1) shows the behavior of natural fibers in a humid
environment.

Tab. 1 Behaviour of natural fibers in moisture conditions [3, 4].
Properties Flax Jute Sisal Cotton
Absorption regain [%] 7-12 8.5-17 10-22 7-25
at 65 % relative humidity and 20 °C 7-12 8.5-17 10-22 7-25
Transverse swelling [%] 20-25 20-22 18-20 7-20
Axial swelling [%] 0.05-0.2 0.37 N/A 1.1-2.8
Volume swelling [%] 29.5 44-45 39.5 34-44
Water retention [%] 50-55 25-35 30-45 45-50

This fiber hydrophilicity is not compatible with the polymer matrix surrounding the fibers. The
hydrophilicity of natural fibers shows a high absorption of moisture by natural fiber, which is the main
cause of insufficient adhesion to the hydrophobic composite coating. This causes degradation of bio-
composites in a humid environment. Degradation causes roughening of the surface and increasing of fiber
volume. These undesirable properties can be improved by using additives in the matrix or by adding
coatings on composite.

Water can penetrate the biocomposite polymer in three ways:

• by diffusion inside the matrix,

• by imperfections in the matrix (pores and cracks),

• by capillary phenomenon at the fiber and matrix interface.
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UV Radiation
In the manufacturing process, hydroperoxide and carbonyl groups of the catalysts can be introduced into
the biocomposite. They absorb UV radiation at a wavelength above 290 nm. This absorption triggers
photochemical reactions. Photodegradation is caused by a photo-oxidation process that creates surface
cracking of the composite. The degradation of Biocomposites under exterior conditions is influenced by
several factors such as humidity, temperature, UV radiation and microorganism activity.

4 TESTING OF BIOCMPOSITES

Natural Weathering
Biocomposites are exposed to direct sunlight under exterior conditions that cleaves covalent bonds in
organic polymers. This results in color fading, weight reduction, roughening of the surface, and brittleness
of material in a humid environment. The aging process of composite material by UV radiation causes
loss of tensile strength. This is a result of fiber and matrix degradation. The UV radiation absorbed by
the polymer modifies the chemical structure and cleaves the molecular chain. Degradation process causes
changes in chemical, physical and mechanical properties of materials. An example of sample frames and
racks for weather testing in real conditions is shown in (Fig. 2). The rack has an octagonal shape to ensure
that the samples can be tested for each direction. One set of samples is south-facing at a 45-degree angle
to ensure maximum exposure to UV radiation. Samples of Biocomposites will be placed in a testing rack.
The testing rack will be placed in the Slovak Hydrometeorological Institute in Bratislava. This placement
is chosen due to monitor temperature, humidity, and levels of UV radiation. The UV intensity will be
recorded with the pyranometer. The solar UV radiation for each direction will be converted from the
measured radiation in the horizontal direction. Tests for natural aging are mostly conducted in summer
periods. It is important that drought periods alternate with wet periods. Not all places on earth have these
conditions, so it is convenient to place samples in different locations with different climatic conditions. In
one location, temperature and humidity are alternating while the other location has a very dry climate
conditions with low relative humidity. This will allow us to test the process of degradation in different
places and get more results to compare. Therefore, samples will also be placed on Q-Lab Europe Ltd’s
testing facilities. Samples will be placed in a test facility in Florida and Arizona. The conditions for testing
are shown in (Fig. 3).

Accelerated Weathering
Accelerated weathering process is performed in laboratory conditions at the QUV device (Fig. 4). Testing
laboratory devices for accelerated weathering simulate UV radiation along with accurate temperature and
humidity under laboratory conditions. The QUV device is designed to perform accelerated weather tests
in laboratory conditions in order to determine damage to materials and coatings affected by sunlight, rain
and humidity. Samples will be exposed to a controlled cycle of UV radiation and moisture at elevated
temperatures. The QUV device simulates the impact of a particular portion of UV radiation using
fluorescence UV lamps ranging from 295-365 nm, as well as moisture to achieve condensation conditions.
Test conditions of exposure can be adjusted according to the requirements determining resistance in
different environments. Based on similar tests for synthetic composites, the exposure times will be selected
for individual 4 cycles simulating exterior conditions (Tab. 2).

Tab. 2 Cycles for accelerated weathering testing under laboratory conditions [7].
Exterior conditions Equivalent exposure time
UV radiation 250 and 500 hours
Condensation 250 and 500 hours
Sequential exposure 250 hours of UV radiation followed by 250 hours of condensation

500 hours of UV radiation followed by 500 hours of condensation
Cyclic exposure 500 hours UV radiation and condensation (6 hours cycle)

1000 hours UV radiation and condensation (6 hours cycle)
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Correlation
Results from accelerated weathering process will be compared using the method of correlation with
degradation results on samples exposed to external conditions in the natural environment. Based on
the comparison, it will be concluded that the accelerated test method is the closest to reality, or the
accelerated test methods will be adjusted by reprogramming in the device. Examples of the results of the
Pearson correlation method are in the (Fig. 5).

5 CONCLUSION
Accelerated laboratory weathering tests are not realistic. Processes of natural weathering of materials are
more complicated than accelerated (laboratory) weathering processes. The accelerated sample testing
method was designed only to degrade and change the properties of the samples. Samples can’t be tested in
laboratory conditions without correlation with the natural aging process. For this reason, it is necessary to
test the samples even in outdoor weather conditions. Outdoor natural weather processes will be conducted
at the Slovak Hydrometeorological Institute in Bratislava and at the Q-Lab Research Service in Florida
and Arizona. Based on these results, the individual samples will be compared by the correlation method
and the settings for accelerated aging testing will be adjusted. The expected scientific output will be the
adjusting of standards for the testing of different types of biocomposite materials, for which the ASTM
D5071 - Exposure to photo-degradable plastics and ASTM D2565 - Plastics for outdoor use are currently
used. These standards are not directly designed for biocomposite materials testing. Outputs for practice
will be the design of protection for biocomposite materials intended for outdoor use, especially for use in
building constructions, thus extending their use in this area.
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Figures

Fig. 1 Polymer reinforced by natural fiber (under microscope) [1].

Fig. 2 Sample testing stand - 54 samples (6 samples for each direction).
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Fig. 3 Conditions for sample testing – Florida (left), Arizona (right) [5].

Fig. 4 Scheme of the QUV device [6].

Fig. 5 Types of results and correlation coefficients between natural and accelerated weathering of
Biocomposites [8].
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SIMULÁCIA PREVETRÁVANEJ BIPV FASÁDY
S VETRACÍMI JEDNOTKAMI OBSAHUJÚCIMI

PCM VÝMENNÍK TEPLA

SIMULATION OF VENTILATED BIPV FAÇADE WITH
VENTILATION UNITS COMPRISING PCM HEAT EXCHANGER

Jakub Čurpek*,1

Abstrakt
Predkladaný článok je zameraný na simulačnú štúdiu účinnosti nového konceptu prevetrávanej fasády
zloženej z fotovoltiky (PV), ako obnoviteľného zdroja energie a implementáciu PCM materiálu s fázovou
zmenou (angl. phase change material) vo vetracích jednotkách. BiPV systémy (angl. building integrated
photovoltaic) predstavujú fotovoltické články ako integrálnu časť konštrukcie obalového plášťa budovy,
ktorá je schopná za určitých podmienok produkovať elektrickú energiu. Samotná účinnosť BiPV systému
závisí hlavne od operatívnej teploty PV článku. Najväčší podiel potreby energie na vykurovanie/chladenie
je spôsobený požadovanou výmenou vzduchu v interiéri budovy z hľadiska hygienických požiadaviek.
Prevetrávaná BiPV fasáda dokáže prostredníctvom prúdenia vzduchu vo svojej medzere poskytnúť
nízkoenergetický zdroj pre ventilačné jednotky integrované priamo v konštrukcii fasády (parapetné,
nadokenné alebo iné), ako aj znížiť samotné prehrievanie PV článkov. Kombinácia týchto dvoch princípov
vedie k zvýšeniu racionálneho využitia slnečnej energie pre energetický koncept budovy. Vonkajší vzduch
prechádza cez fasádnu vetraciu medzeru prirodzene, alebo nútene (v závislosti od vetracieho režimu)
a dosahuje vysoké teploty počas slnečných letných dní. Decentralizované vetracie jednotky vo fasáde, ktoré
obsahujú tepelný výmenník na báze PCM panelov, dokážu znížiť teplotu prichádzajúceho vzduchu z fasádnej
medzery na požadovanú hodnotu v interiéri. Následne v noci sa teplota vzduchu môže zvýšiť v dôsledku
emitovania tepelnej energie z PCM panelov. Simulácia predkladaného konceptu fasády orientovanej na
juh bola uskutočnená pomocou simulačného softwaru DesignBuilder. Hlavná pozornosť bola zameraná na
vplyv PCM vo fasádnom vetracom koncepte na celkovú energetickú účinnosť budovy. Klimatické dáta
boli nastavené kontinentálnu klimatickú oblasť, konkrétne pre lokalitu Bratislava – Letisko. Vyhodnotenie
účinnosti kombinovaného fasádneho systému odhalilo pomerne znateľný potenciál pre celkovú úsporu
energie v dôsledku požadovanej výmeny vzduchu v interiéri.

Klíčová slova
Fotovoltika, simulácia, fasádna medzera, materiál s fázovou zmenou, výmena vzduchu

Abstract
The submitted paper is focused on a performance simulation study of a novel ventilated façade concept
composed with photovoltaic (PV) as renewable source and implemented phase change material (PCM) in
ventilation units. Building integrated photovoltaic (BiPV) systems represent photovoltaic cells as integral
part of building envelope which is able to produce electrical energy according certain conditions. Overall
efficiency of BiPV system depends mainly on operating temperature of PV cell. The highest part of
heating/cooling energy demand is caused by requisite air exchange in interior according hygienically terms.
Ventilated BiPV façade can provide low-energy source (according air flow movement) for ventilation units
integrated directly into the façade (under sill, top of the window or other) as well as decrease preheating
*jakub.curpek@gmail.com
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of PV cell. Combination of these two principles leads to increasing solar energy utilization in a building
energy concept. An outside air can pass through the façade cavity naturally or forced (according the
façade ventilation adjustment) and reach high values of temperature during hot sunny days. Decentralised
façade ventilation units that contain a stack of PCM in the heat exchanger could decrease the temperature
of incoming air from the cavity at the requisite value for an interior space. Subsequently, during night time,
the air temperature could increase due to emitting heat energy from PCM panels. Computation simulation
of the south oriented façade concept was performed by using DesignBuilder simulation software. The main
objective of this simulation is to determinate the influence of using PCM in this façade ventilation concept
to the overall building energy performance. Climatic data were adjusted for the continental climate zone,
specifically for the site location Bratislava – Airport, Slovakia. Performance evaluation of the combined
façade system revealed an interesting energy saving potential owing to pleasant air exchange in interior
space.

Keywords
Photovoltaic, simulation, façade cavity, phase change material, air exchange
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1 ÚVOD
Stavebný sektor sa podieľa 40% v celkovej spotrebe energie v Európskej únii, čo malo za následok
ustanovenie záväzných dokumentov. Európsky parlament prijal v roku 2013 Smernicu 2013/31/EU [1],
ktorá určuje status budovy s takmer nulovou potrebou energie pre všetky budovy postavené po roku
2020 (2018 pre verejné budovy) a Smernicu 2009/28/EC [2], ktorá určuje širšie využívanie obnoviteľných
zdrojov energie a znižovanie emisií skleníkových plynov v atmosfére. Vzhľadom na tieto požiadavky
je potrebné navrhovať koncepty obalového plášťa budovy s implementáciou pokročilých materiálov
spolu s adaptáciou na dynamickú zmenu klimatických podmienok počas celého roka. Solárna energia sa
v súčasnosti považuje za jeden z najviac sľubných obnoviteľných zdrojov energie pre integráciu do konceptu
obalového plášťa budovy. Integrované fotovoltické systémy BiPV v konštrukčnej tvorbe obalového plášťa
sú zväčša vystavené riziku prehrievania a degradácie polovodičových článkov v dôsledku nedostatočného
ochladzovania počas letných slnečných dní. Systém prevetrávaného typu fasády so zadnou ventiláciu
zvyšuje transfer tepelnej energie z článkov prostredníctvom konvekcie a radiácie. Sezónna konfigurácia
tejto fasády reprezentuje nízkoenergetický podporný zdroj v podobe predohrevu vonkajšieho vzduchu cez
fasádnu medzeru v zimnom období a prirodzenú ventiláciou v letnom období [3]. Adaptácia fasádneho
vetracieho systému podľa dynamickej zmeny klimatických podmienok a požadovanej tepelnej pohody
v interiéri odkrýva energetický úsporný potenciál pri kombinácií s technikou prostredia budov (Obr. 1).
Vetrací systém otvorenej slučky s integrovanou decentralizovanou vetracou jednotkou obsahujúcou PCM
výmenník sú hlavným objektom predkladanej simulačnej štúdie.

2 VETRACIE JEDNOTKY S PCM VÝMENNÍKOM TEPLA
Požadovaná výmena vzduchu v interiéri priamo vplýva na celkovú energetickú bilanciu budovy, v dôsledku
čoho je potrebné uvažovať s tepelným výmenníkom vo vetracom systéme s účinnosťou minimálne 60 % pre
budovy s takmer nulovou potrebou energie. Integrované fasádne vetracie jednotky (FiV) s panelmi PCM
reprezentujú inovatívnu technológiu (PCM výmenník) pre akumuláciu latentnej tepelnej energie z fasádnej
medzery (Obr. 2). Niekoľko výskumov bolo zameraných na využitie PCM pre uskladnenie tepelnej energie
prostredníctvom vzduchu ako teplonosného média. Charvát a kol. [4, 5] experimentálne testoval tepelný
výmenník zložený z 100 hliníkových panelov naplnených PCM a následne vytvoril numerický model „Type“
implementovaný do simulačného programu TRNSYS 17.

Princíp fungovania kombinovaného fasádneho systému počas dňa je založený na prúdení vonkajšieho
teplého vzduchu cez BiPV fasádnu medzeru priamo do PCM výmenníka, kde sa ochladí (v závislosti
od funkcie teploty-entalpie PCM) a následne vstupuje do miestnosti. Tento proces je časovo efektívny
v závislosti od latentnej kapacity PCM a intenzity prúdenia vzduchu. Počas nočného režimu je chladný
vonkajší vzduch ohrievaný vo vmenník v dôsledku emitovania tepelnej energie pri spätnej fázovej zmene
PCM (Obr. 3). Samotná účinnosť systému je lineárne závislá na teplote vzduchu vo fasádnej medzere,
ktorá sa dynamicky mení počas dňa a od samotnej fázovej zmeny, ktorá musí byť kompletná pred začatím
nasledujúceho denného cyklu. FiV s tepelným výmenníkom poskytujú teplotnú stabilizáciu privádzaného
vonkajšieho vzduchu v závislosti od konfigurácie systému techniky prostredia (vzájomná interakcia). BiPV
fasáda dokáže samostatne vyprodukovať elektrickú energiu, ktorá sa priamo na mieste spotrebuje na
pohon ventilátora vo vetracom systéme FiV.

3 SIMULAČNÝ MODEL
Kombinovaný fasádny koncept bol modelovaný a simulovaný prostredníctvom výpočtového programu
DesignBuilder, ktorý vykonáva matematický výpočet v EnergyPlus [6,7]. Hypotetický model budovy bol
vytvorený v podobe jednoduchej geometrie jednopodlažnej administratívnej budovy (4 m⇥ 6 m⇥ 5 m)
a rozdelený do troch zón (zóna interiéru budovy, zóna PCM výmenníka a zóna prevetrávanej fasády) (Obr.
4). Samotný dvojitý obvodový plášť bol vymodelovaný bez okenných konštrukcií a umiestnený na južnej
strane objektu so vzduchovou vrstvou širokou 100mm. Prirodzený pohyb vzduchu vo vzduchovej vrstve
bol zabezpečený spodnou vetracou štrbinou (0,4 m2) 300 mm nad úrovňou okolitého terénu a vnútornou
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štrbinou (0,3m2) umiestnenou vo vrchnej časti fasády. Vzduch prechádzajúci cez vnútornú štrbinu
fasády smeroval priamo do výmenníka PCM, umiesteného pod stropom. Konštrukcia výmenníka bola
vymodelovaná z 20 malých zón, pri ktorých vzájomná horizontálna hranica reprezentovala konštrukciu
steny zloženú iba z PCM (parafín) hrubý 10 mm. Vzdialenosť medzi PCM panelmi (výška jednej zóny)
bola 20 mm pre pozdĺžne prúdenie vzduchu. V simuláciách sa uvažovalo s troma druhmi PCM (RT 21,
RT 25, RT 35) HC od spoločnosti Rubitherm, ktoré majú odlišný rozsah teplôt fázovej zmeny. Rozmery
zón výmenníka sú podľa (Obr. 2). Na opačnej strane modelu budovy je umiestnená ešte jedna vetracia
štrbina (0,3m2), ktorá slúži na odvod vzduchu z interiéru a zabezpečuje prirodzené prúdenie vzduchu
z BiVP prevetrávanej fasády, cez výmenník smerom do interiéru a von. Objemový prietok vzduchu v tejto
simulačnej štúdií je založený iba na prirodzenom prúdení (vztlakové sily, tlak vetra a infiltrácia).

Vonkajšie klimatické podmienky boli nastavené pre kontinentálnu klimatickú oblasť, konkrétne pre
lokalitu Bratislava – Letisko z klimatickej databázy ASHRAE. Simulačný výpočet sa uskutočnil iba
pre jeden extrémny deň v letnom období (29. Júl) v časovom kroku po jednej minúte. Štandardný
režim prevádzky v interiéri počas dňa bol nastavený pre administratívne priestory s nastavením teploty
vykurovania na 20 °C (18 °C minimum) a teploty chladenia 24 °C (maximum 28 °C). Hlavný cieľ simulácie
je zámerný na vplyv PCM výmenníka vo fasádnej vetracej jednotke na potrebu tepla na chladenie počas
leta. Samotná konštrukcia fasády pozostávala z obvodovej steny (keramické murivo s tepelnou izoláciou
na báze minerálne vlny) s hodnotou súčiniteľa prechodu tepla U=0,20W/(m2 ·K) podľa požiadaviek
normy [8] a z prevetrávaného fasádneho PV obkladu. Adiabatická okrajová podmienka bola nastavená na
laterálnych stranách a hornej strane dvojitej fasády ako aj na všetkých ostatných konštrukciách okrem
obvodovej steny medzi zónami interiéru a zónou prevetránej fasády.

4 VÝSLEDKY SIMULÁCIÍ
Simulačné výpočty boli realizované v troch prípadoch, kedy PCM panely vo vnútri výmenníka boli naplnené
tromi rôznymi druhmi materiálu (RT 21 HC/RT 25 HC/ RT 35 HC) na báze organických parafínov
s teplotami približne na úrovni teploty vzduchu počas leta v danom klimatickom pásme. Pozornosť bola
zameraná na vplyv potreby energie chladenie, vnútornú teplotu vzduchu v miestnosti a priemernú teplotu
vo výmenníku. Systém chladenia bol zapnutý v čase od 6:00 do 18:00 počas pracovného dňa. Vetracie
štrbiny boli otvorené počas celého dňa a zapnutý bol iba režim prirodzenej ventilácie vo všetkých zónach.
Testovací deň bol vybraný v letnom období, kedy je najvyššia úroveň slnečnej radiácie a teploty vonkajšieho
vzduchu (Obr. 5). Výsledky jednotlivých simulácií poukázali na možnú skutočnosť, že PCM typu RT 25
HC (teplota fázovej zmeny 25 °C) dokáže ovplyvniť a znížiť potrebu energie na chladenie zo všetkých troch
typov PCM o 200W v intervale od poludnia do popoludnia (Obr. 6), ako aj zvýšiť teplotu v interiéri
mimo pracovného časového intervalu. Využitie latentnej kapacity RT 25 HC je zobrazené na (Obr. 8),
kde sa teplota vzduchu stabilizovala v intervale od 25 °C do 26 °C v zóne tepelného PCM výmenníka
počas celého dňa. Režim vybíjania a nabíjania PCM je účinný pri tomto type, čo je zobrazené aj na grafe
(Obr. 7), kedy teplota v miestnosti je po vypnutí chladenia udržiavaná istý čas pod teplotou ostatných
typov PCM a postupne v večerných hodinách prechádza nad ich hodnotu v dôsledku vybíjania PCM
v nočných hodinách a emitovania tepelnej energie.

5 ZÁVER
Predkladaná pilotná štúdia energetickej simulácie nového konštrukčného konceptu uvažuje v danom
prípade iba s prirodzeným prúdením vzduchu, bez implementácie mechanických vetracích jednotiek.
Hlavný účel výskumu poukazuje na možnosť primeraného ochladenia vzduchu so zvýšenou teplotou vo
vzduchovej vrstve prevetrávanho obvodového plášťa pri určitej rýchlosti svojho pohybu v rámci výmenníka.
Geometrická špecifikácia výmenníka v závislosti od množstva a rýchlosti prúdenia vzduchu je v danom
prípade komplexný problém, pretože závisí od viacerých faktorov (rozmery vetranej miestnosti, kombinácia
s inými ventilačnými jednotkami, požadovaná hodnota výmeny vzduchu atď.) Adekvátne riešenie skúmanej
problematiky určuje potrebu, v ďalšej etape výskumu, implementovať hlavne nútený pohyb vzduchu, ktorý
bude kontrolovaný v rámci interakcie vnútorného a vonkajšieho prostredia prostredníctvom pokročilého
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materiálu na dynamickú zmenu vonkajšej klímy.
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Obrázky

Obr. 1 Systém interakcie prevetrávanej BiPV fasády s technikou prostredia budov.
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Obr. 2 Schematické zobrazenie PCM výmenníka modelovaného v simuláciách.

Obr. 3 Systém vetracích režimov kombinovanej dvojitej BiPV fasády v dennom a nočnom režime.

Obr. 4 Geometria simulačného modelu komibinovanej BiPV fasády vytvorená v DesignBuilder.
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Obr. 5 Graf vonkajších klimatických podmienok počas extrémneho dňa v letnom období.

Obr. 6 Graf vplyvu potreby energie na chladenie v závislosti od typu PCM vo výmenníku a priebehu
objemových prietokov vzduchu.
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Obr. 7 Graf teploty vzduchu v miestnosti v závislosti od typu PCM vo výmenníku.

Obr. 8 Graf priemernej teploty vzduchu vo výmenníku v závislosti od typu PCM.
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EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ VLHKOSTNÍCH
JEVŮ NA DŘEVĚNÝCH VZORCÍCH

VYSTAVENÝCH KLIMATICKÝM PODMÍNKÁM

EXPERIMENTAL MEASUREMENT OF MOISTURE PHENOMENA ON
WOODEN SAMPLES EXPOSED TO WEATHER CONDITIONS

Jakub Dohnal*,1

Abstrakt
V konstrukcích pozemních staveb se velmi často používá dřevo jako stavební materiál popř. jej lze použít
i pro doplňkové konstrukce např. obložení, stínící prvky, atd. Nejčastějšími zástupci dřevin, které se
nachází v biotopu České republiky je borovice lesní (Pinus sylvestris L.) a smrk ztepilý (Picea ambies L.).
Příspěvek se zabývá monitorováním měření vlhkostního profilu ve dřevě. Vzorky jsou vystaveny externím
klimatickým podmínkám v areálu výzkumného centra AdMaS (Advanced Materials, Structures and
Technologies) Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Umístění v rozdílných úhlech 0°, 30°
a 45°, zajistí lepší monitorování vlivu srážek na vlhkost jednotlivých vzorků. Měření probíhá za pomoci
teplotně vlhkostní čidel, které jsou mechanicky kotveny do vzorků. Měření probíhá ve třech hloubkových
úrovních a tedy lze získat dostatečně přesné výsledky v celém profilu vzorku.

Klíčová slova
Vlhkost, borovice lesní (Pinus sylvestris L.), smrk ztepilý (Picea ambies L.), efekt deště

Abstract
In the construction of building structures, wood is often used as a building material or, it can also be
used for additional constructions such as lining, shading elements, etc. The most frequent representatives
of woody species in the biotope of the Czech Republic are pine (Pinus sylvestris L.) and spruce (Picea
ambies L.). The paper deals with the monitoring of moisture profile measurements in wood. The samples
are exposed to external climatic conditions at the AdMaS Research Center (Advanced Materials, Structures
and Technologies) of the Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology. Positioning at
different angles of 0°, 30° and 45° will provide better monitoring of the impact of precipitation on the
moisture content of individual samples. Measurements are carried out using temperature-moisture sensors
that are mechanically attached to the samples. Measurement takes place at three depth levels, and
therefore accurate results can be obtained across the entire sample profile.

Keywords
Moisture, Scots Pine (Pinus sylvestris L.), Norway Spruce (Picea ambies L.), Rain Effect
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1 ÚVOD
Použití dřevěných staveb a konstrukcí ze dřeva je v současné době velmi oblíbené nejen u investorů, ale
i u projektantů pozemních staveb. Při jejich návrhu je potřeba dbát zvýšené pozornosti s ohledem na
vlastnosti dřeva například na hygroskopii [1]. Hygroskopický materiál má schopnost měnit svoji vlhkost
podle okolního prostředí díky adsorpci [2]. Hygroskopicita se u dřeva projevuje přijímáním nebo odparem
vody do prostředí. Dřevo vodu přijímá v případě, že se vyskytuje ve vlhkém prostředí, jak uvádějí zdroje [2]
a [3]. V případě, že se dřevo nachází v sušším prostředí, nastane opačný směr toku vlhkosti a dřevo
začne vodu obsaženou ve své vnitřní struktuře distribuovat do okolního suššího prostředí [4]. Při chybném
návrhu konstrukčního detailu nebo špatně navržené skladbě konstrukce může dojít k zatékání vody nebo
ke zvýšené kondenzaci vodní páry na dřevěných prvcích. V důsledku zvyšující se vlhkosti dochází nejen ke
změně mechanicko – elastických vlastností [5], ale také například ke změně tepelně technických vlastností
s ohledem na to, že voda je dobrý vodič nejen tepelné energie. Při zanedbání těchto problémů může dojít
až k tomu, že část konstrukce napadnou biotičtí činitelé, kteří mohou celou konstrukci zničit. Účinné
řešení eliminace biotických činitelů je použití mikrovlnného vysoušení, jak je např. uvedeno ve zdroji [16].
Dřevo je také popisováno jako anizotropní model, jak je uvedeno např. v [17]. To znamená, že se v každém
směru chová jiným způsobem a tyto vlastnosti je také potřeba přenést do numerických modelů [17].

Při ustálených teplotních a vlhkostních poměrech nastává mezi vlhkostí dřeva a vlhkostí okolního
vzduchu rovnováha, tzv. rovnovážná vlhkost. Rovnovážnou vlhkost lze definovat jako vlhkost, kterou látka
přijme ze vzduchu, který ji obklopuje při ustálených teplotních a vlhkostních podmínkách, jak je uvedeno
například v [6], [7], [8] a [9].

Experimentální měření vlhkostních jevů na dřevěných vzorcích vystavených klimatickým podmínkám
navazuje na výzkum prof. Svensena Thelanderssona z Lundské univerzity ve Švédsku [11]. Jeho výzkum
probíhal na dřevěném vzorku, který byl umístěný na střeše Lundské univerzity po dobu téměř tří let.

Hlavním cílem popisovaného experimentu je zjistit, jak déšť, resp. výrazná dotace vlhkosti, ovlivňuje
vlhkost ve vzorcích a jak dlouho vlhkost zůstává po ustání deště. Studium tohoto jevu bylo současně
doplněno i o studium, zdali má na vlhkost ve vzorcích vliv i jejich sklon, díky kterému je částečně
eliminován vliv deště, resp. jeho dlouhodobějšího působení v případě zabráněného odtoku vody ze vzorku.

2 METODY
Vlhkost dřeva lze stanovit několika způsoby. Například lze použít diagram podle [4] zobrazený na (Obr. 1),
ve kterém na základě teploty, tlaku, relativní vlhkosti vzduchu lze odečíst relativní vlhkost dřeva. Nebo
lze využít některý ze vztahů uvedených níže. Jeden ze vztahů je uveden v [9] a [10], a zde uvedený jako
vztah (1).
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Vztah (1) lze implementovat do jednoduchých numerických výpočtů, a tak lze dlouhodobě sledovat
vývoj vlhkosti ve stavební konstrukci nebo kritickém detailu.
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pro smrk ztepilý (Picea abies L.) jsou uvedeny podle [15]
v (Tab. 1).
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Tab. 1 Hailwood – Harrobinova izoterma, parametry tvaru křivky [15].
f1 f2 f3

adsorpce 1,804 13,63 -12,12
desorpce 1,886 7,884 -6,526

3 MĚŘENÍ
Měření in-situ je realizováno v areálu výzkumného Centra AdMaS Fakulty stavební VUT v Brně. Na-
vržený experiment je založený na teplotně vlhkostním měření. Experiment probíhá in-situ na vzorcích
o rozměrech 100⇥30⇥500 mm. Vzorky jsou vystaveny okolním klimatickým podmínkám. Klimatická data
jsou zaznamenávaná přesnou meteorologickou stanicí v areálu Centra AdMaS. Měření jsou prováděna na
3 vzorcích smrku ztepilého (Picea abies L.) a 3 vzorcích borovice lesní (Pinus sylvestris L.). Vzorky jsou
umístěny ve třech sklonech 0°, 30° a 45°. Geometrie vzorků a uspořádání experimentu je zobrazeno na
(Obr. 2). Vzorky podle (Obr. 3) a jsou připevněny na dřevěných podpůrných konstrukcích. Vzorky jsou
umístěny ve výšce 1,2 m na zemí. Aby byla eliminována možnost přijímání vlhkosti vzorkem z podpůrné
konstrukce je mezi tuto konstrukci a vzorek vložen vymezovací váleček z povrchově pozinkované oceli.
Teplotně vlhkostní čidla jsou umístěna v počtu 3 kusů na každém vzorku ze spodní strany v polovině
délky vzorku. Kromě uvedených čidel bylo na každý vzorek instalováno jedno čidlo jako čidlo referenční,
které je také umístěné ze spodní strany vzorku. Měří vlhkost a teplotu v hloubce 15mm a je vzdáleno
10 mm od středu vzorku. Teplotně vlhkostní čidla jsou zobrazena na (Obr. 4). Čidla měří teplotu a vlhkost
v různých hloubkách pro přesnější stanovení vlhkostního pole po výšce průřezu vzorku. Měření probíhá
v hloubce 5 mm z horní i spodní strany vzorku a třetí čidlo je umístěno uprostřed, tedy v hloubce 15 mm.
Tyto čidla jsou do vzorku kotvená pomocí upravených vrutů. Vruty byly opatřeny nátěrem, který zaručil,
že měření byla prováděna v místě, kde je to vyžadováno ne v místě nejmenšího odporu. Vruty s nátěrem
jsou zobrazeny na (Obr. 5). Data z čidel byla zaznamenávána v hodinovém intervalu.

4 VÝSLEDKY
Experimentálně získaná data budou ověřena s dostupnými sorpčními modely. Experimentálně provedená
měření budou ověřena numerickými simulacemi ve výpočtovém programu ABAQUS [12]. Tyto data budou
následně validována a ověřena numerickými simulacemi a modely, které se používají ve společnosti VTT
ve Finsku [13].

Výsledné grafy zobrazené na (Obr. 6) a (Obr. 7) se vztahují k měření provedené ve Švédsku prof.
Svenem Thelanderssonem [7] a [11]. Na numerický výpočet vlhkosti ve vzorku byl použit výpočet založený
na rovnovážné vlhkosti, který byl implementován do numerického výpočtu v programu ABAQUS. Výsledné
hodnoty z numerických simulací z programu ABAQUS byla následně porovnána s naměřenými hodnotami.
Jak je z měření vidět, tak numerické výsledky, které jsou reprezentovány modrými grafy velice dobře
sledují vývoj naměřených dat, které jsou na obrázku znázorněny oranžovou barvou. Tmavě modrá barva
reprezentuje numerické výsledky s uvážením efektu deště. Světle modrá jsou výsledky pro výsledky bez
uvážení vlivu deště. Jak je vidět na (Obr. 6), kde se jedná o výsledky v zimě. Výsledky s uvážením efektu
deště jsou přesnější než výsledky bez uvážení deště. Oproti tomu (Obr. 7), reprezentuje letní měsíc. Zde
jsou hodnoty přesnější bez uvážení vlivu deště.

5 ZÁVĚR
Výsledné hodnoty ukazují, že déšť zásadně ovlivňuje měření a je potřeba tento vliv lépe a detailněji popsat
a stanovit způsob začlenění tohoto vnějšího vlivu do numerických výpočtů. Experiment předpokládá
dlouhodobé měření v řádu několika let. Postupně je plánováno, že se měření rozšíří na další druhy dřevin.
Toto měření pomůže k popisu sorpčního chování u jednotlivých dřevin. S ohledem umístění v exteriéru
a možností dešťových srážek na vzorku, tak měření bude probíhat i nad bodem nasycení vláken. Na
základě naměřených dat nad bodem nasycení vláken bude probíhat kalibrace numerického výpočtového
modulu nad tímto bodem. Numerické chování je nad tímto bodem dosud velice málo prověřené. Pro
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přesnější výsledky je uvažováno, že dojde k výměně vrutů za speciálně vyvinuté hřeby. Tento krok by měl
zaručit přesnější měření s ohledem na to, že během utahování vrutů mohlo dojít k sedření barvy a tedy
měření probíhá v jiné hloubce než je uvažováno.
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Obrázky

Obr. 1 Křivky hygroskopické rovnováhy dřeva. Převzato z [4].
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Obr. 2 Sklon zkušebních těles. Zdroj autor.

Obr. 3 Podpůrné konstrukce pro vzorky. Zdroj autor.

Obr. 4 Teplotně vlhkostní čidla. Zdroj autor.
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Obr. 5 Kotvící vruty s nátěrem. Zdroj autor.

Obr. 6 Výsledné hodnoty pro zimní období. Převzato z [7].

Obr. 7 Výsledné hodnoty pro letní období. Převzato z [7].
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RETENČNÍ PLOCHÁ STŘECHA: NOVÉ ŘEŠENÍ
ZPOMALUJÍCÍ ODTOK SRÁŽKOVÝCH VOD DO

KANALIZACE

RETENTION FLAT ROOF: NEW SOLUTION FOR DECELERATION
OUTFLOW RAINFALL TO SEWERAGE

Lukáš Janda*,1

Abstrakt
Se stále zvyšujícím podílem zastavěných ploch, je při výstavbě a rekonstrukcích dotčenými orgány kladen
větší důraz na maximální omezení množství odvádění dešťových vod do kanalizace. Tímto se zabrání
přehlcení kanalizační sítě a ovlivnění hydrogeologických poměrů dané lokality, způsobující záplavy. Autor
vyvíjí zcela nový systém, u kterého není zpomalení odtoku zajištěno vrstvou vegetace, ale speciálně
upraveným retenčním vtokem. Jeho užitím odpadá nutnost složitého souvrství vegetačních střech, které
například na vyšších budovách nevyužívají svůj estetický aspekt, a proto jsou zbytečně nákladným řešením.
Příspěvek pojednává především o technických vlastnostech a ekonomickém zhodnocení retenční střechy.
Cílem projektu je vývoj kompletního systému retenčních střech se speciálně navrženým retenčním vtokem
pro různé tvary plochých střech a uvedení tohoto systému do stavební praxe. Vývoj probíhá v rámci
dotačního projektu Partnerství znalostního transferu, na kterém spolupracuje společnost ROMEX s.r.o.
a Ústav pozemního stavitelství, Fakulty stavební VUT v Brně.

Klíčová slova
Retence, plochá střecha, zelená střecha, dešťová voda, kanalizace

Abstract
The concerned authorities put more emphasis on maximum reduction outflow rainfall to sewerage because
of increased building footprint for construction and reconstruction. The reason is prevention against
congestion sewerage and change hydrogeological conditions which could cause floods.
The author develops a completely new system using a specially modified retention drain for reduction
outflow rainfall to sewerage. This system doesn’t need complicated layers of vegetation green roofs which,
for example on a higher buildings don’t use aesthetic aspect therefore they are the useless expensive
solution. The paper deals mainly with technical properties and economic valorization retention roof.
The aim of the project is the development of complete retention roof system with a specially designed
retention drain for different flat roof shapes and introduce this system to building practice. The research
takes place in the framework of the grant program in cooperation company with ROMEX and Institute of
Building Structures, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology.

Keywords
Retention, flat roof, green roof, rainwater, sewerage

*janda.l@fce.vutbr.cz
1Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká republika
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1 ÚVOD
Stokové kanalizační sítě měst se dříve zřizovaly jako jednotné soustavy. Na tuto kmenovou soustavu
se postupně s rozrůstajícím městem napojovaly další kanalizační větvě. Z tohoto důvodu jsou původní
kanalizace často hydraulicky přetížené. To způsobuje poškození nejen kanalizací, čistíren odpadních vod,
ale i majetek samotných stavebníků.

Rekonstrukce kanalizace nebo její rozšíření pro navýšení kapacity je velmi nákladnou investicí. To
samozřejmě vede k přirozenému zvyšování cen od provozovatelů kanalizačních sítí. Proto vzniká stále větší
tlak na omezení odtoku dešťové vody především u novostaveb. Je třeba podotknout, že stavební úřad
nesmí vydat vyjádření bez vyřešení hospodaření s dešťovou vodou také u změn dokončených staveb nebo
změn jejich užívání.

Priority nakládání se srážkovou vodou dále vychází z vyhlášek [1], [2] a jsou definovány v následujícím
pořadí:

1. Vsakování.
2. Zadržování a regulované odpouštění oddílnou kanalizací do vodního toku.
3. Regulované odpouštění do jednotné kanalizace.

Ne vždy je ale možné dešťovou vodu vsakovat na vlastním pozemku, odpouštět do vodního toku, nebo
ji jinak využívat. Důvodem můžou být geologické a hydrologické poměry. Dále hustá městská zástavba,
kde není možné umístit retenční nebo akumulační nádrže. V takovém případě je možné pouze regulovat
odpouštění srážkové vody do kanalizace na ploché střeše objektu.

2 VEGETAČNÍ STŘECHY
V současné době jsou jediným řešením pro výše zmíněnou situaci vegetační střechy. Ty jsou předkládány
jako ekologické, ekonomické a estetické řešení pro ploché střechy. Právě estetický aspekt se v mnoha
případech z neudržovaných zelených střech vytrácí nebo není na vysokých budovách vidět. V těchto
případech jdou zbytečným nákladným řešením. Náklady na pořízení a údržbu zelených střech jsou totiž
větší než u běžných plochých střech.

Možnou kompenzací je nižší cena stočného u objektů se zelenou střechou podnikajících subjektů podle
zákona [3], na základě metodiky uvedené ve vyhlášce [4]. Tato metodika pracuje se třemi součiniteli odtoku
na základě, kterých se odvodněná plocha redukuje: 0,9 pro zastavěné plochy a těžce propustné zpevněné
plochy, 0,4 lehce propustné zpevněné plochy, 0,05 plochy kryté vegetací.

Na základě komunikace autora příspěvku se čtyřmi provozovateli kanalizací lze říci, že žádný z oslovených
provozovatelů nebude v případě vegetačních střech uvažovat při výpočtu ceny stočného se součinitelem
odtoku 0,05. Přiklání se více k součiniteli odtoku 0,9 s tím, že vsakovaná voda ve větším množství později
drenážní vrstvou odteče do kanalizace. Jedná se totiž pouze o zpomalení odtoku. V případě větší tloušťky
vegetace a větší spotřebě vody, lze uvažovat dle provozovatelů se součinitelem 0,4.

Cenu stočného lze určit dle následujícího vztahu

CS = A · SO ·DSU · C (1)

kde je
CS cena stočného [Kč/rok],
A plocha střešního pláště [m2],
SO součinitel odtoku střechy [-],
DSU dlouhodobý srážkový úhrn [m/rok],
C cena [Kč/m3].

Pro představu rozdílu ceny stočného plynoucí z odtokového součinitele 0,4 a 0,9 je uveden následující
výpočet na střechu objektu podnikajícího subjektu 1 000 m2:

• 0,9 zastavěné plochy a těžce propustné zpevněné plochy: 1 000 · 0,9 · 0,503 · 38,66 = 17 501 Kč/rok

• 0,4 lehce propustné zpevněné plochy: 1 000 · 0,4 · 0,503 · 38,56 = 7 758 Kč/rok
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Z výpočtu plyne, že rozdíl v ceně stočného u objektu 1 000m2 na základě odtokových součinitelů 0,4
a 0,9 je 9 743 Kč/rok.

3 RETENČNÍ STŘECHA - NOVÉ ŘEŠENÍ
Snahou je rozšířit tento segment trhu, zabývající se zpomalením odtoku dešťových vod do kanalizace na
plochých střechách o nové a ekonomičtější řešení, než jsou výše zmíněné vegetační střechy. Toto řešení
nezpomaluje odtok vrstvou vegetace, ale speciálně upraveným retenčním vtokem. Systém přináší řadu
výhod:

• Rychlejší realizace, snadnější údržba a tím i výrazné snížení nákladů na pořízení a údržbu ve srovnání
s vegetačními střechami.

• Menší pořizovací náklady ve srovnání s regulačními šachtami pro stejný objem zadržované vody.

• Zadržování především intenzivních vodních srážek, které zatěžují kanalizační síť.

• Určení vlastní hodnoty odtokového součinitele a velikost přepadu v závislosti na únosnosti střešního
pláště retenční střechy.

• Hydroizolace je snadno přístupná a z toho vyplývá, že případná sanace vad a poruch může být
jednodušší nežli u zakryté hydroizolace vegetačních střech.

• Menší statické nároky na nosnou stropní konstrukci než u vegetačních střech vzhledem ke skutečnosti,
že maximální hodnota zatížení při intenzivních deštích po kritickou dobu, nepřesáhne hodnotu
zatížení sněhem, na kterou je konstrukce navržena.

Jedná se o systém s klasickým pořadím vrstev střešního pláště (Obr. 2), kde klíčovým prvkem je
retenční vtok (Obr. 1). Funkce retenčního vtoku zajišťuje po kritickou dobu přívalových dešťů regulovaný
odtok vody do kanalizace. Tato kritická doba je stanovená na minimální dobu 15 minut dle ”Směrnice FLL
pro projektování, provádění a údržbu zelených střech [5]”. Při extrémní intenzitě deště 0,03 l/s·m2 dle
ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace, po dobu 15minut je srážkový úhrn 27mm. Z toho vyplývá, že výška
hladiny pozdržené vody je v několika centimetrech.

Retenční vtok má od úrovně hydroizolace odváděcí otvory, které zajišťují odtok v obvyklé intenzitě
deště resp. regulují intenzivní déšť. V případě intenzivního deště je v horní části retenčního vtoku přepad,
kam voda vystoupá a odteče do kanalizace. Po dešti veškerá voda na střešním plášti plynule odteče.

Retenční vtok lze také využít jako pojistný přepad běžných plochých střech s regulovaným odtokem
po jeho výšce v ploše ploché střechy, který zajišťuje stálé čištění kanalizačního systému. Výhodou je
možnost umístění v nejnižším bodě střechy a zaručit tak v případě ucpání okolních vtoků včasný odtok
do kanalizace.

4 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ RETENČNÍ STŘECHY
Použití retenční střechy je značnou úsporou ve srovnání se složitější vegetační střechou. Rozdíly jsou
zobrazené na (Obr. 2) a (Obr. 3), a v následující tabulce (Tab.1). U vegetační střechy jsou navíc vrstvy 1 a 4.

Při uvažování ploché střechy 1 857 m2 je cena realizace střechy s vegetačním souvrstvím okolo 2 700 Kč
za 1m2, tedy s celkovou cenou 5 013 900Kč. Cena retenční střechy s kačírkem průměrné tl. 100mm je
cena okolo 1 950 Kč/m2 tedy s celkovou cenou 3 621 150 Kč. Úspora v tomto případě je 1 392 750 Kč tedy
27,78 %. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

5 ZÁVĚR
Retenční plochá střecha je ekonomicky výhodným řešením pro zpomalení odtoku dešťových vod do
kanalizace. Je levnější ve srovnání s vegetačními střechami a regulačními šachtami pro stejný objem
zadržované vody. Není tolik údržbově náročná, jako vegetační střechy a má další řadu výhod.
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Tab. 1 Rozdíly mezi retenčními a vegetačními střechami.
1. Stabilizační vrstva - kačírek tl. 100 mm 1. Vegetační vrstva - extenzivní zeleň
2. Ochranná vrstva - geotextilie 300 g/m2 2. Vrstva substrátu tl. 150 mm
3. Hydroizolační vrstva - PVC fólie 3. Filtrační vrstva - geotextilie 300 g/m2
4. Separační vrstva - geotextilie 300 g/m2 4. Hydroakumulační vrstva - nopová fólie
5. Tepelně izolační vrstva 5. Hydroizolační vrstva - PVC fólie
6. Tepelně izolační, spádová vrstva 6. Separační vrstva - geotextilie 300 g/m2
7. Drenážní vrstva - nopová fólie 7. Tepelně izolační vrstva
8. Parotěsná a pojistně hydroizolační vrstva 8. Tepelně izolační, spádová vrstva

SBS asfaltový pás
9. Spojovací vrstva - asfaltový nátěr 9. Drenážní vrstva - nopová fólie
10. Nosná konstrukce 10. Parotěsná a pojistně hydroizolační vrstva

SBS asfaltový pás
11. Spojovací vrstva - asfaltový nátěr
12. Nosná konstrukce
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Příspěvek na konferenci byl vytvořen v rámci projektu OP PIK č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_054/0009229
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Obrázky

Obr. 1 Jeden z návrhů na retenční vtok 1. Otvory pro odvod běžné intenzity deště resp. otvory pro
regulaci intenzivního deště 2.Přepad retenčního vtoku, 3. Ochranný koš retenčního vtoku

Obr. 2 Retenční střecha

Obr. 3 Vegetační střecha
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EXPERIMENTÁLNE MERANIA SENDVIČOVÝCH
STIEN DREVOSTAVIEB

EXPERIMENTAL MEASUREMENTS OF SANDWICH WALLS OF
WOOD BUILDINGS

Veronika Kabátová*,1

Abstrakt
V príspevku budú analyzované merania tepelno-vlhkostných parametrov vybraných ľahkých sendvičových
obvodových stien. Vzorky stien sú inštalované v dvoch klimatizovaných miestnostiach, umožňujúcich
nastavenie vnútorných podmienok stacionárne, alebo dynamicky. Z hľadiska exteriéru sú vystavené
reálnym podmienkam vonkajšej klímy a orientáciou na východ a juh. Skladby stien sú rôzne s variantným
riešením tepelných izolácií (minerálne vlny, fenolická pena, ovčia vlna,...) a vonkajšieho povrchu (omietky,
prevetrávaný obklad). V jednotlivých vrstvách skladieb a na ich rozhraniach sú umiestnené senzory, ktoré
snímajú teplotu a vlhkosť a na vnútornom povrchu hustotu tepelného toku.

Klíčová slova
Sendvičová stena, pavilónový výskum, teplota

Abstract
Lightweight timber-framed experimental walls were built in the pavilion laboratory which is part of the
Department of Building Constructions and Urban Planning Faculty of Civil Engineering, University
of Žilina. The wall compositions differ with insulation material (blown thermal insulation,..), coating,
massive wooden beams or aerated wooden cladding on the outer surface and orientation of the walls.
There are incorporated several thermal sensors within the walls. Measurement is ongoing with steady
internal boundary conditions and real outdoor conditions. In this article is showed the manufacturing of
the wall and the results from temperature monitoring inside the selected wall sections, which differs with
compositions and orientation.

Keywords
Sandwich walls, pavilion research, temperature
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1 ÚVOD
V súčasnej dobe sa začínajú stavať domy, ktorých obvodové plášte sú ľahké, na báze dreva. Žijeme v dobe,
kedy sa stavajú stavby s čo najnižšou energetickou náročnosťou. Zrubové stavby nie sú vhodné na trvalý
pobyt osôb z tepelného hľadiska. Preto sa vyvíjajú rôzne skladby stien, ktoré sú doplnené o rozličné
tepelnoizolačné materiály. V Laboratórnom centre Katedry pozemného staviteľstva a urbanizmu, Žilinskej
univerzity v Žiline sú zhotovené rôzne skladby sendvičových stien drevostavieb. Nachádzajú sa tu steny
od tých jednoduchých, ako sú zrubové steny až po tie zložitejšie, sendvičové (Obr. 1). Navrhnuté skladby
stien sú vhodné na reálnu výstavbu drevodomov s takmer nulovou spotrebou energie.

Cieľom tohto výskumu je získanie poznatkov z tejto problematiky, hlavne ohľadom spriahnutého
transportu tepla a vody cez jednotlivé vrstvy skladieb počas celého roka.

2 POPIS KONŠTRUKČNÉHO RIEŠENIA
V pavilónovom výskume sa nachádzajú dve steny, z ktorých každá pozostáva z piatych polí (Obr. 2). Nosná
konštrukcia je stĺpiková drevená, ktorej osová vzdialenosť je približne 720mm. Steny sa vzájomne líšia
tepelnou izoláciou, fasádnou úpravou a tiež interiérovou úpravou (Obr. 1) znázorňuje skladby jednotlivých
stien, pričom S4 a S5 sú orientované na východ a aj na juh, čo umožňuje ich vzájomné porovnanie vzhľadom
na svetové strany. V [2] je uvedený podrobný prehľad tepelnotechnických vlastností a parametrov všetkých
použitých materiálov.

Na minimalizovanie vplyvov tepelného toku z okolitých priestorov na tepelnú bilanciu priestoru
pavilónového laboratória je tento priestor oddelený od ostatných vnútorných priestorov vysokoúčinnou
tepelnou izoláciou s dostatočnou hrúbkou. Ide o všetky vnútorné steny, podlahy, stropy a tiež vstupné dvere.
Vnútorná klíma miestností sa dá programovať podľa potrieb merania, zatiaľ čo exteriérové podmienky sú
reálne. V strede každej miestnosti sa nachádza snímač na meranie teploty a vlhkosti. Vonkajšie klimatické
podmienky sú zaznamenávané pomocou meteorologickej stanice, ktorá je umiestnená na streche budovy
(Obr. 3). V experimentálnych stenách sú umiestnené snímače teploty a relatívnej vlhkosti. Vzhľadom na
to, že konštrukcia je z tepelnotechnického hľadiska nehomogénna, sú snímače rozmiestnené v jednotlivých
fragmentoch a tiež v oblastiach tepelných mostov (Obr. 2).

3 EXPERIMENTÁLNE MERANIA
Aktuálna vnútorná teplota vzduchu v laboratórnej miestnosti je nastavená na 20 °C a relatívna vlhkosť je
50 %. Teploty sú snímané pomocou NTC termistorov s presnosťou ± 0,2 °C a relatívna vlhkosť je meraná
kapacitnou sondou s presnosťou ± 2 %. Prenos signálu z jednotlivých vrstiev skúšobných stien je zazname-
návaný na multikanálový digitálny záznamník a multimeter Fluke Hydra III pomocou odtieneného kábla.
Generované údaje v krátkych časových údajoch sú ukladané v dátovom úložisku v budove Výskumného
centra UNIZA. Celkovo je v stenách umiestnených približne 300 snímačov, ktoré majú pridelený kód. Na
vnútorných povrchoch skúšobných vzoriek sú zaznamenávané hustoty tepelných tokov. Dôležitou súčasťou
zariadení je meteorologická stanica, ktorá poskytuje informácie ohľadom teploty a relatívnej vlhkosti
vonkajšieho vzduchu, priameho a difúzneho slnečného žiarenia, rýchlosti a smere vetra a tiež intenzity
zrážok.

V tomto príspevku je vybraná ukážka z merania pre skladbu steny, ktorá je orientovaná na východnú
stranu. Hodnoty teplôt sú z druhej výškovej úrovne, teda nachádzajú sa v strede výšky experimentálnej
steny. Znázornený grafický priebeh teplôt je z časového úseku 27. 08. 2017 až 02. 09. 2017. Skladba tejto
sekcie je popísaná na (Obr. 4) vrátane zaznačených polôh snímačov.

Na (Obr. 5) je znázornený graf, ktorý zobrazuje priebehy teplôt v skladbe steny na prelome mesiacov
august a september. Vybraná stena je orientovaná na východnú stranu. Z grafu je možné vidieť, že najviac
teplota kolíše vo vzduchovej medzere, kde počas dňa vystúpi k hodnote 40 °C a počas nočných hodín
klesne pod 10 °C.
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4 ZÁVER
Priebežné získavanie nameraných hodnôt počas celého roka bude slúžiť na analýzu správania sa uvedených
skladieb sendvičových stien. Rôznorodosť použitých stavebných materiálov umožňuje sledovať správanie sa
rôznych materiálov, povrchov pri rovnakých exteriérových podmienkach a ustálenom vnútornom prostredí.
Získané hodnoty z meraní budú postupom času porovnávané s numerickou počítačovou simuláciou a tiež
s výsledkami získanými z testovania v klimatickej komore na vyhotovených vzorkách. Účelom týchto
laboratórií je výskum, vývoj a návrh obalových konštrukcií pasívnych budov na báze dreva.
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Obrázky

Obr. 1 Skladby stien S1, S2, S3, S4, S5 sú orientované na východ a orientácia skladieb S4, S5, S6, S7, S8
je na juh.
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Obr. 2 Vľavo pohľad zo strany exteriéru na pavilónové laboratórium, vpravo ukončená montáž vrstiev
medzi stĺpikmi s osadenými snímačmi.

Obr. 3 Vľavo je osadená výkonná klimatizačná jednotka v pavilóne a napojenie snímačov odtienenými
káblami do multikanálového digitálneho záznamníka a multimetra Fluke Hydra III a vpravo

meteorologická stanica.

Obr. 4 Skladba vybranej konštrukcie s označením miest umiestnenia snímačov.
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Obr. 5 Priebehy teplôt v skladbe steny.
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MOŽNOSTI VYUŽITÍ TEPELNĚ REFLEXNÍCH
IZOLACÍ VE STAVEBNICTVÍ

POSSIBILITIES OF USING THERMAL REFLECTION INSULATION IN
BUILDINGS

František Kabelka*,1, Stanislav Šťastník2

Abstrakt
Účinnost tepelně reflexních materiálových vrstev závisí na okrajových podmínkách, kterým jsou zabudované
materiálové vrstvy vystaveny. Při prostupu tepla se uplatní všechny formy šíření tepla. V praxi se
v této oblasti materiálů objevují různé názory na využití tepelně reflexních izolací. V příspěvku budou
předloženy praktické poznatky z dlouhodobého měření tepelně izolační schopnosti za použití tepelně
reflexní vrstvy zabudované ve stěně obytného objektu, ze kterých budou vyvozeny předpokládané důsledky
na architektonické tvarosloví.

Klíčová slova
Reflexní tepelně izolační materiály, obvodový plášť budov, energetická náročnost

Abstract
The efficiency of the heat reflecting material layers depends on the boundary conditions in which the
embedded material layers are exposed. When heat is transmitted, all forms of heat dissipation are applied.
In practice, there are different views on the use of thermal-reflective insulation in this area. The paper
will present practical findings from the long-term measurement of thermal insulating ability using a heat
reflective layer embedded in the wall of a residential building, from them expected consequences in
architectural view will be derived.
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Reflective thermal insulation materials, building envelope, energy consumption in building
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1 ÚVOD
Energetická náročnost provozu obytných a občanských staveb v polovině minulého století neustále stoupala
podle požadavků na udržení mikroklimatu vnitřního prostoru. Teplotní komfort vnitřního prostředí je
pokládán za důležitý požadavek, který musí být zajištěn. Ke konci minulého století už byly vyvinuty
koncepty pro nízkoenergetickou výstavbu budov, které směřují ke konceptu energeticky soběstačného
objektu.

Vzhledem k tomu, že v oblasti stavebnictví se celosvětově spotřebovává asi 40% z celkové vyrobené
energie, pak každé legislativní opatření, které vede ke snížení energetické náročnosti staveb, je příznivé
z ekologického hlediska ve smyslu ochrany životního prostředí.

Evropská unie a její parlament vydaly Směrnici 2010/31/EU o energetické náročnosti budov. Z ní
vyplývá povinnost navrhovat a stavět pouze energeticky úsporné budovy, které budou vykazovat spotřebu
energie blížící se nule už od roku 2020. Jako kritérium pro vyhodnocení splnění takového požadavku je
stanovena hodnota součinitele prostupu tepla svislého obvodového pláště budovy U  0, 15W/m2 ·K při
zachování standardních požadavků na tepelnou pohodu v interiéru.

2 MOŽNOSTI KONVEČNÍCH A REFLEXNÍCH
Stavební praxe ukazuje, že vyhovět současnému požadavku na tepelně izolační vlastnost při použití
současných stavebních materiálů vede k nebývale značné tloušťce tepelné izolace. Při jejich obvyklé aplikaci
je to obtížné, a to i za podmínek, kdy nehodnotíme jejich pořizovací cenu. Jednovrstvé stěny vykazují
nárůst tloušťky obvodového pláště nad více než 500mm, nadměrně se tak zvětšuje nejenom obestavěný
objem budovy, ale i vlastní objem konstrukce, v důsledku toho její pořizovací cena, cena za dopravu
i manipulaci. Totéž lze prokázat i u vrstvených plášťů budov, kde nosný skelet sice plní nosnou funkci,
a tak eliminuje problém nadměrné tloušťky konstrukce i tepelných mostů, zejména přítomnost ztužujících
věnců, překladů aj., ale zůstává stále rozhodující objemový podíl tepelně izolačního materiálu více jak
200 mm.

Při tomto trendu zvětšování tloušťky obvodového pláště se mohou účinně uplatnit tepelně reflexní
izolace. Pro jejich výrobu i aplikace ve stavbách platí hlavní argument úspory objemu a hmotnosti
konstrukcí. Tepelně reflexní izolační fólie fungují na principu odrazu tepelného záření a obvykle se skládají
z hliníkové fólie a polyetylenové bublinkové nebo pěnové fólie spojené do souvrství. Nejedná se o homogenní
izolační vrstvu jako v případě aplikace obvyklých izolantů, a proto je nelze charakterizovat materiálovou
vlastností součinitelem tepelné vodivosti �. Účinnost tepelně reflexních materiálových vrstev závisí na
okrajových podmínkách, kterým jsou zabudované materiálové vrstvy vystaveny. Při prostupu tepla se
uplatní všechny formy šíření tepla. V praxi se v této oblasti materiálů objevují různé názory na využití
a účinnost tepelně reflexních izolací, a proto jsme se rozhodli provést vlastní experimentálnímu ověření
účinnosti reflexních izolací při zabudování do stavby.

3 APLIKACE REFLEXIVNÍCH IZOLACÍ V SOUČASNÉ
STAVEBNÍ PRAXI

V nedávné době jsem realizoval několik projektových návrhů staveb, kde reflexivní izolace byly použity
v celkové plošné výměře jako hlavní izolant. Jedná se o stavbu rodinného domu s obytným podkrovím,
nadstavbu rodinného domu dřevěnou konstrukcí a dodatečným vnějším zateplením původního zdiva, dále
formou dodatečného zateplení historické budovy s izolací v interiéru a několik zateplení halových prostor
pro sport a výrobu.

Všechny použité konstrukce lze popsat následujícím uspořádáním vrstev:

• nosná obvodová konstrukce (zdivo, skelet),

• vzduchová mezera obsahující závěsný rošt pro termoreflexní fólii,

• vrstva termoreflexní fólie,
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• vzduchová mezera obsahující závěsný rošt povrchového opláštění,

• plošná deska vnějšího povrchového opláštění.

Při návrhu skladebného uspořádání obvodového pláště je třeba přihlédnout také ke skutečnosti, že
fólie jsou také svou materiálovou povahou parotěsnou vrstvou, nejsou navlhavé a také stíní vnitřní prostor
před elektromagnetickým zářením.

U uvedených objektů bylo použito skladebné uspořádání obvodových stěn, jak je patrné na (Obr. 1)
a (Obr. 2).

Při návrhu zateplení se využívá předpokladu o šíření tepla tepelně reflexním souvrstvím, které sestávají
z pokovených fóliových vrstev, kterými se omezuje šíření tepla sáláním, a bublinových fólií, které omezují
jev tepelného proudění. Souvrství se vyrábí v tloušťkách 3 až 40mm.

Tepelně izolační účinnost tepelně reflexní izolační vrstvy významně závisí na okrajových podmínkách.
Pro praktické ověření účinnosti jsme vytvořili model dodatečného vnějšího zateplení a vybrali konkrétní
objekt s realizovaným vnitřním zateplením. Měřením povrchových teplot dílčích vrstev modelových
obvodových konstrukcí za daných okrajových podmínek jsme odvodili jejich tepelný odpor R. Podle
zjištěných teplotních údajů byla odvozena tepelně izolační vlastnost zateplení izolační vrstvou, které byly
porovnány s deklarovanými údaji výrobce. Na základě těchto poznatků lze posoudit potenciál využití
tepelně reflexních izolací v obvodových konstrukcích.

Pro ověření vlastností obvodového pláště experimentálním měření jsme zvolili dva případy konkrétních
konstrukcí, tak abychom mohli porovnat tepelně izolační účinnost zabudovaných tepelně reflexních fólií.

Modelové měření na objektu rodinného domu s vnějším dodatečným
zateplením
V tomto případě šlo o dodatečné zateplení obvodové stěny obytné budovy vystavěné z cihelných bloků
CDKL tloušťky 375mm, které byly vyráběny koncem 80tých let minulého století. Aplikace modelového
zateplovacího panelu na stávající budově simuluje stav zateplení fasády. Pro účely stanovení tepelně
izolačního účinku byly vybrané vrstvy zateplení opatřeny teplotními čidly. Schéma modelového panelu je
znázorněno na (Obr. 3) a (Obr. 4).

Pro snímání teplot čidel rozmístěných v modelovém panelu byl použit měřicí přístroj Ahlborn 2690.
Jedná se o měřicí přístroj s 5ti vstupy typu Almemo a s dvěma výstupy vybavený vnitřní pamětí pro
uložení až 200000 měřených údajů v předvoleném časovém měřicím cyklu. Pro sběr a správu dat slouží
software Ahlborn Almemo_Control-5-20. Použitá teplotní čidla byla typu Ni-NiCr a Pt100. Měření bylo
provedeno ve dvou etapách. První etapa s ne zcela utěsněnou vzduchovou mezerou mezi původní fasádou
a tepelně reflexní izolací a druhá etapa s důsledně utěsněnou vzduchovou mezerou. Umístění teplotních
čidel v modelovém panelu pro dopočet hodnoty tepelného odporu R je znázorněno na (Obr. 5).

V konkrétním případě bylo využito Fourierovy rovnice vedení tepla ve stacionárním stavu, kterou lze
pro dopočet tepelného odporu R upravit do následujícího vztahu
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Pro označení fyzikálních veličin byla použita metodika podle ČS 73 0540-1 [3].
Pro vyčíslení tepelného odporu R bylo použito výpočtového vztahu
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odpovídají tepelným odporů, jednotlivých skladebných vrstev konstrukce
podle schématu na (Obr. 5).

Při použití indexů teplotních čidel pro označení teplot, indexy teplotních čidel jsou označeny závorkami,
lze zapsat vztah pro určení tepelného toku q ve tvaru
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Tepelný odpor cihelného zdiva z CDKL R
1

byl určen podle katalogu výrobce s připočtením tepelného
odporu vnitřní a vnější vápenocementové omítky. Výpočtové hodnoty tepelného odporu tepelně reflexní
izolace jsou odvozeny v (Tab. 1).

Tab. 1 Výpočtová tabulka při dopočtení tepelného odporu tepelně reflexní fólie R
3

.
d � R ✓

[m] [[W/m ·K] [[m2 ·K/W] [�C]
Teplota externího čidla 22 ✓(22) = ✓

e

-6,5
Teplota na povrchu fas. obkladu čidlo 12 ✓(12) = ✓

se

-6,3
Přestupový součinitel tepla externí h

e

= 23W/m2 ·K R
e

0,043
Výpočtový R1 obvodové stěny R1 0,365 0,340 1,074
dopočtený tepelný odpor R3 reflexní vrstvy R3 1,489
Přestupový součinitel tepla interní h

i

= 8W/m2 ·K R
i

0,125
Tepelný odpor při prostupu tepla R0 R0 2,731
Teplota na povrchu izol.fólie ext.čidlo 01 -6,1
Teplota na povrchu izol.fólie ext.čidlo 20 8,2
Teplota na povrchu zdiva čidla 00 ✓(00) = ✓2 8,4
Teplota na povrchu zdiva v int. čidla 05 ✓(05) = ✓1 19
Teplota int.čidla 04 ✓(04) = ✓

ai

19,3

Podle zjištěného průběhu teplot při měření je patrné, že v období topné sezóny 2016/17 nebyl
zaznamenán pokles venkovních teplot na úroveň ✓

e

= �15 �C odpovídající normové výpočtové teplotě
brněnské oblasti, a tak údaje nejsou zcela reprezentativní pro vlastnost tepelně izolační vrstvy, která
prokazuje nejvyšší tepelně izolační vlastnost právě při největším teplotním spádu, neboť při testování
fólií v laboratorních podmínkách bylo prokázáno, že hodnoty tepelného odporu se zvyšují při stoupání
teplotního gradientu. Porovnání obou fází měření se prokázalo progresivní zvýšení tepelného odporu při
důsledném utěsnění vzduchové mezery mezi obvodovým zdivem a tepelně reflexní izolací podle schématu
na (Obr. 6). Měřením byl prokázán tepelný odpor přídavného zateplení formou aplikace tepelně reflexní
vrstvy na úrovni R ⇠= 1, 5m2 ·K/W.

Modelové měření na objektu historické budovy školy s provedeným vnitřním
zateplením
Provedeno v objektu po zateplení vnitřní tepelně reflexní izolací při běžného provozu. Jedná se o historickou
budovu školy s provedeným vnitřním zateplením obvodového pláště. Obvodové zdivo je z cihel plných na
vápennou maltu tloušťky 450 mm až 900 mm. Konstrukční schéma a vizualizace uspořádání detailu u okna
jsou uvedeny na (Obr. 7) a (Obr. 8).

Snímané hodnoty teplotního spádu na obvodové konstrukci mají prokázat účinnost interiérového zatep-
lení. Naměřená hodnota teploty vnitřního povrchu cihelného zdiva je porovnána s hodnotou teoretického
výpočtu dílčích teplot povrchů vrstev dle ustáleného lineárního průběhu.

Pro snímání teplot rozmístěných na fasádě, venkovní teploty a vzduchu v interiéru byl použit měřicí
systém Almemo 2690. Rozmístění a identifikace teplotních čidel je znázorněná na následujících (Obr. 9)
a (Obr. 10).

Tab. 2 Výpočtová tabulka při dopočtení tepelného odporu tepelně reflexní fólie R
3

.
d � R ✓

[m] [W/m ·K] [m2 ·K/W] [�C]
Přestupový tepelný odpor h

e

= 23W/m2 ·K R
e

0,043
Cihelná stěna R5 0,900 0,850 1,059
Tepelný odpor reflexní fólie R3 0,982
Přestupový tepelný odpor h

i

= 8W/m2 ·K R
i

0,125
Tepelný odpor při prostupu tepla stěnou R0 2,210
Vnější teplota čidlo A00 ✓

e

1,05
Vnější povrchová teplota čidlo A10 ✓

se

1,54
Povrchová teplota stěny čidlo B00 ✓12 11,14
Teplota interního vzduchu B10 ✓

si

21,17
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V otopné sezóně 2017/18 nebyl dosud zaznamenán významnější pokles venkovní teploty do záporných
hodnot. Pro objektivní zhodnocení zateplení je potřebné, aby venkovní teploty dosahovaly k nejnižší
výpočtové teplotě -15 �C alespoň po několik po sobě jdoucích dnech. Teplotní gradient by se přiblížil
normové výpočtové hodnotě a odstranilo se zkreslení teplot indikovaných čidlem 00 vlivem tepelné
setrvačnosti cihelného zdiva.

4 ZÁVĚR
Z experimentálního měření v souladu s teoretickým předpokladem bylo prokázáno, že pro dosažení vysoké
účinnosti tepelně izolačních fólií je nezbytné vytvořit spolehlivě utěsněné vzduchové dutiny. Pro omezení
vzduchové propustnosti i difuze vodní páry stěnou slouží foliové materiály, které tvoří skladebné souvrství
tepelně reflexních izolací. Z tohoto hlediska se jeví příznivější aplikovat termoizolační odrazivé fólie na
straně interiéru, tedy pro vnitřní zateplování u konstrukcí,kde jsou využívány materiály s nízkou tepelnou
setrvačností (např. dřevěný skelet). Vnější část pláště je sice vystavena vnějšímu účinku klimatu, ale vnitřní
mikroklima je dokonale odděleno od vnějšího prostředí, což může být v budoucnu výhodou při realizaci
staveb s úplně uzavřeným energetickým systémem. U konstrukcí, kde je použito zdivo s tepelně akumulační
schopností je vhodnější využití tepelně reflexních fólií na straně exteriéru, kdy tepelně izolační účinek,
podle provedených měření, se ukazuje vyšší než při aplikaci vnitřního zateplení, jak plyne z porovnání
tepelných odporů reflexních fólií uvedených v (Tab. 1) a (Tab. 2). Navíc se využije tepelně akumulační
schopnost obvodového zdiva pro útlum teplotních výkyvů vnějšího prostředí.

Vyráběné fólie nebudou vždy umožňovat snadné formování komplikovaných nerovinných ploch s ohledem
na vytvoření spolehlivě utěsněné vzduchové vrstvy. Pro další vývoj hodláme realizovat v dohledné době
experimentální rodinný dům v objemové formě umožňující snadné formování termoizolačních fólií bez
nutnosti obvyklého členění pláště v pasivním standardu.
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Obrázky

Obr. 1 Dodatečného zateplení cihelného objektu.

Obr. 2 Vnitřní dodatečné zateplení cihelného objektu.
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Obr. 3 Schéma skladby stěny a vrstvení modelového panelu.

Obr. 4 Rozměrové schéma a umístění teplotních čidel Ni-NiCr.
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Obr. 5 Schéma umístění a identifikace teplotních čidel a grafické schéma pro stanovení tepelného odporu
podle průběhu teplotního spádu modelové měření na objektu rodinného domu s vnějším dodatečným

zateplením.

Obr. 6 Poloha a označení čidel teploty a relativní vlhkosti ve studovaném modelu objektu historické
budovy školy s provedeným vnitřním zateplením.

Obr. 7 Konstrukční schéma vnitřní tepelné izolace.
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Obr. 8 Vizualizace detailu umístění vnitřní tepelné izolace v oblasti okenního parapetu.

Obr. 9 Umístění venkovních čidel (přístroj B).

Obr. 10 Umístění čidel vnitřního prostředí (přístroj A).

94



Juniorstav 2018

OPRAVY A REKONSTRUKCE STŘEŠNÍCH
PLÁŠŤŮ BEZ NUTNOSTI JEJICH KOMPLETNÍ

DEMONTÁŽE

RENOVATION OF FLAT ROOFS WITHOUT THE NEED TO REMOVE
THE EXISTING ROOF DECK

Marek Kervitcer*,1

Abstrakt
Autor zpracovává téma„Opravy a rekonstrukce střešních plášťů bez nutnosti jejich kompletní demontáže“.
Tato problematika je často v praxi řešena neodborným přidáním jedné vrstvy hydroizolace bez odstranění
příčiny. Případně zbytečnou výměnou celého souvrství je zatěžováno životní prostředí. Princip řešení
vychází z výpočtového postupu W. van der Spoela a to na základě bodové nebo liniové perforace,
kde difúzně otevřené ukončení nové hydroizolační vrstvy umožňuje expanzi vodní páry ze stávajících
vrstev. Tím se postupně dosáhne původních tepelně technických parametrů střešního pláště. Projekt
však počítá s vytvořením komplexní metodiky umožňující důmyslný přístup k návrhu řešení oprav nebo
rekonstrukcí střešních plášťů bez nutnosti jejich kompletní demontáže. Projekt vede ke značným úsporám
nákladů a snížení ekologického zatížení skládkováním nebo likvidací odpadů. Autor projekt zpracovává
v úzké spolupráci s firmou ROMEX s.r.o. s cílem průběžného ověřování jeho výsledku a následného co
nejrychlejšího uvedení do praxe.

Klíčová slova
Plochá střecha, W. van der Spoel, perforace, hydroizolační vrstva, vlhkost

Abstract
The Author prepare project„Renovation of flat roofs without the need to remove the existing roof deck”.
This issue is often solved in practice by an inappropriate addition of one more waterproofing layer without
eliminating the cause. Unnecessary exchange of the whole roof cladding is burden for environment. The
solution principle is based on the calculation procedure of W. van der Spoela, based on the point or line
perforation, when diffusion-open termination of the new waterproofing layer allows expansion of the water
vapor from the existing formation. If leads to the improvement of the thermal-technical properties of
the original thermal insulation during a short time. The aim of the whole project is to create complex
methodology enabling sophisticated approach to the design solution for the repair or renovation of roof
deck without the need for their complete remove. The project leads to considerable cost saving and loads
by reduce of ecological loads by landfilling or waste disposal. The author of the project works in close
cooperation with ROMEX s.r.o. The aim of the project is to continuously check its results and then to
put it into practice as soon as possible.

Keywords
Flat roof, W. van der Spoel, perforation, waterproofing layer, moisture

*kervitcer.m@fce.vutbr.cz
1Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká republika
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1 ÚVOD
Příspěvek se zabývá opravami a rekonstrukcemi střešních plášťů u rozsáhlých plochých střech, zejména
u střech průmyslových budov. U takových typů projektů stojí za to se zabývat hlouběji všemi aspekty
současnosti, které před pár lety nehrály takovou důležitou roli nebo nebyly vůbec zohledněny. Nepochybně
bude klíčovým faktorem vždy celková finanční poptávka.

Poruchy plochých střech jsou vždy spojeny s problematikou zatékání, což se samozřejmě projevuje
zvýšenou vlhkostí souvrství střešního pláště. Následně pak dochází k významnému snížení tepelně technic-
kých vlastností střešního pláště a nepříjemnému zatékání do interiéru objektu. V současnosti se takové
defekty střech ve stavební praxi obvykle řeší úplným odstraněním stávajícího souvrství střešního pláště
a pokládkou nových vrstev, nebo neodborným přidáním další hydroizolační vrstvy.

Autor vyvíjí metodiku řešení s ponecháním stávajícího souvrství ploché střechy. Stávající hydroizolační
vrstva se bodově či liniově perforuje dle výpočetního postupu W. van der Spoela s následnou aplikací
nových vrstev. Tímto způsobem perforace se zamezí tvorba výdutí a dosáhne se postupné difundace
stávající vlhkosti v ponechaném souvrství s cílem navrátit jejich původní tepelně technické parametry.

2 ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA
I přes to, že se vyskytuje na trhu mnoho ověřených či nových materiálů a technologií, tak ploché střechy
zůstávají stále problematickou konstrukcí. Ať už tomu napomáhá chybný návrh projektu, použitý nekvalitní
materiál, nesprávná aplikace nebo mechanické poškození.

Opravy a rekonstrukce střešních plášťů jsou tedy velmi časté a většinou je tato problematika, jak již
bylo uvedeno v úvodu, řešena kompletní demontáží stávajících vrstev a položením vrstev nových nebo
neodbornou pokládkou nové hydroizolační vrstvy.

Posuzování vlhkosti
V současnosti jsou takové stavební konstrukce nejčastěji hodnoceny podle Glaserovy metody. I když metoda
zanedbává určité nestacionární jevy a závisí pouze na jediné materiálové charakteristice, je uznávaná
českými normami.

Skutečné šíření vlhkosti konstrukcí je ale ovlivňováno proměnlivými okrajovými podmínkami, a proto
v konstrukci dochází i k akumulaci vlhkosti. Šíření vlhkosti stavební konstrukcí ovlivňuje jak proměnlivá
teplota a relativní vlhkost vnějšího a vnitřního vzduchu, tak srážky, které dopadají na vnější povrch
obalových konstrukcí budovy.

Autor proto využívá kromě SVOBODA softwaru, pracující na Glaserově metodě, také sofistikovanější
software WUFI, kde je základem soustava diferenciálních rovnic H. M. Künzela. Tento nestacionární
program umožňuje mimo jiné dynamické simulování šíření tepla a vlhkosti ve stavební konstrukci, zahrnuje
vliv slunečního záření a uvažuje s akumulací tepla a vlhkosti. Navíc tento program české technické normy
akceptují, jelikož umožňují pokročilejší výpočtové metody podle ČSN EN 15026.

3 TEORIE VÝPOČTU
Autor vidí možnost v řešení, které zachovává stávající vrstvy střešních plášťů. Je založeno na sofistikovaném
přístupu k analýze současného stavu z odebraných vzorků a výpočtovém návrhu nové podoby střešního
pláště. Princip spočívá v perforaci ponechaných vrstev střešního pláště dle teorie W. van der Spoela, jenž
umožňuje navrhnout velikost otvorů pro perforaci a jejich vzdálenosti. Nové vrstvy je však nutné provést
v expanzním napojení na atiky či jiné navazující konstrukce, aby byl umožněn odvod vodních par. Tím se
postupně dosáhne rovnovážné vlhkosti a původních tepelně technických parametrů střešního pláště.

Perforace
Hodnoty faktoru difúzního odporu hydroizolace po zabudovaní se odvíjejí od způsobu perforace stávajících
vrstev a kotvení nově prováděné hydroizolace. Hodnotu faktoru difúzního odporu perforované izolace lze
určit následovně
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4 ZÁVĚR
Praktickým přínosem této metody rekonstrukce je snížení nákladů oproti rekonstrukcím s kompletním
odstraněním stávajících vrstev střešních plášťů. Náklady jsou sníženy ponecháním původních materiálů,
kde se ušetří za nový materiál, jeho transport a aplikaci. Ponecháním původního materiálu se náklady dále
sníží o jeho demontáž, transport, skladování nebo likvidaci. Další výhodou je snížení ekologického zatížení.
Podstatnou roli při rozhodování o způsobu opravy či rekonstrukce střešního pláště však hraje zjištěný
stav hydroizolačního souvrství a také naměřená hmotnostní vlhkost jednotlivých stavebních materiálů,
zabudovaných v posuzované konstrukci.
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Obrázky

Obr. 1 Ukázka ze simulace v programu WUFI.

Obr. 2 Schéma půdorysu perforace.
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Obr. 3 Odebírání vzorku ze střešního pláště.

Obr. 4 Vysušování odebraných vzorků v laboratoři.
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MULTIKRITERIÁLNÍ HODNOCENÍ
KONSTRUKČNÍCH DESEK V OBVODOVÝCH

KONSTRUKCÍCH DŘEVOSTAVEB

MULTICRITERIA EVALUATION OF CONSTRUCTION BOARD IN
EXTERNAL WALLS IN TIMBER HOUSES

Radim Kučera*,1

Abstrakt
V obvodových konstrukcích dřevostaveb se využívá široká škála konstrukčních desek. Desky plní celou řadu
funkcí podle její umístění v konstrukci. Desky mohou plnit funkci statickou, protipožární, parobrzdnou,
vzduchotěsnou nebo i pohledovou. Článek je zaměřen na obvodové konstrukce dřevostaveb se sloupko-
vou konstrukcí typu „two by four“, kde konstrukční desky plní převážně funkci statickou, parobrzdnou
a vzduchotěsnou. Při volbě typu konstrukčních desek je potřeba zohlednit požadované funkce desek
a z nich vyplývající požadované vlastnosti. Při volbě desek vstupují do rozhodovacího procesu pevnostní
charakteristiky (pevnost v tahu za ohybu, modul pružnosti), tloušťkové bobtnání při uložení do vody,
její požární odolnost, difuzní odpor, hmotnost desky a v neposlední řadě cena desek. V hodnocení jsou
srovnávány sádrovláknité, OSB a cementovláknité desky. Cílem rozhodovacího procesu při volbě desek je
nalézt nejvýhodnější druh konstrukčních desek pro vertikální konstrukce dřevostaveb.

Klíčová slova
Multikriteriální hodnocení, dřevostavby, desky OSB, sádrovláknité desky, cementovláknité desky

Abstract
A wide range of construction boards are used in the external wall of timber houses. The construction
boards fulfil a variety of functions, depending on its location in the structure. Boards can perform static,
fire, vapor barrier, airtight or even visually. The article focuses on the external wall of timber houses -
”two to four system”, where the construction boards mainly fulfil the function of static, vapor barrier
and airtight. It is necessary to consider the required functions of the board and the required properties
resulting from them. When selecting boards, it enters the decision process, strength characteristics, its
resistance to fire, diffusion resistance plates, moisture resistance, mass and the most price of boards.
Gypsum fibreboard, OSB and cement fibreboard are compared. The goal of the decision-making process
for the choice of construction boards is the most advantageous type of construction boards for the external
wall of timber houses.

Keywords
Multicriteria evaluation, timber houses, OSB, gypsum fibreboard, cement fibreboard
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1 ÚVOD
V konstrukcích dřevostaveb existuje několik variant konstrukčních desek, které se dnes používají. Jedná se
především o desky dřevoštěpkové a desky sádrovláknité. Mezi další varianty patří desky cementovláknité,
které díky svým vlastnostem mohou dřevěným konstrukcím nabídnout nové vlastnosti, které pomohou
eliminovat kritické oblasti dřevostaveb, jako jsou požární odolnost nebo stavební akustika.

U dřevoštěpkových desek OSB je poměrně velký rozdíl v deskách, respektive v jejich hmotě, z hlediska
velikosti štěpek a jejich hustoty, což může významně ovlivnit vlastnosti takovéto desky. U sádrovláknitých
desek je deska ucelená a kompaktní, obdobně jako u cementovláknité desky. Hlavní složkou cementovlákni-
tých desek je cement, ten zvyšuje odolnost desek proti vlhkosti, předpokládá se i vyšší požární odolnost,
také vyšší mechanická odolnost a v neposlední řadě díky vyšší objemové hmotnosti se předpokládá jako
vhodné využití do konstrukcí pro zvýšení zvukové neprůzvučnosti (příček, podlah, atd.).

Tyto desky zde plní v první řadě statickou funkci. Převážně u sloupkového systému dřevostaveb, kde
zajišťují ztužení konstrukce. Využívají se jak u stěnových svislých, tak i u vodorovných konstrukcí. Další
funkcí, které tyto desky plní, je funkce parobrzdy. Vrstva, která omezuje vstup vodních par do konstrukce,
je využívána především u difuzně otevřených konstrukcí, kde zabraňuje nadměrnému prostupu vodní páry
z interiéru do konstrukce.

2 DŘEVOŠTĚPKOVÉ DESKY OSB
Zkratka názvu OSB v plném znění znamená oriented strand board. Název lze volně přeložit jako deska
s orientovanými vlákny. Jsou to tedy plošně lisované desky z orientovaných velkoplošných třísek (štěpek).
Třísky jsou fixovány pojivem z umělých pryskyřic (Obr. 1). Ve vnějších vrstvách jsou třísky orientovány
rovnoběžně s podélnou osou desky, ve středové vrstvě je orientace kolmo na tuto osu. Za spolupůsobení
vysoké teploty a tlaku dochází k aktivaci lepidla a desky získávají své rozměrové a pevnostní vlastnosti.
Desky jsou běžně vyráběny v rozměru 2500⇥ 625mm a 2500⇥ 1250mm v tloušťkách 12, 15, 18, 22
a 25 mm.

3 SÁDROVLÁKNITÉ DESKY SDV
Jak už vyplývá z názvu těchto desek, hlavní složky tohoto materiálu jsou sádra a recyklovaná papírová
vlákna, která se po přidání vody a za působení vysokého tlaku lisují a vznikají tak desky, které se pak
následně suší a řežou na příslušné formáty. Desky jsou běžně vyráběny ve formátu 2000⇥ 1250mm
a v tloušťkách 10, 12,5, 15 a 18mm. Desky se vyrábějí s rovnou nebo i profilovanou hranou. Také se
vyrábějí v různých modifikacích, které přizpůsobují své vlastnosti dle jejich daného použití pro stěny
a podlahy (Obr. 3).

4 CEMENTOVLÁKNITÉ DESKY CVD
V porovnání s předchozími variantami (desky OSB a SDV) cementovláknité desky zabírají pouze malé
zastoupení ve využití v konstrukcích dřevostaveb. Na trhu existuje několik výrobců cementovláknitých
desek. Materiálové složení desek je v základu obdobné, skládá se především z cementu, vylehčujícího plnidla
(minerální granulát), vláknitého materiálu (skelná nebo polypropylenová vlákna) a vody. Další rozdíl
u jednotlivých výrobců je výrobní proces. Mezi další rozdíly patří rozdílný způsob výroby. U výrobního
procesu se jednotlivé postupy dělí na dva základní, lití desek do forem a následné lisování a nanášení
tenkých vrstev směsi, které jsou postupně nabalovány na sebe a následně lisovány. Další výrobní kroky
jsou již obdobné: zrání, sušení a následné formátování. Mezi největší výrobce cementovláknitých desek
u nás patří společnosti Fermacel, Cembrit a Cemvin [2].
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5 ROZHODOVACÍ PROCES
Cílem rozhodovacího procesu je nalézt co nejvhodnější druh konstrukčních desek pro obvodové konstrukce
dřevostaveb z pohledu mechanických vlastností, fyzikálních vlastností a ceny. Kritéria jsou volena tak, aby
co nejvýstižněji hodnotila jednotlivé varianty konstrukčních desek. Použita byla jen kritéria kvantitativního
charakteru (Tab. 1).

Tab. 1 Vstupní hodnoty.
Varianty konstrukčních desek
a1 a2 a3

i kritérium jednotky OSB SVD CVD
1 Požární odolnost - D A2 A1
2 Pevnost v tahu za ohybu MPa 22 2,1 17,5
3 Modul pružnosti MPa 3500 4100 7000
4 tloušťkové bobtnání při uložení do vody na 24 hodin % 15 2 0,3
5 difuzní odpor - 150 13 90
6 objemová hmotnost desky – pracnost kg/m3 600 950 1600
7 objemová hmotnost desky – akustika kg/m3 600 950 1600
8 Cena desek Kč/m2 140 180 350

Hodnoticí kritéria mají různé jednotky: MPa, kg/m3, Kč/m2 atd. Některé z kritérií jsou maximalizační,
což znamená, že uvedené hodnoty, které jsou vyšší, jsou výhodnější než ty, které jsou nižší (např. pevnost
v tahu za ohybu) (Tab. 1). Ostatní kritéria jsou minimalizační, to znamená, že nižší hodnoty jsou pro
dané konstrukce výhodnější (např. tloušťkové bobtnání při uložení desek do vody). Všechna kritéria byla
upravena a jejich hodnoty transponovány. Multikriteriální metody hodnocení mohou být použity pouze
tehdy, stanovíme-li normalizované hodnoty a váhy kritérií [3].

Ke každému z vybraných kritérií byla přiřazena metodou pořadí jeho váha, které určuje jeho důležitost
(Tab. 2). Tato metoda spočívá v tom, že se kritéria seřadí podle preferencí, přičemž každému kriteriu je
přiřazeno b

i

bodů, podle vztahu

Tab. 2 Hodnoty kritérií a jejich přiřazené váhy.
Čl.

skupina
Skupina kritérií Váha

skupiny
i Kritérium Váha

kritérií
!
i

I Mechanické vlastnosti 0,4
1 Pevnost v tahu za ohybu 0,5 0,200
2 Modul pružnosti 0,5 0,200

II Mechanické vlastnosti 0,35

3 Požární odolnost 0,338 0,118
4 Tloušťkové bobtnání 0,115 0,040
5 Difuzní odpor 0,115 0,040
6 Objemová hmotnost-akustika 0,183 0,064
7 Objemová hmotnost-manipulace 0,169 0,059

III Cena 0,25 8 Cena 1 0,250

b
i

= m+ 1� i
p

(1)

kde
m je počet kritérií a
i
p

číslo kritéria předurčeného preferencí, přičemž i
p

= (1, ...,m).

Váha i-tého kritéria se vypočte podle vztahu (2) převzatého z [3]

!
i

=
b
i

mP
i=1

b
i

(2)

Pro určení vhodného pořadí jednotlivých vlastností konstrukčních desek byla použita metoda ”Preference
Ranking Organisation Method for Enrichment Evaluation” PROMETHEE [4]. Výsledky hodnocení touto
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metodou závisí na volbě funkce preferencí pro každé kritérium pro každou posuzovanou variantu a určení
jeho hodnot. Výpočet byl proveden dle postupu uvedeného v [5]. Výsledky hodnocení jsou uvedeny
v (Tab. 3).

Tab. 3 Výsledky získané při výpočtu nejvhodnější varianty konstrukčních desek pro obvodové konstrukce
dřevostaveb získané metodou Promethee [6].

Varianty konstrukčních desek a1 a2 a3
a1 0 0,510 0,487
a2 0,462 0 0,390
a3 0,485 0,582 0
F+ 0,997 0,852 1,068
F- 0,947 1,092 0,876
F 0,050 -0,241 0,191
Pořadí 2 3 1

6 ZÁVĚR
Z výsledků vyplývá, že jako nejvýhodnější konstrukční desky pro obvodové konstrukce dřevostaveb jsou
cementovláknité desky. Analýza byla provedena pomocí metody PROMETHEE. Volba optimální varianty
konstrukčních desek je poměrně individuální způsob hodnocení. Vždy záleží na pohledu hodnotitele
a jeho preferencích. I přesto, že byl kladen nejvyšší důraz na pořizovací cenu, jako nejvýhodnější se jeví
využití cementovláknitých desek, u kterých je pořizovací cena vyšší než u ostatních variant. Jako druhá
nejvýhodnější varianta se projevila varianta desek OSB, je to převážně díky kritériím 2, 5 a 6. Z výsledků
hodnocení vyplývá, že pro obvodové konstrukce dřevostaveb je výhodné využívat cementovláknité desky,
které jsou pro dnešní konstrukce dřevostaveb stále atypické řešení proti nejrozšířenějšímu řešení z desek
OSB a sádrovláknitých desek. Proto si využití cementovláknitých desek v konstrukcích dřevostaveb zaslouží
další výzkum.
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Obrázky

Obr. 1 Detailní pohled na desky OSB, kvalitativní rozdíl použitých desek OSB [1].

Obr. 2 Využití sádrovláknitých desek v konstrukci dřevostaveb, stěny (vlevo), podlahová konstrukce
(vpravo).

Obr. 3 Proces výroby cementovláknitých desek.
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URČENÍ DENNÍHO OSVĚTLENÍ VE VNITŘNÍM
PROSTORU OSVĚTLOVANÉM SVĚTLOVODY

DETERMINATION OF DAYLIGHTING IN THE INTERIOR OF THE
ILLUMINATED LIGHT GUIDE

Petra Nováková*,1, František Vajkay1

Abstrakt
Při návrhu osvětlení se nabízí otázka efektivnosti využití a stanovení provozní účinnosti navrhovaných
zdrojů. Tato práce se zabývá osvětlením prostor pomocí světlovodů. Měření jasu, osvětlenosti exteriéru
a interiéru probíhalo na experimentální dřevostavbě v Brně patřící VUT FAST. Posuzované světlovody
jsou značky Sunizer délky tubusu 2 m, průměru 320 mm a prochází přes konstrukci střechy a podhledovou
konstrukci do interiéru předsíňové chodby. Nejprve se rozmístila měřící čidla na střed difuzorů (dvou
měřených světlovodů) do úrovně podlahy a jedno čidlo na střed mezi difuzory také v úrovni podlahy.
Poté se další čidlo umístilo do exteriéru na střechu budovy, vedle kopule světlovodu. Čidla se zapojila do
dataloggeru a probíhalo pětiminutové měření na všech čtyřech místech zároveň v časových intervalech po
jedné minutě. Na závěr se určil typ měřené oblohy a naměřená data z luxmetru se uložila. Následovalo
porovnání těchto údajů s výslednými simulacemi z počítačových programů Holigilm a Velux Daylight
Visualizer. Porovnávacím ukazatelem byl poměr mezi interiérovou a exteriérovou osvětleností tzv. činitel
denní osvětlenosti. V závěru je vyhodnocení, graf na kterém je vidět rozdílnost mezi těmito hodnotami
a vysvětlení vzniku odlišností.

Klíčová slova
Jas, osvětlenost, činitel denní osvětlenosti, světlovod, simulace denního osvětlení

Abstract
The issue of efficiency of use and determination of the operational efficiency of the designed light sources
is relevant during the process of lighting design. The contribution deals with the illumination of the space
by the light guide. Measurement of luminance, illumination of exterior and interior was carried out on
experimental wooden construction in Brno belonging to VUT FAST. The assessed light guide Sunizer
with the length of tube 2m, the diameter of 320mm passes through the roof structure and through the
ceiling structure into the interior corridor. The measured data are compared with the simulations obtained
from the software Holigilm and Velux Daylight Visualizer. The benchmark is the ratio between indoor
and outdoor illumination, the so-called daylight factor. Finally, there is an evaluation, a graph showing
the difference between these values and the explanation of the differences of results.
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1 ÚVOD
Při návrhu osvětlení se nabízí otázka efektivnosti využití a stanovení provozní účinnosti navrhovaných
zdrojů. Tato práce se zabývá měřením osvětlení prostor osvětlovanými pomocí světlovodů. Světelně
technická měření proběhla na praktické realizaci dvou světlovodů v experimentální dřevostavbě, která
patří VUT FAST v Brně. Měřila se osvětlenost exteriéru a interiéru. Posuzované světlovody jsou značky
Sunizer délky tubusu 2 m, průměru 320 mm a prochází přes konstrukci střechy a podhledovou konstrukci
do interiéru předsíňové chodby.

2 POPIS MĚŘENÍ, SPECIFIKACE SVĚTLOVODŮ
A MĚŘENÉHO PROSTORU

Nejprve se rozmístila měřící čidla na střed difuzorů (dvou měřených světlovodů) do úrovně podlahy a jedno
čidlo na střed mezi difuzory také v úrovni podlahy, jak je patrné z obrázku. Poté se další čidlo umístilo
do exteriéru na střechu budovy, vedle kopule světlovodu. Čidla se zapojila do dataloggeru a probíhalo
pětiminutové měření na všech čtyřech místech zároveň v časových intervalech po jedné minutě. Na závěr
se určil typ měřené oblohy a naměřená data z luxmetru se uložila.

Naměřené hodnoty se pak porovnávají pomocí poměrů denních osvětleností s hodnotami získanými
z počítačových simulací v programech Velux Daylight Visualizer a Holigilm. Půdorys měřeného prostoru
a schéma světlovodu jsou vidět na (Obr. 1) a (Obr. 2).

3 MĚŘENÍ
Měřena byla osvětlenost v interiéru pod světlovody a v exteriéru na střeše objektu. Pro měření byly
použity následující přístroje:

• Datalogger Ahlborn ALMEMO 2590-4S: Jedná se o kompaktní přístroj s univerzálním vstupem pro
připojení různých snímačů a velkým dvouřádkovým segmentovým LCD displejem pro zobrazení
okamžité a maximální hodnoty měřené veličiny.

• Snímač intenzity osvětlení: FLA623VL, značka Ahlborn. Tento přístroj má měřicí rozsahy: 1. kanál
0 až 20 000 lx, 2. kanál 0 až 170 klx. Snímač nabízí přesnost 5% z měřené hodnoty a spektrální
citlivost: 380 až 720 nm, maximum na 555 nm [1].

• Jasoměr Gossen MAVO-SPOT 2 USB: Jasoměr má třídu přesnosti B podle německé normy. Měří od
vzdálenosti 1m do nekonečna. Jeho součástí je LCD podsvícený displej a naměřené hodnoty se čtou
z hledáčku. Na spodní straně má umístěný závit pro stativ [2].

Všeobecné údaje o měření a charakteristika povrchu prostor jsou zaznamenány v (Tab. 1) a (Tab. 2).
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Tab. 1 Základní údaje - část 1.
Protokol se základními údaji o měření
Odůvodnění měření Měření osvětlenosti ze světlovodů
Měření dle ČSN 36 0011-2 a ČSN 73 0580-1
Výrobce světlovodu Sunizer, American Bohemian Corporation
Typ světlovodu Výrobní číslo SZ 330. Průměr tubusů 330 mm
Specifikace částí Kopule: Světlovod 1: 1. vrstvý akrylát, ⌧

s,nor

= 95 %

osvětlovací soustavy Světlovod 2: 2. vrstvý akrylát, ⌧
s,nor

= 90 %

Tubusy: ⇢ = 99, 7 %

Difuzory: Lambertovské kosinové ? 400mm, ⌧
s,nor

= 75 %

Izolační dvojsklo od interiéru, ⌧
s,nor

= 84 %

Všeobecné údaje
Místo měření Kulkova 4045/8, Brno 61500 (49°12�40,0��N, 16°38�55,0��E)
Měřená budova Experimentální dřevostavba EXDR 1, VUT v Brně, FAST
Měřený prostor Předsíň
Datum a čas měření dne 7.1.2016 od 10:59 do 11:03
Typ oblohy 1 - Rovnoměrně zatažená obloha

Tab. 2 Základní údaje - část 2.
Měřící přístroje
Určení osvětlenosti čidly Ahlborn FLA613VL ve spojení s dataloggerem Ahlborn
Jasoměr Gossen MAVO-SPOT 2 USB
Charakteristika povrchů prostor
Barva stěn, stropu stěny bílá malba
a podlahy strop SDK bílý

podlaha OSB desky
Činitelé odraznosti stěny ⇢ = 65%

povrchů strop 55%
podlaha 25%

Stav povrchů Nové, podlaha lehce zaprášená

Rozmístění měřících přístrojů

Poloha čidel
P - Na podlaze pod difuzorem světlovodu 1
P2 - Na podlaze mezi difuzury světlovodů 1 a 2
P3 - Na podlaze pod difuzorem světlovodu 2
P4 - Na střeše budovy v nezastíněné výšce

4 VÝSLEDKY MĚŘENÍ A POČÍTAČOVÝCH SIMULACÍ
Tato kapitola obsahuje naměřené hodnoty osvětlenosti (Tab. 3) a jasů oblohy zaznamenané v (Tab. 4)
a výsledné simulace z počítačových programů Holigilm a Velux Daylight Visualizer.

Tab. 3 Naměřená osvětlenost [lx] a přepočet na č.d.o. [%].
Čas Hodnoty osvětlenosti E [lx] Hodnoty v č.d.o. D [%]
měření E

P4 E
P1 E

P2 E
P3 D

P4 D
P1 D

P2 D
P3

10:59 10153 57 63 53 100 0,561 0,621 0,522
11:00 10094 56 61 53 100 0,555 0,604 0,525
11:01 10006 56 61 52 100 0,560 0,610 0,520
11:02 10057 56 61 52 100 0,557 0,607 0,517
11:03 10295 57 63 53 100 0,554 0,612 0,515

K určení hodnot činitele denní osvětlenosti za podmínek rovnoměrně zatažené oblohy došlo na základě
vztahu (1)

D =
E

E
h

(1)

kde
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E interiérová osvětlenost [lx],
E

h

exteriérová osvětlenost [lx] [3].

Tab. 4 Naměřené jasy oblohy.

Čas
Směr měření

Zenit Sever Východ Jih Západ

10:55

L45� [cd/m
2
] 3965 3037 3134 3355 3336

L45�/L45�,zenit

1 0,766 0,790 0,846 0,841
L15� [cd/m

2
] 3951 2659 2640 2696 2682

L15�/L15�,zenit

1 0,673 0,668 0,682 0,679

11:03

L45� [cd/m
2
] 3763 3380 3202 3617 3559

L45�/L45�,zenit

1 0,898 0,851 0,961 0,946
L15� [cd/m

2
] 3784 2797 2887 2922 2572

L15�/L15�,zenit

1 0,739 0,763 0,772 0,680

11:08

L45� [cd/m
2
] 4165 3728 3385 3897 3651

L45�/L45�,zenit

1 0,895 0,813 0,936 0,877
L15� [cd/m

2
] 4085 2708 2620 2498 2578

L15�/L15�,zenit

1 0,663 0,641 0,612 0,631

ČSN 361100-2 stanovuje, že kontrola jasů oblohy se provádí v zenitu - jas L
z

cd/m2 (pod úhlem 90°)
a v místech s výškovým úhlem 15° a 45° - L

15

a L
45

v cd/m2. Aby měření bylo platné, musí poměr jasů
být v tolerancích poměrů určených normou. Podle normy ČSN 360011-2 jsou pro rovnoměrně zataženou
oblohu a světlý terén: L

15

/L
z

= 0, 3� 0, 7; L
45

/L
z

= 0, 7� 0, 9; a pro tmavý terén: L
15

/L
z

= 0, 3� 0, 6;
L
45

/L
z

= 0, 7� 0, 85. [3] Jasy oblohy byly určené před začátkem měření osvětlenosti, v polovině měření
a po skončení měření, vždy ve čtyřech směrech podle obrázku. Protože byl v mém případě terén i střecha
zasněženy, došlo k posouzení vypočítaných poměrů jasů vůči poměrům jasů určenými normou pro světlý
terén. Můžeme vidět, že u většiny vypočítaných poměrů jasů jsou tyto poměry podle normy splněny, jen
v nějaké chvíle jsou vypočítané poměry vyšší. Posuzovaná obloha se tedy většinu času nejvíce přibližovala
typu oblohy 1 (rovnoměrně zatažená obloha).

Na (Obr. 3) jsou vidět směry měření jasů oblohy a na (Obr. 4) výstupy z počítačových programů.

5 ZÁVĚR
Porovnání jednotlivých činitelů osvětlenosti je znázorněné v grafu. Výsledky ze simulace v programu
Holigilm se odlišují od skutečnosti z důvodu zadávání lokality pouze pomocí zeměpisné šířky (49°), dále
jsem při zadávání parametrů uvažovala s výrobcem deklarovanými hodnotami činitele odrazu světla
v tubusu a propustnostmi světla difuzeru a kopule. Reálně tyto hodnoty, budou pravděpodobně menší -
např. vlivem znečištění. Hodnoty odrazivosti stěn, podlahy a stropu na chodbě jsou určené pouze vizuálně,
podle materiálu a barvy povrchové úpravy. Po zadání data, času a dalších parametrů se vypočítala
exteriérová osvětlenost 8000 lx místo reálně naměřené průměrné exteriérové osvětlenosti 10006 lx. Díky
výše uvedeným rozdílnostem jsou výsledné hodnoty činitele denní osvětlenosti z programu Holigilm vyšší
než z měření. Počítačový program Velux Daylight Visualizer nemá ve své nabídce světlovody. Z tohoto
důvodu jsem je musela modelovat pomocí světlíků, které program nabízí v min průměru 600 mm a ohradit
je stěnami příslušné výšky. Odlišnost hodnot vypočtených programem Velux Daylight Visualizer od hodnot
změřených tak je pravděpodobně zapříčiněná použitím světlíku při modelování a následným vznikem
čtvercového tvaru tubusu, který neumožňuje tak dokonalé odrazy světla jako kruhový průřez. Program
umožňuje zadat datum měření vždy jen na 21. den ve zvoleném měsíci. Z výše uvedených důvodů nastala
odlišnost oproti skutečnosti a výsledné hodnoty z programu vycházejí nižší než hodnoty naměřené. Pro
rovnoměrně zataženou oblohu program Velux Daylight Visualizer spočítá přímo hodnoty činitele denní
osvětlenosti, proto v tomto vyhodnocení byly použity pro porovnání hodnoty činitele denní osvětlenosti
stanovené přímo programem Velux Daylight Visualizer. Na (Obr. 5) je graf znázorňující porovnání poměrů
osvětleností.
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Tab. 5 Srovnání dat získaných měřením a z počítačových simulací pro den 7. 1. 2016.
Poloha čidla Hodnoty č.d.o. D [%]

Měření VDV* Holigilm
P1 0,560 0,380 0,630
P2 0,610 0,360 0,854
P3 0,520 0,380 0,630
* Velux Daylight Visualizer

Poděkování
Článek byl vytvořen v rámci řešení projektu č. LO1408 ”AdMaS UP - Pokročilé stavební materiály,
konstrukce a technologie” podporovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové
podpory programu „Národní program udržitelnosti I” a v rámci projektu FAST-S-17-4768 - Studium
vázaného šíření tepla, vzduchu a vlhkosti vícevrstvými konstrukcemi se vzduchovými netěsnostmi.

Použité zdroje
[1] Ahlborn [online]. ČR: Ahlborn, 2015, 2015 [cit. 2015-12-18]. Web: http://www.ahlborn.cz/pristroje/
[2] Gossen [online]. Deutschland: Gossen, 2015 [cit. 2016-01-02]. Web: http://www.gossen-photo.de/eng

lish/licht_p_mavospot.php
[3] PLCH, Jiří, Petr SUCHÁNEK a Jitka MOHELNÍKOVÁ. Osvětlení neosvětlitelných prostor. 1. vyd.

Brno: ERA group, 2004, v, 129 s. ISBN 80-865-1782-9.
[4] ONDÁŠ, Kristián a Stanislav DARULA.: Daylighting on the working plane in oriented attic rooms

under overcast and clear sky. SSP - JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING [online]. Technical
University of Košice: De Gruyter, 2014.

Recenzent
Ing. et Ing. Lenka Gábrová; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství,
Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká republika.
gabrova.l@fce.vutbr.cz

109



Juniorstav 2018

Obrázky

Obr. 1 Schéma půdorysu měřeného prostoru.
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Obr. 2 Schéma měřeného světlovodu a pohled na světlovodné kopule na střeše budovy.

Obr. 3 Směry měření jasů oblohy.
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Obr. 4 Výstupy z počítačových programů.

Obr. 5 Vyhodnocení a porovnání poměrů osvětleností (činitele denní osvětlenosti).
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METODIKA POSOUZENÍ OBKLADU FASÁDY
OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY Z DESEK

CEMBRIT

METHODOLOGY OF THE ASSESSMENT OF THE CEMBRIT DESIGN
COVERING PLAN

Miloslav Novotný*,1

Abstrakt
Článek pojednává o metodice posouzení a stavu obkladu fasády obvodového pláště z vláknocementových
desek Cembrit z pohledu splnění podmínek technické legislativy platné v ČR. Jedná se především
o posouzení z hlediska kvality a vzhledu obkladu. Dále je zde popsána obecná metodika postupu vizuálního
posouzení fasádních obkladových desek a nároky na jejich kvalitu. Modelový objekt pro účely posouzení
v praxi je občanská budova v podhůří Beskyd. Článek se opírá o dvě hlavní normy, a to ČSN ISO 13822
(73 0038): Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení exist. konstrukcí a ČSN P 74 7251:2015 Skládané
pláště, obklady a pláště z panelů – Požadavky na přesnost osazení, kvalitu a vzhled. Jsou zde také použity
podklady od výrobce Cembrit.

Klíčová slova
Fasáda, obvodový plášť, fasádní obklad, vizuální posouzení, Cembrit

Abstract
This paper deals with the methodology of the assessment and the state of the facade of the Cembrit fiber-
cement cladding façade facade from the viewpoint of fulfilling the conditions of the technical legislation
valid in the Czech Republic. This is mainly an assessment of the quality and appearance of the tiling. It
also describes the general methodology of the procedure of visual assessment of facade tiles and demands
for their quality. The model object for the purpose of assessment in practice is a civil building in the
Beskydy foothills. The article is based on two main standards, namely ČSN ISO 13822 (73 0038): Design
principles for structures - Evaluation exists. designs and ČSN P 74 7251: 2015 Folded cladding, tiles and
panel cladding - Requirements for casting accuracy, quality and appearance. Cembrit’s manufacturer’s
documentation is also used.

Keywords
Façade, external cladding, façade cladding, visual assessment, Cembrit
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1 ÚVOD
V současném trendu stavebnictví je stále častěji užíváno deskových materiálů jako obkladu fasád. Nejen,
že tato varianta působí celistvě, příjemně a je architektonicky zajímavá, ale také zlepšuje při správném
návrhu tepelně technické vlastnosti budovy. V tomto článku se však nebudu zabývat tepelně technickými
vlastnostmi provětrávané fasády, nýbrž jejím vizuálním hodnocením jako celku. Konkrétněji se potom
zaměřím na vláknocementové desky Cembrit TrueEtna na modelovém objektu. U tohoto materiálu často
dochází v důsledku povětrnostních vlivů ke změně barevnosti. Tato vlastnost může být obecně brána jako
pozitivum, jelikož objekt jejím vlivem dostane zajímavou patinu. V některých případech však investor
tuto vlastnost reklamuje. Pro tyto účely vznikla norma ČSN P 74 7251:2015 [2]. Článek se o tuto normu
opírá a popisuje nejdůležitější její části z hlediska posouzení na modelovém objektu.

2 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY DESEK
CEMBRIT TRUE

Fasádní desky Cembrit True jsou plně probarvené desky na povrchu upravené speciálně vyvinutou
poloprůhlednou transparentní lazurou, která zvyšuje jejich životnost a pomáhá minimalizovat údržbu
desek. Tato průhledná vrstva prohlubuje finální barevnost desek, ale zachovává mírné barevné rozdíly
přírodního materiálu. Díky lesklému povrchu si fasádní desky dokáží zachovat svou zářivost a vzdušný
vzhled i za deštivého počasí. Fasádní desky jsou v nabídce ve standardních rozměrech nebo formátovány
dle konkrétních požadavků [5].

Maximální rozměr desek Cembrit True je 2500⇥ 1200 mm nebo 3050⇥ 200 mm při tl. 8 mm [7]. Desky
jsou vyráběny téměř výhradně z přírodních materiálů (cement, vápenec, celulóza, přírodní pigmenty
apod.) [8]. Vzhledem k faktu, že je deska vyráběna z výše uvedených surovin je přirozenou vlastností
desek jejich určitá nerovnoměrná barevnost, rozdíly v odstínech desek či drobnější nehomogenity povrchu,
což není považováno za vadu materiálu, ale naopak za jejich přednost dokreslující přírodní vzhled fasády.

Vzhledem k přírodnímu charakteru desky, mohou výrobky nainstalované na fasádě vlivem deště mírně
ztmavnout. Tento jev je přirozenou vlastností vláknocementu. Po vyschnutí získají desky opět svoji
původní barevnost. Tyto odchylky nejsou považovány za vadu povrchu a nemají žádný negativní efekt
na životnost či funkčnost desek. Pro minimalizování těchto rozdílů se doporučuje používat pro fasádu
desky z jedné výrobní dávky. V průběhu času se barvy fasádních desek v důsledku působení UV záření
a okolního prostředí mohou měnit. Fasádní desky Cembrit True si i přes to udržují svou barevnost a lesk
na vysoké úrovni. Fasádní desky byly zkoušeny dle evropských standardů EN 20105 [4] a hodnoceny
na základě stupnice A02 pro změny barev. Převážná většina barev byla po 3 000 hodinách QUV testu
zařazena dle stupnice do skupiny 4-5 (Tab. 1). Znamená to, že změny barevnosti desek nebyly nebo byly
jen těžko viditelné.

Tab. 1 Stupnice QUV.
Stupnice Charakter změny
5 Beze změny
4 Nepatrná změna v hloubce barvy, těžko viditelné.
3 Ztráta hloubky barvy, viditelné.
2 Podstatné změny barvy.
1 Závažné změny barvy.

Pokud jsou desky Cembrit UN formátovány přímo na místě, je nutné hrany dočistit smirkovým papírem
a přetřít impregnačním nátěrem na hrany Cembrit [9].

Základní pravidla pro montáž fasádních desek na podkladní hliníkovou konstrukci jsou (viz. Montážní
návod výrobce [6]):

• Délka podkladního hliníkového profilu je max. 3000mm (jedno podlaží) a min. dilatační mezera
15 mm [3].
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• Max. rozteč podkladních hliníkových profilů je 600mm a max. svislá rozteč kotevních nýtů je
400 mm.

• Hliníkové podkladní profily musí být kotveny v jednom fixním bodě ve středu nebo v horní části profilu.
Ostatní kotevní body musí být provedeny jako kluzné. (Montáž roštu provádějte dle montážního
předpisu výrobce roštu.)

• Podkladní rošt musí být sestaven tak, aby návaznosti jednotlivých lamel roštu mohly být kopírovány
návazností fasádních desek. Fasádní deska nesmí být ukotvena ke dvěma navazujícím vertikálním
lištám roštu.

• Vzhledem k rozdílné dilataci podkladního roštu a desek je třeba se vyhýbat montáži desek v extrémním
počasí.

• Fasádní desky musí být kotveny v jednom fixním bodě ve středu desky. Ostatní kotevní body musí
být provedeny jako kluzné. V případě kotvení desky v oblasti středů dvou podkladních profilů je
možné kotvit desku ve dvou fixních kotevních bodech ve stejné horizontální rovině.

• Při kotvení fasádní desky se nejdříve deska kotví ve fixním bodě, poté se deska ukotví v kluzných
bodech nad fixním bodem a dále se postupuje ve spirále ostatními kluznými body.

3 VIZUÁLNÍ POSOUZENÍ FASÁDNÍHO OBKLADU Z DESEK
CEMBRIT TRUE

Z hlediska platné stavebně technické legislativy by měla být při posuzování přiměřeně užita ustanovení
ČSN P 74 7251:2015 [2]. Tato předběžná ČSN sice dlouho nebyla v platnosti, ale jedná se o v současné
době jedinou ČSN, která se problematikou hodnocení přesnosti osazení, kvalitou a vzhledem skládaných
fasádních obkladů podrobně zabývá. Do 10/2015 nebyl v stavebně technické legislativě v ČR žádný předpis,
který by se výše uvedenou problematikou zabýval. Dle ČSN P 74 7251:2015 [2] čl. 7.1 a 7.2 obecně platí
požadavky na vzhled a kvalitu povrchu pro skládané pláště popsané níže.

Vizuální posuzování vzhledu – metodika
Vizuální posuzovaní vzhledu se provádí ze vzdálenosti rovné nebo větší než 3 m v interiéru a ze vzdálenosti
rovné nebo větší než 5 m v exteriéru, vždy v kolmém směru. Vizuální posouzení odstínu, struktury a lesku
povrchové úpravy se provádí ze vzdálenosti rovné nebo větší než 3 m v interiéru a ze vzdálenosti rovné nebo
větší než 5 m v exteriéru, vždy v kolmém směru. Není-li v exteriéru pozorovací vzdálenost 5 m nebo kolmý
směr pro pozorovatele dosažitelná, pozoruje se předmět z nejbližšího volně dosažitelného místa. Vizuální
posouzení na straně exteriéru se provádí při rozptýleném denním světle (polojasná nebo podmračená
obloha), při tzv. měkkém světle bez zřetelných vrhaných stínů [1].

Vizuální posuzovaní povrchové úpravy – společná ustanovení
Při posuzování vzhledu a barvy se postupuje v souladu s ČSN EN 12206-1 [10], ČSN EN ISO 7599 [11],
ČSN EN ISO 4628 [12], ČSN EN 927-1 [13], ČSN EN 927-2 [14] a ČSN EN ISO 3668 [15], přičemž platí:

• za pohledové plochy se považují plochy bezprostředně viditelné při pozorování podle 7.1 [2],

• byla-li postupem v souladu s článkem 7.1 [2] zjištěna jedna ojedinělá vada u prvků, jejichž oprava
nebo výměna není možná bez rozsáhlého zásahu do zabudované konstrukce a jejího okolí, a existuje-li
technologie k opravě, vada může být opravena. Opravy opravnými laky, tmely a hmotami nesmí být
patrné z pozorovací vzdálenosti,

• ojedinělý povrchový škrábanec na jednom prvku kratší než 30 mm je dovolen,

• hrubý škrábanec není přípustný,

• odřený, odtavený nebo naleptaný povrch o rozměru větším než 1 cm2 není přípustný. Výjimkou jsou
povinná označení podle zvláštních předpisů (požární odolnost apod.),
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• změna odstínu nebo struktury povrchové úpravy od zbytků malty, tmelů, jiné barvy než vlastní
povrchové úpravy, fólií, nebo trvale ulpívající znečištění, stopy po elektrodách, mapy po potřísnění
povrchu chemikáliemi, stopy mechanického a jiného poškození (stopy nástrojů, otlaky, deformace,
úder, vpich, poškození povrchu okujemi ze sváření apod.) nejsou přípustné,

• puchýře, odprýsknutí a kapky nejsou přípustné,

• odštípnuté hrany a řezy nejsou přípustné,

• na žádné části obvodového pláště nesmí být při vizuálním posouzení patrné nepravidelné boulení,

• na žádné části obvodového pláště nesmí být při vizuálním posouzení patrné povrchové nebo materiá-
lové prasklinky,

• na žádném prvku obvodového pláště nesmí být při vizuálním posouzení patrné stopy po deformaci
dané degradací materiálu nebo po povrchových nebo materiálových prasklinách,

• při dodávkách většího množství prvků – část obvodového pláště, výplní, panelů nebo obkladových
prvků, kdy není možné vyloučit výrobu prvků po etapách a v důsledku toho s mírnými odchylkami
barevného odstínu, se musí obkladové prvky rozmístit a zabudovat tak, aby barevné odchylky
nerušily (například za nároží, na optický předěl, do jiné stěny apod.),

• odchylky barevného lesku se hodnotí s přiloženým vzorníkem nebo předem odsouhlaseným vzorkem
k pohledové ploše profilu ve stejné rovině s povrchem,

• okna, dveře, světlíky, střešní okna a dílce LOP osazené do konstrukcí obvodového pláště se posuzují
podle příslušných předmětových norem pro tyto výrobky.

Dle ČSN P 74 7251:2015 [2] čl. 7.4.4 pro vizuální posuzování víceplášťových konstrukcí a obkladů pro
vláknocementové ploché desky a dekorativní předměty vyrobené z nich platí požadavky popsané níže.

Vláknocementové ploché desky a dekorativní prvky vyrobené z nich
Při zjištění vad vizuálním způsobem podle 7.1 [2], se postupuje v souladu s 7.2 [2] a podle ČSN EN 12467
ed. 2. [4], pokud není projektantem určen záměrný dekorativní efekt, se požaduje:

• povrchová nestejnorodost a póry nejsou přípustné,

• barevná nestejnorodost není přípustná,

• přítomnost cizích částic a nečistot ve hmotě na pohledové straně desky nebo výrobku není přípustná,

• u obkladových desek a dekorativních prvků je povolena struktura povrchu daná technologií výroby,

• odlepování vrstev (delaminace) není přípustné.

4 HODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO FASÁDNÍHO OBKLADU
Z DESEK CEMBRIT TRUE NA MODELOVÉM OBJEKTU

Vizuální stavebně technický průzkum probíhal vesměs za podmračené oblohy s ojedinělou sněhovou
přeháňkou. Sledovací vzdálenost se v částech, kde bylo možno využít vysokozdvižnou plošinu pohybovala
od 8,5 do 5,2m, v některých sekcích fasády probíhala vizuální kontrola z pozice stojící osoby v kolmé
vzdálenosti cca 8m od fasády. Proto je možno konstatovat, že požadavky ČSN P 74 7251 [2] čl. 7.1. na
světelné podmínky v exteriéru byly při posuzování vzhledu a kvality povrchu fasádního obkladu z desek
Cembrit TrueEtna na severní straně modelového objektu splněny.

Kvalitativní a vizuální hodnocení fasádního obkladu z desek Cembrit TrueEtna na fasádě modelového
objektu bylo provedeno na základě vyhodnocení fotodokumentace pořízené v rámci místního šetření.

U jednotlivých prvků fasádního obkladu byly hodnoceny:
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• celistvost desek – praskliny, odštípnuté hrany, apod.,

• přítomnost cizích částic a nečistot,

• barevná stejnorodost.

Při hodnocení bylo vzato v úvahu i vyjádření výrobce vláknocementových obkladových prvků Cembrit
TrueEtna v technických listech výrobku, které jsou v článku uvedeny výše.

Na fasádě bylo celkem v rámci vizuálního stavebně technického průzkumu diagnostikováno celkem:

• 8 fasádních desek nevyhovujících z hlediska celistvosti desek – praskliny, odštípnuté hrany, apod.

• 14 fasádních desek s vizuálně patrnými vlhkými plochami a 3 desky s vizuálně patrným potečením
rzí splavující se z kovového obkladu z kortenu

• 3 desky jsou hodnoceny jako barevně nestejnorodé.

Tolerance zabudovaných prvků fasádního obkladu z vláknocementových desek Cembrit TrueEtna, tj:

• rovinnost mezi dvěma sousedními prvky;

• rovinnost celková;

• šířky spár;

nebyly sledovány ani hodnoceny.

5 ZÁVĚR
V článku je poměrně detailně popsán poV článku je poměrně detailně popsán postup vizuálního hodnocení
fasád z deskových materiálů, konkrétně potom z vláknocementových desek Cembrit TrueEtna. S touto
problematikou se dle mého názoru budeme setkávat stále častěji. S ohledem na skutečnost, že u fasádního
obkladu na modelovém objektu dochází v relativně krátké době k poměrně rozsáhlé degradaci jednotlivých
prvků (po cca 4 letech byl kompletně vyměněn fasádní obklad jižní fasády, v roce 2017 bude vyměněn
fasádní obklad na východní a západní straně), je nutno se zamyslet i nad vhodností užití tohoto obkladu
pro místní klimatické podmínky.

Poděkování
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VLIV VZDUCHOTĚSNOSTI DŘEVĚNÉ
KONSTRUKCE V KOMPOZITNÍ STAVBĚ NA

TEPLOTNĚ VLHKOSTNÍ CHARAKTERISTIKU

EFFECTS OF WOODEN STRUCTURE IN A COMPOSITE
CONSTRUCTION ON TEMPERATURE HUMIDITY

CHARACTERISTICS

Jaroslav Pospíšil*,1

Abstrakt
Vliv přesného osazení dřevěného prvku stěnové konstrukce dřevostaveb „Two by Four“ v kritickém detailu
kompozitních staveb je zaměřeno na jeho teplotně-vlhkostní zhodnocení, se zaměřením na teplotně-
vlhkostní průběh v kritickém detailu nároží budovy po celý rok. Detail rohu budovy je volen s připojením
parozábrany na sloupku dřevěné konstrukce „Two by Four“. Výpočet simuluje teplotně vlhkostní chování
v připojovací spáře mezi dřevěným prvkem stěnové výplňové konstrukce a železobetonovým prvkem
skeletové konstrukce.

Klíčová slova
Kompozitní konstrukce, parotěsná vrstva, relativní vlhkost, teplota, obsah vody

Abstract
The influence of the precise fitting of the wooden element of the wall structure of ”Two by Four” wood
structures in the critical detail of composite structures is focused on its temperature-humidity evaluation,
focusing on the temperature-humidity process in the critical detail of the corner of the building throughout
the year. The corner detail of the building is selected with the connection of the vapor barrier to the ”Two
by Four” wooden frame. The calculation simulates the temperature-humidity behavior in the connection
gap between the wooden element of the wall filling structure and the reinforced concrete element of the
skeletal structure.
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Composite structure, vapor barrier, relative humidity, temperature, water content
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1 ÚVOD
Kompozitní stavba, popř. kompozitní stavební konstrukce, je trendem v oblasti stavby rodinných domů,
občanských a průmyslových staveb. Uplatňuje se tam, kde je pro jeden objekt využita kombinace dvou
(nebo více) odlišných technologií či způsobů výstavby. Jedna technologie zajišťuje stabilitu stavby, zatímco
jiná se uplatňuje pro stěnovou konstrukci. Typickým příkladem, který je již u nás zakotven několik let, je
železobetonová monolitická skeletová konstrukce vyplněna cihelnými bloky. Oproti tomu je netypickým
příkladem dřevostavba, ve které nosnou funkci plní montovaná konstrukční soustava železobetonového
skeletu. Tento druh kompozitní výstavby je rozšířen zejména v severských zemích.

Rodinný dům, koncipovaný jako kompozitní stavba s montovaným železobetonovým skeletem, lze
zrealizovat i v nízkoenergetickém či dokonce pasivním standardu, což odpovídá nejmodernějším trendům
ve stavebnictví. Evropská energetická koncepce od roku 2020 dokonce určuje, aby všechny novostavby
v oblasti bytové a rodinné výstavby v EU budou muset být realizovány v nízkoenergetickém, nebo pasivním
standardu [2]. Nižší energetická náročnost budovy je určována především součinitelem prostupu tepla
obvodovými konstrukcemi, orientací prosklených ploch ke světovým stranám a dalšími parametry. Úzce
však souvisí se vzduchotěsností obálky budovy.

2 VLIV VZDUCHOTĚSNOSTI KONSTRUKCÍ NA KVALITU
VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

Vzduchotěsnost obálky je tedy jedním z hlavních parametrů při návrhu novodobých konstrukcí nízkoener-
getických, pasivních a nulových objektů, a hlavním faktorem určujícím tepelně technické vlastnosti
konstrukce. Vzduchotěsnost a správná funkčnost celé konstrukce z hlediska tepelné techniky zajišťuje
zejména vzduchotěsná vrstva, často spojena s funkcí parotěsnou. Jestli-že dojde k nesprávnému provedení
této vrstvy, nebo k poškození v rámci nekvalitní realizace, zvyšuje se riziko zvýšeného vlhkostního toku
oslabenou částí a tím spojené tepelné ztráty. Tento jev tedy vede k tvorbě tepelných mostů v obvodové
konstrukci.

Při navrhování pasivních domů s ohledem na vzduchotěsnost je zapotřebí dbát i na další faktory, jako
je působení větru nebo tvarová členitost budovy. Ty sice nemají přímý vliv na neprůvzdušnost, ale na
množství vyměněného vzduchu v objektu netěsnostmi. Jednoduchý tvar domu bez komplikovaných detailů
nepochybně znamená při realizaci méně potenciálních netěsností. Již v návrhu je proto nutné se vyvarovat
složitých detailů s omezenou dostupností.

Základem vysoké neprůvzdušnosti u pasivního domu je pečlivě propracovaný návrh s podrobným
řešením detailů a použitými materiály. Je vhodné dodržet několik zásad [2]:

1. volba vhodné konstrukce budovy s minimem problematických detailů
2. návrh spojité vzduchotěsné obálky bez přerušení a její správné umístění v konstrukci
3. identifikace problematických míst, vyřešení způsobu utěsnění a napojení vzduchotěsnicí vrstvy na

ostatní konstrukce
4. v souvislosti s předchozím také detailní dokumentace a návrh použitých materiálů
5. minimalizace prvků prostupujících vzduchotěsnou vrstvou – např. pomocí vedení rozvodů v instalač-

ním prostoru
6. volba vhodného vzduchotěsnicího materiálu, kvalitních spojovacích a těsnicích materiálů (lepicí

pásky, tmely atd.) kompatibilních se vzduchotěsnicím materiálem a s garantovanou funkčností
(přilnavost, pružnost)

7. dokonalé utěsnění spojů navazujících a prostupujících prvků (okna, potrubí).

Nejčastější kritická místa v konstrukcích a příčiny vzniku netěsností
Původ vzniku netěsností může být různý. V plánovací fázi jde často o zanedbání, případně nedořešení
návrhu neprůvzdušnosti. Při realizaci nejsou dodrženy doporučené postupy, použité vzduchotěsnicí a lepicí
materiály neodpovídají návrhu nebo jsou špatně aplikovány.

Kritická jsou hlavně místa napojení konstrukcí: střecha na obvodovou zeď v místě pozednice, detaily
v okolí trámů a vazníků (obvykle zhoršená dostupnost provedení), v místě uložení stropu, napojení
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vnitřních zdí na obvodovou stěnu, detaily kolem základů v místě napojení obvodové zdi a podlahy. Dalšími
problematickými místy jsou stavební otvory (okna, dveře, přístupová dvířka) a veškeré prostupy vedení,
přípojky zemního registru, vzduchotechniky a také odvodů zplodin zdroje tepla, kanalizace a jiné.

Vzduchotěsná vrstva
Při navrhování obvodových konstrukcí je třeba zabránit nadměrnému šíření vlhkosti do skladby obvodového
pláště, kde vlivem poklesu teploty dochází ke kondenzaci vodních par uvnitř souvrství. Nadměrné množství
zkondenzované vlhkosti uvnitř jednotlivých vrstev obvodového pláště může snížit vnitřní povrchovou
teplotu konstrukce tak, že dojde ke vzniku plísní. Současně může dojít k výraznému zvýšení hmotnosti
konstrukce mimo rámec rezerv statického výpočtu nebo ke zvýšení hmotnostní vlhkosti dřevěných materiálů
zabudovaných v obvodovém plášti na úroveň nepřípustnou a způsobující jejich degradaci. Dále zvýšená
vlhkost (a její kolísání) způsobuje objemové změny u dřevěné konstrukce, což má za následek tvorbu
vzduchových mezer v konstrukci, a zvýšení vzduchové průvzdušnosti obálky budovy. Avšak v současné
době není však tato problematika kompozitní konstrukce podrobena důkladnému výzkumu.

3 KRYTICKÝ DETAIL KOMPOZITNÍ KONSTRUKCE

Popis konstrukce
Jako kritický detail kompozitní konstrukce byl zvolen detail nároží obvodových stěn (Obr. 1). Jedná se tedy
o kompozitní stavbu, kde nosnou konstrukci zajišťuje železobetonový skelet s vsazenou stěnou z dřevěné
konstrukce typu „Two by Four“. Skladba dřevěné stěny je volena jako difuzně otevřená.

Definice materiálů
Definice materiálů je patrna v (Tab. 1).

Tab. 1 Tabulka materiálů s jejich fyzikálními vlastnostmi (skladba směrem od interiéru) [3].
Materiál Tloušťka Součinitel tepelné Faktor difuzního

konstrukce vodivosti odporu
d [mm] �

u

[W/(m·K)] µ [-]
Sádrovláknitá deska 15 0,32 16
Instalační mezera, dřevěná lať 50/30mm + Te-
pelná izolace, Minerální vlna

30 0,04 1,3

Parozábrana 0,2 2,3 50000
Dřevěná konstrukce „2 by 4“ 60/180 mm + Tepelná
izolace, Minerální vlna

180 0,04 1,3

Sádrovláknitá deska 18 0,32 16
Tepelná izolace, Minerální vlna + Izolované dře-
věné „I“ nosníky

160 0,04 1,3

Difuzně otevřená folie 0,2 2,3 500

Posuzované variance detailu
Variace posouzení kritického detailu jsou koncipovány s vlivem na osazení, respektive zabudování dřevěné
konstrukce do železobetonového rámu, s ukončením vzduchotěsné vrstvy na dřevěném sloupku konstrukce.
První variace (Obr. 2a) je zaměřena na optimální provedení spoje dřevěného sloupku s betonovým
rámem skeletové konstrukce. Další variance provedení spoje (Obr. 2b) a (Obr. 3a, b) jsou koncipovány
jako nesprávné řešení pro parotěsnost a vzduchotěsnost obvodových stěn. Tepelně technické posouzení
probíhalo ve třech bodech na dřevěném sloupku:

• Bod 1 Dřevěný sloupek ve styku s železobetonovou skeletovou konstrukcí na straně interiéru.

• Bod 2 Dřevěný sloupek ve styku s železobetonovou skeletovou konstrukcí na straně exteriéru.

• Bod 3 Dřevěný sloupek ve styku s tepelnou izolací.
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4 GRAFICKÉ VÝSTUPY / SROVNÁNÍ

Relativní vlhkost / Teplota
Tepelně vlhkostní výpočet kritického detailu byl proveden ve výpočetním programu WUFI 2D. Simulace
pro výpočet byla nastavena na dobu 10 let. Avšak pro vyhodnocení jsou použity vždy poslední tři roky
simulace, které zaručí ustálený tepelně vlhkostní děj v konstrukci. (Obr. 4) určuje hodnotu maximální
relativní vlhkosti (Max H ) v bodě 1 a této hodnotě odpovídající datum, teplotu a obsah vody. Je možné
pozorovat změny těchto veličin pro nadcházející tři roky, kdy je teplotně vlhkostní děj ustálený.

(Obr. 4) pro zvolený bod 1 na dřevěném prvku sloupkové konstrukce stěny jsou patrné hodnoty
maximální relativní vlhkosti (Max H ). Tato hodnota je určována pro každou variaci osazení dřevěného
sloupku do konstrukce s vlivem mezery mezi betonovým rámem. S rostoucí dilatací (vzduchovou mezerou)
mezi dřevěným prvkem a železobetonovým rámem, relativní vlhkost v bodě jedna klesá. U simulovaných
dilatací tato hodnota nabývala rozdílu až 9 %. S klesající relativní vlhkostí dřeva je patrno zvýšení vnitřní
teploty až na rozdíl 1,3 °C. Z porovnání hodnot obsahu vody (W) můžeme vypozorovat snížení vlhkosti
obsažené v dřevěném prvku, která je ovlivněna narůstající tloušťkou vzduchové mezery. Hodnota klesá až
o 3%.

Opačný případ, kdy jsou hodnoty obsahu vody (W ) a relativní vlhkosti (Max H ) relativně podobné,
nastává v bodě 2 (Obr. 6). Rozdíl, mezi tloušťkami dilatací (vzduchových mezer), je pouze v řádech desetin
procent. U obsahu maximální relativní vlhkosti (Max H ) rozdíl činí pouhých cca 0,5%. Dilatace mezi
dřevěnou konstrukcí a ŽB rámem mají jen minimální vliv na obsah vlhkosti v dřevěném prvku na straně
exteriéru.

Mírně rostoucí tendenci obsahu vody (W ) a relativní vlhkosti (Max H ) má oblast dřevěného prvku
v bodě 3 (Obr. 8).

5 ZÁVĚR
Vliv tloušťky vzduchové mezery na proudění relativní vlhkosti do konstrukce je velmi významný. Vzniká
zde tzv. „vlhkostní most“, který je analogický k tepelnému mostu [1]. Nejvyšší tlak vodních par při vnikání
do konstrukce je na vnitřní (interiérové) straně. Při průchodu vodní páry mezerou je relativní vlhkost
ustálená, viz. (Obr. 10). Při průchodu vodní páry vzduchovou mezerou v konstrukci se relativní vlhkost šíří
ve 2D vlhkostním poli. Vzrůstá tak relativní vlhkost přilehlých prvků. Jak je patrno v (Obr. 8), obsah vody
(W ) a relativní vlhkost (Max H ) roste se vzrůstající tloušťkou vzduchové mezery. Do konstrukce proudí
více vodní páry. Ve všech grafech (Obr. 5), (Obr. 7) a (Obr. 9) jsou patrné jen velmi malé rozdíly průběhů
teplot. Patrný rozdíl teplotního průběhu je znát v bodě 1 dřevěné konstrukce. Zvýšená hodnota relativní
vlhkosti a obsahu vodu v dřevěné konstrukci výrazně ovlivňuje pokles teploty. U bodů 2 a 3 dřevěné
konstrukce kolísání relativní vlhkosti tedy není natolik velké, aby ovlivnilo průběh teploty. Při výstavbě
kompozitních konstrukcí, kde výplňovou funkci přejímají systémy stěn dřevostaveb, je velmi důležité
věnovat pozornost styku a napojení dřevěné konstrukce na konstrukci ŽB skeletového rámu. Napojení
parotěsnících vrstev, které často plní funkci vzduchotěsnící, je nutné jejich kvalitní propojení, aby byla
zajištěna dobrá parotěsnící a vzduchotěsnící obálka budovy a nevznikaly tak „vlhkostní mosty“.
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Obrázky

Obr. 1 Kritický detail nároží obvodových stěn kompozitní konstrukce.

Obr. 2 a)optimální provedení spoje dřevěného sloupku s betonovým rámem skeletové konstrukce; b)
provedení spoje dřevěného sloupku s betonovým rámem skeletové konstrukce s mezerou 2 mm.

Obr. 3 c) provedení spoje dřevěného sloupku s betonovým rámem skeletové konstrukce s mezerou 4 mm;
d) provedení spoje dřevěného sloupku s betonovým rámem skeletové konstrukce s mezerou 8 mm.
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Obr. 4 Tabulka pro vyhodnocení max. relativní vlhkosti v jednom roce na dřevěném prvku v bodě 1.

Obr. 5 Porovnání teploty a relativní vlhkosti v bodě 1 na dřevěném sloupku.

Obr. 6 Tabulka pro vyhodnocení max. relativní vlhkosti v jednom roce na dřevěném prvku v bodě 2.

Obr. 7 Porovnání teploty a relativní vlhkosti v bodě 2 na dřevěném sloupku.
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Obr. 8 Tabulka pro vyhodnocení max. relativní vlhkosti v jednom roce na dřevěném prvku v bodě 3.

Obr. 9 Porovnání teploty a relativní vlhkosti v bodě 3 na dřevěném sloupku.

Obr. 10 Dvojrozměrné šíření vlhkostí – „vlhkostní most“.
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VÝZNAM A DRUHY REFLEXNÍCH TEPELNÝCH
IZOLACÍ VE STAVEBNICTVÍ

STUDY OF THE HEAT-INSULATING EFFECT OF
THERMAL-REFLECTIVE INSULATION IN THE CONSTRUCTION

Darek Skříček*,1, Stanislav Šťastník2

Abstrakt
Reflexní tepelné izolace jsou izolace, které nahrazují v malé tloušťce asi 40 - 50 mm izolace z minerálních
vláken a současně slouží jako parotěsná bariéra. Tento typ izolací je vhodný zejména pro tepelnou bariéru
střechy a dřevěných konstrukcí. Ve většině případů, u nových i rekonstruovaných střech se používají ze
strany interiéru, jako parotěsná zábrana. Parotěsná bariéra zabraňuje prostupu páry, která se vytváří ve
vnitřním prostoru ( interiéru) směrem do střechy, kde je umístěna tepelná izolace většinou z minerálních
nebo skleněných vláken. Pokud dochází k úniku par do tepelné izolace, hrozí nebezpečí, že pára zkondenzuje
a vrátí se zpět do interiéru ve vodní formě ( dochází ke kondenzaci). Z těchto důvodů existuje předpoklad
"úniku střechy", protože mohou vznikat vodní skvrny a navíc vlhkost v tepelné izolaci způsobuje degradaci
tepelné izolace a rozsáhlé snížení tepelně izolačních schopností. Parotěsné tepelné reflexní izolace s 95%
reflexním efektem jsou vyráběny ve dvou typech: Typ AB: 1⇥ hliníková folie+ vzduch.polštáře z PE a Typ
ABA: 2⇥ hliníková folie+ vzduch.polštáře z PE.
Tento typ izolací pomáhá výrazně snížit náklady na vytápění.

Klíčová slova
Reflexe, parozábrana, kondenzace

Abstract
Reflective thermal insulations are thermal insulations replace it in a small thickness about 40 - 50 mm
of mineral fibre insulation and at the same time serves as a vapour barrier. This type of insulation is
suitable especially for thermal barrier of roof and wooden construction. In most cases when new as well as
reconstructed roofs are made from the side of interior, vapour barrier is used. Vapour barrier prevents
vapour occurrence that develops in the interior towards the roof, where thermal insulation mostly of
mineral or glass fibres is placed. If the vapour escape into thermal insulation course occurred, there is
a danger that vapour condenses and comes back into the interior in the water form. Owing to this, there
is an assumption of “roof leaking” because water stains can be formed and also in addition, thermal
insulation moisture causes thermal insulation degradation and extensive decrease of thermal insulated
capability. Vapour proof thermal insulations with 95% reflective effect is produced in two types: Type
AB: 1⇥ polished aluminium foil, that is one-side melted on bubble PE foil and Type ABA: 2⇥ polished
aluminium foil, that is one-side melted on bubble PE foil.
It�s worthwhile to economize on thermal insulation because it helps considerably to reduce costs for
heating energy.

Keywords
Reflection, water-vapour barrier, condensation
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1 ÚVOD
Reflexním tepelně izolačním foliím se v literatuře připisuje na rozdíl od běžných fólií významný tepelně
izolační účinek. Použití těchto reflexních folií sahá do vývoje kosmických obleků pro kosmonauty koncem
minulého století. V Evropě se začaly používat reflexní folie po roce 2000 ve Francii a v Beneluxu, kde se
vyráběly z hliníkových folií sešívaných s dutými vlákny a různými tkaninami. V současné době se věnuje
vývoji tepelných izolací tohoto druhu značná pozornost. Ukazuje se, že mají velký potenciál využití ve
stavebnictví, i když je zřejmé, vzhledem k jejich vrstvenému uspořádání i použitých materiálů, nebudou
mít takové využití jako klasické tepelné materiály.

U nás se do podvědomí odborné veřejnosti zapsaly parotěsné tepelné izolace už v roce 1991. Tkaniny
dříve používané byly navlhavé, a proto se nahradily bublinkovou folií nebo pěnou z polyethylenu, která
byla opatřena leštěnou hliníkovou fólií z jedné či obou stran této bublinkové fólie.

Základní a jedinečnou předností těchto vícevrstvých, ale tenkých izolačních materiálů je, že se u nich
v jediném výrobku sdružují tři přednosti:

• relativně vysoký tepelný odpor bublinkových a pěnových vrstev,

• vysokou odrazivostí tepelného záření hliníkových fólií,

• vysoký tepelný odpor při přestupu tepla.

K těmto vlastnostem navíc patří paronepropustnost, neboť materiálová souvrství tepelně reflexních fólií
využívají nepórovité vrstvy, dále zajišťují reflexní fólie ochranu proti elektrosmogu, což je dáno elektrickou
vodivostí hliníku. Aby byly využity plně jejich vlastností ochrany proti elektrosmogu, je nutné celou obálku
stavby opláštit reflexní fólií.

2 SOUČASNÝ STAV TEPELNĚ REFLEXNÍCH FÓLIÍ
NA STAVEBNÍM TRHU

Tepelně reflexní folie se využívají ve stavebnictví zejména na zateplování stěn, stropů, střech, dále komínů,
podlah a to jak u rodinných domů, tak u lehkých staveb, sportovních a skladových hal. Na stavebním
trhu se dnes setkáváme s jednovrstvými nebo s vícevrstvými tepelně reflexními fóliemi.

Jednovrstvé folie
První skupina
První skupina obsahuje parotěsné tepelné folie, jejichž tepelnou izolaci tvoří bublinková fólie (systém
uzavřených vzduchových mezer) s natavenou hliníkovou fólií. V této skupině nalezneme na trhu výrobky
pod tímto označením:

• typ AB bublinková fólie z polyetylénu opatřená z jedné strany leštěnou hliníkovou fólií,

• typ ABA bublinková fólie z polyetylénu opatřená z obou stran leštěnou hliníkovou fólií (Obr. 1).

Jednovrstvé tepelně reflexní folie mají využití na zateplování střešních konstrukcí, stěn dřevostaveb
a konečně i těžkých stěn s odvětrávanou izolací. Jejich tepelný odpor R se pohybuje od 0, 3 m2 ·K/W
u typu AB až těsně nad 0, 5 m2 ·K/W u typu ABA. Interval hodnot je tak široký proto, že normami
předepsané měřicí postupy dávají horší výsledky (cca 0, 3 m2 ·K/W), než měření in situ a výpočet
(0, 5 m2 ·K/W nebo lepší).

Parotěsné reflexní tepelné izolace slouží jako doplňková tepelná izolace a současně plní funkci parozá-
brany. Jejich použitím ve stavebnictví dochází tedy ke snížení součinitele prostupu tepla U a u střešních
plášťů k částečnému přerušení tepelných mostů přes krokve a dále k úspoře nákladů za část hlavní izolace
montované mezi a pod krokvemi.

Použití tepelně reflexních folií typu AB a ABA přináší snížení přímých nákladů za stavební materiál
a jeho montáž, dále také snižuje náklady na vytápění a spotřeby energií.

V neposlední řadě snižuje plošné zatížení střechy oproti klasickému izolování pod krokve.
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Druhá skupina
Zahrnuje tepelně reflexní folie, jejichž tepelnou izolaci tvoří hliníková leštěná folie s natavenou pěnovou
polyetylenovou fólií. V této skupině nalezneme na trhu výrobky pod tímto označením:

• typ AP3 polyetylenová pěna tloušťky 3 mm jednostranně opatřená leštěnou hliníkovou fólií,

• typ AP5 polyetylenová pěna tloušťky 5 mm jednostranně opatřená leštěnou hliníkovou fólií.

Použití tepelně reflexních izolací typ AP3 a AP5 je vhodné také pro zateplování střešních konstrukcí,
stěn dřevostaveb, pod rozvody podlahového vytápění, za otopná tělesa apod. Pro tyto reflexní tepelné
folie platí stejné výhody, které již byly popsány u typu AB a ABA.

Faktor difúzního odporu se udává u jednoduchých reflexních izolací AB, AP3 a AP5 µ = 346000,
u typu ABA se dvěma Al-fóliemi pak µ = 394000.

Vícevrstvé folie
Představují násobně vrstvené tepelně reflexní fólie – sendviče, ve kterých jsou vrstvy s natavenými
hliníkovými fóliemi a vrstvy bez natavené hliníkové fólie pokládány nad sebou. Tepelný odpor R základního
souvrství AB nebo ABA činí R 2 (0, 3 . . . 0, 6)m2 ·K/W, což odpovídá ekvivalentní hodnotě součinitele
tepelné vodivosti �

ekv

2 (0, 001 . . . 0, 005)W/m ·K. Stejný součinitel tepelné vodivosti se dá uvažovat také
pro skládaný sendvič, takže může jít o velmi pozoruhodné hodnoty, které mohou až šestkrát převýšit
součinitel tepelných vodivostí běžných izolací.

V této skupině nalezneme na trhu výrobky pod tímto označením:

• ARKTIK sendvič leštěných hliníkových, pěnových a bublinkových folií z polyetylénu s 5ti vrstvami
(Obr. 2),

• POLAR sendvič leštěných hliníkových, pěnových a bublinkových folií z polyetylénu s 13ti vrstvami.

Použití tepelně reflexních folií je vhodné jako doplňková nebo hlavní tepelná izolace pro zateplování
střešních konstrukcí, stěn dřevostaveb, pasivních a nízkoenergetických domů, zateplování sportovních
a zemědělských hal. Tyto vícevrstvé tepelně reflexní folie mají nespornou výhodu v malé tloušťce, při
zachování vysokého tepelného odporu, v malé objemové hmotnosti a v jednoduché aplikaci.

Všechny výše uvedené skupiny tepelně reflexních folií odráží až 95 % sálavé složky tepla, takže chrání
objekt i v letním období proti slunečnímu zatížení z exteriéru.

Novost těchto reflexní izolací spočívá v použití leštěných hliníkových folií svařených do sendviče
s bublinkovou nebo pěnovou folií.

3 REFLEXIVNÍ SCHOPNOST TEPELNÝCH IZOLACÍ
Stavební tepelné izolace jsou až z 98 % vyplněny vzduchem a při pokojové teplotě se v nich šíří teplo asi
z jedné třetiny sáláním, při vyšších teplotách, např. pod rozpálenou krytinou, je to až ze 40 %. Důsledkem
je že v rozsahu praktických teplot od -30 �C do 60 �C se mění účinnost klasické tepelné izolace až o 30
procent. K tomu ještě musíme doplnit, že u běžných tepelných izolací roste součinitel lambda s teplotou.
Přesněji při zvýšení teploty z 15 �C na 60 �C dojde k jeho zhoršení o 15 %.

Pomocí jednovrstvých nebo vícevrstvých reflexních izolací opatřených leštěnou hliníkovou fólií můžeme
vliv sálavých mechanismů transportu tepla v izolaci téměř eliminovat a docílit součinitele tepelné vodivosti
izolace na úrovni blízké čisté (nesálavé) tepelné vodivosti nehybného vzduchu, přibližně cca 0,027W/m ·K.
Účinnost těchto reflexních folií je zejména při provádění střešních konstrukcí vysoká.

4 ZPŮSOBY ŠÍŘENÍ TEPLA V TEPELNĚ IZOLAČNÍCH
MATERIÁLECH

Šíření tepla je typický fyzikální jev, který probíhá vždy z míst o vyšší teplotě do místa s nižší teplotou,
důležitá je existence teplotního gradientu mezi dvěma místy, aby k jevu šíření tepla mohlo dojít.
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Mezi základní způsoby šíření tepla patří:

• Vedení (kondukce) – podle Fourierova vztahu,

• Proudění (konvekce) – podle Newtonova vztahu,

• Sálání (radiace) – ve smyslu Stefanova Boltzmannova zákona.

Nejvýznamněji se uplatní u tohoto druhu izolací reflektance neboli odrazivost r, jež charakterizuje
schopnost materiálu odrážet záření. Je závislá na vlnové délce dopadajícího záření, jeho úhlu, na druhu
materiálu, jeho struktuře a povrchu. Odraz neboli reflexe nastávápři dopadu záření, které prochází daným
prostředím, na rozmez s odlišným prostředím. Tento jev vytváří složky záření, které se šíří v počátečním
prostředí směrem od rozhraní jistých prostředí. Pro běžné reflexní fólie dosahuje hodnot 0,8 až 0,9.

Emisivita udává poměr množství světla vyzářeného z materiálu (šedého tělesa) k množství, které
vyzařuje absolutně černé těleso při téže teplotě. Je to schopnost materiálu vyzařovat elektromagnetická
kvanta. Absolutně černé těleso pohltí veškeré dopadající záření a zároveň je ideálním zářičem. Jeho záření
závisí pouze na teplotě a dosahuje maximální hodnoty. Platí zde Planckův vyzařovací zákon, podle něhož
je stanoveno spektrální rozložení intenzity vyzařování absolutně černého tělesa. Hodnota emisivity " závisí
na směru vyzařování, druhu materiálu, vlnové délce, polarizaci světla, chemickém složení daného materiálu,
jeho struktuře a na povrchu materiálu. Emisivita neboli vyzařování se odehrává všemi směry od tělesa.

Emisivitu lze vyjádřit následujícím vztahem:
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kde je
" emisivita rovnající se pohltivosti A [-],
M intenzita vyzařování šedého zářiče [W/m2],
M

b

intenzita vyzařování černého zářiče [W/m2],
T termodynamická teplota [K],
C sálavost pro šedý zářič [W/m2 ·K4],
C

b

sálavost černého zářiče = 5,67 [W/m2 ·K4].

Absolutně černé těleso dosahuje hodnot emisivity " = 1, naopak " = 0 připadá absolutně bílému tělesu.

5 MĚŘENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍCH VLASTNOSTÍ TEPELNĚ
REFLEXNÍCH FÓLIÍ

Při zjišťování tepelně izolačních vlastností tepelně reflexních fólií nelze použít známé metody, které se
běžně provádí u klasických izolací jako pěnový polystyrén EPS, minerální vlna a dalších. Výhradně pro
tyto izolace byla navržena měřící metoda s názvem Hot Box. U těchto izolací je rozhodujícím faktorem
hodnota tepelného odporu, nikoliv součinitel tepelné vodivosti, jako je tomu u běžných izolací. Metodu
Hot Box popisuje norma ČSN EN 16012+A1 tepelné izolace budov – Reflexní izolační výrobky – Stanovení
deklarovaných tepelných vlastností, vydaná v roce 2015 (prEN 16012, Thermal insulation for buildings).
Tato norma udává, mimo metody Hot Box, ještě další tři možnosti, jak získat hodnotu tepelného odporu.
Na zjištění tepelného odporu těchto fólií je tedy nejpřesnější experimentální měření.

Z tohoto důvodu byla na VUT FAST navržena a sestavena měřící skříň z vytlačovaného pěnového
polystyrénu XPS neboli Hot Box, která slouží k měření tepelného odporu R vzorků tepelně reflexních fólií.
Tato norma udává 4 různé metody měření tepelného odporu:

• Metoda A Metoda chráněné topné desky, která splňuje požadavky normy ISO 8301, ČSN EN 1946-2,
ČSN EN 12664 a EN 12667,

• Metoda B Met. měřidla tepelného toku, která splňuje požadavky normy ISO 8301, ČSN EN 1946-3,
ČSN EN 12664 a EN 12667,
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• Metoda C Metoda Hot Box, která splňuje požadavky normy EN ISO 8990,

• Metoda D Měření emisivity a výpočty.

Měření tepelného odporu reflexních izolací vyžaduje znalost nominální tloušťky výrobku spolu s jeho
skutečnou tloušťkou, kterou změříme v souladu se zkušebními postupy uvedenými v EN. Pokud je tloušťka
vrstvy menší než 2mm, měření se neprovádí. Dále je potřeba vzorky před zkouškou stabilizovat. Pokud
jsou dodávány v komprimované podobě, nechávají se určitou dobu odležet, aby dosáhly svého funkčního
stavu.

Metoda Hot Box
Obecně chráněná teplá skříň je zařízení, které slouží k měření celkového množství tepla procházejícího
z jedné strany vzorku tepelné izolace na druhou stranu pro daný rozdíl teplot, nezávisle na jednotlivých
způsobech šíření tepla.

V rámci výzkumu tepelných reflexních izolací byla zkonstruována nová chráněná teplá skříň. Schéma
této skříně je zobrazeno na (Obr. 3). Tato skříň je vyrobena ze 100mm silného pěnového polystyrénu
typu XPS, vnitřní měřicí skříň má tloušťku 60mm. Vnější rozměry skříně jsou 1200⇥ 1200⇥ 1000mm.
V kompenzační i měřicí části jsou umístěna precizní teplotní čidla typu Pt1000, aby byla v těchto dvou
částech zajištěna konstantní teplota. V chladné části je nízká teplota zajištěna pomocí chladného vzduchu
z chladicího agregátu.

Vzorek reflexní izolace o rozměrech 1000⇥1000mm je uložen mezi teplou a studenou částí. Tento vzorek
se uchytí pomocí dřevěného rámu tak, aby plně doléhal na konstrukci skříně a nedocházelo k únikům tepla.
Před vlastním měřením je nutné stanovit kombinace teplot v teplé a chladné části, při kterých se bude
měřit tepelný odpor jednotlivých vzorků termoreflexních izolací. Základní je kombinace teplot s teplotním
rozdílem 10K, což je doporučeno zkušebním postupem technické normy. Dále byly zvoleny teploty, které
mohou nastat v letním období, kdy na exteriér působí vysoké teploty a nakonec teplota simulující zimní
období.

Proměřované vzorky termoreflexních fóliových izolací
Veškeré použité vzorky reflexních fóliových izolací byly z LDPE bublinkové fólie s bublinami o průměru
30mm a výšce 10mm. Vzorky dále obsahovaly klasickou hliníkovou fólii nebo fólii s povrchem zlatého
vzhledu. Jedná se o vzorky izolací klasického uspořádání, tedy ABA (Al fólie – bublinová fólie – Al fólie),
ale také vícevrstvé izolace. Pro následující značení souvrství izolace budou použity zkratky jednotlivých
vrstev: A – hliníková fólie a BB – „big bubble“, bublinková fólie.

Použité vzorky:

• Vzorek 1 ABBA – klasické uspořádání (2⇥ Al, 1⇥ BB),

• Vzorek 2 ABBABBA – vícevrstvé uspořádání (3⇥ Al, 2⇥ BB),

• Vzorek 3 ABBABBABBA – vícevrstvé uspořádání (4⇥ Al, 3⇥ BB),

• Vzorek 4 ABBABBABBABBA – vícevrstvé uspořádání (5⇥ Al, 4⇥ BB),

• Vzorek 5 ABBABBABBABBABBA – vícevrstvé uspořádání (6⇥ Al, 5⇥ BB),

• Vzorek 6 ABBA – klasické uspořádání, použití fólie se zlatým povrchem.

Po dosazení naměřených hodnot do výpočtového vzorce byly dopočteny hodnoty tepelného odporu při
prostupu tepla vzorkem za daného teplotního rozdílu. Je třeba vzít v úvahu, že tyto hodnoty tepelného
odporu definují pouze tepelně izolační schopnost termoreflexní izolace, do níž nejsou zahrnuty neprovětrá-
vané vzduchové mezery, které vznikají při aplikaci izolace mezi dřevěný rošt, jež hodnotu tepelného odporu
ještě zvýší. Uváděné tepelné odpory R

T

v (Tab. 1) byly zjištěny při největším nastaveném teplotním spádu
17 K a jsou uvedeny.
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Tab. 1 Přehled měřených hodnot tepelného odporu R
T

metodou Hot Box
pro ✓

EX

= �2 �C a ✓
IN

= +15 �C.

č. Vzorek reflexní tepelné fólie R
T

[m

2 ·K/W]

- 3 ⇥ Al + 4 ⇥ BB nenatavené (Al + BB + BB + Al + BB + BB + Al) 1,555 ± 0,018
- 3 ⇥ Al + 4 ⇥ BB natavené (AlBB + BBAl + BB + BBAl) 2,424 ± 0,028
- 4 ⇥ Al + 6 ⇥ BB (Al + BB + BB + Al + BB + BB + Al + BB + BB + Al) 2,804 ± 0,033
- 5 ⇥ Al + 8 ⇥ BB (Al + BB + BB + Al + BB + BB + Al + BB + BB + Al + BB + BB + Al) 2,448 ± 0,029
1 Metalická Al fólie ABBA (Al + BB + Al) 0,760 ± 0,009
2 3 ⇥ Al + 2 ⇥ BB (AlBB + Al + BBAl) 1,661 ± 0,020
6 2 ⇥ Al + 1 ⇥ BB („zlatá fólie“) (AlBB + Al/Au) 1,003 ± 0,012
Poznámka: Uváděné hodnoty nejistoty měření jsou vyčísleny na hladině spolehlivosti 95 %.

Diskuse výsledků
Z naměřených hodnot bylo zjištěno, že téměř veškeré hliníkové fólie stříbrného vzhledu dosahují velmi
dobré odrazivosti. Pokud je hliníková fólie opatřena plastem, odrazivost je nižší, a to v některých případech
o desítky procent. Hliníková fólie zlatého vzhledu má oproti opačné straně stříbrného vzhledu přibližně
o polovinu horší hodnoty odrazivosti. Odrazivost je také závislá na tloušťce hliníkové fólie, silnější fólie
označená TL projevuje nižší hodnoty odrazivosti. Nejlépe se tedy jeví pro souvrství reflexní fóliové izolace
použít klasické hliníkové fólie stříbrného vzhledu menší tloušťky. Nejvyšší schopnost vyzařovat sáláním
projevuje fólie BB na straně PE, vykazuje tedy chování blízké fyzikálně černému povrchu.

6 ZÁVĚR
Experimentální měření reflexních tepelných fólií ukázalo velké přednosti těchto reflexních materiálů a při
jejich použití na stavbách. Nejvýznamnější složkou přenosu tepla je sálání. Právě kvůli tomuto projevu je
velmi důležitá emisivita reflexních fólií, která by měla být co nejnižší, aby míra tepelných ztrát byly co
nejnižší. Dále z výše uvedeného textu vyplývá, že čím vyšší je teplotní gradient u stavebních konstrukcí,
tím příznivějších tepelně izolačních vlastností tepelně reflexní izolace dosahuje. Pokud v exteriéru dosáhne
teplota �15 �C, tepelný odpor se výrazně zvýší.

Reflexní izolace lze ve stavbě aplikovat samostatně bez použití jakýchkoliv dalších izolantů nebo je
můžeme kombinovat s klasickými izolanty jako je například MW. V každém případě je vhodné dodržet
vzduchovou mezeru z obou stran izolace, která nemálo přispívá k jejím příznivým tepelně izolačním
vlastnostem.

Dále byl realizován návrh, sestavení a kalibrace nového měřicího zařízení pro měření tepelného odporu
metodou Hot Box. Tato měřicí metoda slouží ke stanovení tepelného odporu R pouze pro reflexní
bublinkové izolace, umožňuje proměření vzorků při různém způsobu zabudování do stavby i při různých
šířkách přiléhající vzduchové dutiny. Tepelný odpor zkušebních vzorků je značně závislý na skladebném
uspořádání souvrství a druhu použitých dílčích materiálů.

Experimentální měření reflexních fólií ukázalo, že mají velký potenciál využití na stavbách, ale jsou
novým, ještě ne důkladně prozkoumaným materiálem. V jednom stavebním materiálu jsou spojeny tři
důležité fyzikální vlastnosti – tepelná izolace, parotěsná vlastnost a reflexivní schopnost. Výhodou těchto
materiálů je celková recyklovatelnost, snižují spotřebu primárních surovin a zmenšují tloušťku zateplení,
která je vyžadována současnými požadavky na stavební konstrukce.
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Obrázky

Obr. 1 Schéma uspořádání jednovrstvé folie.

Obr. 2 Schéma uspořádání vícevrstvé folie.

Obr. 3 Vzhled měřící skříně s programovým řízením experimentu počítačem.
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Obr. 4 Schéma měřícího zařízení Hot box.
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SUITABILITY OF USE OF SELECTED
EVACUATION TIME CALCULATION METHODS

Martin Szénay*,1

Abstract
Movement of persons in buildings is a complex process that can be expressed in different calculation
methods – from simple to complex. Simplified calculation methods can be used in buildings with simple
geometry. These methods need to be verified to provide results that match real situation. The work focuses
on finding suitability of use of calculation methods of evacuation time according to Slovak standards
and simulation. The method of work is comparison and evaluation of three different buildings. Methods
of calculating evacuation time according to Slovak standards and calculation of evacuation time in
buildingExodus simulation software were tested. If the calculation methods are chosen appropriately with
respect to the character of the evacuation and at the same time the correct value of parameters are entered,
we will be able to obtain evacuation times comparable to real simulation results.
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1 INTRODUCTION
There exist many methods and procedures how to determine time that is necessary for evacuation. When
designing buildings, engineers use methods for the calculation of evacuation times. The methods must be
verified, whether they provide results corresponding to the real situation. In the case of evacuation, this
verification can be complicated in the practice. Different methods can be used for the determination of
time and course of evacuation ranging from simple to complex ones. In the case of buildings with simple
geometry, it is possible to use simplified calculation methods. So a question arise “at which degree are these
simplified calculation methods reliable?” It is necessary to found boundaries, when simpler calculation
methods can be used, and when the simulation is inevitable. One of them is possibility of using simulation
software that will allow ascertaining any possible problems as early as when designing and solving the
evacuation, and at the same time to bring the calculation closer to real results.

Analysis is focused on ascertainment of suitability of selected calculation methods. The comparison of
calculation results when using different values of input parameters is integral part of analysis. Analysed
calculation methods were used for the determination of time of evacuation from three different buildings:
shopping centre, community centre and apartment dwelling house.

2 DESCRIPTION OF ANALYSED BUILDINGS
AND THE PROGRAM

The first building is the shopping centre (Fig. 1). This building has one floor, and 555 persons are present
in accordance with the standard [1]. Several emergency escape routes are present in this building running
to five emergency exits. The second is the building of the community centre (Fig. 2). The building has
2 floors, and 79 persons are present in it according to the standard [1]. The building includes club premises
and one staircase serving as the emergency escape route. The building has one emergency exit.

The last building is the apartment dwelling house (Fig. 3) with six floors, where 110 persons are present
in apartments in accordance with the standard [1]. Individual floors are interconnected with one staircase
forming one emergency escape route running to one emergency exit.

BEXO is simulation software proposed in such a way to simulate evacuation of a large number of
persons from big buildings. Both spatial and time proportions within BEXO are set by the two-dimension
geometry of the building and by simulation clock. The spatial network is mapping geometry of the building,
location of exits, internal sections, obstacles etc. The network consists of nodes and their connections. In
BEXO, the node represents, as a standard, space with dimensions of 0.5⇥ 0.5m, and in general, it has
eight connections with adjacent nodes at 45°. Special properties can be assigned to nodes. For example
nodes corresponding to stairs, obstacles or floor ground plan of space (some properties of the ground) will
be categorised into three different classes. Virtual persons are important part of the program. Various
psychical or physical characteristics (gender, age, aggressiveness and the like) can be assigned to these
persons. The persons can walk from one node to another along interconnections of individual nodes.
Trajectory of each individual person is monitored in the simulation, how he/she creates escape route from
the building, or how he/she overcomes danger of fire such as heat and toxic gases [2, 3].

3 METHOD
Three methods of the calculation of evacuation time were used in the paper: numeric calculation in BEXO
simulation software; simple calculation by parts and single calculation using one formula according to the
standard [4]. Calculating the time of evacuation by part is more similar solution than calculating by one
formula. The difference is that the escape route is divided into parts where the nature of the movement
(plane, stairs) changes. Details of the calculation by parts but also of one formula are given by the Slovak
standard [4].

In order these methods would be mutually comparable, equal input values of door capacity and speeds
of movement of persons had to be used. Therefore capacities of doors (both interior and exit ones) were
set at the simulation to such values that their widths would correspond to actual widths. More detailed
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calculation method by parts was used in single calculations for buildings No. 2 and 3. The calculation
methods using a single formula was used for building No. 1. The following values were substituted in the
case of simple calculations and simulations:

• Capacity of escape routes and doors – K
u

= 1.21 p/m · s (on flat ground) and 0.91 p/m · s (upstairs)
• Movement speed of persons – v

u

= 0.5m/s (on flat ground) and 0, 417m/s (upstairs)
• Width of escape routes according to geometry in meters
• Constant – K

k

= 1 and 0.75 or according to results obtained from simulation
• Length of escape route according to geometry obtained from results of simulation
• Capacity of escape routes and doors (British standard) – K

u

= 1.33 p/m · s
• Movement speed of persons (British standard) – v

u

= 1.2 do 1.5m/s (on the ground) and 0.83m/s
(upstairs)

The calculation of the time of evacuation did not include the smoke, and only persons without
a handicap were considered. Models of buildings were created in the simulating software, and equal
conditions were set for speed of people movement and door capacities. Simulations were implemented ten
times (each simulation included different initial positions of persons), and results were averaged. Time of
evacuation, maximum distance moved and constant were determined from results of simulation. These
values were used for the calculation by parts or using one formula. Next, the simple calculation was carried
out for one person. Models of building were modified in the simulation software, and movement speed of
persons and capacities of doors were set according to values set in advance from British standards (each
simulation included different initial positions of persons), and results were averaged.

Building No. 1 includes five scenarios of evacuation: 5 emergency exits from the building (Sc. 1.1;
Sc. 1.2; Sc. 1.3 a Sc. 1.4). Emergency exit no. 3 (Door_3) did not use any person. Building No. 2 includes
three scenarios of evacuation: whole building (Sc. 2.1), ground floor only (Sc. 2.2), first floor only (Sc. 2.3).
Building No. 3 includes one scenario: vertical staircase as a protected escape route (Sc. 3.1).

4 RESULTS

Tab. 1 Constant values obtained from simulation results.
Sc. 1.1 Sc. 1.2 Sc. 1.3 Sc. 1.4 Sc. 2.1 Sc. 2.2 Sc. 2.3 Sc. 3.1
0.54 0.60 0.73 0.60 0.62 0.75 0.83 0.59

Tab. 2 Evacuation time for Building No. 1.
One formula One formula One formula One formula Simulation Simulation
constant 1.00 constant 0.75 determined 1 person Slovak British

constant Standard Standard
Sc. 1.1 252.83 226.81 207.08 104.59 250.68 205.42
Sc. 1.2 83.26 75.76 70.05 30.91 67.28 57.42
Sc. 1.3 41.13 33.46 32.44 31.21 34.84 20.63
Sc. 1.4 186.65 162.14 146.33 98.50 176.99 132.97

Tab. 3 Evacuation time for Building No. 2.
One formula One formula One formula One formula Simulation Simulation
constant 1.00 constant 0.75 determined 1 person Slovak British

constant Standard Standard
Sc. 2.1 102.69 150.40 133.84 52.86 92.51 51.86
Sc. 2.2 55.07 46.46 46.41 34.92 48.78 33.82
Sc. 2.3 87.66 100.56 106.11 52.86 92.83 47.18

Tab. 4 Evacuation time for Building No. 3.
One formula One formula One formula One formula Simulation Simulation
constant 1.00 constant 0.75 determined 1 person Slovak British

constant Standard Standard
Sc. 3.1 275.92 295.99 264.86 155.60 203.97 110.87
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5 DISCUSSION
Buildings No. 2 and 3 have the vertical nature of evacuation with movement of persons mainly downstairs.
The calculation using one formula and calculated constant demonstrated significantly higher time of
evacuation than the calculation by parts or by simulation – the difference ranges from 22.99 % to 43.26 %.
In order to come near the simulation by results of the simple calculation, the calculation by parts can be
considered the most suitable methods using accurate values of lengths of escape routes obtained from
results of the simulation – the difference ranges from 4.88 % to 27.17 %.

Building No. 1 has the horizontal nature of evacuation; persons are moved mainly on the plane. Results
obtained for this building have demonstrated that when using constants 1 and 0.75, the results do not
draw nearer to the real time obtained from simulation. However, after the substitution of the correct
constant into the calculation using one formula, time of horizontal evacuation can come near to real results
obtained from simulation – difference is ranging from 0.91 % to 5.51 %. At the same time, the calculation
by parts is irrelevant in this case.

When comparing the resulting times of evacuation obtained from simulation with the Slovak and
British input values, a difference up to 43.03% can be seen in favour of the British standards.

6 CONCLUSION
The paper was focused on suitability of the use of selected calculation methods. The time of vertical
evacuation in the case of buildings with several floors should be calculated using the methods by parts, by
which we will achieve the results drawing nearer to the results obtained from simulation. When using the
calculation with one formula, the results are drawing apart from simulation. In the case of buildings with
the horizontal nature of evacuation, it is more suitable to use the calculation with one formula, but the
real value of constant must be taken into account (the average value from the longest and shortest distance
moved by the evacuated person). It is suitable to consider revision of input values used in calculations
because their results are greater by more than 35 % in comparison with British input values.
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Figures

Obr. 1 Geometry of shopping centre – 1st floor.

Obr. 2 Geometry of community centre – 1st and 2nd floors.

138



Juniorstav 2018

Obr. 3 Geometry of apartment dwelling house.
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PROBLEMATIKA LEPENÝCH LAMELOVÝCH
NOSNÍKŮ Z BUKOVÉHO DŘEVA A PODÉLNÉHO

NAPOJOVÁNÍ LAMEL

THE ISSUES IN GLUE LAMINATED BEAMS FROM BEECH WOOD
AND LONGITUDINAL JOINT OF THE LAMELLAS

Eva Šuhajdová*,1

Abstrakt
Bukové dřevo je materiál s výbornými mechanickými vlastnostmi. V kontextu měnící se nabídky dřevní
suroviny ve střední Evropě získává potenciál využití bukového dřeva pro konstrukční účely stále větší
význam. Lepené lamelové prvky mohou být homogenní, kombinované či hybridní. Jednotlivé lamely se
podélně napojují pomocí zubovitých spojů, požadavky na LLD nebo na zubovité spoje pro listnaté dřeviny
však nejsou v ČR legislativně podchyceny. Přesto je toto téma hojně řešeno v oblasti vědy a výzkumu
zejména v blízkém zahraničí.
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Bukové dřevo, lepený lamelový nosník, zubovitý spoj, nosné konstrukce

Abstract
Beech timber is a material with excellent mechanical properties. In the context of the changing supply
of wood raw material in Central Europe, the potential for using beech timber for construction purposes
is becoming increasingly important. The glued laminated elements may be homogeneous, combined or
hybrid. The individual lamellas are connected longitudinally by finger joints, the requirements for glulam
or finger joints for deciduous woods are not legally attributed in the Czech Republic. Nevertheless, this
topic is widely addressed in the field of science and research, especially in the foreign countries.
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1 ÚVOD
Na dřevěné stavební konstrukce je možné použít dřevo jehličnatých i listnatých dřevin vhodných fyzikálních
a mechanických vlastností. Využití jehličnatých dřevin má u nás již dlouhou tradici, a to zejména z důvodu
dostupnosti a snadnosti opracování tohoto materiálu. Tvrdých listnatých dřevin se v ČR v současnosti pro
nosné konstrukce využívá minimálně, zejména z důvodu jeho vyšší ceny, i když v historii hojně využíváno
bylo, jak je uvedeno v [1]. Lze však předpokládat výrazné změny cen řeziva kopírující změny v jeho nabídce.
Podle [3] a [4] lze z důvodu dlouhodobé a trvalé tendence ve změně skladby lesa v budoucnosti očekávat
nedostatek smrkového a nadbytek listnatého, zejména bukového dřeva. Podle [5] bude v budoucnosti,
zejména díky poklesu jeho ceny, z listnatého dřeva nejvýhodnější využívat pro konstrukční účely dřevo
bukové.

2 LISTNATÉ LEPENÉ LAMELOVÉ DŘEVO
Výhody listnatého řeziva oproti jehličnatému jsou zejména prokazatelně výrazně lepší mechanické vlastnosti,
zmiňované očekávané výrazné snížení ceny (zejména buku) oproti očekávanému růstu ceny smrkového řeziva
a udržitelnost. Z nevýhod listnatého dřeva lze naopak jmenovat zejména menší rychlost obnovy a menší
výnosnost z důvodu kratších kmenů méně pravidelného růstu, relativně velkou objemovou hmotnost,
znamenající vyšší váhu prvku oproti jehličnatému prvku stejných rozměrů a v neposlední řadě větší
objemové změny působením vlhkosti (bobtnání, sesychání, borcení) viz např. [6], [7].

Eliminace negativních vlastností rostlého dřeva, jako borcení, vznik výsušných trhlin, omezená délka
profilu aj., je možné dosáhnout výrobou prvků z více dřevěných lamel spojovaných k sobě. Pro lepené
lamelové dřevo se v ĆR vžilo německé označení BSH (Brettschichtholz), případně česká zkratka LLD či
anglická GL (glued laminated timber, glulam). Lepené lamelové dřevo je dle [9] nosný dřevěný prvek
vytvořený nejméně ze dvou v zásadě rovnoběžných dřevěných lamel, které mohou obsahovat jedno prkno
nebo dvě prkna vedle sebe, s opracovanou tloušťkou od 6 mm do 45 mm.

Nosné konstrukce z LLD mají mnoho výhod, mezi něž patří zejména: statická spolehlivost, vyšší
odolnost vůči trhlinám, lepší poměr mezi hmotností a únosností, mimořádná tvarová a konstrukční
variabilita, vysoká estetika přírodní kresby, moderní výrobek, rychlá montáž, ekologické vlastnosti.

Výrobou lepeného lamelového prvku z listnatého řeziva se tedy eliminují některé nedostatky vyplývající
z podstaty materiálu, přičemž jeho výhody zůstávají.

Zvyšující se zájem odborné veřejnosti o téma lepených lamelových prvků z listnatého dřeva je zřejmý
z nárůstu počtu vědeckých článků, jenž lze sledovat na zvyšujícím se počtu výsledků nalezených při zadání
hesla „hardwood glulam“ v databázi Science Direct (Obr. 1).

Možnosti moderního využití listnatých dřevin jsou mnohé, jak je uvedeno v [1] nebo [2]. Jak je
zmiňováno v [5] zkušenosti s výrobou nosných prvků z tvrdého dřeva jsou např. ve Švýcarsku, kde se
využívají zejména dřeviny jako jasan a buk, ale i dub a akát. viz (Obr. 2).

3 MOŽNOSTI SKLADBY NOSNÍKU
Lepené dřevěné hranoly mají výborné mechanické vlastnosti, jsou odolnější vůči vzniku trhlin než řezané
dřevo a lze u nich dosáhnout vysokých estetických kvalit. Představují ideální materiál pro vazníkové
krovy rozměrnějších budov, ale i u menších staveb najdou využití, zvlášť je-li kladen důraz na estetiku
pohledových konstrukcí.

Lepené dřevěné hranoly se vyrábějí z lamel z masivního dřeva vysušeného na předepsanou hodnotu
(15± 3%) [8], takže výsledný materiál je tvarově stálý a odolný jak proti zakřivení, tak proti tvorbě
výsušných trhlin. Podélné napojování lamel se provádí zubovitým spojem, jednotlivé lamely se dále lepí
mezi sebou a zalisují se. Výsledný prvek se posuzuje jako celistvý profil. Tato technologie umožňuje velkou
variabilitu tvarů i konstrukčních vlastností.

Pro lepené lamelové dřevo je u nás platná norma ČSN EN 14 080 Dřevěné konstrukce – Lepené
lamelové dřevo a lepené rostlé dřevo – Požadavky [9]. Omezuje se však pouze na prvky vyrobené zejména
z jehličnatých druhů: smrk (různé druhy), jedle, borovice (různé druhy), modřín (různé druhy), zerav,
tsuga, cypřišek a pouze jediného listnatého – topolu.
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Norma [9] charakterizuje dva typy nosníků podle jejich skladby:

• homogenní lepené lamelové dřevo, kde jsou všechny lamely ze dřeva stejných mechanických vlastností,

• kombinované lepené lamelové dřevo, kde je pro lamely jednotlivých zón – viz (Obr. 3) (vnější zóna
lamel, mezilehlá zóna, vnitřní zóna lamel) použito dřevo různých mechanických vlastností, ale stále
ze stejné dřeviny. Příklad skladby nosníku z kombinovaného lepeného dřeva je uveden na (Obr. 3).

Norma [9] však nepřipouští kombinaci různých druhů dřeva pro lamely jednotlivých zón.
Normativní požadavky na lepené lamelové nosníky z listnatého řeziva lze nalézt v některých evropských

normách, konkrétně v Německu byl v roce 2011 vydán dokument Zulassungsgegenstand: BS-Holz aus
Buche [10] pro bukové lepené lamelové dřevo s platností 2011 až 2014, ve kterém je řada údajů a ustanovení
noremního významu. Obsahuje nejen požadavky na jednotlivé lamely, ale i celé lepené průřezy. Podle [10]
platí pro navrhování lepených konstrukčních prvků z bukového dřeva základní norma DIN 1052 a tedy též
EC 5.

Ustanovení [10] kromě homogenního a kombinovaného LLD definuje i požadavky na hybridní lepené
lamelové dřevo, kde je pro lamely jednotlivých zón možno použít různé druhy dřeva. Konkrétně je v [10]
uvažováno pro vnější zónu lamel dřevo bukové a pro vnitřní zónu lamel (jádro) měkké dřevo. Měkkým
dřevem je zde pravděpodobně myšleno dřevo jehličnaté. Je tedy zřejmé, že [10] jednotlivé druhy mezi
sebou kombinovat připouští.

O výběru dřevin pro výrobu lepených nosníků a jejich případných kombinacích se rovněž zmiňuje
literatura [8], která nedoporučuje použít v jednom konstrukčním prvku kombinaci jehličnatého a listnatého
řeziva s ohledem na značné rozdíly v sesychání. Připouští však kombinaci různých druhů jehličnatého řeziva
při splnění podmínky vysušení na stejnou vlhkost. Zmiňuje rovněž možnost výroby lepených konstrukcí
z tvrdého dřeva (buku, dubu).

Vzhledem k rozdílnému pracování dřeva v radiálním a tangenciálním směru při změně vlhkosti dřeva
se podle [8] vyžaduje v jednom lepeném lamelovém prvku použít lamely s přibližně stejným průběhem
letokruhů viz (Obr. 4). Pokud se má předejít tomu, aby v lepených spojích lamel nedocházelo ke vzniku
velkého vnitřního napětí v tahu kolmo k lepené spáře, má být uspořádání letokruhů ve všech deskách
stejné. Nepříznivý vliv tahových vlastních napětí se omezí též zmenšením šířky jedné lamely v jedné vrstvě
lamelového prvku.

4 MOŽNOSTI PROVEDENÍ ZUBOVITÉHO SPOJE
Pro únosnost celého prvku LLD jsou klíčové styky jednotlivých lamel, a to jak podélné napojování lamel,
tak spojování jednotlivých lamel v rámci tloušťky průřezu. V tomto článku bude dále podrobně popsána
problematika podélného napojování.

Jednotlivé lamely se délkově napojují pomocí zubovitého spoje. Dříve byl pro spoje lamel používán
spoj úkosový se sklonem 1:10 [8]. Kvůli značné délce tohoto spoje byl vyvinut spoj zubovitý, který se
vyznačuje malým odpadem materiálu. V tlačené oblasti rovné 0,2 výšky prvku je možno podle [8] použít
úkosový spoj o příznivějším poměru 1:6, ve střední části průřezu s výškou 0,5 výšky průřezu lze nastavovat
desky tupým srazem.

Zubovitý spoj (finger joint; viz (Obr. 5)) je samostředící spoj vytvořený frézou na drážky opracováním
více stejných, konických souměrných ozubů v čelech dřevěných prvků, které se potom slepí. V evropských
normách se název zubovitý spoj používá pro zubovité spoje v lamelách, zatímco zubovité spoje mezi prvky
LLD jsou definovány jako velké zubovité spoje [9]. Zubovitý spoj se vyfrézuje v čele prkna či fošny, nanese
se lepidlo a spoj se potom slisuje po předepsanou dobu. Požadavky na výrobu zubovitého spoje udává
norma ČSN EN 15497 [11] v Příloze G. Norma [11] se však omezuje na dřevo zejména jehličnatých dřevin,
shodně jako norma [9]. V současné době používané typy spojů jsou tedy navrženy a ověřeny zejména pro
jehličnaté dřevo.

U zubovitého spoje jde v podstatě o to, aby základní plocha průřezu byla nahrazena lepenou plochou
zubů, přičemž účinnost zubovitého spoje, tedy poměr mezi lepenou plochou zubů a základní plochou
průřezu by měla být větší nebo rovna 6, viz (Obr. 6), [12].
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Při spojování lamel mohou být použity jak spoje stojaté (zuby jsou viditelné shora/zespod lamely; viz
(Obr. 7)), tak ležaté (zuby jsou viditelné zboku lamely). Spoj však musí splňovat požadavky na účinnost
zubovitého spoje a pevnost zubovitého spoje musí odpovídat normám [9] a [11]. Prakticky však naprostá
většina výrobců LLD a tedy i zubovitých spojů v ČR používá spoje stojaté, a to zejména z důvodu
jednodušší výroby. Literatura [13] uvádí, že stojaté zubovité spoje vykazují vyšší únosnost než spoje ležaté.

Co se týče délky ozubu, je v ČR pro spojování lamel LLD používána de facto pouze jediná, a to 15 mm.
Tato délka spoje je vyhovující pro smrkové řezivo, ovšem pro bukové je nedostatečná, jak uvádí např. [14].
V Německu je nejčastější používaná délka 20mm [15], ale používá se i 30 mm.

Provedení zubovitých spojů lamel je hojně řešeno v zahraniční literatuře. Např. Bourreau v literatuře [16]
zkoumá provedení zubovitých spojů z různých druhů tvrdého dřeva, kde se ukazuje závislost pevnosti
těchto spojů na několika faktorech souvisejících s lepením, jako je nanášení lepidla, doba lisování a použitý
lisovací tlak. Dalšími faktory jsou objemová hmotnost použitého dřeva, průběh letokruhů a tloušťka lamely.
Jiné práce (např. [17], [18] a další) se zaměřují na lepené spáry, vliv složení lepidel, míru penetrace lepidel
do struktury dřeva a vlhkosti dřeva na formování lepených spár a jejich stabilitu či vliv drsnosti povrchu
pro lepení. Několik numerických a teoretických studií ([14], [19] atd.) se zabývá mechanickými vlastnostmi
zubovitého spoje v souvislosti s modelováním mechanického chování zubovitých spojů. Ve většině případů
je chování lepených spojů popisováno pomocí metody konečných prvků.

Aicher v literatuře [15] popisuje testování pevnosti zubovitých spojů v tahu. Testuje spoje o délce zubu
20 mm, používá lepidlo melaminového typu. Tyto bukové vzorky o průřezu 115⇥ 42 mm dle [15] dosahují
tahové pevnosti kolem 70 N/mm2.

5 ZÁVĚR
Jak uvádí [15] potenciál použití bukového dřeva ve formě LLD pro konstrukční účely získává ve střední
Evropě stále větší význam. Výroba LLD z bukového dřeva je v zásadě dobře proveditelná. V budoucnu
však bude možno bukové dřevo bez problémů na výrobu vysokopevnostních lepených dřevěných nosníků
využít. Podle [2] bude LLD jedním z hlavních účelů využití bukové suroviny. V současnosti se prozatím
na konstrukční účely nevyužívá, a to jednak z důvodu nedostatku legislativních a technických podkladů,
a dále z důvodu nerozvinuté a neprozkoumané technologie zpracování. Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu
výzkumu a vývoje o toto téma i s ohledem na zahraniční zkušenosti však lze předpokládat, že tyto překážky
budou brzy překonány.
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Obrázky

Obr. 1 Výskyt hesla ”hardwood glulam” v databázi Science Direct.

Obr. 2 Příklad střešní konstrukce z bukového lepeného lamelového dřeva, Švýcarsko [20].
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Obr. 3 Příklad skladby nosníku z kombinovaného lepeného lamelového dřeva [9].

Obr. 4 Uspořádání desek podle průběhu letokruhů v lepeném prvku: a – nesprávné uspořádání, b –
správné uspořádání [8].

Obr. 5 Typický profil zubovitého spoje (finger joint), kde lj je délka ozubu (finger length), p rozteč ozubů
(pitch), sklon ozubu, lt vůle v zubovitém spoji (tip gap) a bt šířka tupého zakončení ozubu (tip width) [9].
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Obr. 6 Účinnost zubovitého spoje [12].

Obr. 7 Zubovitý spoj stojatý (vlevo) a ležatý (vpravo).
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A PERSPECTIVE IMPLEMENTATION OF
RENEWABLE ENERGY SOURCE ON THE

CONSTRUCTION EQUIPMENT

Minh Nguyen Tien*,1

Abstract
Most of the uses of renewable energy is in the designing of new buildings - the construction industry
is already an integral part of the newly proposed buildings that each country seeks to achieve by its
objectives entered in the EU in that year. However, there is still uses the potential natural resources that
we can use effectively during realization of construction. Construction site equipment is still part of the
construction of all the civil structures. The correct design of the construction equipment objects and their
usage plays an important role in the overall efficiency of the construction with regard to the execution time,
the resulting price, performance of workers on the construction site and use of deployment mechanisms.
The current trend in construction is not only in the proposal itself, but also the possibility of using natural
resources. Their proper design and appropriate combination of renewable energy sources can contribute
to the overall efficiency of construction. The page gives an example how to proposal a suitable type of
wind turbine to cover installed capacity of the interior and the outdoor lighting (kW) on construction
equipment. Proposal was considered according specific chosen techno-economic feasibility. Data of wind
speed was measured in real construction site which is situated in Bratislava and second data was took
from SHMU(Slovak hydrometeorological institute).
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Wind energy, renewable energy, construction site
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1 INTRODUCTION
Decreasing fossil fuel supplies, global population growth, and the demands of individuals around the world
on energy, exacerbating the dependence of today’s civilization on reliable energy supplies, threats to the
biosphere in which energy is involved, including transport, and resource inefficiency and fuel consumption
create an environment will be significantly different from the relatively irreversible effects on the world
economy and the global climate. Energy demands will grow steadily and will be pumping especially
irreplaceable fossil fuels, which are also a chemical raw material [4]. The construction still requires stricter
conditions for the energy efficiency in buildings, not only in their design, but also from the beginning of
the construction of buildings.

The issue of obtaining energy from renewable sources in addition to existing environmental EU policies
is a key area where attention is focused policy. Therefore, it is possible to expect a significant inflow of
financial resources into the development of these strategic concepts [1]. The main reason for increasing the
share of renewable energy sources (RES) is to achieve the Europe 2020 targets, in which the EU set five
ambitious targets for employment, innovation, education, social inclusion and climate and energy that
should be met by 2020. All Member States have adopted their own national targets in each of these areas.
European Union Member States have committed themselves to reducing greenhouse gas emissions by
20%, by 2020, increasing the proportion of RES to 20% of the final energy consumption, and reducing
the energy consumption by 20 % compared to its projected value in 2007 [5].

2 ALTERNATIVE ENERGY AND SELECTED SPECIES
"Renewable energy is derived from natural processes that are constantly refilled. In its various forms it
is pumped directly or indirectly from the sun or from heat generated deep within the Earth or on the
Earth" [2]. Forms of renewable energies include, for example, solar energy, thermal energy, wind energy or
biomass energy. Next, we will only deal with wind energy. Wind energy originates in solar energy. The
surface of the earth is unevenly heated and results in the temperature difference of the ambient air, which
forms the conditioning factors of the differential pressure. The warmer air escaping from the surface of
the earth rises and cold air is pressed to the surface. This results in movement - the air flow from the
higher-pressure region to the lower pressure area that is subject of the wind.

Basic distribution of the wind turbines
Wind turbines can be divided into two basic types, which determine how the turbine rotates. Wind
turbines that rotate around a horizontal axis are more common (Horizontal Axis Wind Turbines - HAWT),
while vertical axis wind turbines (Vertical Axis Wind Turbines - VAWT) are less commonly used (Savonius
and Darrieus are the most common group) [3].

1) Horizontal Axis Wind Turbines (HAWT) (Fig. 1) Wind turbines of the horizontal axis are a common
style, most of us think when thinking about a wind turbine. The HAWT has a similar design as a windmill,
with knives that look like a propeller that rotates on a horizontal axis.

Advantages: High efficiency, high tower base allows access to stronger wind in windy locations.
Disadvantages: The massive construction of the tower is required to support the gearboxes and the

generators. They require another concealment mechanism to bend the blades towards the wind. HAWT
usually requires a braking or pulling device in high wind forces to stop the turbine before it rotates,
destroys or damages.

2) Vertical Axis Wind Turbines (VAWT) (Fig. 2) Wind turbine of the vertical axis wind turbines has
a main rotor shaft arranged vertically. The main advantage of this arrangement is that the wind turbine
does not have to be directed to the wind. This is an advantage in places where wind direction is very
variable or turbulent.

Advantages: They are quiet, independent of the wind direction, they are more resistant to strong wind
and turbulence, they require a weaker wind, they have a lower height above the terrain, they do not
produce stroboscopic shadow, they do not kill birds.

Disadvantages: They are less efficient, need low-speed alternators.
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Basic data for solution
The paper presents an application of selected renewable energy source in the construction site during
the implementation of the multifunctional residential building. The residential building is in Bratislava –
Petržalka. The multifunctional building has 14 floors and one underground, Gross floor area of the building:
21 044.05 m2. In the project is designed also an outdoor parking, which is located on the south side. This
place will be used during construction for location of construction equipment. The planned location of
renewable sources such as wind systems are contemplated mostly the area over cabins. Assumed of the
construction period is 25 months. Renewable energy for the construction site equipment are designed to
cover the need electricity for the purposes of construction.

3 SELECTED METHOD OF DATA COLLECTION
The things that were used for the measurements were as follows (Fig. 3):

1. Profi color weather station Wifi.
2. Mounting rod mounting plate.
3. Coloured (black and yellow) safety zone labels.
4. Stable electricity take-off points for recording data from the station.

The first step was to set the weather station. Since the wind velocity measurement and its changes are
inexplicable to make the data as accurate as possible and subsequently comparable to SHMU data, the
settings were set so that the data received by the docking station from the external weather station were
recorded every hour. So, the data was set to write down in an hourly interval. An important point was
to choose sites that could be potential wind turbine locations and there will be a weather station. After
expert consultations with an expert, we choose 3 site locations to be different from each other and have
different weather conditions. I chose them as an A, B, C point marked with a yellow colour. See (Fig. 4).
Note: POV - Project of Construction Organization, SHMÚ - Slovak Hydrometeorological Institute. The
procedure for mounting the weather station: before fitting it was necessary to determine the cardinal
points (according to directions). The weather station was fastened to the mounting rod by means of
a fastener and subsequently inserted into the rubber (similarly to the traffic signs) and secured by the
wooden pins against displacement due to stability. This procedure is repeated at other positions.

Description of the first position (A): The meteor station was built over construction containers, which
was about 30m from the SO1, the main building, about 10m from the ground. In its vicinity are not
located any altitude object that would hinder the wind.

Description of the second position (B): The meteor station was installed over the future transformer
station, at a height of about 9m from the ground, which is in the rear part of the building, was part of
the building and is about 15 m from the building.

Description of the third position (C): As the last position, the weather station was located in the front
of the building. On the terraces of the object, which is about 11 m high from the ground. From the front
of the weather station there is a roadway and behind it the main building SO1.

Measurement results
After measuring more than 2 200 dated construction measurements and comparing with SHMU data,
we calculate the relationship between actual data and SHMU data using the R program see (Fig. 5).
The program R is the open source programming language and the software environment for statistical
computations and graphics supported by the R Foundation for Statistical Computing. Language R is
widely used amongst statisticians and data banks to develop statistical software and data analysis. Survey
of data packages and studies of scientific databases show that the popularity of R has increased significantly
in recent years.

From the results of the program calculations, we issued the following coefficients for A position k = 1.08,
B position k = 0.98 and C position k = 1.05.

From the data we received on the site from previous years, following cooperation with the SHMU, it
was possible to find that the average wind speed was 3.8m/s.
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Total electricity consumption for site equipment is calculated using the following formula.
Necessary calculation of power consumption [9]

S0 = 1.1 ·
p
(0.5 · P

1

+ 0.8 · P
2

+ P
3

)2 + (0.7 · P
1

)2 (1)

where:
S0 apparent power [kVA],
1.1 reserve ratio for an unanticipated increase in power,
P
1

the installed power of the electric motors on the building site [kW],
P
2

installed capacity of interior lighting [kW],
P
3

installed capacity of external lighting [kW].

The goal is to cover P
2

and P
3

.
Determination of the input power P

2

:
• Office lighting - 20 W/m2, 90m · 20W/m2 = 1.8 kW.
• Lighting of washbasins, dressing rooms - 10 W/m2, 108 m2 · 10W/m2 = 1.08 kW.
• Stock lighting - 8 W/m2, 120 m2 · 8W/m2 = 0.96 kW.

Determining input power P
3

:
• Lighting of the construction 1.3 km·1.5 kW = 1.95 kW.

Total power consumption P
2

+ P
3

= 5.14 kW/h.
We need electricity coverage for indoor and outdoor lighting when considering 6-hour consumption

and 25 working days a month, so I’ll follow the following formula 5.14 kW/h · 50 h= 771 kW/month.

4 CONCLUSION
Renewable energy must continue to play a crucial role in moving to a more competitive, safer and more
sustainable system. This transition will not be possible without a significantly higher share of energy from
renewable sources. From the analysis results, we can see that we can cover the electricity consumption to
illuminate the entire building site only with wind power. In addition, we can see that the considerable
impact has a speed, and also on the performance of the wind turbine can also affect its location on site
during implementation. These findings are useful in designing the power source’s coverage not only for
wind turbine site equipment but help to build a better relationship to the potential use of natural energy
sources. It can also assist architects and designers in designing to cover the total electricity demand for
the main building. Implementation of renewable resources meets one of the requirements (Environmental
Aware - Alternative energy users were weighed) that provide a bigger BREEAM global rating [10]. With
this suggestion we would like to point out that nature is part of us all and, last but not least, the proposed
solution can also help Slovakia achieve a higher percentage of BREEAM use.
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Figures

Fig. 1 Example - HAWT [6]. Fig. 2 Example - VAWT [7].

Fig. 3 Wind instruments used to measure wind speed [8].
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Fig. 4 Situated drawing of POV and marked places where the weather station was located. (Processed by
the author according to the project by INVEST).

Fig. 5 Measured values - processed in program R.
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OŠETROVANIE BETÓNU A JEHO VPLYV NA
PRIEHYB ŽELEZOBETÓNOVEJ STROPNEJ

DOSKY – KONCEPT EXPERIMENTU

EFFECT OF CONCRETE CURING ON THE DEFLECTION OF THE
REINFORCED CONCRETE SLAB - EXPERIMENT CONCEPT

Marián Bederka*,1

Abstrakt
Železobetónové stropné monolity sa vyhotovujú na stavbách v rôznych klimatických podmienkach. Tieto
teplotné a vlhkostné pomery môžu byť často pre tuhnutie a tvrdnutie betónu nevhodné. Kvalitná betónová
konštrukcia môže byť vyhotovená len pri dodržaní istých opatrení, ktoré negatívne pôsobenie klimatických
podmienok eliminujú. Vytvorenie opatrení na zabezpečenie vhodných podmienok pre tuhnutie a tvrdnutie
betónu nazývame ošetrovanie betónu, ktorého úloha je okrem iného zabezpečiť dostatok vody pre správny
priebeh hydratácie cementu. Existujú rôzne spôsoby ošetrovania, ktoré môžu zabezpečovať potrebné
podmienky tuhnutia a tvrdnutia betónu. Technológie ošetrovania možno rozvetviť do viacerých kategórií
ako napríklad ošetrovanie s použitím vody alebo bez použitia vody apod. V článku je ďalej popísané
ošetrovanie s použitím vody, konkrétne kropenie povrchu konštrukcie vodou. Táto metóda bola vybraná
najmä z dôvodu najčastejšieho použitia v praxi. Experimentálna a teoretická rovina by sa teda dali
neskôr čo najjednoduchšie preniesť na reálnu stavbu. V druhej časti je opísaný koncept navrhovaného
experimentu, ktorým sa budeme snažiť preukázať nutnosť ošetrovania pri stropných železobetónových
konštrukciách. Teoretické poznatky poukazujú, že je možné uvažovať o spojitosti medzi ošetrovaním
a priehybom železobetónovej stropnej konštrukcie, ktorá je popísaná v článku. Objektom experimentu
teda bude experimentálne overiť túto súvislosť.

Klíčová slova
Betón, ošetrovanie, priehyb, strop

Abstract
Monolithic reinforced concrete ceiling structures are constructed in various climatic conditions, which can
often be unsuitable for solidification and hardening of the concrete. The construction of a high-quality
concrete structure is therefore often limited by measures that eliminate the adverse effects of climatic
conditions. A measure that provides the right conditions for concrete hardening, that are used to cure
concrete, whose job is, among other things, to provide enough water for proper hydration of cement.
The necessary conditions for hardening of the concrete are assured by various ways of its curing. Curing
technologies can be divided into several categories, treatment with or without water etc. Further, it deals
with water curing, in particular by immersing the surface of the structure with water. Choosing this
method is the reason for the most common use in practice. Thus, the theory and experiment should
be transferred as soon as possible to the actual building. The second part describes the concept of
the proposed experiment, which will try to prove the need for curing in the ceiling reinforced concrete
structures. From the theoretical knowledge it is possible to consider the connection between the curing and
the deflection of the reinforced concrete structure (in detail in article). Thus, the object of the experiment
will experimentally verify this relationship.
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Concrete, curing, deflection, slab
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1 ÚVOD
Železobetónové stropné monolity sa vyhotovujú na stavbách v rôznych klimatických podmienkach. Tieto
teplotné a vlhkostné pomery môžu byť často pre tuhnutie a tvrdnutie betónu nevhodné.

Kvalitná betónová konštrukcia môže byť vyhotovená len pri dodržaní istých opatrení, ktoré negatívne
pôsobenie klimatických podmienok eliminujú. Vytvorenie opatrení na zabezpečenie vhodných podmienok
pre tuhnutie a tvrdnutie betónu nazývame ošetrovanie betónu, ktorého úloha je okrem iného zabezpečiť
dostatok vody pre správny priebeh hydratácie cementu.

Existujú rôzne spôsoby ošetrovania, ktoré môžu zabezpečovať potrebné podmienky tuhnutia a tvrdnutia
betónu. Technológie ošetrovania možno rozvetviť do viacerých kategórií ako napríklad ošetrovanie s použitím
vody alebo bez použitia vody apod. V článku je ďalej popísané ošetrovanie s použitím vody, konkrétne
kropenie povrchu konštrukcie vodou. Táto metóda bola vybraná najmä z dôvodu najčastejšieho použitia
v praxi. Experimentálna a teoretická rovina by sa teda dali neskôr čo najjednoduchšie preniesť na reálnu
stavbu.

V druhej časti je opísaný koncept navrhovaného experimentu, ktorým sa budeme snažiť preukázať
nutnosť ošetrovania pri stropných železobetónových konštrukciách. Teoretické poznatky poukazujú, že je
možné uvažovať o spojitosti medzi ošetrovaním a priehybom železobetónovej stropnej konštrukcie, ktorá
je popísaná v článku. Objektom experimentu teda bude experimentálne overiť túto súvislosť.

2 BETÓN - OŠETROVANIE PODĽA STN EN 13670
Proces ošetrovania betónu sa nemusí realizovať, stačí prirodzený spôsob ošetrovania, ak poveternostné
podmienky počas požadovaného intervalu ošetrovania zabezpečujú nízku úroveň odparovania vody (napr.
vlhké, daždivé alebo hmlisté počasie). Nevhodné podmienky počasia znamenajú.že sa musí začať s oše-
trovaním bezodkladne po ukončení zhutňovania a zhotovenia finálneho povrchu. Ak je nutné zabrániť
trhlinám na voľnom povrchu konštrukcie, musí sa povrch dočasne ošetrovať pred finálnou úpravou. Pri
použití vysokopevnostného betónu alebo betónu s nízkym podielom potenia sa musia urobiť zvláštne
opatrenia pri ošetrovaní.

Betón sa musí chrániť ošetrovaním z dôvodu:

• minimalizácie plastického zmrašťovania,

• zaistenia dostatočnej pevnosti povrchu betónového prvku,

• zaistenia trvanlivosti povrchovej vrstvy,

• ochrany pred nepriaznivými podmienkami počasia,

• ochrany pred mrazom,

• ochrany pred škodlivými vibráciami, nárazmi a poškodeniami.

Interval doby ošetrovania má byť úmerný vývoju vlastností povrchovej vrstvy betónu. Vývoj je
označený triedami ošetrovania a definuje sa dĺžkou doby alebo percentom zo špecifikovanej 28-dňovej
charakteristickej pevnosti v tlaku (Tab. 1).

Tab. 1 Triedy ošetrovania [1].
Trieda Trieda Trieda Trieda

ošetrovania 1 ošetrovania 2 ošetrovania 3 ošetrovania 4
Čas (počet hodín) 12 nepoužíva sa nepoužíva sa nepoužíva sa
Percento zo špecifikovanej nepoužíva sa 35 % 50 % 70 %
charakteristickej
28-dňovej pevnosti v tlaku

Trieda ošetrovania sa určuje v špecifikácii, tak isto aj zvláštne podmienky ošetrovania. Výber triedy
ošetrovania závisí od triedy vplyvu prostredia, zloženia betónu a hrúbky krycej výstuže. Keďže ACI
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(American Concrete Institute) odporúča ošetrovanie po dosiahnutie 70 % požadovanej pevnosti, je uvádzaný
príklad najkratšieho času ošetrovania pre triedu 4, ktorá zodpovedá pevnosti povrchovej vrstvy betónu
rovnej 70 % špecifikovanej charakteristickej pevnosti betónu (Tab. 2).

Tab. 2 Najkratší čas ošetrovania pre triedu ošetrovania 4 (zodpovedá pevnosti povrchovej vrstvy betónu
rovnej 70 % špecifikovanej charakteristickej pevnosti betónu) [1].

Teplota povrchu betónu (t), °C Najkratší čas ošetrovania v dňoch
rýchly r � 0,50 stredný 0,50 > r � 0,50 pomalý 0,30 > r � 0,15

t � 25 3 5 5
25 > r � 15 5 9 12
15 > r � 10 7 13 21

Vybraným spôsobom ošetrovania sa musí zabezpečiť nízka miera odparovania vody z betónu a povrch
betónu sa musí udržať permanentne vlhký. Vhodné postupy ošetrovania (môžu sa použiť oddelene alebo
postupne):

• ponechanie betónových prvkov v debnení,

• prekrytie betónového povrchu parotesnými plachtami zabezpečenými v miestach hrán a spojov proti
odkrytiu,

• vyhotovenie vlhkých krytov na konštrukcii a ich zabezpečenie proti vysychaniu,

• udržiavanie povrchu konštrukcie vo vlhkom stave tak, aby vlhký satv bol vizuálne rozpoznateľný,

• nanesenie vhodného prostriedku na ošetrovanie na povrch konštrukcie,

• iné efektívne spôsoby.

Množstvo odparenej vody z betónu možno zmierniť zaclonením pred účinkami slnečných lúčov alebo
vetrom (prúdiacim vzduchom) [1], [2].

Pre betóny, ktoré budú vystavené pôsobeniu prostredia s vplyvom X0 alebo XC1 je najkratšia doba
pre ošetrovanie 12 hodín, pričom musí byť dodržaná podmienka, že doba tuhnutia betónu bude menej
ako 5 hodín a teplota neklesne pod 5 °C. Betóny vystavené prostrediu inému ako X0 a XC1 by sa mali
ošetrovať kým pevnosť povrchovej vrstvy nedosiahne 50 % požadovanej pevnosti v tlaku. Teplota povrchu
pritom nesmie klesnúť pod 0 °C pokiaľ betón nie je dosť pevný, aby odolal mrazu (odborná literatúra
uvádza, že hodnota kockovej pevnosti v tlaku musí byť vyššia ako 5 MPa). Naopak vnútorná teplota
betónu by nemala prekročiť hranicu 65 °C [3].

3 OŠETROVANIE BETÓNU S VYUŽITÍM VODY
Medzi najefektívnejšie a najpoužívanejšie materiály na ošetrovanie patrí voda. Ošetrovanie betónu sa môže
byť zabezpečené tradičnými metódami takzvaného mokrého ošetrovania. Týmto sa zabezpečí potrebná
hydratácia, poprípade sa do povrchovej vrstvy dodá chýbajúca voda. V praktickom zmysle nastávajú
isté negatíva. Tieto metódy zväčša vyžadujú veľké množstvo vody, potrebujú dostatočnú mieru kontroly
a sú vhodné najmä pre horizontálne prvky. Nevýhodou je aj stekajúca voda do nižších podlaží, kde môžu
vzniknúť škody (napr. podmáčanie podložia). Napriek tomu sú jedny z najpopulárnejších v stavebníctve
a to najmä kropenie vodou a ošetrovanie vodou nasiaknutými tkaninami. Voda na ošetrovanie by mala
spĺňať požiadavky zámesovej vody podľa STN EN1008. Teplotný rozdiel ošetrovacej vody by nemal
prekročiť 10 °C v porovnaní s teplotou povrchu betónového prvku, ak nie je inak preukázaná neškodnosť
vyššieho rozdielu. Kropenie betónu nie je povolené, ak teplota prostredia klesne pod 5 °C.
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Kropenie povrchu betónu vodou
Vo všeobecnosti najviac rozšírenou metódou ošetrovania stropných dosiek v praxi je kropenie vodou,
preto je pre experiment vybraná z pomedzi množstva iných technológií ošetrovania. Tento spôsob nie je
technicky náročný a preto je asi najviac používaný. Ide o vodu nanášanú na povrch betónu, zvyčajne
pomocou hadíc zakončených tryskami (v praxi väčšinou len polievaním bez trysky), ktorými sa rozprašuje
voda po celom povrchu betónu. Môžu byť na ňu využité aj horizontálne uložené trubky s tryskami, ktoré
striekajú vodu na celý povrch dosky, nevýhodou je možnosť straty tlaku, upchávanie trysiek alebo únik
vody a cena. Aplikovanie tejto metódy v intervaloch vytvára riziko vzniku cyklov, pri ktorých bude betón
suchý alebo vlhký, čo môže spôsobiť praskanie betónu. Využitie je vhodné najmä pri teplotách vysoko nad
0 °C a nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu. Kropenie povrchu je možné začať až po približne 14 hodinách
pri normálnych teplotách, pri nižších sa musí počkať ešte viac, pri vysokých teplotách je to možné už po
4 hodinách alebo skorej. Príliš skorým polievaním resp. kropením povrchu by mohlo dôjsť k narušeniu
povrchu betónu vyplavovaním cementových zŕn, preto je nutné vhodne zvoliť začiatok kropenia. Voda
na kropenie by nemala byť príliš chladná (max. rozdiel teplôt vody a betónu je 10 °C) a prúd vody pri
polievaní by mal byť jemne rozptýlený [4] až [10].

4 KONCEPT EXPERIMENTU
Výskumy viacerých autorov ukazujú, že ošetrovanie má vplyv na dôležité vlastnosti betónu, ako napríklad
na pevnosť betónu v tlaku alebo modul pružnosti betónu. Vplyvom ošetrovania na pevnosť v tlaku sa
zaoberali napr. K.N. Rahal v článku Effects of improper moist curing on flexural strength of slabs cast
under hot weather conditions, B. Ozer a kolektív v článku The influence of initial water curing on the
strength development of ordinary portland and pozzolanic cement concretes, podobnou problematikou sa
zaoberali aj výskumníci na Slovensku v článku [13].

Zmenou modulu pružnosti v závislosti od ošetrovania sa zaoberal napríklad D. Kocáb vo viacerých
článkoch [14] až [16] alebo B.D. Liu a kolektív v článku Effect of moisture content on static compressive
elasticity modulus of concrete. Z týchto poznatkov môžeme uvažovať o vplyve ošetrovania na priehyb
stropnej konštrukcie. Vychádzať môžeme zo statických výpočtov doskovej ohybovej tuhosti D (ktorá
následne vstupuje do výpočtov priehybu ako menovateľ, čiže jej zvýšenie znižuje hodnoty priehybu), ktorej
všeobecný vzorec je E.I, čiže súčin modulu pružnosti a momentu zotrvačnosti [18], [19].

Experiment bude založený na vytvorení modelov stropných dosiek v laboratóriu. Tieto železobetónové
stropné dosky budú mať dĺžku 3,2 m, aby sa dosiahla svetlá vzdialenosť 3,0 m medzi podperami, na ktorých
budú po celú dobu uložené. Šírka týchto dosiek bude 0,6 m. Táto šírka bude vhodná pre vystuženie dosky
oceľovými prútmi a zároveň bude možné vytvoriť viacero vzoriek naraz v laboratórnych podmienkach.
Hrúbka železobetónovej dosky sa určí statickým výpočtom na základe maximálneho zaťaženia, ktoré
na ňu dokážeme v laboratórnych podmienkach vyvinúť. Zároveň nesmie byť doska veľmi tenká kvôli
simulácii dosky na reálnej stavbe. Pri doskách vyhotovovaných na stavbách dochádza k prieniku vody
len do niekoľkých centimetrov, pričom do strednej časti voda už neprenikne. Ak by bola modelová doska
príliš tenká, mohlo by dôjsť k prieniku vody až k stredu prierezu a tým by boli ovplyvnené výsledky
experimentu, keďže v reálnych podmienkach k takémuto prieniku pravdepodobne nepríde vzhľadom
na hrúbky vyhotovovaných dosiek. Ďalej si treba uvedomiť, že v praxi ak sú dosky ošetrované, tak sa
jedná o ošetrovanie horného povrchu dosky. Pravdepodobne so zmenou technológií debnenia za posledné
roky došlo k zanedbaniu zmeny rýchlosti oddebňovania. Pri klasickom tesárskom debnení sa ponechávalo
plné debnenie stropu oveľa dlhšiu dobu, ako sa ponecháva dnešné systémové debnenia. To znamená, že
ošetrovanie zo spodnej časti dosky nemuselo byť riešené, pretože debnenie zo spodnej časti zabraňovalo
úniku vody. V súčasnosti môžu byť stropné dosky čiastočne oddebnené už po 3 dňoch alebo skorej.
V tomto prípade nastáva problém, na ktorý sa zabúda – ošetrovanie stropnej dosky zo spodnej strany. Pri
zanedbaní ošetrovania, ako už bolo spomenuté, dochádza k znižovaniu modulu pružnosti a tým k možnému
zvýšeniu priehybu stropnej dosky. Preto sa experiment zameria na porovnanie priehybu medzi ošetrovanou
a neošetrovanou železobetónovou stropnou doskou.

• Na začiatku sa vyhotoví šesť železobetónových dosiek s nesymetrickým vystužením. Dosky sa
vyhotovia priamo na podperách, na ktorých budú po celú dobu experimentu. Okrem dosiek sa
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vyhotovia aj skúšobné kocky na zisťovanie pevnosti betónu v tlaku.

• Polovica dosiek bude ošetrovaná v zmysle normy STN 13670. Druhá polovica vzoriek bude ponechaná
bez ošetrovania. Počas celej doby experimentu bude zaznamenávaná teplota a vlhkosť prostredia
v okolí vzoriek.

• Doska sa oddební pri 70% navrhovanej pevnosti betónu v tlaku. Po odstránení debnenia sa doska
zaťaží navrhnutým bremenom.

• Po oddebnení sa umiestnia snímače na meranie priehybu.

• V stanovených časových intervaloch sa bude zaznamenávať priehyb stropnej dosky.

• Na záver sa porovnajú hodnoty namerané pri ošetrovaných a neošetrovaných vzorkách.

5 ZÁVER
Po vyhotovení experimentu a nameraní hodnôt priehybov stropných dosiek sa tieto hodnoty spracujú.
Vyhodnotí sa vplyv ošetrovania stropnej dosky na jej priehyb pri konkrétnych podmienkach ošetrovania
a pri zaznamenaných klimatických podmienkach. Ak sa zistí rozdiel v priehybe pri neošetrovanej vzorke
oproti ošetrovanej vzorke, bude možné konštatovať závery o nutnosti ošetrovania a bude možné pokračovať
v experimentoch. Prípadný ďalší výskum v tejto oblasti by sa následne zameral na nutnosť ošetrovania
stropnej dosky aj zo spodnej strany, ktorá je v súčasnej dobe zanedbávaná. Skúmanie tohto predpokladu by
bolo následne vhodné najmä pri spojitých konštrukciách, pri ktorých sa oblasti tlačené a ťahané striedajú
medzi spodnými a vrchnými stranami prierezov železobetónových dosiek.
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Obr. 1 Ošetrovanie v bežnej stavebnej praxi [autor].
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Obr. 2 Vývoj modulu pružnosti ošetrovaných a neošetrovaných vzoriek v čase (vodorovná os znázorňuje
vek vzorky, zvislá os ukazuje hodnotu modulu pružnosti, E

c

– statický modul pružnosti, E
cu

– dynamický
modul pružnosti, N – ošetrovaná vzorka, S – neošetrovaná vzorka [14].
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KONVERTOR Z PROSTŘEDÍ BIM DO PROSTŘEDÍ
PRŮMYSLOVÉHO ROBOTU

CONVERTER FROM BIM TO AN INDUSTRIAL ROBOT

Michal Bruzl*,1

Abstrakt
V tomto výzkumu se zaměřuji na vývoj konvertačního programu pro průmyslového šestiosého robota.
Tento typ robota je typický pro průmyslovou výrobu, kde se většinou všechny jeho činnosti cyklicky
opakují. Našeho robota jsme implementovali do stavebního prostředí, které je zcela odlišné a všechny jeho
postupy se musejí programovat samostatně. V softwaru BIM se vytvoří daný model, který se pomocí
programu přepíše do přirozeného prostředí robota. Ten dle zadaných úkolů a kriterií vymodeluje model
v reálném měřítku.

Klíčová slova
Robot, BIM, konvertor, program, model

Abstract
In this research, I am focusing on the development of a converting program for an industrial six-axis robot.
This type of robot is typical for industrial production, where most of its activities are cyclically repeated.
We implemented our robot to building an environment that is completely different and all procedures
must be programmed separately. In software, BIM creates the model using the program copied to the
natural environment of the robot. That according to the tasks and criteria modeled in real scale model.

Keywords
Robot, BIM, converter, program, model
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1 ÚVOD
Hlavní cíl naší výzkumné práce bylo vytvoření konvertačního programu pro šestiosého průmyslového robotu.
Téma daného projektu úzce souvisí se snahou začlenění robotizace a automatizace do stavebních procesů,
které se díky rozsahu prováděných operací, mobilitě a proměnlivému pracovnímu prostředí zcela liší od
automatizace výroby v průmyslu. Díky robotizaci ve stavebnictví docílíme vyšší bezpečnosti práce, zvýšení
produktivity a dodržení kvality výsledného produktu. Pro výzkum jsme si zvolili robotické rameno, které
se běžně používá v průmyslové výrobě, a adaptovali ho do našich podmínek. Dalším krokem bylo v BIM
softwaru vytvoření modelu objektu, který se pomocí konvertačního programu přepíše do programovacího
jazyku robotu. Robot následně díky zadaným souřadnicím bude schopen objekt vymodelovat v daném
měřítku.

2 IFC – VÝMĚNA INFORMACÍ
Pro tvorbu modelu v BIM prostředí (objekt, prvek) se nejčastěji používají softwary od společnosti Autodesk
(Revit, Naviswork), Graphisoft (Archicad), atd. V těchto softwarech se při exportu a výměně dat používá
mezinárodně uznávaný a běžně používaný formát IFC (Industry Foundation Classes). Ten je vyvíjen
a udržován neziskovou organizací buildingSmart. IFC je obecné datová schéma popisující informační
model budovy, které umožňuje výměnu dat mezi různými BIM aplikacemi. Formát IFC je v podstatě
textový popis modelu, který je možné jednoduše zpracovávat nezávisle na operačním systému a použité
aplikaci. Může být uložen i ve formátu XML jako ifcXML. Nevýhodou zápisu pomocí prostého textu je
velký objem dat, proto byl jako doplňkový formát definován také ifcZIP a ifcXMLZIP, což je v podstatě
zkomprimovaný IFC. Zip formáty jsou určeny především pro archivaci nebo posílání souborů. IFC je
otevřený, veřejně přístupný formát a každý může podle tohoto standardu vyvíjet aplikace pro práci s IFC
modelem. Podmnožinou IFC formátu je MDV (Model View Definition), který definuje požadavky na
zobrazení modelu, co se týká úrovně detailu, množství obsažených informací a účelu použití.

Pro příklad funkčnosti konvertoru jsme si v softwaru Revit vytvořili jednoduchý model základního
prvku, který svými vlastnostmi a parametry odpovídá zdící tvárnici HEBEL (Obr. 1). Ten se dále
vyexportoval pomocí BIM aplikace do požadovaného formátu IFC, kde se dále vyhledala potřebná data
a informace, které se potom transportovali do konvertorové aplikace (Obr. 2).

3 PROGRAMOVACÍ JAZYK KRL
Programovacím jazykem robota je KUKA Robot Language, zkráceně KRL (Obr. 3). KRL je podobný
běžným programovacím jazykům, jedná se o imperativní neobjektový programovací jazyk. Funguje na
stejné bázi jako Pascal. Na rozdíl od G-kódu neobsahuje pouze příkazy pro pohyb nástrojů a strojů, ale
může také deklarovat proměnné a pracovat s podmíněnými klauzulemi. Programovat robota je možné ve
dvou režimech. V uživatelském režimu a expertním režimu. Expertní režim nabízí více možností, umožňuje
využívat řídicí struktury jako větvení, cykly, používat proměnné a další možnosti.

Celý program robota se skládá ze dvou souborů. Prvním souborem je soubor typu .src, kde je uložený
zdrojový kód programu. Dalším souborem je datový soubor .dat, který je datovým listem. Může obsahovat
např. souřadnice bodů, na které se bude odkazovat na konvertor.

4 KONVERTOR
V poslední fázi výzkumu byl vytvořen konvertor, který převádí vybraná data a kritéria z IFC souboru do
programovacího jazyku KRL. V robotovi je dále napsán program, který po vložení dat začne automaticky
modelovat objekt (prvek). Z důvodu autorských práv zde nebudu dále rozšiřovat a popisovat samotný
konvertoru.
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5 ZÁVĚR
Před vývojem konvertoru jsme se museli zaměřit na celou řadu problému. Mezi nejvážnější patřila např.
paletizace, kde se robot musel naučit odebírat jednotlivé prvky z palet, tak jak jsou tam vyskládány ve
skutečnosti. Dále se řešil postup vyložení prvků a jeho odchylka a chyba při uložení. Na větší části výzkumu
se stále ještě pracuje. Vývoj a výzkum robotizace ve stavebnictví probíhá již čtvrté desetiletí. Za tu dobu
bylo vyvinuto opravdu sporadické množství robotů, kteří jsou využitelní na stavbě a zároveň je jejich
použití ekonomické, efektivní a opodstatnitelné. Stavebnictví je v tomto ohledu mnohem komplikovanější,
než je výrobní průmysl, vzhledem k tomu, že produkty stavebnictví jsou často neopakovatelné, jedinečné
a při jejich výrobě vstupuje do procesů mnohem větší množství proměnných. Proto se dá očekávat, že
cesta ke komercializaci robotizace ve stavebnictví bude mnohem komplikovanější a delší, než tomu bylo
a je u výrobního průmyslu. Nemyslím si však, že je na místě robotizaci z výše zmíněných důvodů úplně
odmítat. V některých případech je nahrazování lidí stroji na místě z důvodu ochrany pracovníků před
rizikovými činnostmi, a to je jistě oblast zájmu, která by se měla dále zkoumat. Zvýšení efektivity práce,
a tím snížení nákladů, je jistě také zajímavým důvodem zavádění robotizace.
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Obrázky

Obr. 1 Model zdící tvárnice HEBEL.
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Obr. 2 Data z IFC souboru.

Obr. 3 Program napsaný v KRL.
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APLIKACE METODIKY BIM V OBLASTI
PŘÍPRAVY A REALIZACE DOPRAVNÍCH STAVEB

APPLICATION OF BIM METHODOLOGY IN FIELD OF
CONSTRUCTION PREPARATION OF TRANSPORT

CONSTRUCTIONS

Jan Čermák*,1, Čeněk Jarský1

Abstrakt
Článek reaguje na aktuální téma zavádění procesů dle principů BIM v dopravním stavitelství. V příspěvku
je představen návrh projektu integrace a propojování vybraných součástí, jako jsou časové plány, nákladové
kalkulace, technologické informace v komplexní model stavebního projektu. Cílem projektu je nalézt
řešení, které by využilo konvenční softwarové nástroje pro efektivní přípravu stavebního projektu dle
principů metodiky BIM. Předpokládané výstupy projektu bude možno aplikovat v hlavních fázích výrobní
a předvýrobní přípravy stavebního projektu.

Klíčová slova
Stavební příprava, dopravní stavby, metodika BIM

Abstract
The article reacts to the current topic of the implementation of processes according to the BIM principles
in the transport engineering. The paper presents the project of integration and iconnection of selected
components, such as time schedules, cost calculations, technological information in the complex model of
the construction project. The main aim of the project is to find solutions that would use conventional
software tools to effective preparation of construction project according to the principles of the BIM
methodology. The expected outputs of the project will be applied in the main phases of the production
and pre-production preparation of the construction project.

Keywords
Construction preparation, transportation construction, BIM methodology
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1 ÚVOD
V následujícím příspěvku bych rád představil projekt, který v současné době řešíme s p. profesorem
Jarským. Jedná se o zjištění možností integrace moderních metod BIM do oblasti výrobní a předvýrobní
přípravy dopravních staveb. Na základě zjištěných poznatků pak bude vytvořena softwarová aplikace na
bázi konvenčních softwarových nástrojů. Autorem myšlenky na zpracování daného projektu je Ing. Jan
Čermák, který se dlouhodobě věnuje přípravě dopravních staveb a v rámci svého doktorského studia se
zabývá využitím a vývojem softwarových aplikací uplatnitelných při přípravě dopravních staveb. Autor
tak reaguje na zavádění metod BIM do oblasti dopravních staveb. To je aktuální téma nejen pro státní
instituce zabývající se rozvojem a správou dopravní infrastruktury (ŘSD, Krajské úřady, SŽDC). Rovněž
využití v rámci přípravy a realizace dopravních staveb u stavebních firem, jež se jejich výstavbou zabývají,
je též na vzestupu. Nejenže se tak připravují na příchod nové legislativy, která bude vyžadovat využití
těchto moderních metod při přípravě a realizaci stavebních projektů při komunikaci s investorem, ale i pro
usnadnění a optimalizaci procesů v rámci předvýrobní a výrobní přípravy, a především ve fázi realizace.
Projektová dokumentace vč. technických specifikací ve formátech podporujících standardy BIM, řízení
strojů, zpracování časových plánů, plánů BOZP, environmentálních plánů, managementu kvality - v těchto
oblastech je již zavádění v běhu nebo již úspěšně zavedeno. Poněkud horší je situace v bodech týkajících
se zpracování a následném propojování ekonomických, technologických a časových výstupů při přípravě
a realizaci. Proto se tento projekt zaměřuje na zjištění dalších možnosti integrace ekonomických, časových
a technologických plánů v rámci myšlenek BIM při využití konvenčních SW nástrojů.

2 BIM PŘÍPRAVĚ DOPRAVNÍCH STAVEB
Projekt, který řeší náš tým, je zaměřen na dopravní stavby, a to konkrétně na přípravu betonových mostů.
Hlavním cílem je vytvořit pomůcku, která by v souladu s myšlenkou BIM dokázala propojit podrobné
nákladové kalkulace, časové plány a technologický model vybraných procesů a díky tomu by zefektivnila
práci a poskytovala potřebná data z již proběhlých zakázek. V příručkách o problematice BIM se můžeme
dočíst o tzv. 5D plánování, to znamená 3D model doplněný o časový plán (4. rozměr BIM) a o nákladový
model (5. rozměr BIM). Náš projekt s návazností na 3D model neuvažuje a je nahrazen zjednodušenými
schématy řešených konstrukcí. Jeho hlavní přínos pro efektivní a přehlednou práci je:

• tvorba podrobných nákladových kalkulací,

• tvorba podrobných časových plánů,

• přehledná schémata rozdělení konstrukcí na pracovní záběry dle použité technologie,

• přehledy nasazení pracovních zdrojů v čase (pracovníci, materiál, stroje a zařízení),

• databáze technologických, časových a ekonomických údajů z proběhlých staveb,

• vzájemná provázanost všech zadaných údajů v rámci stavebního projektu,

• export a import dat z databáze do ostatních běžně využívaných softwarových nástrojů.

Specifika při přípravě mostních konstrukcí
V rámci přípravy projektu mostních konstrukcí je pro efektivní práci důležité mít všechny podstatné
informace na jednom místě. Náš projekt počítá s vytvořením modelu realizace vybraných procesů, kde
všechny tyto informace, kalkulace a časové plány budou propojeny. Konstrukce se rozdělí na pracovní
záběry a v rámci záběrů pak budou probíhat stavební procesy, některé dále rozděleny na dílčí stavební
procesy. K těmto procesům pak budou přiřazeny výrobní zdroje (pracovníci, materiál, stroje a zařízení),
časové údaje a jednotkové ceny a sazby pracovníků a strojů.

Každá mostní konstrukce vyžaduje individuální návrh technologie provádění z důvodů variability
možností její realizace. Zjednodušeně se dá říct, že každá mostní konstrukce je z pohledu realizace unikátní.
Pomineme-li konstrukční řešení, tak vždy je stavba na jiném místě, to znamená vzdálenost výrobních
zdrojů. Možnosti realizace železobetonových konstrukcí pomocí různých systémů bednění, variabilita
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nasazení podpěrných konstrukcí, nemluvě o časové etapizace projektu v rámci různých časových období,
návaznost souvisejících procesů atd. Z tohoto důvodu je nasnadě využití modelu výstavby stavebního
projektu pro plánování realizace a porovnávání variant využité technologie z pohledu času a nákladů.
Kromě vytváření podrobných nákladových kalkulací, časových a technologických modelů vybraných
procesů, je potřeba vytvořit nástroj, kde bychom mohli sledovat a optimalizovat délky nasazení pro:

• bednící systémy spodní stavby (základy, opěry, pilíře),

• bednicí systémy nosné konstrukce,

• betonážní vozíky říms,

• podpěrné skruže (pevné skruže, přesuvné skruže, betonážní vozíky pro letmou betonáž),

• velké zvedací prostředky (autojeřáby, věžové jeřáby),

• pracovní lešení a závěsné pracovní lávky,

• speciální čerpací soustavy betonu (speciální betonáže).

Model stavby
Model stavby v našem pojetí si můžeme představit jako souhrn souvisejících dat propojených pomocí
konkrétního stavebního projektu. Tato data jsou například technologické informace (schémata konstrukcí,
rozdělení na záběry, technické a technologické specifikace, nasazení strojů a zařízení atd.), časové informace
(časové plány, délky dob jednotlivých procesů a dílčích stavebních procesů, jednotkové pracnosti procesů
atd.) a ekonomické informace (jednotkové ceny, hodinové sazby pracovních sil, hodinové sazby strojů,
sazby za pronájem atd.).

Postup tvorby modelu je pak následující:
1. Import výkazu výměr,
2. Sestavení schémat řešených konstrukcí, rozdělení na záběry,
3. Určení stavebních procesů v rámci jednotlivých pracovních záběrů a navázání na položky výkazu

výměr,
4. Rozdělení stavebních procesů na dílčí procesy (závisí na stupni agregace),
5. Zvolení konkrétní technologie,
6. Přiřazení výrobních zdrojů,
7. Určení délky trvání procesů a dílčích stavebních procesů,
8. Přiřazení jednotkových cen, hodinových sazeb a sazeb pronájmů,
9. Tvorba časových plánů určením sledu procesů a dílčích stavebních procesů,
10. Porovnávání dat s údaji předešlých obdobných projektů z databáze.

3 PŘÍNOS VE FÁZÍCH STAVEBNÍHO PROJEKTU

Nabídková příprava
V této fázi jde především o zjištění předběžných nákladů, předpokládaných časů a zjištění informací
o potřebném množství výrobních zdrojů včetně jejich vzdálenosti na stavbu. Prověřují se místní podmínky
a probíhá prvotní návrh technologie výstavby a jejího nákladové vyhodnocení. V případě vice variant pak
dodavatel porovnává časové a nákladové parametry.

Výrobní příprava
Ve fázi výrobní přípravy se zpřesňují nákladové kalkulace i časové plány v návaznosti na vybranou
technologii, která by již měla být stanovena. Do modelu se zapracovávají podrobnější data získaná
z realizační dokumentace. Dochází k finálnímu rozhodnutí o rozdělení realizace prací vlastními a cizími
zdroji.
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Realizace
Během fáze realizace je pomocí modelu výstavby kontrolováno plnění stanovených plánů, jejich aktualizace
a přehled využití zdrojů. Rovněž jsou zaznamenávány změny, které během realizace vyvstaly. Aktuální
data budou zaznamenávána, porovnána s údaji z výrobních plánů a uloženy do databáze, která poslouží
jako podklad pro tvoření nových budoucích modelů výstavby.

4 ŘEŠENÍ PROJEKTU

Průběh řešení projektu
Předpokládaný sled činností při řešení projektu:

1. Vypracování rešerše v oblasti softwarových nástrojů pro přípravu staveb využívajících principů
BIM,

2. Konzultace se zástupci praxe,
3. Výběr vhodných konvenčních softwarových nástrojů využívaných při přípravě staveb a posouzení

jejich možné interakce,
4. Naprogramování aplikace pomoci VBA a SQL,
5. Zpracování multimediální příručky a metodiky,
6. Prezentace výsledků (příspěvky na konference, články v odb. literatuře).

Hlavní výstupy projektu
Výstupem projektu bude softwarový nástroj - aplikace naprogramovaná ve VBA, která bude převádět
a sjednocovat výstupy (nákladové kalkulace, rozpočty, časové plány, technologické informace) dle standardů
BIM. Tato aplikace bude doplněna o textovou část, kde bude navržena a popsána metodika fungování
a struktura systému. Textová část bude provedena formou multimediální příručky, kterou bude možné
společně s aplikací stáhnout přes webové rozhraní například na stránkách katedry technologie staveb nebo
přes samostatnou webovou stránku, která by pro tyto účely byla případně zřízena.

Charakteristika řešitelského týmu
Tým je složen ze studenta doktorského studia a jeho školitele. Oba působí na katedře technologie staveb na
Fakultě stavební ČVUT a věnují se vývoji softwarových aplikací pro podporu a přípravu realizace staveb.
Výsledky grantu a data získaná během práce na tomto grantu přímo podpoří disertační práci autora.

5 ZÁVĚR
V předchozích odstavcích byl představen projekt na prověření možností a vytvoření softwarových pomůcek
pro podporu přípravy a realizace staveb využívajících principy a standardy BIM v oblasti dopravního
stavitelství. Vzhledem k tomu, že projekt je teprve v prvotní fázi a čeká na podporu studentské grantové
soutěže ČVUT, byl v článku nastíněn pouze náhled do řešené problematiky a základní předpokládaná
podoba fungování budoucího systému. Doufám, že se mi podařilo náš nápad v základních obrysech
představit a v následujícím roce ho společně s panem profesorem realizovat. Může tak vzniknout nejen
užitečný nástroj pro pracovníky stavebních firem, ale i zajímavá pomůcka pro podporu výuky. Samozřejmě
jsme si vědomi toho, že nepřinášíme do problematiky BIM něco převratně nového. Jde nám především
o zaměření se na slabá místa v úzce zaměřeném odvětví dopravních staveb, konkrétně mostního stavitelství
a následně pro ně navrhnout odpovídající řešení. Díky zkušenostem z praxe můžeme vytvořit systém,
který vyhoví požadavkům na efektivní práci v oblasti předvýrobní a výrobní přípravy staveb.
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VÝSTAVBA ZELENÝCH STŘECH NA ÚZEMÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

CONSTRUCTION OF GREEN ROOFS IN THE CZECH REPUBLIC

Martin Hejl*,1

Abstrakt
Tento článek sleduje možnost, která se nabízí na obnovu a přirozený návrat vegetačních ploch do
center měst. Tou je výstavba vegetačních střešních souvrství. Úvod práce je zaměřen na vývoj výstavby
vegetačních střech od první dochované zelené střechy nacházející se u zámku v Lipníku nad Bečvou až do
současnosti. Následně je zde popsán význam a funkce vegetačních střech pro obyvatele, a to i ze stavebního
a ekologického pohledu. Dále poté práce obsahuje obecné rozdělení podle typů konstrukcí včetně jejich
popisu a ceny. V neposlední řadě je zde popsána rekonstrukce nejstarší vegetační střechy v České republice.
Je zde rozebrána moderní konstrukce a doba rekonstrukce střešní zahrady. V práci se mi podařilo shrnout
veškeré výhody a nevýhody vegetačních střech oproti střechám klasickým. Výsledky této práce umožňují
detailní pohled na vývoj vegetačních střech a na základě práce je možné navrhnout možnosti pro zrychlení
prací na vegetačních střechách.

Klíčová slova
Zelená střecha, skladba zelených střech, střešní konstrukce, historie zelených střech

Abstract
This article is mainly focused on the development of vegetation roofs in the Czech Republic. Subsequently,
it contains the significance of the function of vegetation roofs and the general classification according to
the types of buildings including their description and price. Last but not least, there has been described
the reconstruction of the oldest vegetation roof in the Czech Republic on the building. Also there has been
described a modern design and reconstruction of the roof garden. At article I have been able to summarize
all the advantages and disadvantages of vegetation roofs compared to classical roofs. The results of this
work provide a detailed view of the development of vegetation roofs and on the basis of the work it is
possible to suggest possibilities for accelerating work on vegetation roofs.

Keywords
Green roof, compostion of green roofs, roof construction, history of green roofs
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1 ÚVOD
Počet obyvatel stále roste, a proto jsou čím dál tím více využívány plochy v našem okolí pro lidská sídla
a stavby průmyslových, obchodních či administrativních budov. Na okrajích měst vznikají nové čtvrtě,
které degradují úrodnou půdu a ničí schopnost krajiny přirozeně zadržovat vodu. Voda, o kterou takto
přicházíme, následně chybí v celém řetězci přírodních cyklů a lidé jsou nuceni odčerpávat čím dále více
vody z podzemních zásob, které však nejsou přirozeně doplňovány do původního objemu. Nabízí se nám
ovšem varianta, jak je možno i přes zastavění zelených ploch tyto plochy rehabilitovat, a to především
za pomocí „zelené architektury“. A to ať už za použití parků, zelených fasád anebo především zeleného
zastřešení budov pomocí vegetačních střech.

Objevuje se spousta otázek ohledně vegetačních střech například: Jak jsou užitečné? Jakou mají tradici
v rámci naší republiky? Dokážeme jejich výhody využívat nebo jsou vnímány jako zbytečný luxus? A jak
vůbec probíhá výstavba zelených střech na území České republiky? Je dostatečně rychlá a efektivní nebo
zdlouhavá a zbytečně drahá? Toto je jen několik otázek, na které pravděpodobně není možno v rámci
jednoho článku uspokojivě a dostatečně odpovědět. Nicméně i tak je úkolem tohoto článku ozřejmit alespoň
část z nich a ukázat, jak se vyvíjela výstavba zelených střech v rámci České republiky za poslední desítky,
stovky let. Jakých úspěchů bylo na tomto poli dosaženo a Jak pokročila výstavba v rámci materiálů
a časové náročnosti.

2 TEORIE
V samém úvodu je nutno se podívat do historie vegetačních zastřešení na území České republiky. Není
zde možno najít vegetační zastřešení z dob dávno minulých, jako je tomu především na severu Evropy,
kde na přelomu starověku a středověku již docházelo ke vzniku prvních lidských obydlí se zelenými
střechami a jejich tradice je v těchto zemích neustále živá. Kde byly stavěny především z důvodu dobrých
tepelně-izolačních vlastností, kdy bylo nutné udržovat v obydlích co nejstálejší teplotu přes teplá léta
i chladné zimy. Co se týká samotného území České republiky nejstarší známá zelená střecha je datována
do doby, která je nám mnohem bližší, a to do roku 1863, kdy byla navržena stavitelem Josefem Žákem
a Ferdinandem Wenzelem. Tato střecha byla určena jako terasa nad budovou koňských stájí u renesančního
zámku v Lipníku nad Bečvou. Střecha byla poté dále upravována až do současné podoby, která odpovídá
úpravám z roku 1910, kdy byla střešní terasa přebudována na železobetonovou stropní desku. Tím, že
se jedná o původní terasu zámku, tak zde mluvíme o intenzivní zelené střeše, na jejímž povrchu jsou
k nalezení i mnohé cestičky, vytvořené za pomoci směsi písku, jílu a drceného vápence. V současné době
terasa slouží jako součást zámeckého parku v Lipníku nad Bečvou, kde samotný zámek je využíván jako
sídlo městského úřadu. Na této střeše se dá dobře prezentovat i samotný vývoj výstavby vegetačních střech
v rámci Česka, neboť byla v nedávné době rekonstruována za pomocí moderních materiálů a postupů, aby
mohla nadále sloužit svému původnímu určení. Od roku 1863 vznikaly další zelené střechy, především
jako střešní zahrady u zámků a sídel šlechty. Možná i z tohoto důvodu bývá na zelené střechy nahlíženo
jako na zbytečný luxus. Za zmínku stojí například terasa na zámku Konopiště, kde se jednalo o terasu
s vegetací – trávníkem a stromy. Tato střešní zahrada musela být ovšem kvůli častému prosakování
několikrát rekonstruována. Další zelené střechy poté začaly vznikat v první polovině 20. století. Mnoho
z nich nebylo dochováno do dnešních dnů jako např. Střešní zahrada na Union bance v Brně či na budově
Baťovy továrny ve Zlíně. Ve druhé polovině 20. století byly vybudovány další zelené střechy především
na veřejných a reprezentativních budovách jako je jízdárna Pražského hradu, terasa hotelu Thermal
v Karlových Varech, obchodní dům Prior v Brně. . . ). V letech od konce 2. sv. války do roku 1990 vzniklo
na území ČR zhruba 15 000 ha ozeleněných střech. Od počátku devadesátých let docházelo k růstu počtu
zelených střech na našem území. Nicméně jejich nárůst se dá počítat v řádech procent a za sousedními
státy jako je Německo či Rakousko stále zaostáváme.

Před samotnou stavbou vegetační střechy je nutné se zaměřit na její význam a její funkce. Kdy se
vegetační střechy řadí do mnoha kategorií. Jako první by bylo vhodné zmínit se o funkci urbanistické
a krajinářské. Čímž se rozumí to, že se jedná o místa vytvořená k příjemné relaxaci, kterých se v centrech
měst čím dál tím více nedostává. Tento typ zastřešení se dá také využít k rozšíření životního prostoru
i pro další živočichy, a tedy nejen pro člověka. V neposlední řadě se také podílí na zvýšení počtů zeleně
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v krajině. Mezi funkce, které by bylo potřeba zmínit se řadí i enviromentální funkce vegetačních střech,
protože střešní vegetace se významně podílí na zpomalení pohybu vzduchu a snižuje tím prašnost prostředí.
Dále se podílí na zadržování dešťové vody, a tím pádem i jejímu navrácení do koloběhu vody v přírodě.
Rostliny z dešťové vody jsou schopny absorpce polutantů – především poté mědi a olova, kterým je takto
zabráněno v jejich dalšímu pronikání do spodních vod a řek. Podílejí se také na zvýšení vlhkosti vzduchu
díky zadržování a následnému odparu vody, čímž dále přispívají ke snižování teplotních výkyvů.

Dále je nutné se při výstavbě zelených střech zabývat jejich stavebními výhodami a nevýhodami. Jako
zjevná výhoda se jeví jejich estetika v rámci prostředí. Nicméně být toto jedinou výhodou pro výstavbu
zelených střech, tak by to bylo málo, a proto je nutné zmínit i další výhody výstavby zelených střech.
V případě vegetačního souvrství se jedná o přídavnou tepelnou izolaci střechy, kdy se obecně udává snížení
tepelných ztrát střechy v případě jejího ozelenění o 10 až 30%. Vegetační vrstvy se významně podílí na
ochraně hydroizolací před jejich degradací vlivem ultrafialového, infračerveného záření a kolísáním teplot,
kdy u klasické střechy můžeme pozorovat teploty průměrně od -3,6 °C po 65 °C, v případě vegetačních
střech se toto rozpětí pohybuje od -0,8 °C po 30 °C. Tímto bylo tedy prokázáno výrazně menší namáhání
hydroizolační vrstvy v důsledku střídání teplot. Samotná vegetace se dá také použít ke zlepšení akustických
vlastností střechy, kdy se zvýšení zvukové pohltivosti střešní konstrukce pohybuje až v rozmezí 3 dB.
Substrát sám o sobě by se dal nazvat díky své funkci jako přídavná kročejová izolace. Retenční schopnosti
zelených střech se využívají pro snížení zatížení kanalizační sítě, kdy bylo naměřeno snížení zatížení
u extenzivních vegetačních střech až o 30% a u intenzivních vegetačních souvrství dokonce až o 50%.
V neposlední řadě je nutno zmínit i samotná ochrana, kterou souvrství poskytuje pro nosnou a hydroizolační
vrstvu před mechanickým poškozením, či zvýšení účinnosti fotovoltaických panelů. Nicméně ať se v rámci
těchto výhod zelené střechy ukazují jako skvělé řešení mnoha problémů i ony se potýkají s jistými problémy
a nevýhodami. A to především, že v rámci České republiky v podstatě neexistuje žádná finanční podpora
od státu pro zřízení zelených střech na rozdíl například od Německa, kde se již od 90. let 20. století
objevuje řada podpůrných programů pro zavedení vegetačních střech. Na obranu České republiky se zde
dá mluvit asi snad jen o podpoře pro zelené střechy v rámci dotačního programu Zelená úsporám, kdy
zatím v poslední etapě se dostalo i k podpoření výstavby vegetačních střech za účelem retence vody. Mezi
další nevýhody zelených střech, které se již dají nazvat čistě stavebními, popřípadě estetickými, se řadí
především jejich vyšší cena oproti klasickým střechám a vyšší pracnost při jejich konstrukci. Pracnost,
jako taková, se potom může dát do spojitosti s další nevýhodou, a to je potřeba kvalitního provedení,
kdy v případě nekvalitního provedení vegetačního souvrství dochází k riziku zatékání vody do konstrukcí
stavby. Samostatným rizikem je poté vegetace, kdy některé druhy rostlin by mohly způsobovat alergie
a vlivem opadu listů, květů a větví dochází k biologickému znečištění.

Dalším, velmi důležitým parametrem pro výstavbu zelené střechy je nutnost rozhodnout o jejím typu,
který se především promítá v samotné ceně vegetační střechy. Rozeznává se základní čtveřice typů a to
biotopní, extenzivní, polo-intenzivní (semi-intenzivní) a intenzivní.

U biotopního vegetačního souvrství se nepočítá se zakládáním vegetační zeleně a plochy se nechávají
volně pro přirozený nálet rostlin. Dochází zde tedy k úsporám za nákup rostlin a péči o vegetační vrstvu.
Optimální výška substrátu se udává od 6 cm do 12 cm. Údržba se sestává z odstraňování nevhodných
náletových rostlin jednou až dvakrát do roka. Orientační cena biotopního souvrství se poté udává od 1 430
do 2 350 Kč/m2.

V případě extenzivního ozelenění se již uvažuje se zakládáním samotné vegetační vrstvy a je také
uvažováno i s péčí o tuto vegetaci, byť minimální (závlaha v době extrémního sucha, doplňování živin
atd.). Mocnost substrátu se volí od 2 cm do 20 cm. Je vhodná pro nepochozí střechy a jako vhodné rostliny
se doporučují mechy, rozchodníky, netřesky a různé druhy bylin a trav. Jako orientační cena pro extenzivní
souvrství se poté udává cena od 1 490Kč/m2 do 3 300Kč/m2. Při konstrukci polo-intenzivní střechy se
stále jedná o nenáročnou zeleň, ale střechy se již zpravidla navrhují jako pochozí, především s travinami,
bylinami a keři. Tloušťka substrátu se pohybuje mezi 15 cm a 30 cm. Orientační cena je poté 1 730 Kč/m2

do 4 600 Kč/m2.
Intenzivní vegetační střechy se vyznačují potřebou stálé péče a údržby. Tloušťka substrátu se pohybuje

od 30 cm výše, kde jediným limitem pro vegetaci se udává hloubka kořenů a výška, která nemá přesahovat
10 m. Tento typ zastřešení se začíná využívat i v zemědělství, kvůli neustálému úbytku orné půdy. Orientační
cena se pohybuje od 2 300 do 7 900 Kč/m2.
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Spousta dalších členění je ovlivněna především návrhem projektanta a schvalovacím procesem na
příslušném stavebním úřadu. A to ať už se jedná o přístupnost střechy, její funkce či skladba vegetačního
souvrství nebo sklon nosné střešní konstrukce, kde je nutné říci, že vegetační střecha lze aplikovat na
téměř jakýkoli sklon, ale čím je střecha strmější, tím se stává náročnější na realizaci a samotný návrh,
od čeho se také zvyšuje její cena a délka výstavby. Samozřejmě existují i další členění zelených střech,
nicméně ty už při samotné výstavbě většinou není téměř možné změnit. Jedná se například o prostorovou
vazbu na terén.

Co se týká samotné výstavby zelených střech je nutné se vrátit na samotný začátek zelených střech
v Čechách, a tedy i samotný začátek tohoto článku na zámek v Lipníku nad Bečvou, kde v roce 2005
byla provedena rekonstrukce střešní zahrady moderními postupy tak, aby byla zachována střešní zahrada
po skončení prací. Na začátku prací musela být nejdříve odčerpána stávající zemina až po hydroizolaci
z asfaltových pásů (jednalo se o 30 cm vrstvu), u kterých bylo zjištěno, že jsou stále v dobrém stavu. Na
celé ploše střešní zahrady tak byla původní hydroizolace vyspravena paropropustným nátěrem a na takto
upravený základ byla položena PE fólie, tepelná izolace z pěnového polystyrenu EPS S 100 a hydroizolační
membrána, která byla vyvedena přes balustrádu až do odtokového žlabu, kde byla zakončena pod měděným
oplechováním. Poté následovala samotná skladba intenzivní vegetační střechy – separační geotextilie,
hydro-akumulační vrstva z nopové fólie, další separační geotextilie, síťovaná ornice a samotný vegetační
substrát. Aby bylo zamezeno splavování zeminy do žlabů, je po obvodu žlabů zřízena svislá dilatační
vrstva z tvarovaného žárově zinkovaného tahokovu. Důležitým detailem, který zde byl zřízen bylo zajištění
dilatace, aby se v případě náhodného zamrznutí zeminy zamezilo bočním tlakům na balustrádu, proto
byly ve skladbě jednotlivých vrstev aplikovány svislé pruhy stlačitelných materiálů. Protože se jedná
o zelenou střechu intenzivní, je možno najít na jejím povrchu cestičky, které byly vytvořeny ze směsi jílů,
písků a drceného vápence s úpravou proti prorůstání trávy. Cesty byly od zeminy odděleny pomocí žárově
zinkovaného plechu tl. 8 mm. S dilatacemi po 3 m. Uprostřed plochy se nachází fontánka, která byla
demontována a nahrazena dokonalou replikou. S ohledem na to, že byly nalezeny dochované fragmenty
původních plánů bylo ozelenění řešeno bez prostorů pro improvizaci pomocí těchto plánů. Celá zahrada
byla zároveň řešena i pro snadnou údržbu malou mechanizací a pro bezproblémový pojezd sekačky.
Rekonstrukce střešní zahrady o rozloze 680m2 byla poté v září roku 2006 ukončena. Samotná realizace
vegetačních souvrství trvala přibližně od května roku 2006 do září roku 2006.

3 ZÁVĚR
Jak je možno vidět z jednotlivých dat v rámci České republiky dochází k neustálému nárůstu realizací
vegetačních střech, zejména extenzivních zelených střech pro rodinné domy. V případě intenzivních se
obvykle jedná o střechy na veřejných či reprezentativních budovách. V případě soukromého sektoru
stavebnictví se nicméně stále jedná pouze o realizace v rámců několika desítek domů ročně na území celého
státu, což je v porovnání se sousedními krajinami stále málo. Kdyby byly porovnány ceny jednotlivých
vegetačních střech s klasickými, tak v případě nejlevnější varianty není možno se dostat pod 1 400 Kč/m2,
zatímco v případě nejlevnější možné varianty ploché střechy s hydroizolační vrstvou z mPVC fólie a tepelnou
izolací provedenou z EPS100 S tl. 180mm se pohybuje cena od 775Kč/m2, v případě šikmé střechy se
tato cena pohybuje od 570Kč/m2. Je tedy vidět, že cena vegetačních střech je stále důležitým faktorem
pro jejich větší rozšíření na našem území. Nicméně v současnosti je možné v rámci státního dotačního
programu Zelená úsporám možné žádat o dotaci až 500 Kč/m2, čímž se cena vegetační střechy zredukuje
až na 900Kč/m2. Z čehož stále sice zelená střecha vychází jako nejdražší varianta, ale již se nejedná
o téměř dvojnásobnou cenu oproti ostatním typům zastřešení. Výhody, které zelená střecha přináší pro
dům a samotné okolí domu, jsou nespornou výhodou.

Dalším problémem, se kterým se zelené střechy potýkají v boji o své rozšíření, je jejich pracnost a časová
náročnost, zatímco skladba klasické ploché střechy je realizovatelná v rámci, dní v případě vegetačních
střech se tato doba pohybuje téměř na dvojnásobné době a to v případě, že by střecha byla osázena za
pomocí travních koberců, které jsou v rámci samotné realizace pro vegetační střechy v současné době
na našem území jedinou možnosti v případě, že investor by trval na okamžitém zeleném porostu střechy
v okamžiku předávání stavebního díla. Nehledě na to, že samotná přeprava materiálu je velmi nákladná
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a pracná především na střechách, které by nebyly konstruovány na styku s terénem, kde je možno si
vypomoci těžkou technikou k přepravě vegetačního substrátu a zeminy. V případě konstrukce zelené
střechy bez této možnosti je nutno všechnu zeminu přepravit na střechu ručně. Zvláště v nepřístupných
prostorech může dojít i ruční přepravě substrátu na úroveň střechy. V případě většiny se navíc musí na
střechu přesunout i všechny rostliny, které by na ní měly být vysázeny, kdy k sadbě není samozřejmě
možno použít žádnou techniku, a tak by výsadba probíhala odpovídající dlouhou dobu. V rámci ČR tedy
v současné době neexistuje žádná možnost, jak tuto výstavbu urychlit a zefektivnit. V případě, že bychom
se podívali do zahraničí, je vidět snaha o zjednodušení celého procesu, která se ovšem nachází teprve
na svém počátku a vede především k před připravenosti jednotlivých dílců, ze kterých by se samotná
vegetační vrstva skládala. Jedná se tedy o prefabrikované dílce, které jsou osázeny rozchodníky a bylinami
již v přípravném procesu a tyto dílce jsou dopravovány na stavbu, kde se jednoduše přemístí na střechu
a smontuje se z nich konečná pohledová vrstva, jedná se tedy o velkou úsporu času v rámci stavby. Bohužel
v rámci České republiky nejsou tyto technologie k dostání, a tak čas, pracnost a finanční náročnost
výstavby vegetačních střech je stále poměrně vyšší než u klasických střech. Ovšem co se týká výhod zelené
střechy poráží klasické střechy a díky potřebě retence vody a ochlazování především center měst v letním
období se dá počítat s jejich neustálým rozvojem a v případě, že se podaří zjednodušení jejich stavby pak
můžeme být přesvědčení, že jejich obliba raketově stoupne.
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VYUŽITÍ PRINCIPŮ TECHNOLOGIE ZDĚNÍ
KLENEB PRO NÁVRH ZPŮSOBU REALIZACE

SKOŘEPIN ADITIVNÍ VÝROBOU

USING THE PRINCIPLES OF MASONRY TECHNIQUES FOR
REALIZING CONCRETE SHELLS BY ADDITIVE MANUFACTURING

Michal Kovářík*,1, Henri Hubertus Achten2, Pavel Svoboda1

Abstrakt
Tento příspěvek navrhuje způsob realizace plně tlačených skořepin technologií aditivní výroby za pomoci
robotického výrobního zařízení. Autor na základě rešerše technologií aditivní výroby a technologie výstavby
kleneb tzv. zděním z ruky navrhuje způsob robotizace technologie pro realizaci skořepin bez nutnosti
dočasných podpůrných konstrukcí nebo lešení. Výsledkem této části výzkumu by měl být návrh způsobu
rozdělení skořepiny na samostatně realizovatelné záběry a parametry pro návrh optimální trajektorie
pohybu robotické ruky, nesoucí tiskovou hlavu. Tato trajektorie bude podkladem pro algoritmus, zajišťující
ovládání plně robotického výrobního zařízení na principu robotické ruky, který umožní počítačovou simulaci
realizace skořepiny s cílem dosáhnout časově efektivního provádění.

Klíčová slova
Automatizovaná výstavba, robotická stavební technologie, aditivní výroba, betonové skořepiny

Abstract
This paper proposes a construction technology using robotic apparatus to realize fully compressed concrete
shells by additive manufacturing method. Based on the state of art research of additive manufacturing
technologies and vault masonry construction techniques the author suggests a technology to robotize the
construction method for realization of fully compressed shells without the need of falsework or scaffolding.
The expected result of this research phase should be a method to split the shell structure into the working
shots and the parameters for the design of an optimized trajectory of the robotic arm, carrying the
printing head. This trajectory will be the basis for an algorithm, controlling a fully robotic manufacturing
apparatus based on the robotic arm principles that allows providing a computer simulation of the shell
realization process in order to achieve time-efficient operation.
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Automated construction, robotic construction technology, additive manufacturing, concrete shells
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1 ÚVOD
V posledních dvou desetiletích umožnil rozvoj výpočetních systémů rozmach architektury založené na
tzv. volných formách. U konstrukcí volných forem, namáhaných vlastní tíhou, jako jsou skořepiny, se
vzájemné uspořádání formy a materiálu děje v procesu tzv. hledání tvaru. Dříve využívané metody hledání
tvaru volných forem, fyzické i grafické, jsou v případě výzkumu třírozměrných systémů časově náročné
a pracné [1]. Metoda Analýzy tlačené sítě (TNA), vyvinutá týmem prof. Blocka z ETH Curych, rozšiřuje
grafickou statiku do třetího rozměru pro svislá zatížení a umožňuje návrh čistě tlačených skořepin i pro
volné formy [2]. Spolu s pokročilými metodami navrhování přichází také nové metody fyzické interpretace
volných forem, zvané digitální fabrikace, které umožňují přímou fyzickou interpretaci virtuálních CAD
modelů s danou přesností. Technologie výstavby objektů s architekturou volných forem namáhaných
vlastní tíhou je kromě složité ruční výroby zděním nebo monolitickou betonáží do bednění prováděna také
strojní výrobou panelů metodami digitální fabrikace a konvenční ruční sestavou těchto panelů za pomoci
podpůrných konstrukcí, případně vodících křivek [3]. Takováto hybridní technologie naplňuje potenciál
robotické výroby jen z části, protože ruční montáž postrádá výhody robotické výroby a neodstraňuje
mzdové náklady na realizaci konstrukce, které v zemích s vysokou cenou práce mohou činit realizaci
podobné architektury ekonomicky neefektivní.

V tomto příspěvku se pokouším naznačit způsob, jak plně robotizovat i realizaci in situ a automatizovat
tak celý proces výroby konstrukce s efektem snížení nákladů na její výstavbu v oblasti mezd montážních
pracovníků i nákladů na pomocné konstrukce.

2 SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY

Membránové skořepiny
Skořepiny jsou konstrukční prvky plošného charakteru s dvěma převládajícími rozměry konstrukčního
prvku ( h << b; l) a danou křivostí povrchu. Skořepiny se dají dělit podle různých kritérií. Zvláštním
případem jsou membránové skořepiny, u nichž lze při zatížení vlastní tíhou zanedbat ohybové a kroutící
momenty, zatížení je přenášeno výhradně osovou tlakovou silou. Namáhání působí rovnoměrné rozložení
napětí po tloušťce konstrukce, kdy dochází k tzv. membránové napjatosti (stav napjaté blány). Ideální
profil skořepiny z hlediska minimalizace ohybových momentů, tj. tahové výztuže a trhlin je pro zatížení
vlastní tíhou řetězovka, pro zatížení konstantním symetrickým zatížením parabola [12]. Díky minimalizaci
ohybových momentů a splnění stabilitní podmínky polohy tlakové čáry uvnitř jádra průřezu i při malé
tloušťce umožňují dosahovat i při velkých rozponech v řádu desítek metrů tloušťky v řádu centimetrů,
jsou tedy z hlediska spotřeby materiálu velmi hospodárné [4].

Metody hledání formy
Tvarování konstrukcí, založených na membránové napjatosti vyžaduje projít procesem hledání formy, který
určí výsledný tvar pro zatížení přenášené povrchem konstrukce. Dominantní zatížení, které se používá
k nalezení formy, je obvykle vlastní tíha konstrukce. Metoda hledání forem je ve statice a architektuře
často využívána jako způsob nalezení konstrukce, která působí výhradně v tlaku nebo tahu. Význam
nalezení tvaru, který působí v čistém tlaku, byl v historických dobách zásadní, protože materiály jako
je cihla nebo kámen přenášejí jen velmi malá tahová napětí. Tradiční oblouky a kupole byly prvními
z konstrukcí, jejichž tvar pocházel z principu zavěšeného řetězu. Otočením tvaru zavěšeného řetězu,
který působí čistě tahově bez ohybových momentů, vzniká čistě tlačená křivka. Později, ve 20. století,
bylo využíváno zavěšené textilie, mýdlových bublin a řetězových sítí [5]. Katalánští architekti Gaúdí
a Guastavino navrhovali rozměrné tenké dlaždicové klenby s využitím tzv. grafické statiky [6]. Jedná se
o metodu hledání formy, založené na dvou diagramech, diagramu tvaru, reprezentujícím v rovině průmět
geometrie 3D povrchu, složeného z kloubově spojených lineárních segmentů a diagramu sil, reprezentujícího
rovnováhu vnitřních a vnějších sil, působících na konstrukci, zvaného též Cremonův obrazec [7]. Za účelem
zefektivnění a zrychlení metody grafické statiky s cílem generovat čistě tlačené klenbové plochy byla v roce
2009 prof. Blockem vyvinuta metoda Analýza tlačené sítě (TNA), nabízející použitelné rozšíření pro plně
třídimenzionální úlohy. TNA byla základem volně dostupného plug-inu pro CAD SW Rhinoceros, nazvaný

176



Juniorstav 2018

RhinoVAULT.3 [8], prostřednictvím něhož byla úspěšně otestována na řadě experimentálních projektů
čistě tlačených skořepin [9], [10].

Technologie výstavby kleneb a možnosti redukce montážních podpor
V případě historických kleneb byly využívány dvě základní technologie, zdění na bednění a zdění tzv.
„z ruky”. Zdění na většinou dřevěné bednění bylo prováděno u kleneb valených a jejich variant jako je
klenba křížová, klášterní, atd. Prováděla se buď do celoplošného bednění, tzv. plného zaskružení, což
byla velmi pracná a drahá technologie z důvodu nutnosti vybudovat nové bednění pro každou klenbu,
proto se vyvinula technologie bednění na posuvné ramenáty, která umožňovala u valených kleneb zdít
po samonosných částech a opakovaně používat stejný bednící dílec, který navíc byl o menší velikosti než
pro celou klenbu [11]. Při zdění kleneb z ruky, tj. bez podkladního bednění, pouze s vodícími profily,
není použito žádné bednění, takže konstrukce musí být stabilní v jakékoliv fázi výstavby. Bylo prováděno
u kleneb ve tvaru kopulí a jejich částí jako např. u české klenby, což je geometricky část kulové plochy
nebo plochy rotačního elipsoidu, příp. paraboloidu nad obdélným půdorysem. Zdicí materiál byl kladen
přečnělkovým způsobem po jednotlivých vrstvách, současně maltou spojených s předchozí vrstvou zdiva,
a tedy díky adhezi zdiva a malty působících jako konzolky. Inspirativním historickým příkladem zděné
klenby především z hlediska její originální technologie zdění bez podpůrného bednění je tzv. katalánská
klenba. Technologie realizace této klenby spoléhá na přilnavost plochých, a tedy lehkých dlaždic, zděných
v několika vrstvách na plocho na rychle tuhnoucí maltou. První vrstva dlaždic je vystavěna do prostoru
s použitím rychle tuhnoucí sádrové omítky bez bednění. Díky efektu vykonzolování je po nanesení malty
na dvě tenké strany dlaždice zdivo schopno stability až do doby, než je vyzděna stabilní část konstrukce.
Po svém dokončení slouží první vrstva dlaždic jako ztracené bednění pro druhou a typicky také třetí vrstvu
dlaždic s cílem vystavět dostatečnou statickou tloušťku. Tyto následné vrstvy jsou vyzděny s použitím
standardní malty a jsou vůči sobě pokládány otočené o 45° s cílem vytvořit pevnou vazbu a vyhnout se
lomovým spárám. V případě použití jen jedné vrstvy dlaždic by konstrukce zkolabovala, ale přidáním dvou
dalších vrstev vznikne tuhá skořepina s pevností blízkou železobetonu. Tloušťka výsledné klenby je oproti
klasické římské variantě nízká, ale je ve srovnání s ní schopna přenést výrazně vyšší zatížení. Větší oblouky
nebo klenuté tvary byly při zdění prostorově definovány jednoduše s použitím lehkých dřevěných nebo
drátěných vodičů, zajišťujících referenční body pokládky cihel. Technologii zdění z ruky využívá také tzv.
mexická klenba, která na rozdíl od technologie katalánské klenby, nepracuje s tenkými cihelnými dlaždicemi,
kladenými na plocho, ale používá na míru upravené standardní cihly, které klade pouze v jedné vrstvě a na
výšku. Navíc, na rozdíl od katalánské klenby ke spojování cihel používá běžnou vápenocementovou maltu
o tekuté konzistenci. Tato technologie umožňuje zkušeným pracovníkům s použitím různých vzorů skladby
cihel zaklenutí půdorysu o rozměrech v řádu metrů nízkou klenbou bez jakýchkoli podpor nebo bednění.
Na rozdíl od katalánské klenby ale u této technologie musí být klenba po celém obvodu podepřena stěnou
nebo překladem [12]. Nevyztužené zdivo má zanedbatelnou pevnost v tahu, proto tvary kleneb musí vést
k čistě tlačeným konstrukcím. Toho může být dosaženo s výhodou procesem hledání formy [13].

Oddělené prvky jako jsou cihly nebo kamenné bloky mohou být sestaveny do stabilních konstrukcí bez
mechanických spojů nebo lepidla ve spáře nejen vhodným uspořádáním do oblouků, ale také s využitím
tření a/nebo přečnělkováním či vyvážením do statické rovnováhy. Navíc, v kombinaci se znalostí logiky
stavění, může být potřeba montážních podpor omezena nebo zcela eliminována. Například iglú může být
postaveno bez montážních podpor vyřezáním bloků ledu tak, že jsou poté sestaveny do spirály. Zděné
kupole mohou být také postaveny bez montážních podpor při postupu prací ve stabilních úsecích, s každým
dokončeným prstencem cihel je konstrukce v rovnováze a během výstavby prstence zabraňuje přilnavost
malty sklouznutí jednotlivých cihel. Podobné přístupy mohou být teoreticky aplikovány k výstavbě skořepin
volných forem z dílců, využívající konečný počet závěsů a kotevních bodů. Význam takového výzkumu
spočívá v nalezení strategií a optimalizačních algoritmů pro skladbu diskrétních struktur s minimálním
množstvím podpor nebo dokonce lépe pouze s několika "pomocnýma rukama” [14].

Technologie digitální fabrikace (DF)
Digitální fabrikace v architektuře je relativně nedávný fenomén, který se během posledních cca 20
let rozvinul do té míry, že je dnes standardním objektem kritické diskuse praktikujících profesionálů
i akademických kruhů. Svým charakterem patří do podskupiny systémů CAD a CAM, protože využívá
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počítačem řízené stroje jako nástroje k obrábění nebo vytváření dílců. [15]. Ke kategorizaci technik digitální
fabrikace je možno přistupovat různými způsoby. V této práci používám vedle toho vlastní dělení podle
toho, jakým způsobem je geometricky zhmotněn výsledný fyzický objekt, které dle mého názoru lépe
vyhovuje potřebám specifického oboru stavebnictví. Techniky digitální fabrikace se obecně dělí do těchto
hlavních kategorií [15]:

• CNC řezání (CNC Cutting),

• Odebírání – Subtraktivní výroba / CNC obrábění (Subtractive Manufacturing / CNC grinding),

• Tvarování – Formativní výroba (Formative Manufacturing),

• Přidávání – Aditivní výroba / 3D tisk (Additive Manufacturing / 3D printing) – dále v textu AM.

Samostatnou kategorií je pak Robotická skladba (Robotic Assembly).

Základem digitální fabrikace je digitalizace výrobního procesu, která navazuje digitalizaci návrhu
výrobku / stavby, spočívající ve vytvoření virtuálního návrhu objektu, který chceme zhmotnit – 3D
modelu, nejčastěji ve formátu CAD. Model v tomto formátu je poté upraven ve speciálním CAM programu,
který určí rozdělení modelu na výrobní útvary, navrhne dráhy stroje, nastaví parametry výrobních nástrojů
a další nastavení stroje, nutná pro výrobu prvku. Takto upravený model je odeslán do zařízení, které
pracuje na principu CNC, tj. kde je předpřipravený model zpracován, převeden do jazyka stroje (G-Code
formátu) a skrze elektrické impulsy jednotlivým částem výrobního zařízení následně zhmotněn do podoby
fyzického třírozměrného objektu.

V posledních cca 15 letech byly učiněny první pokusy využít technologie DF pro výrobu kleneb.
Technologie Contour Crafting jako první originální technologií liniového 3D tisku na světě, vyvíjená již
od roku 1996 umožňuje tisk vylehčených stěn s originálním konstrukčním řešením za pomoci speciálního
tiskového materiálu na bázi betonu. V rámci vývoje technologie byl zkoumán také způsob tisku kopulí
přečnělkovou metodou [16]. Systém neumožňuje tisk stěn o nízkém úhlu, na projektu kopule je to vidět v její
vrchlíkové části. Kvalita výsledného povrchu konstrukce je pak poznamenána odskoky mezi jednotlivými
vrstvami, způsobenými tiskem konstrukce po vodorovných vrstvách a rozlišením trysky v řádu milimetrů.
Další způsob realizace kleneb reprezentuje experimentální pavilon Pásovcová klenba (The Armadillo Vault),
který navrhla a realizovala v roce 2016 v Benátkách skupina BRG při ETH v Curychu. Skládá se z 399
atypicky tvarovaných desek vápence, na míru vyřezaných na CNC fréze. Největší rozpětí konstrukce je
16m s tloušťkou pouhých 5cm. Tvar skořepiny je navržen v prostředí RhinoVAULT.3, dělení do panelů
pak bylo provedeno teselačním algoritmem. Každý z klenákově fungujících panelů je tvarován dle statické
logiky, s potřebou přesné výroby a montáže. Soudržnost konstrukce z oddělených panelů je založena pouze
na tření ve spárách mezi klenákovými panely a na návrhu čistě tlačeného působení, sepnutým v úrovni
podlahy ocelovými táhly, přenášejícími vodorovné síly od podpor. Montáž panelů probíhala ručně do
vodícího rastru z dřevěných, křížem spojovaných žeber [3].

3 METODY POUŽITÉ K DOSAŽENÍ CÍLŮ
U technologie aditivní výroby (AM) nastává u konstrukcí namáhaných ohybem problém s obtížně realizo-
vatelným vkládáním tahové výztuže. Pokud by se podařilo minimalizovat tahová namáhání v konstrukci
již ve fázi návrhu, v ideálním případě pak navrhnout čistě tlačenou konstrukci, odpadla by nutnost
vkládat složitě tahovou výztuž a celý proces výroby by se značně zjednodušil, zlevnil a mohl by být
velmi pokročile automatizován. Dalším problémem, patrným zvláště u technologií liniového 3D tisku jako
je např. Contour Crafting, je obtížná realizovatelnost stěn o nízkém sklonu a vodorovných konstrukcí
z důvodu nutnosti existence montážních podpor pro vrstvy nad prázdným prostorem. Omezení sklonu stěn
u metody liniového 3D tisku je zhruba 45° [18], takže tato technologie umožňuje při vodorovně nanášených
vrstvách tisk kleneb pouze přečnělkovým způsobem s negativním schodišťovým efektem, zvláště patrným
v oblasti vrchlíku [16]. Problém podpor je řešen u metody plošného 3D tisku, kterou využívají technologie
D-Shape nebo Voxeljet, kdy je pojivem nezasažené plnivo během tuhnutí podporou nadlehlým vrstvám
a plnivo, nezasažené v průběhu tisku pojivem, je po vytvrdnutí pojiva v poslední vrstvě nutno mechanicky
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odstraněno případně vymyto pryč. Výhoda této technologie je též ve vysoké kvalitě povrchu, nevýhodami,
omezujícími využitelnost této technologie spíše pro výrobu nevyztužených prefabrikátů, pak nízká rychlost
tisku, obtížná realizovatelnost statického vyztužení a enormní rozměry tiskárny pro rozměrné konstrukce.

Inspirací pro vývoj nové robotické metody realizace skořepin se zdá být technologie zdění kleneb
„z ruky”. V případě robotizace této technologie ve smyslu robotického zdění naráží proces na řadu problémů,
především úpravu cihel na míru, nanášení malty a také produkci značného množství odpadu, především
zbytků cihel atd. Autor se domnívá, že tyto problémy může vyřešit vhodně navržený systém, využívající
technologie liniového 3D tisku. Takový technologický systém by měl vycházet z následujících parametrů:

• Systém má být navržen pro realizaci čistě tlačených konstrukcí volných forem topologicky optimali-
zovaných např. v prostředí Rhino VAULT.3 bez nutnosti vyztužení prutovou výztuží,

• Technologie musí umožňovat realizaci skořepiny bez montážních podpor, tj. způsob tisku konstrukce
by měl probíhat po záběrech, které jsou v každém okamžiku svojí realizace samonosné.

Jestliže je možné sestavit oddělené konstrukční prvky (cihly, panely) bez spojujících prostředků
na jejich rozhraní do plně tlačené struktury, pak by obdobně mohla být možná realizace konstrukce
vyrobená technologií AM, kde jednotlivé prvky (vrstvy) jsou k sobě vázány silou adheze tuhnoucího
betonu. Postupným tiskem adhezí napojených vrstev by měla být možná realizace skořepiny nad celým
půdorysem.

Tento předpoklad bude ověřen na různých typech geometrií skořepin od jednodušší ke složité s cílem
v konečné fázi vyvinout technologii schopnou realizace čistě tlačené, nespojitě podepřené, obecně tvarované
hladké skořepiny volných forem nad obecným půdorysem bez montážních podpor. V první fázi bude
zkoumána realizovatelnost skořepin těchto vlastností:

• Konstrukce je po celém obvodu podepřena.

• Obalová plocha konstrukce má kladnou křivost.

• Plocha je vystavěna na půdorysu uzavřené hladké křivky, jako je kružnice nebo elipsa.

Takovým podmínkám vyhovují plochy, jako je například kopule, rotační elipsoid nebo rotační paraboloid.
Předpokládá se ověření dvou způsobů skladby vrstev, vycházejících z trajektorie tiskové hlavy (Obr. 4):

• Trajektorie tvořena soustavou křivek, odpovídající rovnoběžkám obalové plochy s konstantní vzdále-
ností mezi sebou na povrchu skořepiny.

– Výhodou možnost rovného podkladu pro první vrstvu a také konstantní profil vrstvy,

– Nevýhodou problém plynulého napojení začátku a konce jedné vrstvy.

• Trajektorie ve tvaru archimédovské spirály na povrchu obalové plochy. Pro tisk skořepiny pouze
jednou vrstvou se zdvih spirály musí při jednom oběhu rovnat výšce vrstvy.

– Výhodou je, že díky tisku celé skořepiny pouze jednou dlouhou vrstvou odpadá nutnost napojení
počátku a konce vrstev

– Nevýhodou je složité založení první vrstvy, kdy v případě založení na rovné ploše je nutná
proměnná výška profilu první vrstvy, která začíná v nule a končí hodnotou, rovnou výšce vrstvy,
v případě záměru vytlačovat konstantní tloušťkou vrstvy je nutno tvarovat podloží též do
spirály s odskokem rovným výšce profilu této vrstvy. Další nevýhodou se jeví nutnost změny
profilu vrstvy podél tištěné spirály díky změně úhlu tečny poledníků koule po jejich profilu.

Ve vrchlíku není v obou případech technicky možno uzavřít poslední vrstvu a předpokládá se v tomto
místě ponechání otvoru a jeho osazení světlíkem či ukončovacím prefabrikátem.
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Ve druhé fázi se předpokládá ověření realizovatelnosti po celém obvodu podepřených, plně tlačených
skořepin na principu řetězovky nad obdélníkovým půdorysem. Předpokládá se využití složené trajektorie,
vycházející z technologie mexické klenby.

Za účelem experimentálního ověření vhodnosti technologie AM a její schopnosti při této technologii
vytvořit klenby pouhou adhezí vrstev byl autorem práce proveden jednoduchý experiment s využitím
ručního lisu na tmelící hmoty s kruhovou tryskou o průměru 10 mm. Výsledek testu naznačil v jednom ze
čtyřech vzorků schopnost vytvořit vytlačováním část klenby, která je díky adhezi betonu schopna vytvořit
samonosnou strukturu (Obr. 5).

4 ZÁVĚR
Výsledky dosavadního výzkumu naznačují směry dalšího postupu práce s cílem vyvinout plně automati-
zovaný způsob realizace topologicky optimalizovaných betonových skořepin volných forem a napomoci tak
jejich efektivnější realizaci. V další fázi bude nutno rozvinout naznačené koncepty a vyvinout technologii,
mechanizaci, ovládací skript a tiskový materiál. Předmět tohoto výzkumu je v souladu s nejprogresivněj-
šími světovými trendy robotizace stavebnictví a naznačuje budoucí směr vývoje tohoto odvětví lidské
činnosti, sužovaného nízkým růstem efektivity výroby, vysokou úrazovostí, vysokou náročností na zdroje
a v neposlední řadě také nedostatkem pracovníků, způsobeným nezájmem mladých lidí o manuální práci
a řemesla obecně.
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Obrázky

Obr. 1 Experimentální projekt katalánské klenby volných forem, realizovaný z dutinových příčkovek
v rámci výzkumu Block Research Group na ETH v Curychu, vedeném Prof. Blockem a Van Melem [13].

Obr. 2 Zmenšený model kopule, vyrobený přečnělkovým způsobem technologií Contour Crafting [16].
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Obr. 3 Pavilon Armadillo vault na Bienále v Benátkách 2016 [17].

Obr. 4 Schéma dvou navržených způsobů skladby vrstev při tisku skořepiny tvaru rotační plochy [Autor].

Obr. 5 Výsledek experimentálního ověření adheze vrstev při vytlačování speciálně navržené betonové
směsi upraveným ručním lisem na tmelící hmoty z kruhové trysky o průměru 10mm [Autor].
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METODY ODVLHČOVÁNÍ ZDIVA A MOŽNÁ
RIZIKA

METHODS OF MASONRY DRYING AND POSSIBLE RISKS

Erika Kratochvílová*,1

Abstrakt
Vlhkost zdiva je jedním ze základních problémů ovlivňujících rozhodnutí investorů o způsobu a rozsahu
rekonstrukce budovy. K chybné volbě sanačního opatření může přispět neznalost odvlhčovacích metod
a jejich vedlejších účinků. V tomto ohledu bývá klíčové obrátit se na odborníka, který provede nutné
průzkumy a po vyhodnocení získaných dat vypracuje návrh na odvlhčení. Článek popisuje několik
vybraných metod, s nimiž se lze v oblasti odvlhčování zdiva setkat. Cílem článku je upozornit na časté
chyby při navrhování a realizaci sanačních opatření bránících dosažení požadovaného výsledku.

Klíčová slova
Sanace, vlhkost zdiva, metody odvlhčování zdiva, hydroizolace

Abstract
Dampness of masonry is one of the fundamental issues affecting investor’s decisions about way and range
of building’s renovation. An ignorance of methods of masonry drying and their side effects may contribute
to mistaken choice of rehabilitation measures. In this regard, it is crucial to contact an expert who will
perform necessary surveys and evaluate data. After that he will elaborate proposal of rehabilitation
of wet masonry. The article describes several selected methods that can be encountered in the field
of rehabilitaion of wet masonry. Object of the article is to highlight frequent errors in the design and
realization of rehabilitation measures to prevent the desired result.
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Rehabilitation, wet masonry, methods of masonry drying, water proofing
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1 ÚVOD
Vlhkost v konstrukcích nemusí být vždy na škodu. Určité množství vlhkosti je z hlediska vnitřního
mikroklimatu i žádoucí. Problém však nastává, pokud dochází k nadměrnému hromadění vlhkosti v části
konstrukce. Nadměrná vlhkost může spustit proces degradace materiálů, který s sebou nese riziko statických
poruch. Kromě toho může docházet také ke zvyšování tepelných ztrát budov nebo ke zhoršení vnitřního
mikroklimatu a s tím spojeného rizika onemocnění obyvatel.

2 PŘÍČINY VLHKOSTI A JEJICH PRŮZKUM
Nejčastějšími příčinami projevů vlhkosti bývají stavební závady nebo pozdější nevhodné úpravy. U řady
starších objektů mohou být izolace již dožilé, případně chybí úplně. Absence hydroizolací bývá někdy
způsobena tím, že opatření, která měla zabránit šíření vlhkosti, byla pozdějšími nevhodnými zásahy své
funkce zbavena. Hydroizolace též neplní svou funkci v případě, že došlo k chybám už při jejím návrhu či při
následné realizaci. Vady vznikají také v důsledku změny podmínek stavby, například změnou úrovně nebo
kolísáním spodní vody. Častými příčinami též bývají změny ve způsobech provozu nebo změny konstrukcí
dané tepelně technickými podmínkami. Častou příčinou bývají i nevhodně provedené pokusy o sanační
opatření. Problémem bývají též dodatečně vytvořené betonové povrchy. Znemožňují odpar vody pod nimi,
ta následně vniká do zdiva.

Vysoká vlhkost stavebního materiálu bývá spojena s vysokou salinitou. Některé poruchy připisované
vlhkosti by v případě zatížení čistou vodou vůbec nevznikly. Voda nicméně umožňuje transport řady
dalších škodlivin včetně solí. Nahromadění solí v určitých místech konstrukce může pak vést až k její
destrukci.

K volbě správného sanačního opatření je nutné nejprve provést průzkumy, jež následně poslouží ke
správnému návrhu odvlhčení. Mezi průzkumy, které nelze vynechat, patří šetření na místě, vlhkostní
průzkum a průzkum salinity. Velkou roli u návrhu správného sanačního opatření často hrají praxe
a zkušenosti autora.

3 ČASTÉ ZPŮSOBY SNIŽOVÁNÍ VLHKOSTI A RIZIKA
JEJICH SELHÁNÍ

Obecně lze volit ze dvou možných způsobů odvlhčení zdiva. Buď je dodatečnou izolací zabráněno vodě
(vlhkosti) do zdiva pronikat, nebo je vytvořena utěsňující bariéra a zároveň podpořeno vysychání vody
ve zdivu nahromaděné. Ke snížení vlhkosti v konstrukcích lze tedy využít chemické metody (injektáž),
mechanické metody (podřezávání zdiva), jílové izolace, utěsňující stěrky, omítky, povlaky atd. Mezi metody,
které navíc umožňují vysychání či odvádění vody nahromaděné ve zdivu, se řadí vzduchové izolační
systémy, elektroosmotické metody či sanační omítky. S některými metodami se lze na stavbě setkat častěji
než s jinými. Dále je popsáno několik používaných metod s upozorněním na více či méně známá rizika
jejich selhání a vedlejší účinky.

Injektáž
Injektáž je dodatečná izolace v podobě infúzní clony zabraňující vzlínání zemní vlhkosti. Technologický
postup provedení injektáže zahrnuje provedení soustavy vrtů v rovině nebo ploše. Průměr, sklon a rozteč
vrtů závisí především na zvoleném injektážním prostředku a pokynech jeho výrobce. Vrty mohou být
prováděny jednostranně nebo oboustranně, což je výhodnější především při větších tloušťkách zdiva
(nad 800mm až 900mm). Velmi důležité je před vlastní injektáží odstranit prach z vrtaných otvorů
vyfoukáním kompresorem. Následuje aplikace injektážní látky. Může být aplikována beztlakým nebo
tlakovým způsobem. Volba způsobu aplikace závisí na stupni provlhnutí sanované konstrukce. Tlakové
injektáže se používají především v případech silně zavlhnutých stavebních konstrukcí.

Injektáže bývají častou volbou díky snadné dostupnosti injektážních prostředků. Ani na realizaci nejsou
příliš náročné. Za nevýhodu je však brána jejich vysoká cena. I z toho důvodu se v poslední době objevuje
názor, že nákup drahých injektážních prostředků je zbytečný a stejně dobře poslouží již dříve využívané
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vodní sklo. Zde je však potřeba upozornit, že součástí sodného vodního skla je hydroxid sodný. Reakcí
volného hydroxidu sodného s oxidem uhličitým ze vzduchu dochází ke vzniku sodného výkvětu. Jedná se
o pomalý proces a stavby injektované pomocí vodního skla cca před 50 lety začínají projevovat poškození
sodnými výkvěty teprve nyní. Poškození jsou nicméně značná, rozpadem jsou postiženy nejen omítky, ale
i spáry zdiva do hloubky několika centimetrů a též čela cihel. Tato skutečnost je jedním z důvodů, proč by
měly být užívány výrobky testované a certifikované podle směrnice WTA. Pouze tehdy je možné usuzovat
o jejich funkčnosti.

Mechanické metody
Mechanické metody umístění dodatečné izolace do zdiva dosahují nejvyšší spolehlivosti. Jedním z důvodů je,
že způsob vložení izolace i její napojení jsou snadno kontrolovatelné, neboť např. vložená hydroizolační folie
či vlnitý plech jsou dobře viditelné. Jejich realizace je ovšem obtížná, závisí na místních podmínkách, dále
například na tloušťce a druhu zdiva, na výplni spár a v neposlední řadě také na statice objektu. Obtížné
je také řešit překonávání výškových úrovní, hydroizolaci stěn v terénním spádu apod. Dodatečné vložení
izolace je možné zrealizovat buď do probouraných otvorů, do proříznuté ložné spáry, nebo pneumatickým
zarážením plechu do průběžné spáry ve zdivu.

Vložení dodatečné izolace do probouraných otvorů se využívá zejména u staveb s komplikovanou
skladbou zdiva. Jedná se o namáhavou metodu s vysokým rizikem narušení statiky objektu. Technologický
postup spočívá ve vybourání otvorů mezi kterými se ponechají pilíře zdiva. Na očištěné podkladní vrstvy
zdiva v otvorech se vyzdí jedna nebo dvě řady cihel, na něž se nanese cementová malta. Po jejím zatvrdnutí
je na ni uložena hydroizolační vrstva. Zbývající místo nad izolací se dozdí a z obou stran doklínuje
statickými plastovými klíny. Přitom je nutné dodržet maximální vzdálenost mezi těmito klíny (100 až
200mm). Poté se vybourají pilíře a postup se opakuje. Izolační pásy se musí překrývat (min. 100mm).
Nakonec je provedena tlaková injektáž spáry cementovou maltou s plastifikátorem. V tomto případě bývá
častou příčinou následných havárií nedostačující vyklínování.

O něco méně rizikové z hlediska narušení statiky objektu je vložení dodatečné hydroizolace do proříznuté
spáry. Zdivo lze podřezat pomocí ruční pily, což je však záležitost velmi pracná a použitelná pouze u zdiva
menších tlouštěk. Další možností je použití řetězové pily nebo diamantové lanové pily. V obou případech
je však nutné zajistit dostatečně rovný a pevný terén pro pojezd stroje. Do proříznuté spáry se po
jejím vyčištění vloží zvolený typ hydroizolace. Izolace se upevňuje pomocí plastových klínů o dostatečné
únosnosti. Opět je nutné dodržet maximální rozteč (200mm až 300mm) a klíny vkládat oboustranně.
Izolace se musí překrývat. Nakonec se přistoupí k tlakové injektáži spáry mezi klíny. Rizikem u podřezávání
zdiva pomocí diamantové lanové pily je poškození množstvím vody, neboť diamantové lano musí být
chlazeno vodou a hadice s přívodem vody se vkládá přímo do vlastního řezu.

U budov s průběžnou spárou ve zdivu je možné využít metodu zarážení nerezových vlnitých plechů.
Plechy plní funkci hydroizolace i pracovního nástroje, který je pneumaticky zarážen do spár zdiva, přičemž
by nemělo dojít k poškození zdiva. To však bohužel nebývá pravidlem. Plech může poškodit líc zdiva
(Obr. 1). Toto poškození hrozí zejména, je-li zdivo pokryto tvrdou omítkou.

Vzduchové systémy
Jedná se o metody známé již asi 4500 let a jejich využití, případně obnova, u objektů stávajících nebo
u historických památek své opodstatnění jistě má. Existuje jich celá řada, stále se využívají vzduchové
dutiny stěnové i podlahové, další jsou pak izolace systémem kanálků, v poslední době je stále oblíbenější
využívání profilovaných fólií, provětrávaných drenážních systémů, atd. Návrh vzduchových systémů je však
značně náročný. V současné době jsou velmi často realizovány systémy, které jsou navrženy neodborně
a v důsledku toho jsou nefunkční. Mimo jiné vyžaduje návrh vzduchoizolačních systémů důkladné tepelně
technické posouzení, včetně prověření možnosti kondenzace vodní páry v rizikových místech.

Vzduchové dutiny, které mají zajišťovat odvlhčování zdiva, musí mít zajištěn trvalý přívod a odvod
vzduchu. Proudění vzduchu v dutině má pak zajistit vysušování zdiva. Proudění může být přirozené nebo
nucené. Přirozené proudění vzduchu lze zajistit buď pomocí nasávacích a výdechových otvorů umístěných
v obou případech v exteriéru, kdy je pohyb vzduchu zajištěn rychlostí větru, nebo pomocí nasávacích
otvorů umístěných v interiéru a výdechových otvorů v exteriéru. Proudění vzduchu v tomto případě
zajišťuje teplotní rozdíl vzduchu v interiéru a exteriéru a výškový rozdíl mezi nasávacími a výdechovými
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otvory. Nucené proudění vzduchu v dutině pak bývá zajišťováno ventilátorem.
Při návrhu vzduchové dutiny stěnové je třeba si uvědomit nutnost, aby výška dutiny byla co největší.

Jedině tak bude zajištěna dostatečně velká odpařovací plocha pro vlhké zdivo. Zároveň je nutné, aby
výška dutiny byla větší než tloušťka zdi, jejíž odvlhčení má zajistit. Šířka dutiny pak musí být taková,
aby docházelo k co nejmenším tlakovým ztrátám. Dodržet tyto požadavky bývá zejména u historických
objektů s velkou tloušťkou zdí značně obtížné. Problém nastává i u objektů s mělkou úrovní základové
spáry. Dno dutiny musí být totiž navrženo tak, aby byla dodržena nezámrzná hloubka. Při nedodržení
výše zmíněných podmínek systém nemůže správně fungovat.

V souvislosti se speciálními tvarovkami, které se docela nedávno objevily na českém trhu, přibylo
návrhů na sanaci vlhkého zdiva pomocí podlahové vzduchové dutiny vytvořené právě pomocí těchto
tvarovek. Tvarovky se umístí na vrstvu zhutněného štěrkopísku, případně na podkladní betonovou vrstvu.
Následně se zalijí betonovou zálivkou, na ni se ukládají další vrstvy podlahy. Pokud je to možné, napojuje
se vzduchová mezera na nepoužívaný komínový průduch. Komínový průduch slouží v tomto případě
jako výdech. Nasávací otvory se volí v menší výšce a výškový rozdíl mezi nimi pak zajistí proudění
vzduchu. Pro zajištění lepšího proudění vzduchu je možné osadit v místě komínové hlavy ventilační
turbínu. Návrh výšky vzduchové mezery musí brát v potaz výšky, v jakých se tyto tvarovky vyrábí. Závisí
též na vzdálenosti nasávacích a výdechových otvorů, jejich osové vzdálenosti a celkové ploše. Musí být
zajištěno dostatečné proudění vzduchu, aby ve vzduchové mezeře nedocházelo ke kondenzaci vodní páry.
Pro zajištění správné funkce je potřeba doložit tepelně technický výpočet. Jedním z rizik nesprávného
návrhu je, že ke kondenzaci vodní páry ve vzduchové mezeře docházet bude. Kondenzovaná voda pak
může mimo jiné způsobit zvýšenou vlhkost tepelné izolace v podlaze a zhoršit tak její funkci.

Velké oblibě se v poslední době těší používání profilovaných fólií. Předpoklady o jejich vlastnostech
a účincích jsou však mnohdy mylné. Dokonce bývají někdy považovány za hydroizolaci samotnou. Pro-
filované folie však nejsou vhodné pro vytvoření hydroizolace pod úrovní terénu. V místě jejich spojů
nelze zajistit vodotěsnost. Tyto fólie je tedy vhodné používat pouze jako ochranu samotné hydroizolace či
konstrukce, jejichž účelem bude oddělit ji od vnějšího porézního prostředí. Případně může nopová fólie
posloužit na svislé ploše jako drenážní vrstva, která odvádí srážkovou vodu k drenážnímu potrubí.

Předpoklad, že mezi nopy bude proudit vzduch a bude tak docházet k vysušování zdiva, je také chybný.
Kromě nedostatečného prostoru pro proudění vzduchu zde nejsou žádné nasávací otvory, pouze odvod
vzduchu při povrchu terénu. Pokud bude fólie orientována nopy směrem ke konstrukci, může tak dojít
ke zvýšení výparné plochy, avšak pouze o několik centimetrů od úrovně terénu. Účinnost odvlhčení je
v tomto případě velmi malá. Orientace nopů ke konstrukci oproti tomu nese riziko poškození a deformace
vlastní hydroizolace vlivem tlaku zeminy (Obr. 2) nebo zatečení povrchové vody (déšť, odstřik, tající sníh)
za nopovou fólii, obzvlášť pokud není použita kotvící lišta v úrovni terénu.

Profilované fólie se také využívají v interiéru. Jedná se o ekonomicky únosné řešení. Na fólie s nosnou
mřížkou lze použít různé druhy omítek. Toto opatření ale není vhodné v případech vysoké vlhkosti zdiva
bez vyřešení přísunu vlhkosti. Proudění vzduchu za profilovanou fólií je v tomto případě nedostatečné.
Kromě toho bývá často opomíjeno, že k větrání takto vytvořené vzduchové vrstvy musí být ponechaná
mezera jak u podlahy tak u stropu. Pokud dostatečné proudění vzduchu nebude zajištěno, může naopak
dojít ke zvýšení vlhkosti a k jejím opětovným projevům nad plochou, kde byla fólie aplikována (Obr. 3).
Případně může dojít k tvorbě plísní v dutině a následně k roznášení jejich zplodin po interiéru.

Sanační omítky certifikované WTA
Při malé vlhkosti zdiva lze řešit její projevy pouze použitím kvalitních sanačních omítek. V tomto ohledu
závisí rozhodnutí především na požadavcích na životnost. Je nutné si uvědomit, že zejména v případě
vysoce zasoleného zdiva dojde dříve či později k ucpání pórů sanační omítky a ta přestane plnit svou
funkci. Záleží však na druhu použité sanační omítky. Dnes jsou známy i omítky plnící dokonale svou
funkci již 15 let a laboratorní zkoušky prokázaly, že kapacita jejich pórů stále není zdaleka vyčerpána.
Jistější je nicméně použití sanační omítky v kombinaci s některým opatřením, které trvale zabrání dalšímu
pronikání vody do zdiva (např. injektáž).

Při aplikaci sanačních omítek se lze dopustit řady chyb, které znemožní jejich správnou funkci. Mezi
tyto chyby patří například nedostatečný přesah sanační omítky nad hranici projevů vlhkosti (Obr. 4),
nedostatečné očištění podkladu, podkladní zdivo se rozpadá a nebylo provedeno jeho zpevnění, sanační
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omítka je nanesena v příliš malé tloušťce, nebyla míchána dle předpisů výrobce, což způsobilo nedostatečný
obsah vzduchových pórů atd.

V praxi se lze často setkat s názorem, že funkci sanační omítky zastane stejně dobře klasická vápenná
omítka, jejíž výhodou je mnohem nižší cena. Pravdivost tohoto tvrzení je však značně závislá na konkrétních
podmínkách, stupni a druhu zasolení zdiva a dalších faktorech. Toto tvrzení tedy v žádném případě nelze
zobecňovat a využívat ve všech případech.

4 ZÁVĚR
Problematika odvlhčování staveb je značně složitá a tento článek postihuje pouze její zlomek. Řada objektů
neumožňuje použití pouze jedné odvlhčovací metody, takže se často přistupuje k jejich kombinacím. Tím
se však zvětšuje prostor pro dělání chyb. Pro snížení rizik je tedy potřeba obrátit se na odborníky, kteří
mají v této oblasti zkušenosti. Ne všechny metody jsou složité na provádění, to má ovšem za následek,
že se jejich realizace ujímají i firmy, které s nimi nemají zkušenosti a neobstarají si odborný dohled.
Nesprávný návrh či realizace sanačního opatření mohou být samy příčinou šíření vlhkosti a mohou vyvolat
další závažné poruchy.
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Obrázky

Obr. 1 Poškození zdiva při zarážení plechů.
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Obr. 2 Protlačení hydroizolace způsobené nesprávně orientovanou nopovou fólií v důsledku tlaku zeminy.

Obr. 3 Nevhodně navržená povrchová úprava z omítnuté nopové fólie.

Obr. 4 Důsledky nedostatečného přesahu sanačních omítek nad původní projevy vlhkosti.
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VLIV TECHNOLOGICKÉ NEKÁZNĚ NA LEPENÝ
SPOJ

INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL INDISCIPLINE ON
MECHANICAL PROPERTIES OF BONDED JOINTS

Pavel Liška*,1, Barbora Nečasová1

Abstrakt
V současnosti se v převážné většině realizací provětrávaných obvodových plášťů uplatňují řešení s použitím
mechanických spojů. Vhodnou alternativou se nabízejí fasády s lepenými spoji. Nejslabším bodem celého
systému jsou lepené spoje. Článek je zaměřen na výrobu zkušebních vzorků, tak i na experimentální
ověření přídržnosti podkonstrukce k odkladu bez dodržování technologických postupů určených výrobcem
lepícího systému. Pro účely zkoušek je jako obkladový materiál zvoleno modřínové dřevo a jako nosná
podkonstrukce jsou použity smrkové hranoly. Spojovacím prvkem je polyuretanové vysokopevnostní lepidlo.
Zkušebními postupy je zjištěn vliv technologických nekázní.

Klíčová slova
Lepený spoj, mechanické vlastnosti, technologická nekázeň

Abstract
Nowadays, the vast majority of facades utilize mechanical joints. However, vented facades are a pleasant
option. The weakest point of the whole system is the bonded joint. The article is focused on the preparation
as well as the subsequent production of samples. Moreover, the effect of technological indiscipline on
bonded joint is studied and described in more detail and verified through experimental measurements.
For the purpose of tests, aluminium profiles were chosen for the load bearing substructure and Siberian
larch façade planks for the cladding. Polyurethane industrial adhesive intended for structural bonding was
selected. The experimental verification revealed the extent of the impact of technological failures.
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Bonded joint, mechanical properties, technological indiscipline
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1 ÚVOD
Současné řešení systémů provětrávaných obvodových plášťů budov se vyznačuje používáním mechanických
spojovacích prvků. V posledních letech se vhodnou a konstrukčně jednoduchou alternativou stávají lepené
spoje, které svými vlastnostmi dokáží spojům mechanickým plně konkurovat. Hlavním rozdílem zmíněných
variant uchycení je nahrazení tradičního mechanického připevnění obkladových materiálů spojem lepeným.
Jedná se o spolehlivé konstrukční řešení určené nejen pro architektonicky nevšední budovy. Nesmírnou
výhodou absence mechanických spojů je minimalizování účinku teplotních a mechanických deformací
a stejně tak i vzniku oxidačních skvrn od koroze mechanických spojů.

Na základě výše uvedených skutečností se autoři výzkumu rozhodli ke zkoušení nejslabšího článku celého
systémů, tj. lepeného spoje. Jedná se o velice náročnou technologii, choulostivou na přesné dodržování
pracovního postupu i technologické kázně. Z tohoto důvodu se pokládá otázka: „Do jaké míry má nedodržení
technologických postupů vliv na účinnost lepeného spoje?”.

2 STÁVAJÍCÍ STAV
Provětrávané fasády s dřevěným obložením nejsou novou technologií. Nicméně existuje poměrně málo
příkladů, kdy celý fasádní systém byl navržen z lepených dřevěných prvků. V roce 1998 zavedl Straallel [1]
metody pro vypracování návrhových pravidel výpočtu odolnosti lepených spojů pro konstrukční aplikace.
Výsledky získané ze série testů ukázaly, že u lepených spojů je třeba vzít v úvahu i účinky trvanlivosti. Na
druhou stranu, normy Eurokódů dodnes přesně nestanovují návrh konstrukcí založený na lepení [2].

Podle [3] je lepení velmi náročnou technikou, která vyžaduje, aby byly postupy přesně dodrženy.
Nedodržení přesného technického postupu může vést ke ztrátě účinnosti lepeného spoje.

3 Materiály a metodika
Metodika zkoušení byla zvolena na základě dokumentu „Prohlášení o shodě”, kterým byl zkoušen lepící
systém SikaTack – Panel. Zprávu o dohledu č. 020-021618 ze dne 21. 01. 2009 vydal TZÚS České Budějovice.
Dále bylo postupování podle technologických postupů pro daný lepící systém [4].

Prvních šest zkušebních vzorků bylo vyrobeno přesně dle pokynů výrobce. Dalších třicet zkušebních
vzorků bylo vyrobeno v rozporu s technologickým postupem výrobce daného lepícího systému.

Výběr obkladového materiálu je obvykle dán investorem. A měl by být i prvním krokem při zvažování
lepených fasádních systémů. Kromě toho musí být materiálové vlastnosti, jako jsou mechanické, fyzikální
nebo chemické vlastnosti, známy ještě před výběrem lepidla.

Nesprávná kombinace vybraných materiálů může způsobit podstatné snížení životnosti celého fasádního
systému a zejména může vést ke zvýšení požadavků na údržbu. Proto je důležité věnovat pozornost této
problematice.

Výběr obkladového materiálu a nosné podkonstrukce
Při výběru obkladového materiálu pro přípravu zkušebních vzorků byl kladen důraz zejména na možnost
použití materiálu ve venkovním prostředí. Na základě tohoto požadavku byl vybrán obklad sibiřského
modřínu. Výhodou tohoto materiálu je jeho rozměrová stabilita, malá údržba a přirozená odolnost vůči
degradaci. Kromě toho je tento materiál vhodný pro odvětrávané fasády bez jakéhokoli další povrchové
úpravy.

Pro nosnou podkonstrukci byly vybrány standardní smrkové nosníky. Tyto nosníky jsou nejčastěji
používaným materiálem pro dřevěnou fasádní konstrukci. Jediný požadavek na tento materiál je pevnostní
třída C22, všechny použité profily musí být ohoblovány (na lepené straně) a vysušeny na max. 15%
vlhkost.

Výběr lepidla
Identifikace vhodného lepidla je komplexním úkolem díky rozsahu dostupných lepidel a specifickým
požadavkům zákazníka. Takové požadavky mohou zahrnovat specifické strukturální a environmentální
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vlastnosti, jako je přenos zatížení, expozice médií, těsnost, elektrická a tepelná vodivost. To vyžaduje
komplexní zvážení celého procesu - od návrhu a povrchové úpravy až po integraci do příslušného výrobního
procesu.

Pro účely zkoušek byl zvolen lepící systém, který byl navržen speciálně pro lepené fasády. Výběr lepidla
byl proveden na základě vhodnosti použití, tj. doporučení výrobce, technických parametrů a celkové ceny
celého systému lepení. Kromě toho výrobce uvádí, že materiál může být použit v kombinaci s dřevěnou
spodní konstrukcí a také s ocelovou nebo hliníkovou konstrukcí [4]. Obecné vlastnosti materiálu lze vidět
v tabulce (Tab. 1).

Tab. 1 Technické parametry lepícího systému [4].
Parametr Hodnota
Hustota dle DIN 53479 1,18 N/mm2

Pevnost v tahu dle DIN 53283 4,00 N/mm2

Pevnost ve smyku dle DIN 53504 2,5 N/mm2

Teplotní odolnost -40 až +90 °C
Teplota při zpracování +10 až +30 °C
Stabilita velmi dobrá
Čas tvorby povrchové kůry 20 min.
Tvrdost Shore A cca 55
Skladovatelnost 9 měsíců
Třída hořlavosti B2

Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukce k podkladu
Podstatou zkoušky bylo změření síly, která by byla schopna odtrhnout povrchové úpravy o dané ploše od
podkladu kolmým tahem [5].

Zkušební vzorky se skládaly ze dvou prvků. Z modřínového dřeva čtvercového tvaru o délce stran 100
mm, které představovaly obkladový materiál a terčů ze smrkového dřeva, které představovali podkonstrukci.
Terče byly obdélníkového průřezu o délce stran 50 mm a 56 mm. Celková plocha nalepení činila 2 500 mm2

a 300 mm2 pro uchycení vzorků do kleští.
Standardní výroba spočívala v následujících krocích. Pro zlepšení přídržnosti lepidla k obkladovému

materiálu i podkonstrukci bylo nezbytné oba povrchy upravit. Nejprve se lepené povrchy mechanicky
očistili od hrubých nečistot, zdrsnili brusným papírem o drsnosti P80. Následně se nanesl zlepšující nátěr,
tzv. primer a nechal min. 30min odvětrat. Posléze se na střed destičky naneslo do kuželovitého tvaru
lepidlo, v dostatečném množství, a terč se přimáčkl. Distance byla zajištěna pomocí distančních tělísek,
které byly vloženy při přimáčknutí terče na obkladový materiál.

Stanovení pevnosti ve smyku při tahovém namáhání přeplátování lepených
sestav
Podstatou zkoušky bylo stanovení smykového namáhání jednoduchého přeplátovaného spoje mezi tuhými
adherenty, na které působí tahová síla, která je rovnoběžná s plochou lepeného spoje a hlavní osou
zkušebního tělesa [6].

Zkušební tělesa se skládala ze dvou destiček o rozměrech 25⇥ 100mm. Jedna destička představovala
podkonstrukci a druhá obklad. Nejprve se na jednu destičku vyznačila vzdálenost přeplátování, která
činila 12,5 mm (± 0,25 mm). Následně se na koncích destiček v místech přeplátování oba povrchy ošetřily
tak, jako u předcházející zkoušky. Na jednu destičku se naneslo lepidlo kuželovitého tvaru. Druhá destička
se přiložila a přitlačila, až na požadovanou tloušťku cca 3 mm, která se zajistila distančními tělísky.

Vyzrávání
Zkušební vzorky se nechaly vyzrát v suchém a čistém prostředí, při průměrné teplotě vzduchu (23± 1) °C
a relativní vlhkosti (50± 5)% [5], [6]. Jelikož obkladový materiál byl pórovitý a jeho difúzní odpor byl
nízký, vzorky vyzrály cca do 10 dnů.
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4 TECHNOLOGICKÁ NEKÁZEŇ
Technologická nekázeň spočívala v nedodržení technologického postupu při realizaci spoje daným výrobcem
lepícího systému [4].

Vyzrávání za teplot pod bodem mrazu
Zkušební vzorky byly ihned po vyrobení vloženy do mrazící komory. Teplota uvnitř komory byla nastavena
na -10 °C. Vzorky byly v této komoře ponechány po dobu 7 dnů. Následně byly vyjmuty a nechány dozrát
při standardních podmínkách po dobu 4 dní. Posléze byly vzorky zkoušeny.

Aplikace zlepšovacího nátěru na vlhký podklad
Destičky, které představovaly podkonstrukci a obkladový materiál byly vloženy do nádoby s vodou po
dobu 24 hodin. Po uplynutí této doby byly vyjmuty a nechaly oschnout při standardních podmínkách po
dobu 60 minut. Naměřená vlhkost materiálů byla v průměru 25 %. Posléze se přistoupilo k výrobě vzorků.
Vzorky vyzrávaly při standardních podmínkách. Následně byly vzorky zkoušeny.

Aplikace na dvojitý zlepšovací nátěr
Po nanesení zlepšovacího nátěru na obkladový materiál i nosnou podkonstrukci byl nátěr ponechán
24 hodin odvětrat. Po uplynutí této doby se nanesla druhá vrstva zlepšovacího nátěru bez předchozího
odstranění předcházejícího a následně byl ponechán po dobu 30 minut odvětrat. Posléze se přistoupilo
k výrobě vzorků. Vzorky vyzrávaly při standardních podmínkách. Následně byly vzorky zkoušeny.

Aplikace na vlhký zlepšovací nátěr
Po nanesení zlepšovacího nátěru na obě destičky bylo aplikováno lepidlo bez požadovaného odvětrání.
Vzorky vyzrávaly při standardních podmínkách. Následně byly vzorky zkoušeny.

Bez použití zlepšovacího nátěru
Při výrobě experimentálních vzorků byla vynechána aplikace zlepšovacích nátěrů. Vzorky vyzrávaly při
standardních podmínkách. Následně byly vzorky zkoušeny.

5 VÝSLEDKY
Testování se provádělo na trhacím zařízení FP 10/1 s maximální silou 10 kN, které umožňovalo sledovat
a zaznamenávat průběh deformace v závislosti na zatížení. Samotné zkoušení probíhalo, tak že se vzorky
vložily do speciálně vyrobené formy, která dovolila uchycení do trhacího zařízení. Rychlost zatěžování byla
1,00 mm/min. Vzorky byly zatěžovány až do jejich destrukce.

Přídržnost povrchové úpravy k podkladu/pevnost v tahu a stanovení pevnosti ve smyku při tahovém
namáhání se vypočte dle vztahu (1)

�
adh

(⌧) =
F

A
[MPa] (1)

kde
F je síla, potřebná k odtržení [N],
A je plocha terče – přídržnost/plocha přeplátování – smyk [mm2].

V (Tab. 2). a (Tab. 3). jsou vypočtené hodnoty uvedeny jako aritmetický průměr šesti vzorků včetně
směrodatných odchylek.
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Tab. 2 Přídržnost včetně směrodatné odchylky.
Typ technologické nekázně Přídržnost [MPa] Směrodatná

odchylka [MPa]
Dodržování technologických postupů 1,202 0,089
Vyzrávání za teplot pod bodem mrazu 0,992 0,041
Aplikace zlepšovacího nátěru na vlhký podklad 0,822 0,208
Aplikace na dvojitý zlepšovací nátěr 1,148 0,030
Aplikace na vlhký zlepšovací nátěr 1,123 0,108
Bez použití zlepšovacího nátěru 0,999 0,124

Tab. 3 Pevnost ve smyku včetně směrodatné odchylky.
Typ technologické nekázně Pevnost ve Směrodatná

smyku [MPa] odchylka [MPa]
Dodržování technologických postupů 1,172 0,219
Vyzrávání za teplot pod bodem mrazu 1,305 0,177
Aplikace zlepšovacího nátěru na vlhký podklad 1,204 0,121
Aplikace na dvojitý zlepšovací nátěr 1,348 0,243
Aplikace na vlhký zlepšovací nátěr 1,482 0,348
Bez použití zlepšovacího nátěru 1,233 0,288

Z výsledků zkoušek, které jsou uvedeny v (Tab. 2) a (Tab. 3), je zjevné, že k nejvýraznějšímu oslabení
spoje došlo u zkoušky přídržnosti při aplikaci zlepšovacího nátěru na vlhký podklad. V tomto případě
došlo k odlepení zlepšovacího nátěru od odtrhového terče prezentující nosnou podkonstrukci. Přídržnost
lepidla neměla vliv na účinnost nýbrž zlepšovací nátěr. Dále bylo naměřeno, že větší vliv na účinnost spoje
mělo vyzrávání za teplot pod bodem mrazu a absence použití zlepšovacího nátěru. V těchto případech
docházelo v poruše spoje u povrchu obkladového materiálu tak i nosné podkonstrukce. Při vložení vzorků
do mrazící komory byl během vyzrávání kontrolován stav vyzrání. Vyzrávání bylo zpomaleno a skoro
zastaveno. Po vyndání vzorků z komory došlo k postupnému nastartování procesu vytvrzování. V případě
aplikace lepidla na dvojitý a vlhký zlepšovací nátěr měla na účinnost spoje minimální dopad. U zkoušení
pevnosti ve smyku, žádná z uvedených technologických nekázní neměla vliv na oslabení spoje z hlediska
naměřených hodnot.

6 ZÁVĚR
Bylo prokázáno, že použití lepených spojů je plnohodnotnou alternativou uchycení obkladových materiálů
provětrávaných fasád. Výsledky prokazují, že rozhodujícím faktorem pro lepený spoj je pevnost nosné
podkonstrukce.

Zkouškami nebyly prokázány podstatné rozdíly mezi jednotlivými technologickými nekázněmi. Zkoušky
ukázaly, že zkoušený lepící systém dosahuje i přes nedodržování technologických postupů v kombinaci
se zvoleným obkladovým materiálem a nosnou podkonstrukcí normovaných požadavků na přídržnost
i pevnost ve smyku, a tudíž tato kombinace je zcela účinná. Zjištěné skutečnosti, ale nevylučují, že při
použití jiného obkladového materiálu či nosné podkonstrukce při nedodržování technologické nekázně
nebude mít negativní vliv na účinnost lepeného spoje.
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ZKOUŠENÍ PŘÍDRŽNOSTI OBKLADU
Z DŘEVOPLASTU PŘI PROMĚNLIVÉ TEPLOTĚ

TESTING OF ADHESIVE PROPERTIES OF WPC FAÇADE
CLADDING AT VARIABLE TEMPERATURE CHANGES

Pavel Liška*,1, Barbora Nečasová1

Abstrakt
Jednou z mnoha možností využití systémů lepených provětrávaných fasád je i revitalizace lehkých
obvodových plášťů budov. Proto, aby mohly být tyto systémy uvedeny na trh, musí projít rozsáhlým
testováním. V našem případě jsme se rozhodli pro zkoušení hypoteticky nejslabšího prvku celého systému,
tj. lepeného spoje. Pro účely zkoušek byla jako obkladový materiál zvolena dřevoplastová prkna a jako
nosná podkonstrukce dřevěné konstrukční profily. Dosavadní zkoušky přídržnosti a pevnosti ve smyku při
teplotě vzduchu (20± 3) °C s relativní vlhkostí (55± 10)% neukázaly na větší rozdíly mezi vybranými
lepidly. Článek je zaměřen, jak na přípravu a následnou výrobu zkušebních vzorků, tak i na experimentální
ověření přídržnosti podkonstrukce k obkladu a stanovení pevnosti ve smyku při tahovém namáhání po
kondicionování náhlými teplotními změnami, které spočívají v ohřátí na (70± 3) °C s následným ochlazením
na (20 ± 2) °C.

Klíčová slova
Fasáda, lepidlo, obklad, přídržnost, soudržnost

Abstract
One of many possible application options of bonded ventilated facade systems is also the revitalization of
lightweight claddings. Before these systems come on the market they have to undergo extensive testing. In
our case we decided to test the hypothetically weakest point of the whole system that is the bonded joint.
For testing purposes, “WPC” wood plastic composite cladding and timber KVH profiles as the load bearing
substructure were selected. Previous tests of adhesion and strength in shear at the air temperature of
(20 ± 3) °C with relative humidity (55 ± 10) % did not show major difference among the chosen adhesives.
The article is focussed both on the preparation as well as the subsequent production of testing samples and
experimental verification of substructure bonding retention to the cladding and determination of strength
in shear in tension stress after conditioning with sudden temperature changes, heating to (70 ± 3) °C and
subsequent cooling to (20 ± 2) °C.

Keywords
Adhesion, adhesive, cladding, cohesion, façade

*liska.p@fce.vutbr.cz
1Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, Veveří 331/95, 602 00
Brno, Česká republika

196



Juniorstav 2018

1 ÚVOD
V druhé polovině dvacátého století byly požadavky na urychlení výstavby stále častější. Avšak jedním
z největších úskalí tehdejší doby byla omezení způsobená působením klimatických vlivů. Z tohoto důvodu
bylo nutné přistoupit k maximálnímu zprůmyslnění stavebnictví. Například přesun většiny prací do
továrních hal, vyloučení mokrých procesů, následně i linková výroba byly kroky, které tento vývoj
podpořili. Následně došlo k úspěšnému zapojení dalších odvětví průmyslu, jako např. strojírenství, chemie
a v neposlední řadě i sklářství [1], [2]. Toto vše umožnilo maximální využití tehdejšího potenciálu průmyslu.
Z toho všeho vyplývá, že lehké obvodové pláště byli pro tyto systémy prefabrikací ideálním typem
konstrukce. Naopak vlivem technologické nekázně, malou trvanlivostí použitých materiálů, špatným
zpracováním konstrukčních detailů a tepelně technických parametrů konstrukce došlo k výskytu mnoha
problémů, které měly za následek postupnou degradaci konstrukce a zvýšení požadavků na jejich revitalizace.
Dnešní systémy revitalizací se zakládají hlavně ve využívání mechanických spojů. Vhodnou a konstrukčně
jednoduchou alternativou se pomalu stávají lepené spoje, které se svými vlastnostmi blíží ke spojům
mechanickým.

Systémy lepených fasád spočívají v nahrazení mechanického uchycení obkladových materiálů lepením.
Pro tyto účely je i přizpůsobena podkonstrukce, na kterou se aplikuje lepící mechanismus. Jedná se
o velice náročnou technologii na dodržování přesného postupu i technologické kázně. Při nedodržení těchto
požadavků může vést k uvolnění obkladu z podkonstrukce. Před uvedením celého systém lepených fasád
na trh je nutno nejprve provést řadu důkladných testů. Pro naše účely jsme se rozhodli ke zkoušení
nejslabšího bodu celého systémů tj. lepeného spoje. V následujícím textu je popsána samotná výroba
vzorků pro jednotlivé zkoušky, včetně dvou základních zkoušek.

Materiály, které byly použity při zkoušení, mohou sloužit pro aplikaci na fasádách. Tato skutečnost
nás vedla k myšlence ověření jejich vhodností, ale především správné použitelnosti s daným typem lepidla
a obkladového materiálu. Výrobci často deklarují pouze možnost aplikace na konkrétní účely, ale už
nespecifikují za jakých podmínek. Na trhu existuje nepřeberné množství kombinací materiálů a podmínek
použitelnosti. Z tohoto důvodu není možné, aby výrobci lepidel tuto oblast celou obsáhli. K ověření
skutečné aplikovatelnosti systému, musela být provedena řada zkoušek.

2 MATERIÁLY
Výběr lepidel byl proveden na základě vhodnosti použití tj. doporučení výrobce, technických parametrů,
dostupnosti a celkové ceny celého systému lepení. Pro experimentální testování bylo vybráno pět vysoko
pevnostních lepidel. Z těchto pěti lepidel byli tři určené přímo pro lepené fasády. Zbylá dvě lepidla byla
pro všeobecné konstrukční lepení a tmelení. Jako obkladový materiál byly zvoleny dřevoplastové fasádní
desky, tzv. WPC. Tento materiál byl svými vlastnosti vhodný pro předsazené provětrávané fasády i bez
dalších povrchových úprav. Pro podkonstrukce lepených fasád se ve většině případů využívá slitin hliníku.

3 METODOLOGIE
Podstatou zkoušky bylo změření síly, která by byla schopna odtrhnout povrchové úpravy o dané ploše od
podkladu tahem [3], [4].

Výroba zkušebních vzorků
Zkušební vzorky se vždy skládaly ze dvou prvků. Pro zkoušení přídržnosti obkladu byly použity obklady
čtvercového tvaru o délce stran 100 mm a tloušťce 9 mm, které představovaly obkladový materiál a terčů
ze slitiny hliníku, které představovali podkonstrukci. Terče byly kruhového průřezu o celkové ploše 2
500mm2. Zkušební tělesa pro zkoušení pevnosti lepeného spoje při tahovém namáhání se skládala opět
ze dvou destiček, avšak o rozměrech 25⇥ 100mm. Jedna destička představovala podkonstrukci, druhá
destička obklad. Nejprve se na hliníkové destičce vyznačila vzdálenost přeplátování, která činila 12,5 mm
(± 0,25 mm). Poté se u obou zkušebních metod postupovalo obdobně.

Samotná výroba spočívala v několika krocích. Z důvodu zlepšení přídržnosti lepidla k obkladovému
materiálu i podkonstrukci bylo nezbytné oba povrchy upravit. Každý druh lepidla vyžadoval jinou úpravu
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lepených povrchů dle požadavků jednotlivých výrobců. Zpravidla se museli mechanicky očistit hrubé
nečistoty a zdrsnit povrch. Obkladový materiál se zbrousil brusným papírem drsnosti P40 a hliníkové terče
brusnou tkaninou drsnosti P320. Dále se povrchy chemicky odmastily a nechaly cca 10 minut odvětrat.
Aplikačním štětečkem se nanesl podkladový zlepšovací nátěr, jejž bylo nutné nechat zaschnout po dobu
0,5 až 2 hodin, v závislosti na použitém systému lepení. Následně se na střed destičky naneslo lepidlo do
kuželovitého tvaru v dostatečném množství. To umožnilo celoplošné rozprostření lepidla pod kruhovým
terčem. Nanášení se provádělo ruční vytlačovací pistolí na kartuše či monoporce. Pro každé lepidlo bylo
potřeba vytvořit min. 6 vzorků, jak uvádí norma.

Výzrávání zkušebních vzorků
Dle požadavků legislativy se nechávaly zkušební vzorky vyzrát v suchém a čistém prostředí. Tedy při
průměrné teplotě vzduchu 21,35 °C a relativní vlhkosti 36,41%. Jelikož obkladový materiál byl pórovitý
a jeho difúzní odpor činil 59,2, vzorky vyzrály cca do 48 hodin. V případě systému lepení SIKA se jednalo
zhruba o 10 dní. Pro informaci ještě uvádíme, že doba vyzrávání u nepórovitých materiálů by byla v řádu
měsíců.

Kondicionování při proměnlivé teplotě
Podstatou kondiciování je střídavé zahřívání testovacích vzorků infralampami, následném ochlazení vodní
lázní v 25 cyklech a posléze zjištění přídržnosti povrchové úpravy k podkladu. Pro zkoušení bylo potřeba
nechat vyrobit konstrukci k uchycení vzorků s možností sklápění do vodní lázně. Ohřívání bylo zajištěno
volně stojícím halogenovým topením o celkovém příkonu 2 400 W. Tento zdroj tepla byl od vzorku umístěn
do vzdálenosti min. 300 mm jak je uvedeno v legislativě.

Vzorky se ohřívali na teplotu (70± 3) °C a následně se ochladili na (20± 2) °C [5]. Voda v lázni se
chladila manuálně tj. výměnou vody z mrazícího zařízení. Ohřev probíhal tak, že požadované teploty bylo
dosaženo za 30 až 40minut, ochlazení se dosáhlo za 5 až 10minut. Ohřátí a následné ochlazení vzorků
tvořil jeden cyklus. Povrchová teplota vzorků se měřila dotykovým teploměrem a následně termografickou
kamerou. Měření se provádělo 30 sekund po ukončení ohřívání. Při ochlazování se teplota měřila 15 sekund
po vyjmutí z vodní lázně. Po ukončení požadovaných cyklů se vzorky vyjmuli a nechali schnout při teplotě
vzduchu (20± 5) °C s relativní vlhkostí 50 až 80% po dobu 48 hodin. Posléze se provedli zkoušky [6].

Zkoušení vzorků
Testování se provádělo na zařízení, které umožňovalo sledovat a zaznamenávat průběh deformace v závislosti
na zatížení. Samotné zkoušení probíhalo, tak že se vzorky vložily do speciálně vyrobené formy, která
dovolila uchycení do trhacího zařízení (Obr. 1). Tato forma byla navržena na základě statického výpočtu,
takovým způsobem, aby dokázala přenést zatížení od nejpevnějšího lepidla. Rychlost zatěžování byla
0,5 mm/min. Vzorky byly zatěžovány až do jejich destrukce.

4 VÝSLEDKY
Přídržnost povrchové úpravy s podkladem a stanovení pevnosti ve smyku při tahovém namáhání se
vypočítá podle rovnice [3], [4]

� = ⌧ =
F
max

A
(1)

kde je
F síla při porušení v N,
A plocha lepeného spoje vmm2

5 ANALÝZA
Přídržnosti resp. pevnosti ve smyku u třech lepidel nebylo dosaženo. To svědčí o vysoké kvalitě použitých
lepidel a malé odolnosti obkladového materiálu. V případě použití lepidla Technobond od společnosti
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RETECH, s.r.o. došlo k poruše spoje ve zkoušení přídržnosti a zároveň i pevnosti ve smyku. Při zkoušení
lepidla HQ Bond od společnosti HQ Bonding B. V. došlo k porušení spoje pouze u testování smykové
pevnosti. Průměrná přilnavost popř. pevnost v tahu kolmo na rovinu desky obkladového materiálu se
snížila o 13,51 %. Naopak zahřívání a náhlé ochlazování nemělo žádný výrazný vliv na pevnost obkladového
materiálu ve smyku.

Tab. 1 Průměrné hodnoty naměřených pevností lepeného spoje.
Lepící systém Přídržnost � Směrodatná Pevnost ve smyku ⌧ Směrodatná

[N/mm2] odchylka [N/mm2] [N/mm2] odchylka [N/mm2]
SikaTack Panel 0,550 0,055 1,606 0,236
Dinotrol F500 Polyflex 0,531 0,056 1,539 0,147
HQ BondUNI 0,543 0,054 1,640 0,244
Simson 007 SMP 0,561 0,070 1,403 0,110
Technobond 0,567 0,057 0,828 0,096

6 ZÁVĚR
Lepení se jeví, jako plnohodnotný systém uchycení obkladových materiálů na obvodových pláštích.
Dosavadní výsledky ukazují, že rozhodujícím faktorem pro lepený spoj je pevnost obkladového materiálu.
Zkoušení probíhalo za teploty vzduchu (70 ± 3) °C při náhlém ochlazení na teplotu (20 ± 2) °C. Na rozdíl
od předchozích zkoušek [7], které probíhaly za teploty vzduchu (20 ± 3) °C s relativní vlhkostí (55± 10) %,
které neukázaly na větší rozdíly mezi vybranými lepidly, u tohoto souboru testování tomu tak nebylo.
Zkoušky prokázaly, že lepící systém Technobond od společnosti RETECH, s.r.o. a HQ Bond od společnosti
HQ Bonding B. V. s daným obkladovým materiálem není zcela vhodný. Další žádné výrazné odlišnosti
mezi ostatními lepidly nebyly prokázány. Proto je nezbytné provést další testování. Zkušební vzorky dále
budou testovány na mrazuvzdornost. Tyto zkoušky by měli potvrdit, či vyvrátit dosavadní výsledky.
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Obrázky

Obr. 1 Zkušební nástavce (zkoušení pevnosti ve smyku - vlevo, zkoušení přídržnosti - vpravo).
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OVĚŘENÍ VHODNOSTI POUŽITÍ
POLYURETANOVÝCH TMELŮ K TMELENÍ

AKTIVNÍCH SPÁR V BETONOVÝCH
KONSTRUKCÍCH

SUITABILITY OF POLYURETHANE SEALANTS FOR ACTIVE
CRACKS WITHIN CONCRETE STRUCTURES

Barbora Nečasová*,1, Pavel Liška1, Václav Venkrbec1

Abstrakt
Utěsnění spojů hraje důležitou roli při ochraně konstrukcí před jejich předčasným stárnutím a degradací.
Předložený příspěvek se zabývá otázkou těsnění spojů v betonových konstrukcích. Spáry betonových
konstrukcí jsou z hlediska aplikace tmelů velice komplikované, neboť se v nich téměř vždy nacházejí malé
částečky prachu, které jsou velice často uvolňovány i samotným materiálem. V tomto příspěvku bude na
spoj nahlíženo jako na tradiční dilatační spáru. Byli vybráni dva zástupci flexibilních jednosložkových
polyuretanových těsnicích tmelů. Hlavním důvodem tohoto výběru byla skutečnost, kdy běžné výplňové
a opravné materiály jsou obvykle velmi tuhé, a proto i při menších pohybech v dilatační spáře velice
snadno dochází k jejich porušení. Cílem této studie je nejen ověřit vhodnost a kompatibilitu vybraných
materiálů, ale také dokázat, že polyuretanové těsnící materiály mohou být vhodným a dlouhodobým
řešením pro výplně spár betonových konstrukcí.

Klíčová slova
Polyuretan, přilnavost, soudržnost, spára, tmel

Abstract
Joint sealants in concrete structures play an important role in protecting the structure against its premature
deterioration. The focus of the presented paper lays upon the issue of sealing of joints in concrete structures.
Concrete is one of the most difficult materials to seal since there are always small particles of dust and the
material itself. In this paper, the joint will be viewed as traditional expansion joint. Two representatives
of flexible one component polyurethane sealants were selected. The main reason for this selection was that
conventional repair materials are usually very rigid and easily incline towards the formation of cracks
and gaps. The aim of this paper is not only to verify the suitability of selected materials but also to
demonstrate that polyurethane sealants might be a better and long-lasting solution for filling of joints
and patching of cracks within concrete structures.

Keywords
Adhesion, cohesion, joint, polyurethane, sealant

*necasova.b@fce.vutbr.cz
1Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, Veveří 331/95, 602 00
Brno, Česká republika

201



Juniorstav 2018

1 ÚVOD
Stavební konstrukce jsou od nepaměti navrhovány tak, aby dokázaly po určitou dobu odolávat nepříznivým
vlivům okolního prostředí. Záměrně je zmíněn termín ‚po určitou dobu‘ a ‚okolní prostředí‘, neboť fenomén
stárnutí staveb je v současné době stále diskutovanějším problémem, s nímž se potýká snad každé větší
město [1 až 5]. Stejně jako stárnou stavby, stárnou i materiály v nich použité, například tmely. Stárnutí
může mít vliv na jejich mechanické vlastnosti a funkčnost. Stejným způsobem na materiály působí okolní
prostředí. Tyto již nejsou nadále schopny plnit úlohu, k níž byly navrženy, což může mít za následek
i degradaci stavby samotné. V současné době se na trhu nachází nepřeberné množství tmelů, výplňových
lepidel a hmot, proto není s podivem, že projektanti mnohdy tápou, jaký tmel v návrhu zvolit, zda je
vybraný tmel vhodný pro použití v navrhované kombinaci materiálů apod. Bohužel i tato neinformovanost
a nevědomost může značně urychlit stárnutí zvoleného tmelu a nevratně poškodit celou konstrukci. Zatímco
některé produkty mají životnost maximálně tři až čtyři roky, viz (Obr. 1 c, d), dnes již víme, že některé
silikony při provedení správné instalace mohou vydržet až 25 let [6].

Tento příspěvek pojednává o tmelení betonových konstrukcí, neboť se jedná o nejpoužívanější stavební
materiál současnosti. Beton je kompozitní materiál, tedy ‚slepenec‘ více surovin a je všeobecně známo, že
se po plastech jedná o materiál s nejkomplikovanějšími materiálovými vlastnostmi k tmelení [7], [8]. Je
velice časté, že spáry mezi jednotlivými betonovými prvky je nutné chránit před vlivy okolního prostředí,
před pronikáním vlhkosti apod., viz příklad na (Obr. 1 a, b).

2 METODIKA
Ačkoliv se provádění tmelení spár může zdát jako jednoduchá činnost, je velice náročná na způsob
a disciplínu provádění. Při aplikaci vybraných tmelů je nutné dodržovat technologickou kázeň a postupovat
dle pokynů výrobce. Kázeň přípravy a aplikace se vztahuje především na přípravu podkladu, resp.
tmelené konstrukce. Podklad musí být čistý, suchý, zdravý a homogenní, zbavený olejů, mastnoty, prachu
a volných nebo nesoudržných částic. Oba vybraní zástupci tmelů jsou přilnaví i bez použití penetračních
nátěrů a/nebo aktivačních přípravků. Nicméně, pro optimální přilnavost v kritických, vysoce výkonných
aplikacích, jako jsou například vícepatrové budovy, vysoce namáhané spáry, vystavení extrémnímu počasí
nebo ponořením do vody je vhodné použít zlepšovací nátěr. V případě betonových konstrukcí je aplikace
primeru přímo doporučena.

Materiál
Výběr materiálů pro prezentovanou případovou studii byl založen na výsledcích již ukončeného projektu.
Výsledky tohoto projektu [7], [8] ukázaly, že pouze polyuretanové tmely jsou schopné na určité úrovni
splňovat vysoké požadavky na těsnění betonových konstrukcí. Proto byli vybráni dva zástupci vysoce
pevnostních jednosložkových polyuretanových těsnicích materiálů od stejného výrobce.
Porovnání mechanických vlastností je uvedeno v tabulce (Tab. 1).

Tab. 1 Materiálové charakteristiky vybraných tmelů.
Vlastnost/Tmel Typ I Typ II
Síla při porušení [N/mm2] 8 8
Shore A 37 37
Secantový modul při 100 % protažení [N/mm2] 0,6 0,6
Prodloužení při porušení [%] > 600 > 700
Trvalá deformace [%] > 90 > 80
Teplota použitelnosti [°C] -40 až +70 -40 až +70

Informace uvedené v tabulce (Tab. 1) ukazují, že oba vybrané těsnicí materiály mají velmi podobné
vlastnosti, avšak první vybraný tmel, dále jen Typ I, může být klasifikován jako tmel pro použití ve
spojích betonových konstrukcí budov či dopravní infrastruktury [9]. Při spojování betonových konstrukcí
nebo prvků by měl poskytovat dokonalý výkon. Naproti tomu tmel Typu II může být klasifikován jako
univerzální výplňový materiál. Podle technického listu [9] by tento výrobek měl poskytnout vynikající
přilnavost ke všem materiálům na bázi cementu, cihel, keramiky, skla, kovů, dřeva atd. Proto lze očekávat
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horší přilnavost k betonovým prvkům. Betonové prvky byly vyrobeny z betonu B20 pevnostní třídy
C16/20. Geometrie všech prvků byla totožná, průřez 40⇥ 40 mm a délka 160 mm.

Metody
Přestože tmelení spojů může vypadat jako jednoduchý úkol, metodický postup a technologická disciplína
jsou velmi náročné. Při použití vybraných tmelů je nutné postupovat podle pokynů výrobce. Kázeň
přípravy a použití se týká zejména přípravy substrátu. Tmelený podklad musí být čistý, suchý, homogenní
a zbavený oleje, mastnoty, prachu a volných nebo nekohezních částic. Proto byla příprava vzorků a následná
aplikace tmelu provedena podle zásad a postupů stanovených výrobcem daného systému. Obecně byly
okraje všech vzorků zbaveny prachu pomocí čistícího prostředku. Pro dosažení maximální přilnavosti
byl ve všech případech použit primer. Stejný postup přípravy a použití byl použit pro testované vzorky
připravené v laboratoři i pro ty, které byly připraveny v exteriéru. Pro každé období expozice byly pro
testování normálového napětí vyrobeny tři zkušební vzorky.

Použitou metodou pro stanovení pevnosti spojovacích těsnicích materiálů byla metoda „reálné spáry” [10].
Cílem metody je testování vzorků, které byly připraveny stejným způsobem, jako kdyby byl spoj instalován
v reálné situaci [10]. Byl připraven tmelený spoj o tloušťce 10mm a šířce 10mm. Příprava a geometrie
zkušebních vzorků je patrná na (Obr. 2).

Po přípravě zkušebních vzorků vždy pokračuje doba vytvrzování. V této studii však byla klíčovým
prvkem délka vytvrzovacího období, neboť některé vzorky byly vyrobeny, vytvrzeny a uloženy v laboratoři,
kde byly ponechány v dokonale suchém a čistém prostředí (při teplotě 23± 2 °C / 50± 10 % vlhkosti) po
určitou dobu, aby dostatečně stárly. Naopak, některé vzorky byly vyrobeny, vytvrzovány a skladovány
v prostředí s přímým vystavením změnám počasí. Testované vzorky byly testovány po 1, 3, 6 a 12 měsících
vytvrzování. Výsledky testovaných vzorků po 1 měsíci, tj. po 28 dnech, byly také použity i jako referenční
hodnoty pro vyhodnocení naměřených dat.

Testované vzorky byly umístěny do zkušebních forem, viz (Obr. 3 a) a natahovány rychlostí přibližně
(5,5 ± 0,7) mm/min. Testování bylo provedeno v následujících krocích:

• Krok 1: Prodloužení spoje na 100 % původní šířky.

• Krok 2: Ponechání vzorku při 100% prodloužení po dobu 24 hodin ve zkušební formě.

• Krok 3: Po 24 hodinách protažení vzorku až do jeho porušení.

• Krok 4: Záznam způsobu porušení.

3 VÝSLEDKY A ANALÝZA
Jak je patrné z výsledků prezentovaných v (Tab. 2), cílem autorů nebylo pouze zaznamenání maximální
síly, která je potřebná k porušení zkušebních vzorků, ale i posouzení způsobu porušení všech tmelených
spár, neboť v případě vybraných tmelů bývá maximálních sil při porušení vzorku dosaženo pouze zřídka.
Jak je patrné z (Obr. 4), u všech zkušebních vzorků, které byly ponechány v čistém laboratorním prostředí
byl zaznamenán pouze jeden způsob porušení, jednalo se o tzv. kohezní porušení. Jak je patrné z (Obr. 3),
téměř vždy došlo k porušení tmelené spáry přímo v jejím středu, a to při protažení až o 500 %. Jak bylo
předpokládáno, zkušební vzorky, které byly ponechány v laboratorním prostředí, byly zcela chráněny
proti povětrnostním vlivům a vlivům změn počasí, a tudíž nedošlo k jejich urychlenému stárnutí. U všech
vzorků bylo ovšem zaznamenáno smrštění, které bylo potvrzeno výpočtem tzv. normalizované hodnoty.

Výsledky získané z laboratorních měření byly porovnány s výsledky, jež byly naměřeny u vzorků,
které byly vyrobeny a ponechány ve venkovním prostředí, viz výsledky prezentované v (Tab. 2). Zde bylo
zaznamenáno hned několik způsobů porušení. Kromě kohezního porušení po natažení o cca 300 % původní
délky vzorku, došlo u několika vzorků k porušení adheznímu nebo ke kombinaci adhezního a kohezního
porušení. U všech vzorků byly zaznamenány vlivy stárnutí, které v některých případech měli vliv na
snížení elasticity aplikovaného tmelu, tedy i na výsledné maximální protažení.
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Tab. 2 Porovnání výsledků měření.
Vlastnost/Tmel Doba stárnutí Typ I Typ I Typ II Typ II
Prostředí vyzrávání LAB EXT LAB EXT

Průměrné maximální prodloužení při po-
rušení [mm]

1 měsíc
3 měsíce
6 měsíců
12 měsíců

50,67
62,43
58,99
65,55

65,64
57,27
57,97
58,67

54,27
57,97
48,90
41,97

61,83
47,45
44,25
54,21

Průměrná tažnost � [%]

1 měsíc
3 měsíce
6 měsíců
12 měsíců

352,6
432,5
479,3
544,4

464,1
423,2
469,7
476,6

391,3
448,7
367,7
314,7

419,7
358,3
331,7
427,3

Průměrná maximální síla při porušení [N]

1 měsíc
3 měsíce
6 měsíců
12 měsíců

3384,8
4152,1
4600,9
5226,2

4455,4
4062,7
4509,6
4575,7

3757,0
4307,2
3530,3
3021,2

4028,8
3439,5
3184,7
4101,7

Průměrné tahové napětí při porušení
[N/mm2]

1 měsíc
3 měsíce
6 měsíců
12 měsíců

2,12
2,60
2,88
3,27

2,78
2,54
2,82
2,86

2,35
2,69
2,21
1,89

2,52
2,15
1,99
2,56

4 ZÁVĚR
Neměřené výsledky prokazují vhodnost vybraných tmelů pro použití při tmelení betonových konstrukcí.
Oproti prvním očekáváním nebyly prokázány výrazné rozdíly mezi použitými tmely. Zatímco u tmelu
Typ I byly pouze potvrzeny jeho dobré vlastnosti pro tmelení betonových konstrukcí, u tmelu Typ II
výsledky prokázaly, že i univerzální tmel může být bez problémů použit k tmelení i komplikovanějších
materiálů a konstrukcí. Ovšem pravda je taková, že tento tmel je pouze výjimkou a jak již bylo zmíněno
v úvodu tohoto příspěvku, každá kombinace navrhovaných materiálů, zde tmel a betonová konstrukce, by
měla být před aplikací prověřena, a to alespoň zde prezentovaným způsobem.
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Obrázky

Obr. 1 Tmelená spára mezi betonovými prvky (A, B) a typický příklad porušení tmelené spáry (C, D).

Obr. 2 Výroba zkušebních vzorků (A, B) a gemetrie vzorků (C, D).

Obr. 3 Umístění zkušebních vzorků ve zkušební formě (A) a příklady porušení vzorků (B-D).
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Obr. 4 Porovnání průměrného prodloužení zkušebních vzorků při porušení.
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ZKOUŠENÍ PŘÍDRŽNOSTI DŘEVOPLASTOVÉHO
FASÁDNÍHO OBKLADU ZA MRAZU

VERIFICATION OF ADHESION OF WOOD-PLASTIC FAÇADE
CLADDING AT LOW TEMPERATURES

Barbora Nečasová*,1, Pavel Liška1, Petra Kučerová1

Abstrakt
Aktuálním problémem českého stavebnictví je revitalizace objektů, resp. jejich obvodových plášťů, rea-
lizovaných před rokem 1990. Vhodnou alternativou mohou být i provětrávané fasády. V současnosti se
v převážné většině realizací uplatňují řešení s použitím mechanických spojů, avšak jako vhodná alternativa
se nabízejí také fasády se spoji lepenými. Touto technologií se podrobně zabývá následující příspěvek, kdy
prostřednictvím experimentálních měření je ověřeno potenciální využití lepených spojů v praxi. Pro účely
zkoušek byla jako alternativa fasádního obkladu zvolena dřevoplastová prkna a jako nosná podkonstrukce
dřevěné KVH hranoly. Pro spojení těchto dvou konstrukčních prvků je vybráno několik typů průmyslových
lepidel určených na konstrukční lepení. Vzorky byly před testování kondicionovány 15 cykly ochlazování
na teplotu (-20 ± 2) °C po dobu 18 hodin a následném ponoření do vodní lázně o teplotě (20 ± 2) °C po
dobu 6 hodin.

Klíčová slova
Fasáda, lepidlo, přídržnost, soudržnost

Abstract
One of the current issues in the Czech building industry is the revitalization of buildings, or their outer
shells, that were constructed before 1990. Vented facades are a congenial option. Nowadays, the vast
majority of such facades utilize mechanical joints. However, facades with bonded joints are more than
convenient alternative. The presented article, where the potential use of bonded joints in practice is
verified via experimental measurements, deals with this technology in more detail. For the purpose of tests
a ”WPC” was chosen for the cladding and timber KVH profiles for the load bearing substructure. In order
to find the most suitable connecting material, several types of industrial adhesives intended for structural
bonding were selected. All test samples were, within 15 cycles, conditioned with sudden temperature
changes, immersion into a water bath to (20± 3) °C for 6 hours and subsequent freezing to (–20 ± 2) °C
for 18 hours.
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Adhesion, adhesive, cladding, cohesion, façade
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1 ÚVOD
Dnešní systémy revitalizací lehkých obvodových plášťů budov se zakládají hlavně na využívání mechanic-
kých spojů. Vhodnou a konstrukčně jednoduchou alternativou se pomalu stávají lepené spoje, které se
svými vlastnostmi blíží ke spojům mechanickým.

Systémy lepených fasád spočívají v nahrazení mechanického uchycení obkladových materiálů lepením.
Jedná se o velice náročnou technologii na dodržování přesného postupu i technologické kázně (Obr. 1).

Pro naše účely jsme se rozhodli ke zkoušení nejslabšího bodu celého systémů tj. lepeného spoje.
V následujícím textu je popsána samotná výroba vzorků, včetně dvou základních zkoušek.

Materiály, které byly použity při zkoušení, mohou sloužit pro aplikaci na fasádách. Tato skutečnost
nás vedla k myšlence ověření jejich vhodností, ale především správné použitelnosti s daným typem lepidla
a obkladového materiálu.

2 MATERIÁL
Pro experimentální testování bylo vybráno pět vysoko pevnostních lepidel. Z těchto pěti lepidel byli tři
určené přímo pro lepené fasády. Zbylá dvě lepidla byla pro všeobecné konstrukční lepení a tmelení. Jako
obkladový materiál byl zvolen dřevoplastový fasádní obklad a podkonstrukce ze slitiny hliníku. Některé
materiálové charakteristiky použitého dřevoplastu jsou uvedeny v (Tab. 1).

Tab. 1 Materiálové charakteristiky.
Vlastnost
Hustota [kg/m3] 890
Pevnost ve smyku [N/mm2] 8,0
Pevnost v tahu [N/mm2] 5,0

3 METODOLOGIE - ZKOUŠENÍ PŘÍDRŽNOSTI
OBKLADU K PODKLADU

Podstatou zkoušky bylo změření síly, která by byla schopna odtrhnout povrchové úpravy o dané ploše od
podkladu kolmým tahem [2].

Výroba zkušebních vzorků
Zkušební vzorky se skládaly ze dvou prvků. Z dřevoplastového fasádního obkladu čtvercového tvaru o délce
stran 100mm a tloušťce 18mm, které představovaly obkladový materiál a terčů ze slitiny hliníku, které
představovali podkonstrukci. Terče byly kruhového průřezu o celkové ploše 2 500 mm2 a tloušťce 19,5 mm.
Na hliníkových terčích byly vyvrtány čtyři otvory se závitem pro uchycení do formy, která umožnila
uchycení do trhacího zařízení.

Z důvodu zlepšení přídržnosti lepidla k obkladovému materiálu i podkonstrukci bylo nezbytné oba
povrchy upravit. Každý druh lepidla vyžadoval jinou úpravu lepených povrchů dle požadavků jednotlivých
výrobců. Zpravidla se musely mechanicky očistit hrubé nečistoty a zdrsnit povrch. Obkladový materiál
se zbrousil brusným papírem drsnosti P40 a hliníkové terče brusnou tkaninou drsnosti P320. Dále se
povrchy chemicky odmastily a nechaly cca 10 minut odvětrat. Aplikačním štětečkem se nanesl podkladový
zlepšovací nátěr, jejž bylo nutné nechat zaschnout po dobu 0,5 až 2 hodin, v závislosti na použitém systému
lepení. Následně se na střed destičky naneslo lepidlo do kuželovitého tvaru v dostatečném množství a terč
přimáčkl. Nanášení se provádělo ruční vytlačovací pistolí na kartuše či monoporce. Požadovanou tloušťku
lepidla zajistily distanční tělíska o průměru 3 mm [6] a [7].

Vyzrávání zkušebních vzorků
Zkušební vzorky jsme nechali vyzrát v suchém a čistém prostředí. Tedy při průměrné teplotě vzduchu
21,35 °C a relativní vlhkosti 36,41%. Jelikož obkladový materiál byl pórovitý a jeho difúzní odpor byl
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nízký, vzorky vyzrály cca do 48 hodin. V případě systému lepení SIKA se jednalo zhruba o 10 dní. Pro
informaci ještě uvádíme, že doba vyzrávání u nepórovitých materiálů by byla v řádu měsíců [4].

Kondicionování zkušebních vzorků za mrazu
Podstatou kondicionování je střídavé zmrazovaná a rozmrazování zkušebních vzorků v 15 cyklech a posléze
zjištění přídržnosti povrchové úpravy k podkladu.

Zkušební vzorky jsme ponořili do vodní lázně o teplotě (20 ± 3) °C na 6 hodin. Po uplynutí této doby
se vyjmuly a svisle uložily do mrazícího prostotu o teplotě (–20 ± 2) °C na 18 hodin. Doba uložení ve vodě
a v mrazícím prostoru tj. 24 hodin, tvořily 1 mrazící cyklus.

Po provedení požadovaných 15 cyklů se vzorky nechaly vyschnout na stojato nejméně po dobu 14 dní
při teplotě vzduchu teplotě (20 ± 3) °C s relativní vlhkostí teplotě (55± 10)%. Posléze jsme provedli
zkoušky [3].

Zkoušení zkušebních vzorků
Testování se provádělo na trhacím zařízení FP 10/1 s maximální silou 10 kN, které umožňovalo sledovat
a zaznamenávat průběh deformace v závislosti na zatížení. Samotné zkoušení probíhalo, tak že se vzorky
vložily do speciálně vyrobené formy, která dovolila uchycení do trhacího zařízení, jak je viděno na (Obr. 2).
Rychlost zatěžování byla 1,00 mm/min. Vzorky byly zatěžovány až do jejich porušení.

4 METODOLOGIE - ZKOUŠENÍ PEVNOSTI VE SMYKU PŘI
TAHOVÉM NAMÁHÁNÍ

Podstatou zkoušky je stanovení pevnosti při smykovém namáhání jednoduchého lepeného spoje mezi
tuhými adherenty při zatížení tahem [5].

Výroba zkušebních vzorků
Zkušební tělesa se skládaly ze dvou destiček o rozměrech 25·100mm. Jedna destička představovala
podkonstrukci, druhá destička dřevoplastový obklad. Nejprve se na hliníkové destičce vyznačila vzdálenost
přeplátování, která činila 12,5mm (± 0,25mm). Následně se na koncích destiček v místech přeplátování
oba povrchy ošetřily, jako u předcházející zkoušky. Na hliníkovou destičku se naneslo lepidlo kuželovitého
tvaru. Nanášení se provádělo ruční vytlačovací pistolí na kartuše či monoporce. Druhá destička se přiložila
a přitlačila, až na požadovanou tloušťku cca 3 mm, která se zajistila distančními tělísky [6] a [7].

Vyzrávání a kondicionování zkušebních vzorků za mrazu
Vzorky vyzrávaly a byly kondicionovány za stejných podmínek jako u přecházející zkoušky.

Zkoušení zkušebních vzorků
Před testováním byly vzorky vloženy do formy, která zabránila rozdrcení konců dřevoplastových desek
v upínacích kleštích trhacího zařízení a zajistila jejich zatěžování v ose, jak je viděno na (Obr. 3). Testování se
provádělo na trhacím zařízení FP 10/1 s maximální silou 10 kN, které umožňovalo sledovat a zaznamenávat
průběh deformace v závislosti na zatížení. Rychlost zatěžování byla 1,00 mm/min. Vzorky byly zatěžovány
až do jejich porušení.

5 VÝSLEDKY A ANALÝZA
Pomocí rovnice níže uvedené rovnice byla z naměřených hodnot vypočítána maximální pevnost lepené
sestavy ve smyku při tahovém namáhání. Stejným způsobem byla zjištěna i přídržnost lepené sestavy
k podkladu.

�
adh

= ⌧ =
F
max

A
(1)
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kde je
F
max

maximální síla při porušení v N
A plocha lepeného spoje vmm2

Tab. 2 Přídržnost a pevnost lepeného spoje ve smyku při tahovém namáhání.
Lepící Přídržnost Směrodatná Pevnost ve Směrodatná
systém [N/mm2] odchylka [N/mm2] smyku [N/mm2] odchylka [N/mm2]
SikaTack Panel 0,653 0,040 1,391 0,143
Dinitrol F500 Polyflex 0,613 0,073 1,387 0,090
HQ Bond UNI 0,694 0,071 1,383 0,061
Simson 007 SMP 0,583 0,062 1,500 0,176
Technobond 0,673 0,087 1,009 0,099

K odtržení lepeného spoje většinou došlo na rozhraní obkladového materiálu a lepidla, nebo na rozhraní
podkonstrukce a lepidla. Přídržnosti u žádného z lepidel nebylo dosaženo. To svědčí o vysoké kvalitě
použitých lepidel a malé odolnosti obkladového materiálu. V případě použití lepidla Technobond od
společnosti RETECH, s.r.o. došlo k poruše spoje ve zkoušení pevnosti ve smyku. Značnou nevýhodou
tohoto systému se zdá absence podkladního nátěru na zlepšení přídržnosti. Výrobce tohoto systému žádný
zlepšující nátěr pro daný systém nevyrábí ani nedoporučuje.

6 ZÁVĚR
Lepení se jeví, jako plnohodnotný systém uchycení obkladových materiálů na obvodových pláštích. Výsledky
ukazují, že rozhodujícím faktorem pro lepený spoj je pevnost obkladového materiálu. Zkoušení vzorků
probíhalo po jejich kondicionování, kdy se nechaly ponořit do vodní lázně o teplotě (20 ± 3) °C na 6 hodin
a následně se vložily do mrazícího prostoru o teplotě (–20 ± 2) °C na 18 hodin. Tyto zkoušky potvrdily
měření z předcházejícího zkoušení. Kdy se vzorky před zkoušením nechaly kondicionovat ohřátím na
teplotu vzduchu (70± 3) °C a následně se náhle ochladily na teplotu (20 ± 2) °C [6]. Na rozdíl od první sady
zkoušek, které probíhaly bez předchozího kondicionování a neukázaly na větší rozdíly mezi vybranými
lepidly, u tohoto souboru testování tomu tak nebylo [5]. Zkoušky ukázaly, že lepící systém Technobond od
společnosti RETECH, s.r.o. s daným obkladovým materiálem není zcela vhodný. Další žádné výrazné
odlišnosti mezi ostatními lepidly nebyly prokázány. Proto je nezbytné provést další testování. Zkušební
vzorky dále budou testovány na teplotu přesahující jejich teplotní odolnost.
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Obrázky

Obr. 1 Systém provětrávané fasády s lepeným spojem [1].

Obr. 2 Uložení zkušebního vzorku ve formě.

Obr. 3 Zkoušení pevnosti lepeného přeplátovaného spoje ve smyku při tahovém namáhání.
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MATEMATICKÁ OPTIMALIZACE
A HEURISTICKÉ METODY JAKO NÁSTROJE

„JUST-IN-TIME“ DOPRAVY BETONU – REŠERŠE

MATHEMATICAL OPTIMIZATION AND HEURISTIC METHODS FOR
JUST-IN-TIME CONCRETE DELIVERY – REVIEW

Jiří Patloka*,1, Michal Brandtner1, Václav Venkrbec1

Abstrakt
Včasná produkce a především doprava betonu na staveniště je jednou hlavních logistických aktivit,
kterou musí zajistit projektový manažer stavby. V praxi se setkáváme především s rozhodovacími procesy
založenými na intuici. Vzniká tak prostor pro vznik chyby na základě lidského faktoru, která má poté
důsledek na časový, finanční či stavebně-technologický průběh výstavby a proces se stává neefektivním.
Proces dodávky betonu je možné exaktně matematicky definovat. Na základě modelování tohoto procesu
a při stanovení vhodných okrajových podmínek může být modelování využito pro výběr nejoptimálnějšího
řešení. Článek se zabývá rešerší stávajících vědeckých metod a příspěvků z oblasti dopravy čerstvého
betonu. Byl kladen důraz na rešerše jednotlivých heuristických metod a metod matematické optimalizace.
Druhotným cílem článku bylo stanovení optimální metody, využitelné při rozhodovacím procesu optimální
dodávky betonu a její modelování v rámci nového software. Závěr článku shrnuje nalezené metody, jejich
klady a zápory a rovněž další možnosti směřování budoucího výzkumu.

Klíčová slova
Rozhodovací proces, dodávka betonu, matematická optimalizace, heuristické metody

Abstract
The timely production and distribution of fresh concrete to the construction site is one of the main logistics
activities that must be ensured by the project manager. In practice, they appear intuitive decision-making
processes mainly. This gives rise to an error based on the human factor which then has a consequence on
the time delays, financial losses and problems with construction-technological continuity. Moreover, the
construction industry is becoming inefficient due these mentioned problems. However, concrete delivery is
a precisely mathematically descriptive process that can be used to select the most appropriate solution
by modelling this process and determining boundary conditions. The paper deals with the research of
existing scientific methods and contributions from the field of delivery of fresh concrete. The emphasis
was put on the research of individual heuristic methods and methods of mathematical optimization. The
secondary objective of the paper was to determine the optimal method for the decision-making process of
the software model for determining the optimum supply of concrete. The conclusion of the contribution
summarizes the methods, their pros and cons, as well as other possibilities of future research direction.

Keywords
Decision-making proces, concrete delivery, mathematical optimization, heuristic methods
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1 ÚVOD
Stavební průmysl prochází v současné době zásadní inovací ve smyslu digitalizace v návaznosti a kontextu
na tzv. Průmysl 4.0. Stavební produkce se od ostatního průmyslu vyznačuje především decentralizovanou
výrobou, to znamená různou polohou zdrojů neboli produkčních center (továrny a výrobny materiálů)
a finálních spotřebišť (stavenišť). V procesu stavebně technologického plánování výstavby představuje
proto logistika dopravy materiálů jednu ze základních a nezbytných činností plánování. V rámci logistiky
je výhodné dobře pochopit logistické řetězce, kterými můžeme realitu dopravních problémů vyjádřit.
Logistické řetězce můžeme chápat jako dynamické sítě nezávislých produkčních center, které mohou
uspokojit požadavky finálních spotřebišť. Z pohledu logistiky můžeme problematiku dodavatelských
řetězců chápat jako množinu komplexních a vzájemně závislých kombinačních problémů, jako je získávání
surovin, plánování výrobních zařízení a plánování pohybu (trasování) dopravních prostředků [1]. V minulosti
bylo prezentováno mnoho vědeckých a odborných studií, které se zabývaly dodavatelskými řetězci, tedy
dopravními problémy. Autoři publikovali rovněž vlastní článek [2] v dané problematice. V této případové
studii bylo použito 74 pozic betonáren a vytvořeno 182 tras pro jednu konkrétní stavbu. Nelevnější
poskytovatel betonu včetně dopravy se umístil až na 19. místě a zároveň prvních šest nejbližších betonáren
bylo o 27 – 33 % dražší než ta celkově nejlevnější, která byla vzdálena 29,48 km. Tato studie dala podnět
k další práci v tomto oboru a rovněž si vyžádala komplexní rešerši.

Souhrnná ucelená rešerše, která by dala jasné členění v přístupech k plánování dopravy čerstvého
betonu však v renomovaných databázích nebyla autory nalezena. Tento článek vyplňuje tuto mezeru
v literatuře a dává ucelený přehled této problematiky.

Čerstvý beton je rychle se kazící zboží, které musí být vyráběno na vyžádání a dodáno na staveniště
v souladu s přísnými časovými požadavky (just in time), specifikovanými zákazníkem.

Vzhledem ke značné různorodosti problémů, metod řešení a modelovacích nástrojů autoři prověřili
ty metody, které se týkají optimalizace stavební výroby tak, aby poskytly odborné komunitě aktuální
informace o stavu této problematiky. Členění jednotlivých kapitol je následující. První kapitola popisuje
základní principy optimalizace a rozdíly mezi matematickými a heuristickými metodami,následně je
prezentována systematická rešerše a poslední kapitola obsahuje některé závěry, souhrny a diskuzi nad
nalezenými metodami a rovněž další možnosti výzkumu.

2 OPTIMALIZAČNÍ METODY
Optimalizační metody mohou řešit řadu různých technických a inženýrských problémů. I když problémy
s optimalizací mohou pocházet z různých oblastí a mohou řešit zcela odlišné systémy, mohou být v podstatě
formulovány překvapivě podobným způsobem. Obecně platí, že problém optimalizace může být vyjádřena
ve tvaru:

f(x) = minf(x) pro h(x) = 0 ^ g(x)  0 (1)

kde:
f(x) je cílová funkce, které mají být minimalizovány přes vektor rozhodovacích proměnných x,
h(x) = 0 představují podmínky rovnosti a
g(x)  0 značí nerovnostní podmínky.

Kriteriální funkce tedy definuje kritéria pro výběr optimálního řešení, zatímco omezující podmínky
určují hranice pro prostor všech možných řešení.

Možné přístupy pro jednotlivá kritéria optimalizačních problémů lze zhruba rozdělit do dvou hlavních
skupin, a to heuristické a matematické metody programování.

Heuristické techniky jsou schopné řešit širokou škálu optimalizačních úkolů a jejich hlavní výhody spočí-
vají v tom, že většina z nich konverguje poměrně rychle a zvládne problémy, které obsahují nedefinovatelné
funkce. Heuristické algoritmy však často naleznou přibližné optimální řešení na konci procesu vyhledávání.
Přesto se heuristické metody ukázaly jako vhodné pro řešení řady optimalizačních problémů ve stavebním
inženýrství a nejčastěji používané jsou metody přímého vyhledávání (direct search) [3], Evoluční algoritmy
[4], [5], genetické algoritmy (GA), evoluční strategie, evoluční programování [6], [7], heuristiky (většinou
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deterministické algoritmy) [8], metoda zakázaného hledání (Tabu search) [9], simulované žíhání (simulated
annealing) [10], neuronové sítě [11], inteligence hejna [12] (např. hejnem částic, mravenčí kolonií [13],
včelím rojem, hejnem světlušek), diferenciální evoluce [14], harmonické vyhledávání [15] a další hybridní
kombinace výše zmíněných metod. Heuristickými algoritmy můžeme často najít bohužel pouze přibližné
optimální řešení a až na konci procesu vyhledávání. To způsobuje občas poměrně dlouhé řešení. Proto jsou
matematické programovací metody široce uznávány jako výhodné nástroje pro optimalizaci ve stavebnictví.

Hlavní výhodou matematických metod programování je, že mohou poskytnout přesný optimální
výsledek. Obecně platí, že oblast matematického programování zahrnuje lineární programování (LP),
nelineární programování (NLP), celočíselné lineární (MILP) a nelinární (MINLP) programování. Vhodnou
metodou LP je známý simplexový algoritmus [16], který je pravděpodobně nejčastěji používanou metodou
pro řešení problémů LP, případně také metoda vnitřního bodu.

3 REŠERŠE A ANALÝZA SOUČASNÝCH METOD
V následující tabulce lze nalézt chronologicky seřazenou rešerši vědeckých příspěvků. Data pro rešerši byly
získány z fakultních přístupů do databází Scopus a Web of Science - Core collection. Byl kladen důraz
na nejvíce citované příspěvky, tedy v dané komunitě přínosné a relevantní. Rešerše se skládá z článků
publikovaných v letech 2008–2018. Jako klíčová slova pro vyhledávání byly použity tyto anglické výrazy:
fresh concrete, concrete delivery, transportation problem, optimization, algorithm a jejich kombinace.

Níže uvedená rešerše je řazená následovně: Datum publikace a zdroj, Popis řešeného problému, Metody,
modely a nástroje, Hlavní nálezy a závěry.

• D. Naso, 2004 [16]

– Najít způsob, jak dodávat čerstvý beton, aby dorazil k cíli včas a to s jakýmkoli zpožděním. Autoři
kombinovali hybridní evoluční algoritmus (GA) s konstruktivní heuristikou pro řešení výroby a dodávky
s časovými omezeními předčasné a opožděné dodávky.

– Tato metoda ukazuje, že množství žádostí, které jsou přesměrovány na externí společnosti nebo které
potřebují dodatečně najaté automobily pro jejich dodání, je obecně velmi malé ve srovnání s jinými
strategiemi plánování a rovněž umožňuje definovat bezpečnostní rozpětí pro minimalizaci vlivů zpoždění
dopravy. Celkové náklady na řešení získané pomocí GA jsou o 20% nižší než náklady při využití
nebližšího dodavatele.

• C. A. Silva, 2005 [17]

– Najít způsob, jak vyřešit objednávky od klientů, kteří jsou z různých výrobních center a poskytování
těchto příkazů v časových oknech.

– Autoři použili kombinaci GA, která řeší problém s konkrétním doručením a algoritmy ACO (mravenčí
kolonií), což řeší problém s přidělením dopravního prostředku.

– Tyto metody používané v různých experimentálních situacích výrazně snižují konkrétní náklady na
doručení betonu, náklady na dopravu. ACO algoritmus je schopen najít řešení, které je o 20% lepší
než řešení nalezené heuristikou. Toto zlepšení však bylo dosaženo za drastického navýšení výpočetního
času.

• J. M. Faria, 2006 [18]

– Tento článek navrhuje uplatnění přístupu distribuovaného řízení k konkrétnímu dodavatelskému řetězci.

– Bylo použito spojení dvou problémů, a to přiřazení pracovního střediska a kombinatorických problémů
při přiřazení dopravního prostředku. Kontrola každého subsystému je optimalizačním problémem
řešeným meta-heuristickou optimalizací a kolonií mravenců (ACO).

– Výkon distribučního algoritmu je o méně než 10% lepší než hybridní ACO, resp. přibližně o 20%
méně než hybridní přístup GA. Zlepšení o 10 % znamená průměrné úspory nákladů o 5000 měnových
jednotek.

• D. Naso et al., 2007 [19]

– Vývoj realtime platformy pro podporu rozhodování při zpracování operací dodávky čerstvého betonu.
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– Integrací systému sledování vozidel, algoritmu simulace diskrétních událostí a algoritmu evoluční
optimalizace byla vyvinuta platforma pro podporu rozhodování vytvořená speciálně pro zpracování
operací čerstvého betonu.

– Systém představuje novou simulační aplikaci založenou na dynamických datech ve stavebním inženýrství
a řízení a má vysoký potenciál ke zvýšení efektivity nákladů na stavební práce, správu logistiky a řízení
vztahů se zákazníky v oblasti obchodu s betonem. Jeden z problémů, který je třeba řešit v budoucnu,
je to, že nejistá a neopakovatelná povaha skutečného systému stavebních operací ztěžuje validaci
stochastické systémové simulace na krátkodobém základě.

• R. Chunyu, 2008, [20]

– Tento článek se zabývá problematikou logistického rozdělení vozidel. To znamená optimalizaci rozvrhu
distribučních vozidel

– Autoři vytvořili vylepšený hybridní genetický algoritmus zavedením nového křížícího operátoru RC.
Tento algoritmus byl vytvořen spojením genetického algoritmu a algoritmu kolonie. Porovnání algoritmu
proběhlo s Hopfieldovým algoritmem, algoritmem SA a vylepšeným třífázovým algoritmem.

– Výsledky výzkumu ukazují, že tento postup je velmi účinný při řešení rozvrhu distribučních vozidel.
Autoři se snaží minimalizovat jízdní vzdálenosti vozidel, které mají plné kapacity. V porovnání celkové
vzdálenosti mezi algoritmy byla tato metoda nejlepším výsledkem.

• L. Asbach et al., 2009 [21]

– Tento článek se zabývá problémem směrování vozidel. Autoři naplánovali trasy vozidel s betonem
během jednoho pracovního dne od betonáren až po konkrétní staveniště.

– Autoři tento problém řešili mnoha způsoby. Použili model MIP (mixer integer programming), lokální
vyhledávací model, genetický algoritmus, algoritmus k-nejbližších sousedů. MIP je nasazeno pro hlavní
problém a další algoritmy pro sub-problémy.

– Autoři vytvořili místní vyhledávací model, který pracuje v dobré kvalitě. V praxi tento model prozatím
nelze využít, protože není schopen reagovat na změny, které v průběhu dne běžně v praxi nastávají,
jako jsou změny objednávek či zpoždění. Model lze použít pro krátký základní plán, mlže být časem
rozšířen o možnosti zpoždění dodávky.

• V. Schmid, 2010 [22]

– Problémem je nalezení řešení, jakým způsobem rozdělit čerstvý beton na staveniště.

– Autoři řešili tento problém kombinací přesného matematického algoritmu a algoritmu k-nejbližších
sousedů (VNS). Přesná metoda je založena na smíšeném celočíselném programování (MILP).

– Výsledky byly příznivé zejména při řešení středně velkých problémů, což jsou problémy, které se
vyskytují ve velkém množství v rakouských společnostech. V případě, že společnost je větší, řešitel
obvykle sdruží max. pět betonáren a stanoví sdružený plán pro daný den.

• Y. T. Jin et al., 2009 [23]

– Článek se zabývá problémem nejkratší cesty. Jedná se o problém, který představuje mnoho dalších
problémů při konstrukci grafů, které by měly například ukázat nejkratší vzdálenost trasy nebo nejnižší
výdaje.

– Autor použil dva algoritmy, kterými jsou Dijkstrův algoritmus a algoritmus minimálního označování.

– Výsledky ukazují, že algoritmus min. označování je jednodušší než algoritmus Dijsktra. Konzistence
mezi výsledky výpočtu dvou algoritmů ukazuje korekci minimálního značkovacího algoritmu.

• R. Chunyu et al., 2009 [24]

– Tento článek se zabývá problematikou logistického rozdělení otevřeného dopravního systému, což je
hlavní krok k jeho optimalizaci. Jedná se o efektivní využití vozidel jejich nosnost a také vzdálenosti,
které jsou zbytečně dlouhé.

– Byl použit hybridní genetický algoritmus s vylepšeným křížením.
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– Ze studie vyplývá, že hybridní genetický algoritmus je stabilnější a dosahuje lepších výsledků než
klasický GA.

• Ch. Ren, 2011 [25]

– Článek je zaměřen na problematiku směrování vozidel Min-Max (MMVRP).

– S ohledem na složitost MMVRP byl vytvořen model MMVRP a byl navržen algoritmus zakázaného
hledání (TABU search)pro jeho vyřešení.

– Experimenty ukázaly, že tento algoritmus může dosáhnout nejen lepších výsledků, ale i lepší výpočetní
efektivity. Algoritmus může rozšířit rozsah vyhledávání řešení; vyhnout se místní optimalizaci, aby
byla zajištěna různorodost řešení. Celkově ani nemůže rozptylovat řešení pro zpomalování konvergenční
rychlosti, ani nemůže řešení překonat do lokální optimalizace.
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• Y. Zhang et al., 2011 [26]

– Cílem tohoto příspěvku je představit přístup ke zlepšení provozu výroby betonu a snížit náklady na
celý proces jeho dodávky.

– Autoři formulovali matematický model s využitím GA.

– V příspěvku byla představena problematika dispečinku betonové směsi a byl formulován matematický
model. Zejména je zdůrazněn integrovaný pohled na dispečink nákladních vozidel i čerpadel, protože
tyto dva typy vozidel jsou v součinnosti a nemohou být samostatně provozovány. Vedle plánovací
sekvence a kritických časových bodů je důležitým cílem ověřit provoz čerpadel. Do budoucna by se
více práce mělo věnovat zdokonalení a optimalizaci jak modelu, tak simulace. Ke zvýšení efektivity
a přesnosti by do řešení měly být zahrnuty další algoritmy, jako jsou kombinační algoritmy.

• Ch. Ren, 2012 [27]

– Studie je zaměřena na problematiku kapacitního směrování vozidel (CVRP).

– Vzhledem ke složitosti oblasti CVRP byl v článku zaveden model a vytvořen algoritmus k jeho řešení.

– Navržený genetický algoritmus má mnohem vyšší rychlost konvergence, snadněji se dostává do dílčí
optimální stability. Proto má větší praktický význam a hodnotu a také šetří náklady a tím zvyšuje
ekonomický profit.

• B. M. Baker et al., 2013 [28]

– Vývoj kapacitního směřování vozidel VRP.

– V článku byla vyvíjena matematická formulace pro VRPTW (Vehicle routing problem with time
windows) a dále navržen zdokonalený genetický algoritmus pro jeho efektivní řešení.

– Článek, vycházející z tradičního genetického algoritmu, přidává časové omezení k zajištění realizace
algoritmu v reálném čase. Jedná se o strategické kódování přirozených čísel, které přetvoří genetický
algoritmus tak, aby vyhovoval potřebám odlišných typů poptávky.

• D. Rey et al., 2014 [29]

– Problém dodávky betonové směsi skupině poptávajících zákazníků.

– Autoři vyvinuli matematickou formulaci k řešení dopravního problému s celočíselnými proměnnými.
Cílem je uspokojení poptávky maximálního počtu zákazníků s minimálními náklady na dopravu.

– V příspěvku byla představena nová formulace pro dispečerský problém čerstvého betonu, který usiluje
o nalezení nejlevnějších tras pro zajištění obsluhy maximálního počtu zákazníků, přičemž respektuje
trasové a časové omezení. Navrhovaná formulace zvolňuje plánovací omezení a zajišťuje optimální
přiřazení vozidel zákazníkovi tak, aby vyhovoval časovým potřebám každého zákazníka.

• J. Kinable et al., 2014 [30]

– Příspěvek se soustřeďuje na logistickou a distribuční část operace: plánování a trasování dopravy
čerstvého betonu.

– Autoři představují tři alternativní matematické modely, založené na MIP. Dále navrhují dva heuristické
přístupy k řešení. První využívá efektivní konstruktivní postup a druhý se opírá o model MIP.

– Práce představuje obecnější verzi dopravního problému betonu, který má silnou podobnost se dvěma
studovanými problémy: Problémem s plánováním paralelních strojů a problémem s kapacitou trasování
vozidel. Jsou navrženy nové přesné heuristické a hybridní řešení. Model MIP se zdá být neúčinný při
řešení velkých problémových instancí, ale může být použit k výpočtu hranic. Programování s omezujícími
podmínkami je na druhou stranu vysoce efektivní při hledání kvalitních řešení v poměrně malém čase
nebo ke zlepšení stávajících plánů. Pokud je výpočetní čas omezujícím faktorem, heuristická metoda
nejstrmějšího spádu (Steepest-Descent) je výhodná.

• P. K. Narayanan et al., 2015 [31]

– Problém dodávky čerstvého betonu skupině poptávajících zákazníků.

– V příspěvku je představen nový Lagrangianův relaxační přístup k řešení RMCDP (Ready mixed
concrete dispatching problems).
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– Bylo zkoumáno řešení RMCDP pomocí Lagrangianova relaxačního algoritmu. Problém může nastat
použitím MIP, což úzce souvisí s VRP, s tím rozdílem, že v provozním období mohou být zákaznické
uzly navštívené vícekrát. Nový algoritmus Lagrangianovy relaxace byl implementován na realistických
příkladech s výbornými výsledky. Dualizovaná MIP byla schopna najít globální optimum.

• M. Maghrebi et al., 2016 [32]

– Vývoj algoritmu generování sloupců k řešení problému s trasováním vozidel (VRP) s omezeními tzv.
časových oken, které se vztahují k problémům s dispečinkem.

– Byl navržen matematický model založený na metodě generování sloupců (Column Generation) technice
pro řešení problému dispečinku s časovým oknem i bez něj. Metoda Dantzig-Wolfe byla použita
k reformulování problému a následně k řešení v rámci dvoufázového postupu

– Navrhovaná metoda byla porovnána s IP a MIP (Integer a Mixed Integer Programming). Pro hodnocení
byla použita reálná databáze patřící k aktivnímu RMC (Ready Mix Concrete) a z dostupných dat
bylo vybráno náhodně devět instancí různých velikostí. Počet nepřiřazených zákazníků navrhovanou
metodou v situacích s časovým oknem i bez něj je nulový.

• T. Yamada et al., 2016 [33]

– Autoři vyvinuli model pro strategické plánování dopravy, a to zejména v oblasti vývoje nákladních
terminálů a návrhu sítě meziregionální nákladní dopravy.

– Příspěvek představil model, který pomůže efektivně rozšířit systém multimodální sítě nákladní dopravy.
Obsahuje GLS (genetic local search), což je evoluční výpočetní technika založená na GA pro řešení
diskrétního problému návrhu sítě.

– Předběžné výsledky testů s dopravní sítí v západní Jávě v Indonésii ukázaly, že pokud je velikost
dopravní sítě relativně velká a vyhledávací prostor je poměrně malý, může GLS nabídnout nejlepší
výkon mezi testovanými postupy na bázi GA a TS, s ohledem na jeho robustnost a rychlejší schopnost
vyhledávání.

4 ZÁVĚR
Článek naplnil cíl vytvoření souhrnné rešerše matematických a heuristických optimalizačních metod,
využitých při dopravních problémech dodávky čerstvého betonu v přesně daném čase. Z rešerše je
zřejmé, že prvotně využívané heuristické metody jsou zcela nebo alespoň pouze částečně kombinovány
s matematickými metodami. Často použitou heuristickou kombinací je metoda GA včetně hybridizace
v kombinaci s metodou ACO. Hybridní metoda GA je mnohem rychlejší než jakákoli metoda, která používá
ACO, což bylo předvídatelné, neboť složitost ACO je o jeden řádek větší než GA. Navíc hybridní ACO
metodika výslovně zvažuje optimalizaci distribučního vyhledávacího prostoru, což znamená exponenciální
nárůst výpočtového času, protože problémový vyhledávací prostor tohoto problému s dodávkou je mnohem
širší než výrobní problém. po roce 2008 se objevily příspěvky GA s modifikacemi křížení. Tento hybridní
algoritmus je stabilnější, než původní heuristika. V jednom příspěvku bylo nalezeno využití algoritmu
zakázaného hledání. Po roce 2014 se často vyskytuje využití matematické optimalizace s celočíselnými
proměnnými, později v kombinaci s Lagrangianovou funkcí, Dantzig-Wolfeho dekompozicí, metodou
generování sloupců a jiných. Směřování budoucího výzkumu je dáno nejaktuálnějšími články. Zde se mluví
především další vylepšení experimentováním s několika okrajovým podmínkami a kombinací matematického
programování a dalších heuristik, případně neuronových sítí. Bude se pravděpodobně jednat o kombinaci
simulace diskrétních událostí s heuristickým prvkem.
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PŘEDSTAVA ZELENÉ INFRASTRUKTURY
A ZELENÝCH STŘECH V ČESKÉ REPUBLICE

THE CONCEPT OF GREEN INFRASTRUCTURE AND GREEN
ROOFS IN THE CZECH REPUBLIC

Petr Selník*,1

Abstrakt
V odborných evropských kruzích je v současné době diskutována problematika zelené infrastruktury
a její implementace do lokálních i národních norem a předpisů. Majorita všech odborníků považuje tento
termín za běžný a srozumitelný. Z tohoto důvodu byl proveden průzkum znalosti a pochopení tohoto
termínu mezi informovanou veřejností, za kterou lze považovat studenty vysokých škol fakulty stavební
a architektury. Z výsledků průzkumu vyplynula velmi omezená minimální představa o významu pojmu
zelené infrastruktury v kontextu stavebních objektů mezi účastníky průzkumu. Nejsou-li tyto odborné
termíny srozumitelné pro informovanou veřejnost, nelze předpokládat ani širší znalost u laické veřejnosti.

Klíčová slova
Zelená infrastruktura, zelená střecha, biodiverzní střecha

Abstract
Expert European community are currently discussing green infrastructure issues and implementation
into local and national standards and regulations. The majority of all leading experts consider terms
green roof and green infrastructure to be common and clearly comprehensible. This survey focused on the
understanding of mentioned terms was carried out among university students. The survey results showed
a minimal idea of the conceptual terms in the context of building objects among the survey participants.
If this terms are not comprehensible to students of Civil engineering and Architecture faculties, a broader
knowledge of the general public can not be expected.
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Green infrastructure, green roof, biodiverse roof
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1 ÚVOD
Základní správná představa termínů zelené infrastruktury a v návaznosti zelené střechy je klíčovou
podmínkou pro úspěšnou aplikaci v rámci stavebního trhu. Nejdůležitější je toto pochopení u široké
veřejnosti v sektoru veřejných staveb, ve kterých je implemetance zmíněných konstrukcí podmíněna
souhlasem mnoha zájmových skupin. Nepochopení klíčových pojmů vede k chybným závěrům a špatné
interpretaci v rámci veřejné diskuze, která zpravidla projednávání těchto záměrů provází. Neznalost
a následný nezájem o tuto problematiku má za následek neúčast všech dotčených obyvatelů lokality
v připomínkových řízeních nebo při veřejném projednávání záměrů týkajících se zelené infrastruktury.

2 PRŮZKUM ZNALOSTI TERMÍNŮ ZELENÉ
INFRASTRUKTURY

Součástí průzkumu byla identifikace objektů zelené infrastruktury v okolí bydliště účastníků. Řada
dotazovaných neumí tyto objekty spojit se svým blízkým známým okolím, přestože jsou schopni identifikovat
park jako zelenou infrastrukturu. Přesto autoři předpokládají jistou obecnou znalost svého okolí u všech
respondentů s ukončeným středoškolským vzděláním.

V druhém stupni průzkumu byla dotazována znalost v oboru zelených střech, jejich moderní verze
biodiverzní varianty a představa hlavní funkce konstrukce zelených střech. Velmi negativně vyznívá
neznalost obecného dělení zelených střech, se kterými pracuje i řada obecných norem, doporučení EU
a vědecko-populární literatury [1, 2]. Díky tomuto faktu nelze jednoduše prohlubovat své znalosti, pově-
domí o vývoji a možnostech aplikací. Hovoří-li v současnosti účastnící odborných konferencí o nových
biodiverzních řešeních založených na přírodním konceptu, nezohledňují neschopnost efektivně využívat
současnou znalostní databázi k dosažení požadovaných výsledků.

3 REÁLNÝ PŘÍKLAD VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ STŘECHY
V Brně v roce 2017 byla realizována extensivní veřejně přístupná zelená střecha na zrekonstruovaném
objektu nové Tržnice na Zelném trhu (Zelný trh 14-16, Brno 602 00). Objekt byl pro veřejnost zpřístupněn
v červenci roku 2017. Zelená střecha je součástí vyhlídkové úrovně třetího patra [3]. Dle názoru dotazovaných
návštěvníků v prvním roce existence není instalovaná střecha v dobré kondici. Tento dojem je vyvolán
zejména velmi minimalistickou výsadbou a zejména též neukázněnými návštěvníky, kteří na povrch zelené
střechy odhazují odpadky a nedopalky z cigaret. Současný stav byl zdokumentován na (Obr. 1). Větší
návštěvnost veřejně přístupných zelených střech klade velký důraz na jejich údržbu a taktéž nezbytný
úklid, který vyžaduje každé veřejně přístupné místnost. V těchto veřejných pilotních projektech pak
nastává konflikt mezi snahou seznámit širokou veřejnost s možnostmi současné výstavby na jedné straně
a minimalizací provozních nákladů na straně druhé. Není-li ale pilotní projekt adekvátně prezentován
a udržován, působí spíše negativně na mínění návštěvníků. V případě zmíněného projektu je potřeba
vyřešit především problém kouření v části orientované směrem k Zelnému trhu a v blízkosti vstupu na
terasu zelené střechy s výhledem na věž radnice. Vzhledem k zákazu kouření v interiéru tohoto objektu
se nejvíce kuřáků zdržuje právě v těchto místech. V suchých letních dnech navíc vzniká při očekávaném
šíření vegetace větší pravděpodobnost vznícení od nedopalků. Tento fakt nebyl při návrhu přístupné zelené
střechy zajisté vůbec zohledněn. Při současném stavu vegetace je však toto riziko minimální.

4 METODIKA PRŮZKUMU A VÝSLEDKY
Účastník průzkumu byl nejprve dotázán na okres trvalého bydliště, tak aby byla zachována anonymita
účastníků, a současně aby byl průzkum navázán na konkrétní lokalitu ČR, tak aby byla zohledněna
rozmanitost dotazovaných. Průzkumu se účastnilo 86 respondentů.

Vlastní průzkum byl prováděn ve dvou úrovních. Dotazovaný byl nejprve seznámen s obecnou částí
zaměřenou na pochopení termínu zelené infrastruktury. V druhé části byl průzkum zacílen na znalosti
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z oboru zelených střech. Dotazovanému nebyl následně umožněn návrat k části první, tak aby nemohl
účastník v případě neznalosti logicky zpětně doplnit termín„zelené střechy“ do první otázky [4]. V rámci
průzkumu byly položeny následující otázky:

První úroveň – zelená infrastruktura Vstupní prohlášení:
Zelená infrastruktura jako stavební objekt a součást stavebních objektů:
1. Jaký typ konstrukce, stavební objekt nebo součást objektu si představíte pod pojmem zelená

infrastruktura? Uveďte výčet možností.
2. Znáte nějaký objekt ve vašem trvalém bydlišti, který lze označit jako zelenou infrastrukturu?

Prosím o jednoduchý popis.
3. Víte, zda-li je tento objekt veřejným nebo soukromým majetkem? Druhá úroveň - Zelené střechy
4. Znáte obecné dělení zelených střech v současné inženýrské výstavbě? Prosím uveďte toto dělení.
5. Co si představujete pod pojmem biodiverzní střecha? (V poslední době též označované jako

natur-based solution.)
6. Jaká je podle vás obecně hlavní funkce zelené střechy? Popište jednoduše jen jeden důvod nebo

modelovou situaci.

Akceptované korektní odpovědi v případě znalostních otázek:
Otázka č. 1: Zeleň veřejných prostorů – parky, uliční zeleň, mobilní zeleň, ozeleněné pěší zóny, aleje;

zelené střechy; zelené fasády; umělé ekologické biotopy určené k čištění vod (alternativně též koupání);
technické retenční nebo vsakovací plochy a objekty na principu zapojení aktivní funkce rostlin, biokoridory
pro zvěř. Akceptovány byly různé variace uvedených pojmů, které splňovaly nadřazenost zmíněných
termínů. Modelovým příkladem je například odpověď„stromy na ulici“ - v rámci průzkumu zahrnuto do
oficiálního termínu uliční zeleň.

Otázka č. 4: Extensivní, intenzivní, semi-intenzivní. Akceptovány byly též odpovědi bez přechodné
semi-intenzivní varianty, která se stále častěji označuje v odborných kruzích jako biodiverzní střecha.

Otázka č. 5: Jedná se o variantu extenzivní nebo semi-intenzivní zelené střechy s proměnnou výškou
substrátu, který může být zčásti nebo plně obohacen o lokální nebo typově podobnou půdní složku.
Biodiverzní střecha je osázena velkým množstvím druhů rostlin od rozchodníků po původní druhy polních
květin dané lokality. Akceptovány byly všechny odpovědi, které zahrnovaly alespoň jednu logickou myšlenku
z výše uvedených atributů. Pro větší přehlednost byly získaná data průzkumu zpracovány do výsečových
a sloupcových grafů, které nejlépe dokumentují zjištěné výsledky. Jednotlivé obrázky jsou v rámci popisu
přiřazeny položené otázce.

Na 3. otázku odpověděli všichni zúčastnění správně, odpověděli-li na otázku předchozí. Schopnost
zařadit skutečný objekt dle investora je tedy absolutní.

5 ZÁVĚR
Nejčastější konstrukcí, kterou respondenti nejlépe a nejjednodušeji v rámci celku zelené infrastruktury
identifikují, je zelená střecha a zelená fasáda. Pravděpodobně je tato situace způsobena částečně jazykově
společným označením. Na druhou stranu je zde největší rozdíl mezi představou a reálnou znalostí
skutečné konstrukce - z 28 respondentů znalo pouze 9 respondentů skutečnou realizaci. Z pohledu zelené
infrastruktury si nejlépe stojí parky, které byly pro účastníky velmi snadno identifikovatelné a dobře
známé. Ve všech regionech, ve kterých výzkum probíhal, byla ověřena existence známější konstrukce zelené
střechy. 8 z 9 zmíněných známých objektů spadaly v této kategorii do soukromého vlastnictví. Z výsledků
průzkumu vyplývá výrazně menší aktivita veřejných institucí v realizaci zelených střech a zelených fasád,
což koresponduje se skutečným stavem na stavebním trhu. Minimální představa panuje o nejnovějším trendu
biodiverzních střech, jejichž správnou podobu je schopno rozpoznat jen 5 % dotázaných. Za uspokojivou
odpověď, která alespoň zčásti odpovídá podstatě termínu, lze považovat 14% odpovědí. Za kritickou
lze označit znalost dělení zelených střech, které zná jen 8% respondentů. Jedná se o nejpřekvapivější
výsledek, který je v oboru zelených střech naprosto alarmující. Zejména v kontextu dotačních fondů
Nová zelená úsporám, která s těmito pojmy běžně pracuje, dokumentů EU o strategiích rozvoje měst
a plánovaných systémech SmartCities je velmi problematické dosáhnout pozitivních výsledků (Uvážíme-li
předpokládanou ještě menší znalost mezi širokou veřejností.). Dotační systém Nová zelená úsporám
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disponuje slovníkem pojmů [5], který ovšem neobsahuje klíčová hesla, zelená střecha, extensivní zelená
střecha, semi-intensivní střecha, apod., přestože tyto termíny většině potenciálních zájemců vůbec nic
neříkají. Nejméně třetina dotazovaných nemá vůbec žádné povědomí o diskutovaném tématu, není schopna
identifikovat funkci vybrané konstrukce zelené infrastruktury. Za uspokojivý výsledek lze považovat výčet
hlavních funkcí zelených střech. Respondenti jako celek uvedli všechny zásadní pozitiva, přičemž do
tohoto výčtu není zahrnuto 12 % odpovědí Obecná ekologické funkce, která je jako definice velmi povrchní
a nekonkrétní. Z výsledků průzkumu vyplývá nutnost seznámit jak laickou tak i odbornou veřejnost
důsledněji se základními pojmy a termíny zelené infrastruktury, protože tento pojem není pro zmíněné
skupiny dostatečně srozumitelný.
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Obrázky

Obr. 1 Zelená střecha na střeše Tržnice v Brně (foto: autor).
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Obr. 2 Představa zelené infrastruktury – reakce na otázku č. 1.

Obr. 3 Představa vs reálná znalost objektu zelené i. – reakce na otázku č. 2.

Obr. 4 Znalost dělení zelených střech – reakce na otázku č. 4.
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Obr. 5 Představa Biodiverzní střechy – reakce na otázku č. 5.

Obr. 6 Hlavní funkce zelené střechy – reakce na otázku č. 6.
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OPTIMALIZACE NÁVRHU ZVEDACÍCH
MECHANIZMŮ

DESIGN OPTIMIZATION OF LIFTING MECHANISMS

Jiří Šťastný*,1

Abstrakt
Využití stacionárních jeřábů na stavbách menšího rozsahu, jako jsou rodinné domy, objekty drobné výroby
a služeb atd. je v současné době velmi omezené, oproti jiným zemím, např. Rakousko, Německo. Většina
investorů využívá pro vertikální přepravu materiálů výtahy, kladky a autojeřáby. Tento způsob přepravy
materiálu má však svá rizika, která mohou vést k prodloužení celkové doby stavby a s tím související
zvyšování nákladů na stavbu. Provoz autojeřábů má oproti stacionárním jeřábům větší dopad na životní
prostředí.

Klíčová slova
Jeřáb, stavba, doba, náklady, životní prostředí

Abstract
The use of stationary cranes on small-scale buildings, such as family houses, small-scale buildings and
services etc., is currently very limited compared to other countries such as Austria, Germany. Most
investors use elevators, pulleys and mobile cranes for vertical transport of materials. However, this method
of transporting material has its own risks, which may lead to a prolongation of the total construction time
and the associated increase in construction costs. The operation of mobile cranes has a greater impact on
the environment than stationary cranes.

Keywords
Crane, building, time, costs, environmental

*jirka.stastny99@seznam.cz
1Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, Veveří 331/95, 602 00
Brno, Česká republika
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1 ÚVOD
Článek se zabývá průzkumem stávajících metod návrhu zvedacích prostředků a dále návrhem metodiky
výběru vhodného zvedacího prostředku pro stavby menšího rozsahu. Výběr bude proveden mezi věžovým
jeřábem a autojeřábem. Metodika je připravována pro implementaci do počítačového programu, který
bude využíván v praxi.

2 SOUČASNÉ METODY NÁVRHU JEŘÁBŮ
Metoda využívající ukazatele počtu obsluhovaných pracovníků
Podle počtu pracovníků na stavbě, jejichž činnost vyžaduje obsluhu jeřábem, se určí počet potřebných
jeřábů. Nejčastěji se udává 10 – 20 pracovníků na jeden jeřáb. Některé prameny tento údaj zpřesňují podle
konstrukce objektu. Přitom o vlivu druhu nebo typu jeřábu se v literatuře nehovoří.

Metoda využívající ukazatel obestavěného prostoru realizovaného objektu za jednotku času
Tento ukazatel udává, kolik m3 obestavěného prostoru lze za časovou jednotku postavit při zásobování
jedním jeřábem. Nejčastěji se udává pro jeden jeřáb 1000m3 /měsíc. Ani v tomto případě se nerozlišuje
druh nebo typ jeřábu a konstrukční systém objektu.

Metoda využívající ukazatel hmotnosti přemisťovaného materiálu za jednotku času
Ukazatel udává, kolik kN stavebního materiálu lze za časovou jednotku dopravit při zásobování jedním
jeřábem. Pro tento jeřáb různí autoři uvádí hodnoty mezi 3 000 – 6 600 kN / měsíc. Opět se nerozlišuje druh
nebo typ jeřábu.

Metoda využívající ukazatele objemu (hmotnosti) rozhodujících materiálů za jednotku času
Při návrhu jeřábu se vychází z objemu nebo hmotnosti rozhodujících materiálů (m3 čerstvého betonu, m2

bednění, kN prefabrikátů a podobně), které budou za časovou jednotku dopravovány. Dále se postupuje
obdobně jako v předchozích případech.

Metoda návrhu jeřábu podle normativů doby trvání procesů obsluhovaných jeřábem
Vstupními údaji jsou normativy časů pro jednotlivé činnosti obsluhované jeřábem, ze kterých se určí
doba provádění jednotlivých činností. Podělí-li se celková doba provádění těchto činností požadovanou
dobou výstavby, výsledkem je požadovaný počet jeřábů pro stavbu. Tento výpočet je třeba ještě opravit
koeficientem prostojů, který je udáván až 48 %.

Metoda odhadu potřebné doby nasazení jeřábu
Vychází se z obestavěného prostoru stavby a poměrné hmotnosti stavby v t/m3 pro daný konstrukční
systém objektu. Určí se orientační hmotnost objektu. Předpokládá se, že 80 % materiálu bude přemisťováno
jeřábem. Dále se předpokládá, že jeřáb přemístí na konci výložníku 1t v jednom pracovním cyklu za cca
6 minut. Z toho lze vyjádřit čistou potřebnou dobu na přesun materiálu. Tato lhůta se opraví koeficientem
skutečných možností využití pracovní doby, případně dalšími koeficienty.

V současné době nejsou výše uvedené metody zcela vyhovující a ukazuje se potřeba hledat způsoby
přesnější, podložené skutečnými požadavky na zásobování právě probíhajících stavebních procesů s ohledem
na jejich časový průběh.

3 NÁVRH METODIKY PRO VÝBĚR JEŘÁBŮ
Návrh jeřábu má podstatný vliv na racionální a ekonomicky efektivní průběh především hrubé stavby
objektu a také na projekt zařízení staveniště. Je navržena metodika výběru nejvhodnějšího zvedacího
prostředku (věžový jeřáb nebo autojeřáb) pro stavbu.

Algoritmus vyobrazený na (Obr. 1) popisuje postup výběru vhodného zvedacího prostředku. Jednotlivé
body algoritmu jsou popsány níže. Porovnání bude provedeno s ohledem na strukturu prostorovou,
technologickou a časovou. Bude řešen návrh zvedacích prostředků pro různé stavební objekty (konstrukční

228



Juniorstav 2018

systémy). Výběr zvedacích prostředků bude probíhat mezi věžovými jeřáby i autojeřáby, zvedací prostředky
budou porovnány z hlediska finančního, časového, prostorového, ekologického, atd.

Při návrhu zvedacího prostředku je třeba uvážit a zohlednit:

• charakter konstrukce objektu,

• tvar a rozměry objektu,

• tvar a hmotnost zvedaných prvků,

• charakter staveniště,

• požadovanou rychlost výstavby (doba dílčích stavebních procesů, popř. celková doba výstavby).

Charakter konstrukce objektu
Zatřídění stavebního objektu dle JKSO s ohledem na program pro časové plánování CONTEC, který je
podkladem pro časové normy dílčích stavebních procesů. Základní členění objektů je uvedeno v (Tab. 1).

Tab. 1 Charakter konstrukce objektu.
Obor
JKSO

Název TSG podle JKSO Materiálová charakteristika svislé nosné konstrukce

801 Budovy občanské výstavby (obecně)

Zděná z cihel
tvárnic, bloků

Monolitická Montovaná Jiná
8011 Budovy pro zdravotní péči a služby
8013 Budovy pro výuku a výchovu
8016 Budovy pro řízení, správu a administrativu
8018 Budovy pro obchod a společné stravování

80231 Haly prodejen a hypermarketů Zděná z cihel
tvárnic, bloků

Monolitická Montovaná Jiná

803 Domy bytové vícepodlažní stěnové
Zděná z cihel
tvárnic, bloků

Monolitická Montovaná Jiná
8035 Domy bytové do 5 podlaží
8036 Domky jednobytové (nepodsklepené)
8037 Domky dvoubytové

805 Rekonstrukce podlaží budov (obecně) Zděná z cihel
tvárnic, bloků

Monolitická Montovaná Jiná

811 Haly pro výrobu a služby (obecně) Zděná z cihel
tvárnic, bloků

Monolitická Montovaná Jiná
8116 Haly pro skladování a úpravu produktů

812 Budovy pro výrobu a služby (obecně) Zděná z cihel
tvárnic, bloků

Monolitická Montovaná Jiná

Tvar a rozměr objektu
Dispoziční a výškové uspořádání objektu budou zjišťovány z důvodu, aby mohl být stanoven obestavěný
prostor objektu [m3] a umístění zvedacího prostředku na staveništi.

Tvar a hmotnost zvedaných prvků
Budou vybrána kritická břemena, která budou rozhodující pro návrh zvedacího prostředku. Budou řešena
nejnepříznivější břemena pro přesun materiálu zvedacím prostředkem, jako např.:

• nejtěžší zvedané břemeno,

• nejvzdálenější zvedané břemeno,

• nejbližší zvedané břemeno,

• břemena, která by mohla vyvodit nejnepříznivější zatěžovací moment.

Navržený zvedací prostředek musí vyhovět pro všechna výše uvedená břemena. Pro posouzení jednotli-
vých variant zvedacích prostředků budou využity zatěžovací křivky zvedacích prostředků.
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Charakter staveniště
Umístění zvedacího prostředku na staveništi je ovlivněno konstrukčním a prostorovým řešením realizovaného
objektu. Návrh zvedacího prostředku bude zohledňovat požadavky na výškový dosah, viz (Obr. 2). Výškový
dosah háku jeřábu. Potřebná výška háku H jeřábu je dána vztahem (1).

h = h
1

� h
2

� h
3

� h
4

[m] (1)
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kde:
h je potřebná výška háku jeřábu,
h
1

je nejvýše položená plocha pro osazení prvku nebo uložení materiálu,
h
2

je manipulační výška,
h
3

je výška přemisťovaného břemene,
h
4

je výška závěsu na háku jeřábu.

Dále bude brán zřetel na vzdálenost jeřábu od všech pevných částí stavěného objektu, která je
následující – do výšky 2,0 m minimálně 0,5 m, ve výšce větší jak 2,0m je 0,1 m.

Je třeba dbát na bezpečné vzdálenosti od hrany stavební jámy a objektů zařízení staveniště, viz
(Obr. 3). Bezpečné vzdálenosti jeřábu na staveništi.

Jsou-li na staveništi navrženy dva a více jeřábů, které pracují souběžně, musí být rozmístěny tak,
aby nedošlo k jejich vzájemné kolizi. Tyto jeřáby se navrhují s rozdílnou výškou výložníků. Přitom platí
zásada, že minimální vzdálenost kterýchkoliv částí sousedních jeřábů je 2,0m. Rovněž přesah výložníků
v musí být navrhnut tak, aby vzdálenosti v

1

(vzdálenost konce výložníku od věže druhého jeřábu) a v
2

(vzdálenost jeřábového háku od výložníku nebo lana vedoucího ke kozlíku druhého jeřábu) nebyly menší
než 2,0 m, viz (Obr. 4). Minimální vzdálenosti výložníků souběžně pracujících jeřábů.

V závislosti na charakteru konstrukce objektu, jeho tvaru a rozměrech, charakteru staveniště a tvaru
a hmotnosti kritických břemen bude proveden předběžný výběr zvedacího prostředku, tj. věžového jeřábu
a autojeřábu z databáze. Bude určena celková doba nasazení zvedacího prostředku, a to v dílčích stavebních
procesech, ve kterých je zvedací prostředek nejvíce využit, tj. základové konstrukce, svislé nosné konstrukce,
vodorovné nosné konstrukce a zastřešení. Způsob určení celkové doby nasazení zvedacího prostředku není
předmětem tohoto článku. V současné době probíhá shromažďování potřebných dat a příprava podkladů
pro vypracování metodiky časového využití zvedacích prostředků pro dílčí stavební procesy.

Jakmile bude proveden předběžný výběr zvedacího prostředku a stanovena celková doba nasazení
zvedacího prostředku, bude následovat porovnání mezi předběžně vybranými věžovými jeřáby a autojeřáby.
Budou porovnávány finanční náklady související s provozem zvedacích prostředků.

Pro věžové jeřáby jsou vyhodnocovány následující finanční náklady na:

• projekt (návrh) jeřábu,

• dopravu jeřábu na stavbu,

• montáž jeřábu,

• základovou konstrukci, popř. jeřábovou dráhu,

• spotřebu elektrické energie,

• pronájem jeřábu,

• obsluhu jeřábu,

• demontáž jeřábu,

• odvoz jeřábu.

Pro autojeřáby jsou vyhodnocovány následující finanční náklady na:

• dopravu autojeřábu na stavbu,

• spotřebu paliva,

• pronájem autojeřábu,

• obsluhu autojeřábu,

• odvoz autojeřábu.
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Rádi bychom rovněž zohlednili vliv ekologie na výběr zvedacího prostředku, z toho důvodu je zahrnuta
v navržené metodice. Provoz věžového jeřábu nebo autojeřábu má dle našeho názoru významný dopad na
životní prostředí.

Hlavními negativními vlivy provozu zvedacích prostředků na životní prostředí jsou emise, hluk, vibrace
a znečišťování vody a půdy. Dále velká spotřeba energie, která je získávána spalováním fosilních paliv,
která jsou podle trvale udržitelného rozvoje řazena mezi neobnovitelné zdroje.

Autojeřáby mají negativní vliv zejména na kvalitu ovzduší. Ke znečišťování ovzduší dochází především
vlivem nedokonalého spalování směsi paliva v motoru. Dalším problémem je hluk a vibrace. Jejich zdrojem
jsou pohonné jednotky autojeřábů, styk vozidel s vozovkou a také aerodynamické účinky karosérie. Omezení
znečištění vod a půdy můžeme dosáhnout pouze důslednou kontrolou stavu vozidel.

Negativní vlivy provozu věžových jeřábů na životní prostředí jsou minimální. Snad jen znečišťování
ovzduší (emise) dopravním prostředkem, který dopravuje věžový jeřáb na stavbu. Hluk, který vydává
věžový jeřáb při provozu, není tak silný, jako hluk vydávaný autojeřábem. Věžový jeřáb je poháněn
elektrickou energií a znečišťování ovzduší emisemi je pouze při dopravě jeřábu na staveniště automobilovým
dopravním prostředkem.

Z hlediska porovnání vlivu zvedacích prostředků na životní prostředí lze konstatovat, že autojeřáb
má značný negativní vliv na životní prostředí oproti věžovému jeřábu, kde je dopad na životní prostředí
minimální.

Po zahrnutí všech výše uvedených skutečností, bude proveden závěrečný výběr zvedacího prostředku,
který bude vyhovovat okolním podmínkám a bude finančně a ekologicky nejvýhodnější.

4 SOFTWARE PRO VÝBĚR VHODNÉHO JEŘÁBU
Navržená metodika výběru vhodného zvedacího prostředku bude implementována do počítačového pro-
gramu. Software bude určen také pro mobilní zařízení - tzv. chytré telefony a tablety, kterých využívá
ve velké míře jak odborná, tak laická veřejnost v oblasti stavebnictví. Na (Obr. 5) je znázorněna úvodní
stránka počítačového programu.

Úkolem uživatele bude nejprve shromáždit následující informace o stavbě, které budou vstupními daty
pro software:

• umístění stavby – místo (město, okres, kraj),

• velikost stavby – počet podlaží, půdorysné rozměry, výška stavby, obestavěný prostor [m3],

• charakter konstrukce objektu,

• charakter staveniště – vzhledem k dopravě, montáži a umístění jeřábu,

• zvedané prvky – kritická břemena pro návrh jeřábu,

• smluvní časový harmonogram, popř. termíny dílčích stavebních procesů.

Na (Obr. 6) je zobrazeno zadávání vstupních údajů do počítačového programu.
Po zadání veškerých vstupních údajů bude provedeno porovnání předběžně vybraných zvedacích

prostředků s ohledem na finanční náklady a dopad na životní prostředí a navržen nejvhodnější zvedací
prostředek. Výsledkem bude přehled o navrženém zvedacím prostředku, tj. typu, využití jeho nosnosti,
časového využití, finančních nákladů a dopadů na životní prostředí.

5 ZÁVĚR
Navržená metodiky a zejména počítačový program by měl uživatelům pomoci při výběrů vhodného
zvedacího prostředku pro konkrétní stavbu a zamezit možným problémům při realizaci stavby spojených
s dopravou materiálu na staveništi. Tyto problémy mohou vést k prodlužování termínů a nárůstu finančních
nákladů na stavbu.

232



Juniorstav 2018

Poděkování
Článek byl vytvořen v rámci řešení projektu specifického výzkumu Optimalizace návrhu zvedacích
mechanizmů (FAST-J-17-4324).

Použité zdroje
[1] MOTYČKA, V., ČERNÝ, J., Věžové jeřáby v pozemním stavitelství, Cerm, Brno, 2007,

ISBN 978-80-7204-505-1
[2] JARSKÝ, Č., MUSIL, F., SVOBOVA, P., LÍZAL, P., MOTYČKA, V., ČERNÝ, J, Příprava a realizace

staveb, Cerm, Brno, 2003, ISBN 80-7204-282-3
[3] ZAVICHI TORK, A., A real-time crane service scheduling decision support systém for construction

tower cranes, Iran, 2013

Recenzent
Ing. Svatava Henková, CSc.; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie, mechani-
zace a řízení staveb, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká republika;
henkova@stamin.eu

233



Juniorstav 2018

Obrázky

Obr. 1 Algoritmus výběru zvedacího prostředku.
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Obr. 2 Výškový dosah háku jeřábu [1].

Obr. 3 Bezpečné vzdálenosti jeřábu na staveništi [1].

Obr. 4 Minimální vzdálenosti výložníků souběžně pracujících jeřábů [1].
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Obr. 5 Úvodní stránka počítačového programu.

Obr. 6 Zadávání vstupních údajů o stavbě.
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METODIKA KONTROLY PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE

METHODOLOGY OF CONTROL PROJECT DOCUMENTATION

Martin Tuháček*,1, Pavel Svoboda1

Abstrakt
Článek se zabývá tématem kontroly projektové dokumentace, kvalitou projektové dokumentace a jejím
vlivem na výslednou kvalitu realizovaného produktu.Na základě analýzy dat ze znaleckých posudků vyplývá
nutnost se této problematice důsledně věnovat. Na základě uvedené analýzy bylo zjištěno, že příčiny vad je
možno nalézt v různých stupních projektové dokumentace. Nejzávažnější často bývají vady vycházející již
ze samotné koncepce návrhu. Neméně závažné však také bývají vady způsobené nedostatečnou podrobností
zpracování a koordinovaností dokumentace.Cílem je vytvoření takových nástrojů pro kontrolu projektové
dokumentace, které usnadní její budoucí kontrolu.

Klíčová slova
Kontrola projektové dokumentace, kvalita projektové dokumentace, vady projektové dokumentace

Abstract
This article deals with the subject of project documentation, the need for quality project documentation
and its influence on the overall quality of the end-result/final product.Expert analysis of the project
data discovered that the reasons for defects in the project were found in various stages of the project
documentation. In fact, the most critical defects stem from the project documentation itself. It is obvious
that poor coordination during the creation of the project documentation, as well as insufficiently detailed
documentation, caused defects in the project. It’s necessary to pay close attention to this problematic
issue. The goal is to create tools that streamline and improve the quality of project documentation and
the resulting projects.
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Project documentation, quality of project documentation, defects in project documentation
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1 ÚVOD
Tématem následujícího příspěvku je problematika projektové dokumentace pozemních staveb. V současné
době je často diskutována kvalita staveb jako takových, ale již méně často, respektive vůbec, se nevěnuje
pozornost kvalitě projektové dokumentace. Realizace se ovšem se ovšem s nízkou úrovní projektové
dokumentace setkává stále častěji. Příčinu klesající úrovně projektové dokumentace lze hledat mimo jiné
také za neustálím tlakem na nejnižší cenu, který provází celý cyklus vzniku a realizace výstavbového
procesu.

O klesající kvalitě projektové dokumentace vypovídají také provedené analýzy dat ze znaleckých
posudků, která jsme měli možnost analyzovat. Na základě uvedených analýz bylo zjištěno, že příčiny
vad je možno nalézt v různých stupních projektové dokumentace. Jako nejzávažnější často bývají vady
vycházející již ze samotné koncepce návrhu. Neméně závažné však bývají také vady způsobené nedostatečnou
podrobností zpracování a koordinací projektové dokumentace.

Kontrolu projektové dokumentace by měl v první fázi provést její objednatel, který však často nedispo-
nuje kapacitou jak časovou, tak odbornou. Projektová dokumentace se tak ve svém nezkontrolovaném
stavu dostává do rukou zhotovitele, který ji převezme tak jak je nebo ji v klíčových bodech zkontroluje,
ale na dostatečnou kontrolu dostatečný prostor. Přes nedostatečný prostor pro kontrolu projektové do-
kumentace je následně dodavatel tlačen k prohlášení, že si projektovou dokumentaci zkontroloval, že je
úplná a dostačující pro zhotovení díla a veškeré její případné nedostatky jdou k tíži objednatele, který na
ně měl jako odborná firma upozornit.

Proto je cílem následujícího textu přiblížení představy o metodice kontroly projektové dokumentace,
která bude zajišťovat nástroje pro efektivní provádění kontroly projektové dokumentace. Za tímto účelem
je mimo jiné analyzována databáze reklamovaných vad, aby na základě cyklu PDCA (neustálého zlepšování
kvality) bylo možno cílit na ty nejpalčivější oblasti vad. Na základě uvedených analýz jsou vytvářeny
takové nástroje pro kontrolu projektové dokumentace, které usnadní a zefektivní její budoucí kontrolu.

2 STAV KONTROLY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Před tím, než jsem se začal problematikou kontroly projektové dokumentace věnovat podrobněji, jsem si
provedl rešerši, abych zjistil, co bylo již v této oblasti publikováno.

Bohužel jsem začal zjišťovat, že snad jediným, co pro kontrolu projektové dokumentace výstavbových
procesů vyskytuje, je legislativní požadavek na kontrolu projektové dokumentace co do její úplnosti,
vyhláška 499/2006 Sb. a navazujících předpisů v platném znění.

V literatuře se můžeme s apelem na nutnost kontroly projektové dokumentace setkat např. u pana
Olerínyho nebo Milíka Tichého. Jde však převážně o krajové téma v knihách uvedených autorů. Tématu se
také dotýkají profesní sdružení, jako například Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě (ČKAIT), ale opět můžeme mluvit převážně o legislativním rámci.

Bohužel se stále často ve své praxi setkáme s přesvědčením, že projektová dokumentace opatřená
razítkem autorizované osoby je správná a není potřeba se její správností dále zabývat. Praxe ukazuje,
že tato domněnka je mylná a následky vad se potom zásadní měrou promítají do ekonomiky stavebních
společností a často způsobují těmto společnostem existenční potíže.

Kontrola projektové dokumentace je podle mého názoru podceňována a ve vazbě k ekonomickým
následkům si zaslouží náležitou pozornost.

3 METODIKA KONTROLY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Jak již bylo zmíněno výše, je pro vytvoření metodiky kontroly projektové dokumentace vhodné vycházet
mimo jiné z databáze reklamovaných vad a ve vazbě na ně uplatnit princip neustálého zlepšování kvality,
který můžeme popsat pomocí cyklu PDCA. Jednotlivá písmena v názvu cyklu znamenají následující. Plan
(plánuj), Do (vykonej), Check (kontroluj), Act (konej). Pro výstavbové projekty si lze uvedená písmena
cyklu nahradit jednotlivými fázemi životního cyklu výstavbového procesu, jak je uvedeno na (Obr. 1).
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Analýza reklamovaných vad
U stavebních firem je nedílnou součástí struktury společnosti reklamační oddělení. Reklamované vady je
velice důležité vnímat ve vztahu ke zjištění příčiny vzniku vady, způsobu jejího odstranění a v neposlední
řadě také ve vazbě na náklady, které odstranění nekvality vyvolalo.

Pouze vhodně evidovaná relevantní data mohou vytvořit potřebnou základnu pro analýzu, která
nabídne spolehlivé výstupy, jež budou aktuálně definovat slabá místa ve výstavbových procesech a přispějí
k jejich eliminaci v rámci nových projektů.

Má-li být vyhodnocování uvedených databází reklamovaných vad spolehlivé je vhodné tento pro-
ces maximální měrou automatizovat, aby se výstupy z analýzy daly využít pro kontrolu projektové
dokumentace.

Vstupní data analýzy
K tomu, abych mohl svoje podněty pro kontrolu projektové dokumentace zapracovat do skutečné databáze
reklamovaných vad a ověřit si tak své předpoklady, vypůjčil jsem si skutečnou databázi reklamovaných
vad, která ovšem neobsahovala nově navrhovaná hodnotící kritéria. Tyto nová kritéria bylo do získané
databáze nutno doplnit a jednotlivé předpoklady začít ověřovat v praxi.

Podkladem pro analýzu tedy byla skutečná databáze reklamovaných vad velké stavební společnosti,
která čítala přibližně 1300 reklamovaných vad na jeden kalendářní rok. Tato databáze reklamovaných
vad ve svém členění obsahuje základní údaje, k jednotlivým vadám. Tyto údaje tvoří základní informace
k tomu, aby bylo možno jednotlivé vady filtrovat do skupin, se kterými je možno dále pracovat při hledání
slabých míst v dodavatelské struktuře stavební společnosti v rámci realizace výstavbových projektů.

Na tomto místě bych rád popsal základní vlastnosti a parametry výchozí databáze reklamovaných
vad. Kromě klasických identifikátorů sloužících pro základní rozpoznání konkrétních projektů a jejich
řídících manažerů obsahuje databáze základní informace ve vazbě na kategorizaci jednotlivých vad. Pro
naši práci vnímám jako nejdůležitější třídník druhů vad reklamací, které umožňuje definovat pro každou
vadu konkrétní oblast – množinu, na kterou je možné se v případě rizikového vyhodnocení dané množiny
zaměřit. Jsme tedy v rámci hodnocení reklamovaných vad schopni identifikovat konkrétní kategorie, na
které je potřeba se v následné kontrole zaměřit. Jako příklad můžeme jmenovat např. výplně otvorů,
hydroizolace spodní stavby, obklady a dlažby, tepelné izolace, silnoproud, vytápění apod. V každé z těchto
kategorií jsme pak schopni statisticky sledovat počty reklamovaných vad v těchto kategoriích, náklady na
jejich odstranění, průměrné náklady na odstranění jedné vady apod. Procentuálně jsme pak schopni určit,
která skupina vad se na dané problematice vyskytuje více a která méně a seřadit si pak jednotlivé skupiny
vad podle naléhavosti výskytu v dané skupině, chcete-li v kategorii.

4 POPIS ANALÝZY DAT
Proto, aby analýza databáze reklamovaných vad proběhla spolehlivě, tak bylo nutno zvolit vhodnou
metodu, která se dá na výše uvedenou problematiku aplikovat. Postupným hledáním té pravé metody
byla zvolena metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis).

„Metoda FMEA je verbálně-numerickou, kvalitativně-kvantitativní ratingovou metodou používanou
při hodnocení poruchovosti plánovaných projektů v analýze rizik, v řízení kvality a v mnohých dalších
oblastech. Metodou se systematicky odhadují možné poruchy v procesech a jejich možné následky. Metoda
slouží k hledání způsobů, jak vyloučit nebo alespoň omezit výskyt takových poruch [2].“

Metoda FMEA byla vyvinuta ve Spojených státech. FMEA byla vyvinutá k analyzování složitých
procesů a odhalování jejich nedostatků. Prvotně byla vyvinuta pro agenturu NASA, konkrétně pro program
Apollo. Své uplatnění našla také v jaderné energetice. Následně se metoda FMEA rozšířila do dalších
odvětví a masivní uplatnění nalezla v automobilovém průmyslu. Na Evropském kontinentu začala metodu
FMEA používat automobilka Ford v roce 1977. Například koncern Volkswagen začal tuto analýzu pro
odhalování neshod používat od roku 1984.

Analýza FMEA pracuje při vyhodnocování s takzvaným indexem priority rizika RPN (risk priority
number). Univerzální předpis pro výpočet rizikového čísla připojuji níže.

239



Juniorstav 2018

RPN = R
t1E ·R

t2E · ... ·R
tmE, (1)

kde:
R

tj

E jsou expertní ratingy atributů, jejichž součinem vzniká index priority rizika. Je na expertním týmu,
kolik atributů zvolí pro svou konkrétní analýzu.

Aplikace metody FMEA pro analýzu reklamovaných vad
Na základě výše popsané metody FMEA bylo provedeno vypracování analýzy reklamovaných vad.

Pro náš případ jsme zvolili, jako index priority rizika, vlastní označení. Pro naši potřebu jsme si
vytvořili tzv. index priority vady, zkráceně pak IPV. V souvislosti s indexem priority vady (IPV) jsme
zvolili dva expertní ratingy. Prvním ratingem byl náklad na odstranění vady (Tab. 1) a tím druhým je
náročnost na odstranění vady (Tab. 2).

Pro naši potřebu byl pak výše uvedený univerzální vzorec metody FMEA upraven do následující
podoby (2)

IPV = S
V

·R
m

, (2)

kde:
S
v

náklad na odstranění vady zahrnuje čtyři úrovně, které znázorňují náklady vynaložené na odstranění
jedné konkrétní vady. Každému cenovému rozpětí, popisujícímu určitý interval pro odstranění vady,
odpovídá bodovací stupnice od jedné do čtyř.

R
m

náročnost na odstranění vady postihuje složitost, kterou obnáší odstranění dané vady. Zde je
zvolena následující stupnice pro vady nenáročné na čas i provedení, přes vady lehké – snadno
opravitelné, ale časově náročné. Dále jsou vady těžce odstranitelné, které s sebou nesou časové
nároky na odstranění, ale zároveň také náklady finanční. Poslední, nejzávažnější kategorií jsou vady
prakticky neodstranitelné. Většinou se jedná o vady hydroizolačních souvrství apod.

Oba expertní ratingy nabývají shodných hodnot od jedné do čtyř. Body lze pro zjednodušení chápat
jako trestné body, a tak s nimi uvažovat při hodnocení. Čím vyšší hodnoty pak součin nabyde, tím
závažnější – rizikovější, je daná vada.

Tab. 1 S
v

– náklad na odstranění vady.
Finanční náklad na odstranění vady (Kč) S

v

0 - 20 000 1
20 000 - 40 000 2
40 000 - 60 000 3
> 60 000 4

Tab. 2 R
m

– náročnost na odstranění vady.
Náročnost odstranění R

m

Nenáročné (na čas i provedení) 1
Lehké (ale časově náročné) 2
Těžce odstranitelné (časově i finančně) 3
Prakticky nemožné 4

5 VYHODNOCENÍ ANALÝZY DAT
Na základě výše popsané metody FMEA, která byla upravena pro naše potřeby a rizikové číslo bylo
určeno jako součin nákladu na odstranění vady a náročnosti na odstranění vady, můžeme pokračovat ve
vyhodnocení analýzy reklamovaných vad.

Vzhledem k tomu, že jednotlivé reklamované vady jsou pomocí metadat členěny do kategorií, můžeme
pomocí analýzy celkové množiny dat poukázat na nejslabší oblast ze všech reklamovaných vad a tou
se prioritně zabývat. Za tímto účelem zavádíme termín totálního indexu priority vady – IPV

tot

. Jedná
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se o průměrnou hodnotu indexů priority vady dílčích vad v dané kategorii. Průměrnou hodnotou jsou
pak všechny kategorie reklamovaných vad porovnatelné. Lze tedy určit tu skupinu vad, která způsobuje
největší komplikace.

IPV
tot

=
k=mX

k=1

IPV
k

(3)

Po vyhodnocení skupin vad vykazující největších hodnot indexu priority vady totálního byla vytvořena
tabulka s následujícími skupinami vad, které vyžadují vyšší pozornost ve vazbě na kontrolu projektové
dokumentace.

Tab. 3 Tabulka skupiny vad vykazující největší INDEX PRIORITY VADY.
Skupiny vad vykazující největší INDEX PRIORITY VADY

1 HSV - izolace proti vodě a vlhkosti (HI) - vrchní stavba
2 PUV - povrchové úpravy vnější
3 HSS -izolace proti vodě a vlhkosti (HI)
4 VYO -Výplně otvorů (okna, dveře a výkladce)
5 PO - Povrchové úpravy - vnitřní (omítky)

Po vyhodnocení skupin vad, které nám v rámci reklamací přinášejí největší komplikace, lze podrobněji
analyzovat tyto jednotlivé skupiny. Získáme tak podmnožiny nejrizikovějších reklamací z konkrétních
skupin. Takovým se lze následně věnovat v rámci přípravy kontroly projektové dokumentace ve vazbě na
reklamované vady.

IPV
tot1a =

k=mX

k=1

IPV
k

/M
1a

(4)

Tab. 4 Tabulka skupiny vad vykazující největší INDEX PRIORITY VADY.
1 HSS - izolace proti vodě a vlhkosti (HI)
1a Kategorie 1a
1b Kategorie 1b
1c Kategorie 1c

Aplikace analýzy do kontroly projektové dokumentace
Myšlenkou popsané analýzy je vytěžování databáze reklamovaných vad. Výsledky analýzy pak používáme
v návrhu kontroly projektové dokumentace.

V rámci popisovaného systému evidence reklamovaných vad a jejich analýzy, je maximální snaha
o automatizaci výstupů s minimalizací práce potřebné pro jejich zpracování. Snahou je získávat aktuální
přehledy vždy v libovolném čase.

Použití získaných údajů při kontrole PD
Identifikované rizikové skupiny lze úspěšně aplikovat do kontroly projektové dokumentace z pohledu
kontroly její správnosti.

Za účelem kontroly projektové dokumentace jsou vytěžená data používána jako podklady pro nástroje
kontroly projektové dokumentace. Takovými dokumenty kontroly jsou potom soupisy rizikových faktorů,
check listy pro bodovou základní kontrolu dané oblasti. U významnějších vad pak mohou za účelem
prevence vznikat poučné listy, které s daným rizikem většího významu seznámí techniky podrobnější
formou.

6 ZÁVĚR
Příspěvek shrnuje problematiku kontroly projektové dokumentace. Kontrola projektové dokumentace
má ve vztahu ke zhoršující se kvalitě projektové dokumentace výstavbových projektů nezastupitelnou
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roli. Kontrola projektové dokumentace rozlišuje kontrolu do několika úrovní. Základní úroveň vychází
z legislativního rámce a opírá se o platnou prováděcí vyhlášku Stavebního zákona o dokumentaci staveb.
Základním stupněm kontroly projektové dokumentace je tedy její úplnost. Tato úroveň je z pohledu
kontroly nutná, nikoliv však postačující. Další úrovní kontroly je kontrola projektové dokumentace ve
smyslu správnosti. Tato úroveň vyžaduje již vyšší odborné znalosti a staví na znalosti kontrolované profese,
vyhlášek a norem.

Základní myšlenkou, na které příspěvek staví, je princip neustálého zlepšování kvality uvnitř velké
stavební společnosti. Za tímto účelem zavádím nejprve analýza reklamovaných vad, která vytvoří základnu
pro cílenou kontrolu technologií a postupů s nejvyšším rizikem vzniku vad. Na základě vyhodnocení
míry rizikovosti jsou u těch nejrizikovějších procesů a technologií přijímána opatření pro následnou
kontrolu nových projektů. Tím se zapojuje do chodu systém neustálého zlepšování kvality. Zkušenosti
z realizovaných projektů nacházejí uplatnění v systému kontroly projektové dokumentace ve smyslu
předcházení vzniku budoucích vad. Vznikající nástroje pro usnadnění kontroly projektové dokumentace
jsou check-listy, kontrolní formuláře, databáze rizikových materiálů, technologií, postupů a další.

Při důsledném dodržování nastavených systémů kontroly projektové dokumentace lze významnou
měrou přispět ke snižování výskytu vad na realizovaných projektech.
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Obrázky

Obr. 1 Univerzální schéma diagramu PDCA, b) Upravený diagram pro popis našeho cyklu.
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NAKLÁDÁNÍ S BÝVALÝMI PRŮMYSLOVÝMI
AREÁLY FRÝDECKO-MÍSTECKÉ TEXTILKY

CONVERSION THE FORMER INDUSTRIAL AREAS TEXTILES IN
FRÝDEK-MÍSTEK

Alžběta Bílková*,1, Petra Kocurová1

Abstrakt
V posledních letech se stáváme svědky boření architektonicky i historicky cenných průmyslový staveb,
které mizí z české kulturní pamětí stále rychleji, mnohdy za zvláštních okolností, často nahrazovány
diskutabilními projekty. Tento příspěvek je konkrétně věnován současné situaci a vnímání staveb bývalých
textilek na území města Frýdek-Místek, které tvoří nedílnou součást a historické dědictví tohoto dvojměstí.
V současnosti se zde stala nejvíce ožehavým tématem problematika přístupu nakládání s těmito již
nevyužívanými objekty. V místě ulice Nádražní pak můžeme být svědky dvou rozdílných přístupů
v podobě velmi diskutované demolice přádelny bavlny Adolfa Landsbergera a opomíjené konverze objektu
bývalé Richtrovy tiskárny a přilehlých kanceláří.

Klíčová slova
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Abstract
In recent years, we become the witnesses of demolishing historically valuable architectural and industrial
buildings, which are disappearing from the Czech cultural memory more quickly, often in special circum-
stances, often being replaced by questionable projects. This article is dedicated specifically to the current
situation and the perception of the former textile manufacturing buildings in the city of Frydek-Mistek,
which form an integral part of the historical heritage of this city. At present, the most thorny issue here,
the issue of access management with these already unused objects. In place of the street Nádražní then
we can be seeing two different approaches in the form of a very discussed the demolition of the spinning of
cotton Adolf Landsberger and the conversion of the Richtr printer object and the adjacent offices.
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1 ÚVOD
Při pohledu do blízké minulosti se zdá, že industriální památky mizí z české kulturní mapy čím dál rychleji.
V posledních několika letech bylo na našem území zbořeno několik architektonicky i historicky cenných
průmyslových staveb a další demolice budou v blízké době následovat. Jen pro příklad již byly zbořeny
objekty secesní přádelny bavlny Bratři Grohmannových v Bystřanech u Teplic, dále karlínská kotelna
Rustonka ze začátku třicátých let 19. století a přádelna bavlny Adolfa Landsbergera ve Frýdku-Místku.
Rozvážný a šetrný přístup, který by se dnes dal očekávat, však zjevně chybí. Jak mnohdy vidíme na
stavbách, jenž měly tyto perly průmyslové architektury nahradit. Často se jedná o stavby bez valné
architektonické hodnoty, zhodnocují jen ekonomický potenciál místa vzniklého demolicí. K samotným
demolicím pak dochází většinou v důsledku zchátrání objektů, zapříčiněného mnohdy laxností, malými
finančními prostředky či úmyslem jeho majitelů, kteří tento stav řeší tímto zdánlivě jednoduchým
řešením. Často tento postup zjednodušuje i fakt, že památková ochrana těchto typů staveb je povětšinou
nedostatečná a neefektivní. Památkáři pak nedokáží účinně reagovat a vytvářet potřebná opatření pro
ochranu průmyslových staveb. To pak vede k různým spekulacím a znehodnocování průmyslového dědictví
naší země.

2 TEXTILNÍ VÝROBA VE FRÝDKU-MÍSTKU
Výroba textilií měla na frýdecko-místecku dlouholetou tradici a byla orientována především na vývoz. První
textilka vznikla ve Frýdku roku 1832 a patřila frýdeckému Židovi Josefu Munkovi. Předtím se textilní výroba
odehrávala převážně ve formě podomácké výroby. Další textilky pak vznikaly až v 60. letech 19. století
založené většinou židovskými podnikateli (Filip Landsberger, Alois Lemberger, bratři Neumannové) [1].
V Místku se začalo s výstavbou textilek později. Výstavba textilek způsobila velký rozmach obou měst.

Frýdecký podnik Josefa Munka zahrnoval továrnu na bavlněné a lněné zboží, tkalcovnu, barvírnu, textilní
tiskárnu, úpravnu a bělidlo. Vše bylo vybudováno u vodního náhonu vedeného z řeky Ostravice (dnešní
ulice Na příkopě). V ulici Nádražní se nacházela budova bělidla a úpravny (dnešní Hotel Richter) a na ulici
Staroměstské byla zbudována mechanická tkalcovna. V roce 1889 došlo k výstavbě jednoposchoďového
obytného domu na ulici Nádražní (dnes prostory k pronájmu). Provoz firmy byl zastaven v roce 1936,
objekty byly prodány v dražbě a podnik byl zlikvidován [2].

Rodina Landsbergerů si vystavěla mnoho výstavních textilních hal kolem nádraží a městské strouhy.
V roce 1851 založili tiskárnu bavlněných kartounů a o tři roky později přestavěli objekty mlýnu na
Mlýnském příkopě (pod frýdeckým zámkem) na mandlovnu, bělidlo a úpravnu [2].

V roce 1868 vybudovali bratři Julius a Leopold Neumannové na ulici Těšínské úpravnu a bělidlo, ke
kterým postupně přibyly budovy sušárny, mandlovny, varny, česárny, mechanické tkalcovny, sklad zboží,
strojovna a jednoposchoďový dům pro obytné a správní účely. Na protější straně ulice pak byla vystavěna
přádelna, strojovna a kotelna [3].

Roku 1945 byly vydány dekrety o znárodnění a zestátnění průmyslu, bank a dolů, na jehož základě
byly zestátněny a centralizovány i frýdecko-místecké textilky – vznikl národní podnik Slezské bavlnářské
závody (někdy také Sico), které měly pobočky i v jiných městech [1]. Po pádu komunismu byla roku 1990
Fondem národního majetku založena akciová společnost Slezan.

3 TEXTILNÍ BUDOVY SLEZAN - SOUČASNOST
Už v 90. letech 20. století došlo k postupnému ukončování provozu a výroby ve společnosti Slezan
Frýdek-Místek a.s., která se vlivem silné konkurence a ekonomické krize ocitla v roce 2008 v insolventním
řízení [4]. Slezan byl v minulosti jednou z největších českých textilek. Před rokem 2000 měl přes 2600
zaměstnanců a ještě počátkem roku 2009 v něm pracovalo přes 600 lidí. V současné době se na území
města Frýdek-Místek nachází sedm areálů spojených s textilní výrobou (na ulice Hálkova, Na Příkopě,
Nádražní, Těšínská, Staroměstská, Frýdlantská, Beskydská) obsahujících přibližně 56 budov různého data
vzniku, technické kvality, architektonické i historické hodnoty. Ty nejcennější se pak nachází v blízkosti
vlakového nádraží. Většinu objektů je možno si pronajmout a využít především jako skladovací prostory,
dílny i kanceláře. Díky napojení na veškerou technickou infrastrukturu, dobrou polohu v rámci města
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i dopravní dostupnost patří tyto areály k atraktivním parcelám, jenž budí zájem případných budoucích
pronajimatelů, majitelů či firem. I přes to je dnes většina budov prázdná.

4 ULICE NÁDRAŽNÍ
U vlakového nádraží a na ulici Nádražní ještě stojí asi deset cenných objektů někdejší živé tovární čtvrti
(např. Neumannova přádelna postavená ve stylu průmyslové secese, tkalcovna Munk a synové, objekt
bývalé tiskárny Richter nebo sklad bavlny Landsberger). Tento soubor dochovaných velkých textilních
továren, které jsou v dobrém stavu, si nepochybně zaslouží být zachován jako celek. Nejzajímavější
z celého prostoru jsou pak dvě stavby, z nich jedna byla v nedávné minulosti velmi medializovaná a druhá
zůstala upozaděna. Jedná se o zbouranou přádelnu Landsberger a bývalou tiskárnu Richter s přilehlými
kancelářskými prostory. Kontrastní vypořádání se s budoucností těchto staveb pak ukazuje dva odlišné
přístupy na jednom místě.

Budova přádelny bavlny Adolfa Landsbergera postavená z místních továren jako první, v roce 1884,
zaujímala klíčovou historickou roli, jakož to první moderní, mechanická přádelna bavlny v rakouské části
Slezska. Nacházela se na nároží ulic Nádražní a Těšínská. V porovnání s okolní zástavbou byla výrazně
dominantní stavbou. Jednalo se o honosný třípatrový blok se dvěma věžemi, z omítaných pálených cihel,
pravidelným rastrem okenních otvorů, lemovaných charakteristickými špaletami z režného zdiva. Tyto
obdobné prvky se objevují také na fasádách několika okolních objektů. Na počátku roku 2014 však došlo
k její demolici, která rozpoutala vášnivé diskuze a protesty jak ze strany památkářů tak i veřejnosti. Pokusy
zařadit objekt přádelny mezi kulturní památky započaly už v roce 2002. Památkáři z ostravského Národního
památkového ústavu Landsbergerovu přádelnu vysoce hodnotili pro její monumentalitu a architektonické
zpracování. Avšak pro záchranu této historicky cenné stavby chyběla podpora města Frýdek-Místek
i krajského úřadu, jejichž zástupci ji nedoporučili zařadit mezi památky. Nakonec bylo vyhověno požadavku
vlastníka odkazujícího se na statický posudek popisující statické narušení s možností ohrožení lidského
zdraví v podobě zřícení částí budovy.

Souběžně s demolicí přádelny bavlny Adolfa Landsbergera probíhala v blízkosti, již ne tak sledovaná, ale
vydařená konverze objektu bývalé Richtrovy tiskárny a kanceláří bývalého Úřadu práce na hotel a obchodní
prostory. Objekt tiskárny patřil podnikateli Josefu Munkovi jako budova bělidla a úpravny. Stejně tak jako
stavba bývalé přádelny vykazuje i tento dvoupodlažní objekt typické prvky místní industriální architektury
v podobě režného zdiva s omítanými plochami, dvojím barevným provedením a pravidelným rastrem
okenních otvorů se špaletami z režného zdiva. Vnější vzhled objektu byl upraven tak, aby obnovil a uchoval
původní vzhled. Došlo k zvýšení jedné z věží, která dnes slouží jako hlavní vstup. Navýšení je ztvárněno
co nejméně násilnou formou a v soudobém stylu. Interiér byl změněn a uzpůsoben pro potřeby moderního
malého hotelu nabízejícího ubytování v loftových apartmánech umístěných v atraktivním industriálním
prostředí.

Společně s konverzí tiskárny došlo i k rekonstrukci přilehlé dvoupodlažní administrativní budovy
vystavěné v historizujícím stylu v roce 1889. Původní funkce jakožto kanceláře textilního provozu, byly
po sametové revoluci upraveny pro potřeby Úřadu práce města, který se pak v roce 2006 přestěhoval do
nového objektu u řeky Ostravice. Poté zůstala budova prázdná. V roce 2014 byla obnovena celá fasáda
a veškeré prvky v podobě vikýřů, šambrán a lisén. Interiér byl upraven pro dnešní potřeby maloobchodu
v přízemí a kanceláře v prvním podlaží. Celkový koncept se snaží co nejvíce podpořit městotvornou funkci,
obnovit a přilákat život do tohoto exponovaného prostoru města.

5 NÁVRHY STUDENTŮ
Veřejná debata způsobená demolicí přádelny bavlny Adolfa Landsbergera a budoucí nejistý osud všech
budov s textilní minulostí nacházejících se na území města Frýdek-Místek připoutala pozornost nejen médií
a veřejnosti, ale i studentů architektury z fakulty stavební Vysoké školy báňské. Ti se pak na týdenním
workshopu zaměřili především na textilní objekty s historickou hodnotou, nacházející se v okolí železniční
stanice. Studenti byli rozděleni do několika týmů a každý tým měl své jedinečné zadání, kterým se řídil při
vymýšlení nových funkcí pro budovy [5]. Výsledky byly pak k vidění na výstavě Mezinárodní workshop
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ve Frýdku-Místku umístěné ve foyer Nové scény Vlast po celý prosinec 2014. Návrhy ukázaly možnosti
nového využití industriálních staveb a urbanistické vize pro město.

6 ZÁVĚR
V posledních letech se stáváme svědky boření architektonicky i historicky cenných průmyslový staveb,
které mizí z české kulturní pamětí stále rychleji, mnohdy za zvláštních okolností, často nahrazovány
diskutabilními projekty. Při nakládání s těmito cennými stavbami často chybí rozvážný a šetrný přístup,
díky kterému dochází k zániku stop historického urbanistického vývoje. Frýdecko-místecké textilky jsou
nesporným a krásným dokladem textilní historie města v 19. a 20. století. Úspěch a bohatství podnikatelů
dodnes dokazují velké tovární haly z režných cihel u frýdeckého nádraží a místeckém Koloredově. Nesporně
patří mezi skvosty průmyslové architektury. Demolice přádelny bavlny Adolfa Landsbergera rozpoutala
debatu nad osudem celého industriálního dědictví v podobě budov textilní výroby, připomínajících rozvoj
obou měst. Ve Frýdku-Místku jsou ohroženy i další místní textilní továrny bývalého Slezanu – továrna
vlny a bavlny Alois Lemberger, tkalcovna firmy Josef Munk a synové a přádelna a tkalcovna bavlny
Bratři Neumannové. Díky této medializované události se vedení města Frýdek-Místek zavázalo spoluprací
se společností Slezan a zastupitelé pak na jednání schválili memorandum o spolupráci, jehož cílem je
snaha o ochranu a oživení historických průmyslových areálů. To snad zajistí lepší nakládání a budoucnost
zbývajícím významným textilním objektů. Pro příznivý a šetrný přístup při nakládání s těmito památkami
je jistě důležité neopomíjet propagovat pozitivní příklady konverzí a rekonstrukcí. Ty mohou napomoci
v posilování povědomí o možnostech zachovávání našeho kulturního dědictví, zároveň podporujícího i život
a růst města nejen dnes, ale i do budoucna.
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Obrázky

Obr. 1 Pohled na bývalou budovu Landsbergerovy přádelny z ulice Těšínská.

Obr. 2 Demolice budovu Landsbergerovy přádelny.
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Obr. 3 Dokončená konverze – Hotel Richter, pohled z ulice Nádražní.
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UPLATNĚNÍ INFORMAČNÍHO MODELU MĚSTA
A SIMULACÍ PRO MĚSTSKÝ FACILITY

MANAGEMENT

UTILIZATION OF THE CITY INFORMATION MODEL AND
SIMULATION FOR THE CITY MANAGEMENT

Michal Faltejsek*,1

Abstrakt
Odbornost facility managementu při správě majetku a nemovitostí je nepopiratelným faktem současné
doby. Tato odbornost je v komerční sféře již zaběhnutou praxí a mnohdy se jedná o správu skutečně velkých
areálů, kde jednotlivé prvky mohou být podobné městským částem. Již se nejedná o správu jednotlivých
budov, ale celých areálů, tedy včetně přilehlých ploch, spojovacích komunikací, zeleně a technických
prvků v areálu. Jedná se tedy o komplexní správu určité části zástavby, kde jsou samotné procesy facility
managementu velmi podobné procesům při správě měst. Součástí metody BIM jsou také různé simulace,
které však v současné době nebývají tak často využívané. Pokud však již vlastníme 3D model stavby
nebo městské zástavby, tvorba simulací již nemusí být tak obtížná, a ve finále nám může definovat mnoho
opomíjených indicií při plánování správy nebo rozvoji města. Simulace nám určí kritická místa v zástavbě,
rizikové části nebo šíření znečištění zástavbou.

Klíčová slova
Facility management, BIM, CFD simulace, správa, město, smart city

Abstract
The expertise of facility management in property and real estate management is an indisputable fact
of the present times. This expertise is already a practice in the commercial sphere, and it is often a matter
of managing large areas where individual elements can be similar to urban areas. It is no longer the
management of individual buildings, but of entire complexes, including adjacent areas, comunications,
vegetations and technical elements in the complex. This is a complex management of a particular part
of the build-up area where the processes of the facility management are very similar to the processes of city
management. The BIM method also includes various simulations, which are not so often used at present.
However, if we already own a 3D model of a building or urban development, the creation of simulations
may not be so difficult, and in the final we can define many neglected indications when planning a city’s
management or development. The simulation will identify critical locations in the build-up, risk areas, or
the spread of pollution by the build-up area.
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1 ÚVOD
Implementace fungujících inovací ve stavebnictví, jakými BIM nebo facility management beze sporu
jsou, může být velmi přínosná ve všech oborech stavebnictví, ať už se jedná o solitérní stavby, areály
nebo komplexní městskou zástavbu. Podobných procesů napříč těmito sférami totiž nalezneme mnoho
a na základě této shody můžeme uplatňovat také stejné metodiky a procesy, které fungují a přinášejí
zlepšení, zvyšují efektivitu činností a v neposlední řadě snižují celkové náklady.

Informační modelování staveb je založeno na interaktivním modelu konkrétní stavby nebo areálu.
V případě města lze model nazývat mapovým modelem. 3D model složený z konkrétních prvků města,
které obsahují důležité informace (vlastnosti) pro zvýšení efektivity, může sloužit zároveň jako mapa,
ze které byl model částečně vytvořen. Map může model obsahovat celou řadu a ty mohou být pro větší
přehlednost umístěny v různých vrstvách. Jejich uplatnění v 3D mapovém modelu nalezneme spoustu.
Od územního plánu, katastrálních map atd. Mapový model by měl obsahovat a sjednocovat veškeré
důležité informace o městské zástavbě, a to informace grafické i popisné. Na základě podrobnosti modelu
předpokládáme úměru k efektivitě a uplatnění samotného modelu v provozu města.

Nejnákladnější částí životního cyklu staveb je provoz. V této fázi nalézá informační modelování své
velké opodstatnění a odbornost facility management, zaměřená na provoz a údržbu staveb, může pomocí
správně implementovaného BIM modelu lépe vykonávat své činnosti. Procesy správy jsou u areálů velmi
podobné procesům správy městské zástavby. Jedná se o správu konkrétních staveb, přilehlých ploch,
komunikací, technických zařízení, zeleně apod. Metodiky a postupy facility managementu své přínosy již
ve světě ukázaly a tato odbornost se stále více uplatňuje i u nás, nicméně pouze v soukromém sektoru.
Veřejný sektor spravující mnohem větší areály (města), se tímto problémem stále nedostatečně zabývá.

Uplatněních mapového modelu města lze, stejně jako u solitérních staveb v případě BIMu, nalézt
mnoho. Jednou z důležitých, v současné době stále nedostatečně využívanou, předností BIMu je tvorba
mnoha typů simulací. BIM předpokládá digitalizaci skutečného stavu dané stavby, tedy identický model.
Ten lze podrobit simulacím a na základě získaných výsledků upravovat možné návrhy nebo plánovat další
postupy, vyhledat krizová místa nebo situace a predikovat možné chyby a náklady.

2 FACILITY MANAGEMENT VE SPRÁVĚ MĚSTA
Stát je největším vlastníkem budov a pozemků v zemi, které je potřeba kvalitním způsobem spravovat.
Dle údajů ÚZSVM – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – víme, že na stát je v katastru
evidováno 1 626 414 položek, z toho většina – přes 1,58 miliónu – je pozemků, staveb je zhruba 43 tisíc [2].

Ať už se jedná o úrovně krajů, okresů nebo měst, správa města by měla mít odborníky z oblasti facility
managementu, kteří by zajišťovali služby spojené se správou a provozem veřejných prostor, inženýrských
sítí, infrastruktury a objektů, které jsou ve vlastnictví města. Správnou implementací facility managementu
lze šetřit čas, náklady a zvýšit kvalitu provedených služeb [4]. K tomu nám slouží také implementace
inovativních nástrojů a možností, moderních postupů a technologií do procesů provozu a správy.

To, že náklady na provoz a údržbu několikrát převyšují pořizovací nebo likvidační náklady stavby je
zřejmé [9]. Je důležité si uvědomit, že město má svůj životní cyklus trochu odlišný od klasických staveb,
a to především v časovém horizontu provozní a údržbové části, která je neúměrně vyšší u města jako
celku, nežli u stavebního objektu. Budov, komunikací, sítí a všech prvků v městech s časem přibývá, a tím
samozřejmě i nákladů spojených s provozem a údržbou. Vezmeme-li rovnici, že implementace facility
managementu šetří čas i náklady v hodnotách úměrných množství (popř. velikosti) spravovaného majetku,
u měst se tedy tento přínos navyšuje pravidelně s přibývajícím množstvím prvků ke správě určených.

CAFM systémy
Součástí informačního modelování staveb je již zmíněný facility management. Hlavní předností tohoto
konceptu je možnost propojení více softwarů a využití jejich předností paralelně. Jedním z důležitých
softwarů pro facility management jsou tzv. CAFM systémy (Computer Aided Facility Management). To
jsou systémy, které mají facility managementu usnadnit jejich práci se správou majetku. Tyto systémy
slouží především k řízení podpůrných procesů FM, jejich přehledné evidenci (pasportu) a případnému
plánování a vyhodnocování.
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Moderní CAFM systémy jsou již propojitelné s CAD popř. BIM systémy, jako jsou ArchiCAD, Revit
nebo Allpaln. Tím je zajištěna kontinuita využití informací od projektových prací, přes realizaci až po
provoz a následnou likvidaci stavby. Kvalitně zpracovaný BIM model obsahuje všechny důležité informace
u jednotlivých prvků (vlastnosti), kterými mohou být např. cena, výrobce, servisní nebo revizní informace,
materiál, barva a mnoho dalších informací potřebných k následnému provozu. Na základě tohoto konceptu
je vytvořený model hotovým pasportem objektu (prvku) a propojením s CAFM systémem a následném
přenosu těchto informací do tohoto softwaru získáme i přidanou hodnotu v podobě větší přehlednosti,
možnosti plánování, kontrol a všech dalších procesů facility managementu [1].

Každý kvalitní systém CAFM by měl obsahovat řadu funkcí a modulů, které jsou navzájem propojeny
a náležitě mezi sebou komunikují. Mezi tyto funkce by rozhodně mely patřit: řízení a správa ploch,
nájemních vztahů, infrastruktury, budov a vybavení, inventarizace movitého majetku, správa adres, náklady,
rozpočty, smlouvy, správa dokumentů, skladové hospodářství, čištění ploch, odpadové hospodářství, vazba
s CAD, BIM a GIS, správa vozového parku, helpdesk, časové plánování, finanční řízení projektů, simulace
nenadálých událostí, evidence materiálů atd. [4], [5].

CAFM systémy slouží především pro přehlednost informací. Obecně platí, že pokud spravujeme několik
samostatných budov, velký CAFM systém nepotřebujeme a finančně by se ani nevyplatil. Pokud však
spravujeme areál nebo komplex více budov, pozemků včetně vybavení, dokumentací apod. a potřebujeme
kvalitní přehled o tomto majetku, CAFM systém nám může ušetřit čas při dohledávání informací, plánování
nebo řízení procesů. V měřítku města je těchto prvků, budov nebo procesů mnohem více. Uplatnění
informačních nástrojů je tedy logická cesta.

3 BUILDING INFORMATION MODELING/MANAGEMENT
Informační modelování, nebo také můžeme říci informační management staveb, je moderní koncept
stavebnictví napříč všemi obory. Předpokládá totiž jejich vzájemnou spolupráci a maximalizaci užitné
hodnoty informací za účelem snižování nákladů, zvyšování kvality a úspory času. Management lze za
informační pokládat tehdy, pokud hlavní složkou našeho záměru není vizualizační 3D model, ale informace
v něm obsažené a práce s nimi. Což v případě správy městských prostor a majetku je velmi důležité.
Efektivní využívání informací napříč všemi odbory a odděleními v samosprávě měst, jejich vzájemná
výměna, aktuálnost a dostupnost pro všechny, je klíčovým prvkem pro zvýšení efektivity.

BIM je moderní, efektivní a inteligentní proces tvorby projektů, které jsou založeny na 3D modelu
a datech - informacích. Tímto přístupem usnadňuje tvorbu, evidenci a výměnu dat po celou dobu životního
cyklu stavby, tedy od myšlenky/návrhu, přes komplexní projekt a provoz až po jeho likvidaci. Jeho
hlavními přínosy jsou efektivnější, rychlejší, ekonomičtější a přehlednější tvorba a správa jakýchkoliv
staveb [8]. Pochopitelně lze BIM aplikovat na celé areály, komplexy i městskou zástavbu, jako v tomto
případě a využít jeho potenciálu a přínosů.

Tvorba modelu
Model lze vytvářet několika způsoby. Musíme rozeznávat, zda vytváříme model již stávající stavby, nebo
zcela nový projekt. Pokud vytváříme model ještě nerealizovaného objektu, je vytváření modelu zpravidla
v rukou architekta a jeho představ. Ten vytváří model v čistém prostředí některého z BIM nástrojů [4].
Druhou variantou je vytvoření modelu již existujících staveb. Zde máme k dispozici samotný objekt,
který musíme co nejrealističtěji převést do digitální podoby. Opět zde existuje mnoho způsobů, jak toho
dosáhnout. Základním způsobem je objekt si fyzicky projít, přeměřit, nafotit a potom z těchto zdrojů
vytvořit model. Další variantou je získání kvalitní výkresové dokumentace a tu přenést do digitální podoby.

Nejpřesnější alternativou vytváření modelu je použití laserového skenování pomocí mračna bodů a např.
dronů [7]. Tato metoda se ideálně hodí ke skenování městské zástavby z důvodu získání velmi přesného
obrazu rozsáhlého prostoru. Model by měl být autentický, věrnou kopií reality. Pouze tehdy má smysl pro
následné užití.
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Level of Model Definition
BIM je založen na modelu, který by měl být identickým zobrazením objektu v digitální podobě a infor-
macích, které obsahuje samotný model i jednotlivé prvky. Dnes rozeznáváme dva základní směry úrovně
podrobnosti, ze kterých vychází konečný Level of Model Definition (LoMD) – Level of Development (LoD)
a Level of Information (LoI) s hodnotami 100 – 500. Informace mají vlastní strukturu a jsou velmi důležité
pro nejdelší fázi životního cyklu stavby – provoz [6]. Mohou však poskytnout řadu důležitých indicií také
v procesu rozhodování o rozvoji města. Je velmi důležité správně stanovit míru podrobnosti a stanovenou
hodnotu dodržovat [8].

Pouze identický digitální model může efektivně sloužit svému účelu. Je tedy velmi důležité na začátku
před vytvářením modelu stanovit, v jakém detailu model bude – tedy jak podrobný a propracovaný.
Úroveň propracovanosti můžeme stanovit na celý model nebo jeho části a definovat ty, které mohou
být krizové. Příliš nízká úroveň detailu nemusí mít dostatečně vypovídající hodnotu a k rozhodnutím
a následné práci s modelem nám nemusí dostačovat. Naopak příliš vysoká úroveň podrobnosti může být
zbytečná, příliš nákladná a také komplikující opravy a náročná na aktualizaci modelu. Takový model je
velmi náročný na data – také známá jako big data, prostor a údržbu [5].

4 SIMULACE NA MAPOVÉM MODELU
Simulací a analýz lze na vytvořeném mapovém modelu provádět opravdu velké množství. Zde je výčet
několika základních, které bychom mohli vztahovat k městské zástavbě a využít jejich potenciál ke zlepšení
správy a provozu městského majetku, procesů rozhodování a směřování rozvoje města.

1. Proudění vzduchu zástavbou, zatížení konstrukcí větrem, ochlazování a vliv na zástavbu.
2. Šíření znečištění z kontaminovaných oblastí mimo město nebo přímo z městských zdrojů.
3. Vliv městské zeleně na absorpci znečištění na základě modelů šíření.
4. Teplota a přehřívání městských částí v závislosti na dopravě, pohybu osob, množství zeleně apod.
5. Zatížení a únosnost podloží spojené s poddolovaným územím nebo hladinou podzemní vody.
6. Vliv zastínění staveb a regulace výšek zástavby v územním plánování.
7. Předpokládané pohyby lidí, dopravy a vliv na městské prostory.
8. Koncepční návrhy rozvoje městské zástavby.

Simulace a analýzy na mapovém modelu mají usnadnit činnost rozhodování o rozvoji města, zlepšovat
procesy správy a provozu, stanovit kritické hodnoty nebo situací, ale především predikovat případné
problémy a stanovit jejich včasné řešení, tedy i méně nákladné.

Computional Fluid Dynamics
Nejefektivnějšími simulacemi jsou CFD simulace. Existuje mnoho nástrojů, které takovéto simulace
umí vytvořit. Na obrázku č. 1 můžeme vidět příklad proudění vzduchu zástavbou. Obdobně by mohl
vypadat výstup z šíření znečištění nebo vliv a rozložení teplot. Tyto nástroje slouží pro složitější modely
a simulace, jako je komplexní zástavba, krajina apod. Jsou však schopny vytvářet simulace i na solitérních
stavbách [11].

Jedním z open source nástrojů pro vytváření CFD simulací je software OpenFOAM. Pokud vlastníme
model zástavby s terénem, nebo alespoň jeho obraz vytvořený například mračnem bodů, můžeme takový
model přenést do softwaru OpenFOAM, nastavit parametry výpočtu, typ simulace, kterou chceme provést
a získat tak velmi přesné výstupy. Další možností jsou komerční nástroje ANSYS fluent nebo Comsol
Multiphysics.

5 APLIKACE PRO MĚSTSKÝ PROVOZ
Efektivní management je především o propojení a spolupráci jednotlivých oborů spojených s provozem
a rozvojem města: urbanismus, vedení města, facility management, správci sítí, dodavatelé staveb nebo
samotní občané. Důležitá je především výměna informací mezi těmito subjekty, doplnění a aktualizace do
modelu a následné zužitkování těchto dat.
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Povýšení oproti klasickým 2D dokumentům (2D výkresům) našlo stavebnictví právě v konceptu metody
BIM. U rozsáhlejších areálů, popř. části zástavby se využívají 2D GIS mapy. I v tomto sektoru se však již
pomalu začíná přecházet k digitálním 3D modelům složených z jednotlivých prvků. Hlavním přínosem
je rozloženost na jednotlivé prvky, které mohou nést popisné informace. Máme-li například podrobný
mapový model složený z komunikací, technických prvků, objektů, mobiliáře, parkovišť apod., u každého
jednotlivého prvku můžeme přiřadit právě ty informace, které jsou pro daný prvek důležité, a především
důležité a podstatné pro jejich efektivní provoz a údržbu. Základní problém mapového 3D modelu je
však (prozatím) v náročnosti tvorby a následné údržbě takového modelu. Platí-li však tento princip
u solitérních staveb nebo mešních areálů, je pouze otázka času, kdy začne být efektivně a plně využíván
i v prostředí měst. Využití mapového modelu oproti 2D GIS mapám však nalezneme mnoho. Od možnosti
tvorby efektivních simulací, přes velmi přehledné zobrazení všech částí města do úrovně stanovené LoMD,
jednotnosti všech grafických i popisných informacích v jednom modelu, až po snazší provoz a údržbu.

6 ZÁVĚR
Aplikace odbornosti facility managementu do prostředí samosprávy měst, nebo obecně do veřejného sektoru
a správy jeho majetku, je jistě věcí velmi důležitou. V soukromém sektoru se s kvalitní implementací
dosáhlo příjemných výsledků z pohledu kvality a nákladů a stejné výsledky lze očekávat i v sektoru
veřejném. Procesy spojené se správou majetku a provozem budov jsou totiž velmi podobné, v mnoha
případech dokonce zcela totožné. Rozdílné je především měřítko, kdy město spravuje mnohem větší
množství majetku a ploch a pracuje tedy s mnohem většími financemi určenými k tomuto provozu
a údržbě. Odbornost facility managementu je především v aplikaci inovativních metod a postupů, ať
již aktuálně nové metody BIM a přínosů pro facility management, vzájemné spolupráci a vzdělávání
se na globální úrovni, až po kvalifikovanou spolupráci mezi jednotlivými oblastmi správy. Základním
předpokladem je tedy využívání inovací a fungujících postupů. Jedním z nich může být právě koncept
BIM ve spojení s facility managementem a podporou CAFM systémů. Chytrý management měst zapadá
do konceptu Smart Cities, tedy chytrých měst, a může být základním prvkem pro další rozvoj v této
oblasti. Koncept BIM založený na 3D modelu, datech a pro všechny výhodné spolupráci se rozšiřuje
ve stavebnictví exponenciální měrou. Koncept BIM je ovšem tak široký a zapadá do jeho oblasti tolik
možností, že jeho vývoj bude trvat ještě spoustu let. Jednou z těch oblastí mohou být právě simulace, které
prozatím nejsou tak rozšířené, ale které mohou velmi podrobně specifikovat nejrůznější situace a stavy, na
které se stavba nebo města mohou předem připravit a zabránit tak krizovým situacím nebo zbytečným
vícenákladům. Simulace nám také mohou pomoci ke zlepšení životních podmínek pro občany města nebo
k chytřejší koncepci jeho rozvoje. Další oblastí, kam se BIM metoda může posunout, je právě modelování
částí zastavěného území nebo celých měst. Obecně lze říci, že všechny tyto inovativní prvky již našly své
uplatnění v soukromém sektoru a jejich implementace a správné užívání se pro mnohé společnosti staly
konkurenční výhodou. Důležitější jsou ale výsledky v šetření nákladů, zvyšování kvality služeb a snižování
potřebného času. Využití těchto fungujících metodik a principů v oblasti veřejné správy je pouze otázkou
času, ale vždy založené na přístupu a otevřenosti skupin či jednotlivců, kteří o tomto rozhodují.
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Obr. 1 CFD simulace - proudění vzduchu zástavbou (rychlost) [11].
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BICENTRICKÁ AGLOMERACE A JEJÍ
HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ

BICENTRIC AGGLOMERATIONS AND THEIR ECONOMIC
DEVELOPMENT

Dagmar Kutá*,1, Lucie Teslíková Hurdálková1

Abstrakt
Základním stavebním kamenem metropolitních areálů ČR jsou tzv. integrované systémy středisek, pro
které je charakteristický vysoký stupeň územní koncentrace obyvatelstva ekonomických jevů a vysoká
míra vnitřních funkčních propojeností. Územní intenzita a koncentrace interakcí uvnitř metropolitních
areálů se odráží především v objemu pracovní a školské dojížďky a ekonomické aktivitě vyjádřené počtem
a lokalizací pracovních příležitostí. Hradec Králové a Pardubice jsou řazeny mezi 12 mezoregionálních
středisek a dohromady tvoří jádro jednoho z jedenácti integrovaných středisek. Společně s několika
přidruženými středisky dosahují obě sídla nadkritických hodnot komplexní velikosti a jsou identifikovány
jako jedna z metropolitních soustav ČR. Hradecko-pardubická aglomerace v historii označována jako
Východočeská aglomerace, patří mezi tzv. polynodální typy koncentračních areáLů, které jsou tvořeny
dvěma a více významnými středisky. V případě Hradce Králové a Pardubic se pak jedná o polynodální typ
se dvěma rovnocennými dominantními středisky. Příspěvek nastiňuje ekonomický charakter biocentrické
aglomerace a zároveň poukazuje na možnosti sledování vývoje samotných investic včetně jejich iniciačních
procesů.
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Abstract
The cornerstone of metropolitan areas of the Czech Republic is the so-called integrated system of centres,
characterized by a high degree of territorial concentration of the population of economic phenomena, and
a high level of internal functional interconnections. Territorial intensity and concentration of interactions
within metropolitan areas are mainly reflected in the volume of labour and school commuting, as well
as economic activity, as a result of the number and location of job opportunities. Hradec Králové and
Pardubice are ranked among 12 meso-regional centres, and together form the core of one of the eleven
integrated centres. Together with several affiliated centres, both sites have supercritical values of complex
size, and are identified as one of the metropolitan systems of the Czech Republic. Throughout history
the Hradec-Pardubice agglomeration was referred to as East Bohemian agglomeration; it is among the
so-called polynodal types of concentration areas, which are made up of two or more important centres. In
the case of Hradec Králové and Pardubice, it is a polynodal type, with two equivalent dominant centres.
This paper outlines the economic nature of the bicentric agglomeration, and at the same time points out
the possibilities of monitoring the development of the investments themselves, including their initiation
processes.
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Bicentric agglomeration, investment, economic processes, the labour market
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1 ÚVOD
Na vnitřní uspořádání metropolitních oblastí má významný vliv proces suburbanizace, charakterizovaný
přesunem obyvatelstva a jeho aktivit – rezidenčních a dalších funkcí z jádrových měst do zázemí. Mnoho
obcí v zázemí jader aglomerace má v posledních cca 20 letech tento výrazný suburbanizační charakter
a výrazně navýšili svůj počet obyvatel jako např. Vysoká nad Labem, Opatovice, Čeperka, Němčice
a Kunětice, zatímco obě jádrová města jsou dlouhodobě v poklesu z pohledu počtu obyvatel. Urbanizované
jádrové území hradecko-pardubické aglomerace je funkčně spojeno s několika menšími městy v okolí.
Severně dosahuje aglomerace k městům Jaroměř a Smiřice, jižně jsou Pardubice velmi úzce spojené
s Chrudimí. Západním směrem je silná vazba na Přelouč a Chlumec nad Cidlinou a na východ převážně
na směr Týniště nad Orlicí a Holice. Tato města jsou do vzdálenosti cca 30 km od jádrové oblasti a jejich
vazba na jádrová města je nejen administrativního charakteru, ale rovněž charakteru ekonomického. Silné
vazby má území aglomerace na Středočeský kraj a hlavní město Prahu.

2 PRINCIP REGIONÁLNÍCH INTEGROVANÝCH INVESTIC
Zajistit udržitelné chování spotřeby při konzumu spotřebních artiklů a objemu výroby při pořizování ko-
merčních komodit je pro vytvoření udržitelného chování společnosti nezbytným předpokladem dlouhodobé
prosperity společnosti. Představa minulosti vytvoření rovnováhy proniká teoretickými pracemi a ovlivňuje
chování ekonomických subjektů v dlouhé moderní historii ekonomiky. Jedná se o názor, který předpokládá,
že je možné dlouhodobě ovlivnit poptávku a nabídku tak, aby nedocházelo k nerovnovážným stavům.
Spekulace o existenci ekonomické teorie, která by umožňovala dostatečně spolehlivě ovlivňovat změny
v čase, již samotná formulace rovnovážného stavu byla považována v ekonomické analýze za přínosnou.
Obdobně byl adaptován matematický model pro zjištění rovnovážných stavů. Pojem rovnovážných stavů
byl součástí popisů matematických modelů klasické mechaniky již před prvními pracemi Adama Shmitha
(1776). Zajišťování úplné rovnováhy krátkodobě není považováno za žádoucí a při dobrých dlouhodobých
koncepcích rozvoje ani není nutné. Zajištění elementárními ekonomickými pravidly poptávky a nabídky
je dostačující k tomu, aby v průběhu střednědobého nebo dlouhodobého vývoje bylo dosaženo vývojové
stability. Základní v celém procesu je však poptávka. Z poptávky je třeba eliminovat dlouhodobá či
střednědobá nebezpečí pro udržitelný rozvoj. Je to poptávka orientována z nejrůznějších důvodů na
komodity nebo jejich vlastnosti, které ohrožují dlouhodobý dynamický vývoj obce, území, města či celé
aglomerace. Kde neexistuje poptávka nevznikne ani nabídka. Aby bylo možné zajistit udržitelný rozvoj
regionů a jejich měst a obcí, je nutné poznat pravidla vytvoření poptávky v hlavních klíčových oblastech,
dlouhodobě ovlivňujících ekonomický růst.

Mezi nástroje ovlivňující tvorbu poptávky patří:
• Ekonomické nástroje, jako je cena, poplatky za spotřebu a kompenzační poplatky, daně uvalené na

energetickou spotřebu, odstranění různých forem subvencí na vstupní zdroje (voda, půda, lesy..),
zavedení plateb z titulu odpovědnosti za škody, odškodnění subjektům které se stávají cílem poškození,
emisí apod.

• Regulační nástroje, jako jsou zásady pro užívání ekologických označení pro výrobky a polotovary,
dopravu, energie, vodu, hospodaření s půdou, dále energetické účinnosti, rozšíření odpovědnosti
vytvářet vnitřní standardy u výrobce a regulativy nebo limity pro používání různých typů substrátů,
regulace limitů emisí, zákaz používání některých technologií pro krizové výrobní způsoby, apod.

• Nástroje managementu, jako jsou cílevědomě připravené změny parametrů jednotlivých existujících
procesů vytvářejících výrobní a spotřební mechanismy. Jsou to změny v tempech výroby, odbytu
změny struktury výroby, organizace, stanovení cílů pro inovace a změny, rekonstrukce a modernizace
výroby, zaměření odbytových sílům jejich parametrů.

• Sociální nástroje, kam patří například informování veřejnosti (o škodlivých účincích, energetické
náročnosti, dopravy, poškození vodních zdrojů), vzdělávání, veřejné debaty a účast na rozhodování
o záležitostech, dotýkajících se zájmů udržitelného rozvoje včetně vazby na soukromý sektor.

• Ostatní nástroje, mezi něž patří stav ohodnocování a stanovování investičních cílů a veřejných
investic, způsob ohodnocování a jejich šíření, poplatky za užívání infrastruktury, tvorba ochranných
zón, využití půdy, urbanistické plánování apod.
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Ve svém důsledku je každý dílčí obor, který se podílí na vytváření produktivního prostředí, poplatný
charakteristickým nástrojům svého oboru. Jejich propojení je účinné využití stále aktuální. Existují nejrůz-
nější přístupy a návody jejich cílem bývá zvýšení komplexnosti pohledu v rámci holistických a systémových
přístupů. Každý metodický přístup sebou nese i snahu použít a osvědčit účinnost svých specifických
nástrojů a metod řešení. Většinou se jedná o metody a nástroje úspěšně aplikované v souvislostech
a jednotlivostech jednoho oboru a jejich možnosti přenesení na zcela jiný obor a jiné věcné problémy
a podmínky. Úspěšnost takových aplikací je ve většině případů stejně tak náhodná, jako je sporná.

Ekonomické disciplíny se vyvíjely v posledních třech stoletích stejně rychle jako požadavky na jejich
praktické uplatnění. Společným jmenovatelem úsilí byla snaha nalézt taková pravidla pro hospodářský
rozvoj, která by vedla k posílení hospodářství a rozvoji národních celků. Po merkantilistickém vývoji v 17.
a 18. století, kdy hospodářská politika profilujících se Dominik Evropě byla formována představou rozvoje
na základě podpory vývozu tuzemského zboží a hromadění kapitálu uvnitř státu – hlavně zlata, dochází
k prosazování liberálnějších názorů orientujících se na hromadění a poskytování užitných hodnot.

V pozadí vývoje stojí i další historické vývojové proudy. Patří mezi ně např. Aristotelova dávná
představa o spravedlivé ceně, která se stala i základem středověkých ekonomických představ o potřebě
normativnosti jako ekonomické zásady. Kodexy hodnostářů a státníků středověku pojímána jako součást
mechanismu vládnutí. Podstatnější vliv na ekonomiku mělo zejména 19. století. Vytvořila se klasická
ekonomická škola, ve které byl hlavním myšlenkovým zdrojem D. Richard (1817) pro teorie socialistické
ekonomiky, i jako jeden ze zakladatelů myšlenek tzv. neoklasické ekonomie. V současnosti se hovoří
spíše o tzv. moderním proudu ekonomiky, který byl formován zejména neoklasickou ekonomií. Současné
ekonomické hledání nových východisek na úrovni makroekonomických vztahů je formováno ekonomikou
hledání změn – tranzitivní ekonomiku, ekonomiku konverze a ekonomiku změn. Ve své podstatě se jedná
o ekonomiku dynamiky rozvoje.

Samotná představa diferencovat tempa změn ekonomických procesů na rychlé a pomalé,vede k oddělení
interaktivních dílčích částí ekonomických procesů a upřesnění jejich chování. Ekonomické situace, které by
byly jinak neprůhledné a jejich chování bychom jinak považovali za chaotické, získávají možnost vytvářet
predikce. Predikce je základním předpokladem pro racionální, daty podložené řízení. Ukazuje se, že pouze
menší výběr proměnných parametrů a orientace na určité proměnné v popisu modelu – reálné situace
procesu je vhodná pro účinné řízení.

Požadavek udržitelnosti je náročný požadavek, má-li být spojován s ekonomicky racionálními výstupy.
Uvedená situace je závažná zejména při formulaci požadavků na rozvoj regionů, měst, obcí či aglomerací,
tj ekonomických statků s dlouhodobou životností. Skutečností je, že pouze v menšině případů dochází
skutečně k realizaci ambiciózních strategií v takové formě, vy jaké byly proklamativně na počátku
vysloveny. Dosud málo propracované nástroje diferencované interakce ekonomických procesů a jejich
integrace do ucelených modelů jsou jednou z příčin, proč dochází ke krizovým situacím v celé řadě jinak
dobře připravených a náročnějších projektů rozvoje [2].

3 EKONOMICKÉ PROCESY A JEJICH SOUVISLOSTI
V minulosti bylo vynaloženo značné úsilí na poznání a pojmenování jednotlivých ekonomických činitelů
a jejich souvislostí, ve své podstatě nejčastěji technicko-ekonomických a jejich návazností. Jsou předpo-
kladem pro cílevědomé ovládání ekonomických mechanismů řízení. Existuje řada přístupů jak popsat
děje, které popisují jak technické tak ekonomické i technologické procesy rozvojových úloh – strategií.
Ekonomika řízení nalezených faktorů a mechanismů ekonomických dějů se nicméně vyvíjí i v současnosti.
Vše neustálené a vytvářející se je obtížné pojmenovat. Nalezení vhodné, nebo optimální strategie je nejen
obtížné ale často i současnými prostředky neřešitelné. Řada úloh, zejména úloh s nelikérními vztahy,
stochastickými [2] podmíněnostmi, nespojitým průběhem jednotlivých parametrů, vyžaduje speciální
programové vybavení pro zajištění průběhu parametrů v čase. Existují modely ekonomické dynamiky
pracující nejen s uvedenými modely ale i s verbálními popisy stavů. Zachycují celou řadu charakteristik,
které nemusí být nutně méně racionální než přístupy založené na matematickém vyjádření. Z těchto důvodů
se často využívají modely na základě množin [2]. Tyto množiny pracují na přístupu procesů probíhajících
v čase. Každý proces má svou časovou komponentu a objemovou komponentu. Mezi objemové lze zařadit
prostor, v němž se území vyvíjí i zdroje, které čerpá a energie které pro svůj vývoj nezbytně potřebuje [1].
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4 TRH PRÁCE V RÁMCI BICENTRICKÉ AGLOMERACE
Práce je jako jeden ze základních výrobních faktorů nabízena a poptávána na trhu práce. Na trhu
v roli nabízejícího vystupují domácnosti a v roli poptávajícího jsou firmy. Domácnosti za svoji práci
získávají mzdu. Na trhu práce se tedy ustanovuje cena práce, kterou je mzdová sazba. Jelikož pro většinu
domácností představují odměny za práci jediný významný zdroj příjmu, je analýza ukazatelů trhu práce
důležitým prvkem sledování socioekonomického rozvoje hradecko–pardubické biocentrické aglomerace,
včetně provázání ukazatelů trhu práce na další makroekonomické ukazatele.

Ekonomická aktivita obyvatel v biocentrické aglomeraci
Ekonomicky aktivní obyvatelé představují zdroj pracovní síly v aglomeraci. Tato skupina zahrnuje osoby
zaměstnané i nezaměstnané. Dle sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 byl podíl ekonomicky aktivního
obyvatelstva v aglomeraci vyšší než v Královéhradeckém kraji, Pardubickém kraji a České republice.

Více než 55% ekonomicky aktivního obyvatelstva hradecko-pardubické aglomerace je soustředěno
do dvou krajských měst. Skoro 80% je pak soustředěno do 14 obcí aglomerace se statutem města.
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo aglomerace představuje 32,8 % aktivního obyvatelstva Královéhradeckého
a Pardubického kraje a na aktivním obyvatelstvu ČR se podílí 3,3 %.

Struktura zaměstnanosti v odvětvích národního hospodářství
Hospodářskou činnost lze rozdělit do třech základních sektorů. Prvovýroba neboli primér se zaměřuje na
využití přírodních zdrojů. Druhovýroba – sekundér zahrnuje průmysl, stavebnictví a dopravu. Všechny
ostatní sektory jsou zahrnuty do tzv obslužné sféry – terciéru. Z hlediska odvětví národního hospodářství
převažuje v aglomeraci zaměstnanost v terciéru 56,4 %, což je vyšší podíl než na úrovni ČR 52,3 %, nebo
v Královéhradeckém kraji 47,5 %, Pardubickém Kraji 46,7%.

Zaměstnanost v sekundéru činí 30,9% je pod úrovní ČR 33,3% i kraje Královéhradeckého 36,2%
a pardubického 38,3 %. Zaměstnanost v priméru 2 % je pod úrovní ČR – 2,8 % i kraje Královéhradeckého
– 3,6 % a Pradubického – 3,9 %.
Při bližším pohledu na oborovou strukturu zaměstnanosti v Hradecko-pardubické aglomeraci dominuje
odvětví průmyslu – 23,5 %, velkoobchodu – 11,2 % a sektor zdravotní/sociální péče -7,8%. Vysoký podíl
v priméru – nad 10% je především v obcích aglomerace do 400 obyvatel. Vyšších hodnot než je průmět
aglomerace dosáhlo 133 obcí – 91,7% obcí aglomerace. Vysoký podíl zaměstnanců v sekundéru – nad
průměr aglomerace – 30% je v 96 obcích aglomerace – 66% obcí aglomerace. Větší podíl průmyslu se
vyskytuje v pásmu mezi Přeloučí a Pardubicemi a naopak nižší průmyslovost Hradce Králové. Vysoký
podíl zaměstnanců v terciéru – nad průměr aglomerace 56% je v 58 obcích aglomerace tj. 40% obcí
aglomerace. Vysoký podíl služeb na zaměstnanosti je především v krajských městech a dalších větších
sídlech osídlení v aglomeraci např. Jaroměř, Chrudim, Jičín, aj. [1].

5 ZÁVĚR
V návaznosti na hlavní správně-hospodářské funkce jádrových měst bylo vymezení metropolitní oblasti
založeno na vyjížďkových vztazích širokého okruhu obcí k centrálním jádrům aglomerace. Hlavním
indikátorem vymezení aglomerace byla celková vyjížďka především do zaměstnání a do škol souhrnně.
Takto sledovaná vyjížďka dobře reflektuje identifikované funkce biocentrické aglomerace i samotných
jádrových měst – zaměstnavatel, centrum vzdělání , služby atd. pro zajištění vysoké intenzity těchto vztahů
pak je stanoveno kritérium počtu vyjíždějících z obce do center aglomerace nad 40%. Takto vymezená
metropolitní oblast má celkem 335 118 obyvatel k 31. 12. 2016, rozlohu 1 320,4 km2 a hustotu 253,8
obyvatel/km2 a její součástí je 145 obcí, z nichž má 14 statut města. Svou rozlohou zasahuje do okresů
Hradec Králové, Pardubice a Chrudim. Z dalších okresů do území zasahují již pouze města Týniště nad
Orlicí – okres Rychnov nad Kněžnou a Jaroměř – okres Náchod, která přirozeně spadají do jádrových měst
aglomerace. Na základě těchto skutečností se hradecko-pardubická aglomerace řadí mezi nejvýznamnější
aglomerace v ČR. Její ekonomický potenciál je nejen republikového význame ale i významu Evropského.
Zastoupení obslužnosti a vzájemné konkurence schopnosti umožňuje této aglomeraci vytvořit významné
středisko pro hospodářský i ekonomický růst, který výrazně ovlivní okolní regiony.

259



Juniorstav 2018

Poděkování
Práce byla podporována z prostředků Studentské grantové soutěže VŠB-TUO. Registrační číslo projektu
je SP2017/117.

Použité zdroje
[1] Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, GAREP, spol. s r.o., Strategie ITI Hradecko

pardubické aglomerace, verze 4.0, 05/2016
[2] Ing. arch. Milan Körner, CSc.,AURS, s. r. o., URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ, ročníkXIII,

5/2010, str.17.
[3] Atlas obyvatelstva [online] Urbánní a Regionální laboratoř [online]. Web: http://www.atlasobyvatels

tva.cz/cs/1-1-suburbanizace

Recenzent
Ing. Stanislav Endel, Ph.D.; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra
městského inženýrství, Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava, Česká republika.
stanislav.endel@vbs.cz

Obrázky
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suburbanizace v ČR [3].
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KREATÍVNY POTENCIÁLU A JEHO DOPAD NA
REVITALIZÁCIU KULTÚRNEJ

INFRAŠTRUKTÚRY

THE CREATIVE POTENTIAL AND ITS IMPACT ON THE
REVITALIZATION OF CULTURAL INFRASTRUCTURE

Pavol Pilař*,1

Abstrakt
Verejné budovy sú v súčasnosti najintegrovanejšími funkčnými prvkami mestského prostredia. S rastúcou
životnou úrovňou v našej spoločnosti s rozvojom vedy a techniky tiež rastie význam verejných zariadení
ako neoddeliteľnej súčasti miest a dôležitým prvkom pri vytváraní mestského prostredia. Kvalita života
v mestách dnes už nezávisí len od kvality bývania, ale aj od kvality a rozsahu ponúkaných služieb.
Dnešné moderné mesto musí na svojom území poskytovať nové spektrum funkcií týkajúcich sa životného
cyklu a ľudskej činnosti, ktoré vyštihuje koncept kreatívnych miest. Dnešná spoločnosť má vysoké
nároky na občianske stavby, ktoré majú stále rastúci trend, čo dokazuje prechod ekonomicky aktívneho
obyvateľstva v sektore služieb. Možnosť využiť tento ekonomicko-kreatívny potenciál na revitalizáciu
kultúrnej infraštruktúry je preto dôležitou súčasťou mesta 21. storočia.

Klíčová slova
Kreativita, mesto, kultúrna infraštruktúra

Abstract
Without the offset, we can say that the public facilities is at present the most integrated functional
elements of urban environment. With rising living standards in our society, with the development of
science and technology also it grows the importance of public facilities as an integral part of cities and
important element in the creation of the environment, particularly the urban environment. The Quality
of the living environment today does not depend only on the quality of, respectively, the size of the
apartment, equipment and good services, but also directly on the quality and the range of services offered
in the broadest sense. So today a modern city must provide a number of functions related to the course of
life and human activity on its territory. In today’s society they are high demands on public facilities and
they have increasingly upward trend, as evidenced by the transfer of the economically active population
in the services sectors. Cultural infrastructure is because of it an important part of the city of the 21st
century.
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Creativity, city, town, cultural infrastructure
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1 ÚVOD
Strategické plánovanie môžeme považovať za jeden z významných nástrojov, ktoré umožňujú definovať
a plánovať úlohy samosprávy prostredníctvom merateľných výstupov a výsledkov. Jeho význam znásobuje
aj fakt, že od roku 2009 sa v celom spektre verejnej správy na Slovensku zavádza programové rozpočtovanie,
ktoré umožňuje explicitne prepájať zámery a ciele obsiahnuté v strategických plánoch samosprávy
s disponibilnými zdrojmi rozpočtu a potenciálnymi cudzími zdrojmi, ktoré v podmienkach Slovenskej
republiky reprezentujú najmä prostriedky Európskej únie alokované cez jednotlivé operačné programy.
Vládou Slovenskej republiky prijatý Návrh koncepcie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry ponúka vo
vzťahu k budúcemu strednodobému, ale najmä dlhodobému časovému horizontu prijatie strategických
opatrení na úrovní krajských, mestských a obecných samosprávnych orgánov a organizácií tak, aby sa
v dostatočnom predstihu a vo vhodnom a efektívnom obsahu a forme zapracovali a postupne vytvárali
systémy podpory rozvoja kultúry na rôznych úrovniach na území kraja, regiónu, miest a obcí.

2 PLÁNOVANIE A MOŽNOSTI NOVÉHO PROGRAMOVÉHO
OBDOBIA PRI REVITALIZÁCII KULTÚRNEJ
INFRAŠTRUKTÚRY

Národný strategický referenčný rámec na roky 2007 - 2013 definoval tri strategické priority (infraštruktúra
a regionálna dostupnosť, vedomostná ekonomika, ľudské zdroje) a štyri horizontálne priority (marginalizo-
vané rómske komunity, rovné príležitosti, udržateľný rozvoj, informačná spoločnosť). Prostriedky určené
pre kultúrnu infraštruktúru tak boli koncentrované na verejné inštitúcie, ktoré zbierajú, chránia a poskytujú
prístup k dokumentom a zbierkam (galérie, múzeá, knižnice), a budovy patriace do kultúrneho dedičstva.
V mnohých mestách a regiónoch vytvárajú kultúrne a kreatívne odvetvia dôležitú časť potenciálu
hospodárskeho rastu. Na to je potrebné starostlivo zvážiť komplexné väzby medzi tradičnými oblasťami
kultúry (kultúrne dedičstvo, dynamické kultúrne inštitúcie a služby) a rozvojom kreatívneho priemyslu
a turizmu.

Nové programové obdobie pre roky 2014 - 2020 je príležitosťou podporiť kultúru a kreativitu nielen
v rámci rozvoja infraštruktúry a služieb, ale aj ako základný komponent ekonomiky 21. storočia. Ekono-
miky, ktorá by sa zakladala na inováciách, individuálnej tvorivosti, a schopnosti kriticky sa vysporiadať
s obrovskými informačnými tokmi prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu
a jeho prioritnej osi č. 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch. Špecifikom programu je podpora
rastu priaznivého pre zamestnanosť rozvíjaním vnútorného potenciálu ako súčasti územnej stratégie pre
konkrétne oblasti vrátane konverzie upadajúcich priemyselných regiónov a posilnenia prístupnosti a rozvoja
špecifických prírodných a kultúrnych zdrojov. Pre regióny a mestá je dôležité uvedomiť si, že programové
obdobie 2014 - 2020 je jedným z posledných období, kedy na Slovensko príde viac finančných prostriedkov.

3 KREATÍVNA TRIEDA, KREATÍVNE PRIEMYSLY,
KREATÍVNE CENTRÁ

O kultúre sa vie, že má významné dopady: pôsobí ako cesta participácie, sociálnej a medzikultúrnej
kohézie, stimul ekonomického vzrastu, turizmu a taktiež mestskej revitalizácie. Z týchto dôvodov naberá
úloha kultúrneho sektoru vo vývoji miest rastúci význam. Pokles produkcie miestnych výrobných odvetví
a opakujúce sa politické a finančné krízy spôsobujú, že kultúra sa čím ďalej viac stáva záležitosťou
plánovania zo strany miest. Kreativita je dnes vnímaná ako základný predpoklad inovácií a pokroku. Spolu
s tým je taktiež považovaná za nový typ konkurenčnej výhody, ktorý sa uplatňuje nielen pri porovnávaní
ekonomickej výkonnosti miest, ale aj ich schopnosti vytvárať atraktívne prostredie pre život. Základným
zdrojom kreativity vždy boli umenie a kultúra.

Podľa R. Floridu autora Creative Class: „Mestá dnes potrebujú ľudský potenciál rovnako ako potenciál
podnikateľský.“ Kreatívne centrá sú dnes ekonomickými víťazmi. Ich úspech sa zakladá na tom, či tu chcú
kreatívni ľudia žiť. Za hlavné strategické faktory určujúce úspešnosť regiónu či miest v kontexte kreatívnej
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triedy autor považuje existenciu „3 T“ faktorov ekonomického rozvoja. Každý faktor je potrebný a sám
o sebe nepostačujúci. Aby mestá úspešne priťahovali kreatívnych jedincov, vytvárali inovácie a stimulovali
ekonomický rast, musia spĺňať všetky 3 podmienky:

• technológia,

• talent,

• tolerancia.

Vzťah medzi talentami a technológiami, medzi združovaním vzdelaných a kreatívnych ľudí a koncentrá-
ciou inovácií a high-tech odvetví nebol doteraz príliš reflektovaný. Florida za týmto účelom presadzuje
použitie týchto regionálnych merítok:

• podiel kreatívnej triedy na celkovom počte pracujúcich v regióne/meste,

• Talent Index: na základe vysokoškolsky vzdelaných ľudí v regióne,

• Inovačný Index: počet udelených patentov per capita,

• High-Tech Index: hustota výskytu high-tech firiem,

• Melting pot Index: miera tolerancie, otvorenosti a kultúrnej pestrosti regiónu,

• Bohemian Index: zastúpenie pracovníkov ralizujúcich svoje aktivity v oblasti umenia,

• Gay Index: podiel zastúpenia homosexuálnych párov,

• Composite Diversity Index: miera etnickej a kultúrnej rozmanitosti.

Na základe týchto indexov sa vytvára kreatívny index (Creative Index). Ten sa považuje za ukazovateľa
toho, aké možnosti má ktorý región v rámci kreatívnej ekonomiky. Zároveň je schopný predpovedať
dlhodobejší ekonomický potenciál regiónu. Kľúčovým výstupom tohto hľadiska je koncentrácia kretívnej
triedy, ktorú pre slovensku mámezachytenú na (Obr. 1). Regionálne porovnanie kompozitného indexu
kreativity a (Obr. 2). Výsledky výskumu kreatívneho indexu jednotlivých krajov na Slovensku.

Princíp džentrifikácie v koncepte kreatívneho mesta
Vzostup kreatívnej triedy vykresľuje obrazy ideálnej podoby miest v protiklade k rozvoju formou sídelné
kaše, a hoci má vlastné teoretické východiská a argumentáciu, dochádzajú k rovnakému riešeniu problému:
džentrifikácia podfinancovaných časti miest. Florida s optimizmom podporuje vytláčanie robotníckej triedy
z vnútorných miest, bez toho, aby sa vážne zaoberal možnými dôsledkami rozbitie sociálnych väzieb
organickej solidarity, ktoré v modernej dobe zabezpečovali relatívny zmier medzi rôznymi príjmovými
skupinami. Nemal by proces džentrifikácia nekriticky prijímať ako univerzálny liek na problematiku
suburbanizácie a mal by tematizovat jej deštruktívne účinky vo sfére sociálnej integrácie spoločnosti skôr,
než sa uplatní ako masový jav. Teórii sa dostáva mimoriadnej pozornosti nielen vo vedeckom poli, ale
predovšetkým na poli mestských samospráv, ktoré pre-džentrifikační teórie aplikujú do fyzického prostredia
miest. Obraz mesta Kreatívne triedy a budí nebývalý optimizmus, pretože sa prezentuje ako celistvý
model riešenie krízy, avšak miesta spotreby vnútorných miest sa čoskoro prispôsobila premene užívateľov
mestskej časti. Veľmi skoro začína ponúkať služby s pridanou hodnotou kultúrneho kapitálu. V mestách
vzniká čoraz viac kaviarní, kaderníckych salónov, kníhkupectvá, galérií, hudobných klubov, zatiaľ čo služby
pre nižšiu ekonomickú triedu, typu staničných reštaurácií a stánkov, vytláčajú drahé fair trade kaviarne
na periférie, alebo zanikajú úplne. Premena cieľových používateľov služieb miest významným spôsobom
prispieva k odcudzeniu mestského prostredia pôvodným obyvateľom, na ktoré nová mestská spotreba
nemyslí alebo sa voči nim stavia do opozície. Odcudzenie miest a mestského prostredia vo všeobecnosti voči
pôvodnej populácii dopomáha jemným a menej viditeľným spôsobom na vytláčanie pôvodnej populácie
z centrálnych zón, čo dôsledne zamedzuje náhodným stretávaním rôznych skupín obyvateľov v spoločnom
verejnom priestore. Vo výsledku sa z predmestí vytratil základný stavebný prvok mestskosti: verejný
priestor, ktorý umožňuje kontakt rozličných sociálnych vrstiev v meste. Verejný priestor je považovaný za

263



Juniorstav 2018

základný konštitučný prvok "mestskosti". Ideálny verejný priestor podľa Simmela predstavuje anonymné
prostredie, kde sa môžu stretávať aktéri zo všetkých spoločenských skupín. Je to priestor oslobodený od
partikulárnych očakávaní ktorejkoľvek sociálne skupiny alebo komerčných subjektov.

Susedstvo: miesto/identita/integrácia pri revitalizácii kultúrnej infraštruktúry
Kľúč k obnoveniu sociálnych väzieb medzi občanmii vidia urbanisti v prispôsobení mestského prostredia
chodcom, verejným priestorom a verejnej doprave. Koncept susedstva sa nevyčerpáva hľadaním odpovedí na
problémy monofunkčního zónového plánovanie, ale usiluje aj o vytvorenie "susedskej komunity"s intenzív-
nymi sociálnymi väzbami medzi obyvateľmi rozdielnych príjmových etnických alebo vekových skupín.
V návrate k tradičným susedstvám s intenzívnymi sociálnymi väzbami môžeme vidieť vylepšenie konceptu
kreatívnych miest.

Komunitu mestských častí, ktorej členovia sa združujú so spoločným záujmom o udržanie tradície,
možno definovať teóriou McMillana. Podľa tejto teórie sa zážitok komunity skladá zo štyroch základných
elementov. Je to členstvo, vplyv, naplnenie potrieb a zdieľaná emocionálne väzba. Členstvo je základným
prvkom a nevyhnutnou podmienkou pre vznik a fungovanie komunity. V súčasnosti medzi najčastejšie
poňatie konceptu komunity patrí identifikovanie primárnej charakteristiky komunity a to fyzickú blízkosť
(Anderson 1991), starosť o spoločné dobro (Ferrara 1997), vzťahy so susedmi a priateľmi (Putnam 2000),
zmysel miesta (Jeffres, Atkin, Neuendorf 2002) alebo kombinácie týchto fyzikálnych a percepčných faktorov
(viď. Hoffman, Eveland 2010). Medzi autorov, ktorí kombinujú vyššie spomínané faktory patrí Keith
Stamm a Lisa Fortini-Campbell (1983). Komunitu definujú ako multidimenzionálny koncept, ktorý zahŕňa
miesta fyzických hraníc, sociálne produkty existujúcej štruktúry obsahujúce podniky a inštitúcie odlišných
druhov a sociálny proces s dôrazom na úsilie o vytvorenie spoločného dobra.

4 ZÁVER
Rozvoj kultúrnej infraštruktúry na slovensku v programovom období 2014 - 2020 nebude možný bez
výraznejších finančných vstupov štátu a dôslednejšieho využívania zdrojov Európskej únie, bez zodpovedné-
ho prístupu všetkých zriaďovateľov a vlastníkov kultúrnych objektov k zvereným hodnotám, bez ich
vzájomnej koordinácie, integrácie a kooperácie ich činností. Pretože starostlivosť o kultúrnu infraštruktúru
bola dlhodobo zanedbávaná, bude potrebné vynaložiť nemalé úsilie na jej revitalizáciu. Kultúru na
Slovensku je potrebné budovať na existujúcich prvkoch a naplno využiť potenciál fungujúcich štruktúr
a systémov. V prvom rade treba vytvoriť predpoklady na to, aby občan, bez ohľadu na to, v ktorom
územnom celku žije, mal zaručený určitý minimálny štandard na uspokojenie kultúrnych potrieb. V takom
zmysle je potrebné prekonávať bariéry rozdrobenosti sídelnej štruktúry a združovať financie a obce s cieľom
poskytovať určité kultúrne služby, resp. vytvárať adekvátnu infraštruktúru. Rozvoj kultúrnych inštitúcií
nebude možný bez kvalitnejšieho zabezpečenia ich infraštruktúry a optimálnych materiálno technických
podmienok.
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Obrázky

Obr. 1 Regionálne porovnanie kompozitného indexu kreativity.

Obr. 2 Výsledky výskumu kreatívneho indexu jednotlivých krajov na Slovensku.
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VYHODNOCENÍ VLIVU ZELENÝCH STŘECH NA
SNÍŽENÍ MNOŽSTVÍ ODTOKU SRÁŽKOVÝCH

VOD V CENTRU MĚSTA

EVALUATION OF THE INFLUENCE OF GREEN ROOFS ON
REDUCING THE AMOUNT OF RUNOFF IN THE CITY CENTER

Tatiana Rebrova*,1

Abstrakt
Srážková voda odváděná do jednotného kanalizačního systému může nadměrně zatěžovat hydrogeologické
poměry v území, zvlášť při nízké vodnatosti využívaných recipientů. Centra historických měst jsou
často odkanalizována jednotným kanalizačním systémem, vybudovaným v době, kdy problém přebytku
srážkových vod neexistoval. Kromě toho mají hustou zástavbu s převládáním pevných ploch s vysokým
koeficientem odtoku a nedostatek zelených ploch, což vede k produkci nadměrného množství srážkových
vod, zvlášť při přívalových deštích. Obě uvedené nevýhody má centrum Brna. Zelené střechy by mohly být
jedním z řešení, jak zvýšit množství vsakovacích ploch v centru města. Jako příklad bude prozkoumáno
katastrální území Veveří, nacházející se ve městské části Brno-Střed. Budou znázorněny možnosti vsaku
existujícími extenzivními a intenzivními zelenými střechami pro různé srážkové úhrny a vyhodnocen vliv
zvětšení poměru zelených střech na množství vytvořeného odtoku v k. ú. Veveří.

Klíčová slova
Zelené střechy, srážky, retence, centrum, déšť

Abstract
Runoff discharged into the combined sewer system may excessively burden the hydrogeological conditions
in the area, especially at the low water content of the recipients used. The centers of historic cities are
often drained by a single sewer system built at a time when the problem of the high amounts of runoff
did not exist. In addition, it is densely build-up area with solid surfaces with a high runoff coefficient
and a lack of green areas, leading to the production of excessive runoff, especially during heavy rains.
The centre of Brno has both these disadvantages. Green roofs could be one of the ways to increase the
amount of permeable surfaces in the city centre. As an example, the cadastral area Veveri, located in the
Brno-Centre district, will be analysed. The retention possibilities of existing extensive and intensive green
roofs for different rainfall events will be presented, and the effect of increasing the ratio of green roofs to
the produced runoff in Veveri will be evaluated.
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Green roofs, precipitations, retention, centre, rain
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1 ÚVOD
Voda je nejcennějším zdrojem pro život lidí, zvířat a rostlin. Kvalita a kvantita použité vody a množství
vody odvedené do kanalizační sítě ovlivňuje dostupnost a kvalitu vodních zdrojů ve městech. V přírodě
déšť s úhrnem 10 - 20mm je zpravidla vsakován terénem a odtok nevzniká. Ve městech je situace jiná,
srážková voda z pevných ploch není vsakována v místě vzniku, ale je odváděna do kanalizace. Takový
způsob zacházení se srážkovou vodou se považuje za tzv. šedou infrastrukturu. Pojem vznikl logicky po
vzniku pojmu „zelená infrastruktura“, což má několik podobných sebe definicí, ale všechny shodují v tom,
že tato infrastruktura, buď přírodní nebo vytvořená člověkem musí podporovat udržitelný rozvoj a mít
přínos pro společnost. Šedá infrastruktura je tedy všechno, co do zelené infrastruktury nepatří.

Přírodní retenční opatření
Přírodní retenční opatření jsou multifunkční opatření, jejichž cílem je zachránit a řídit vodní zdroje
s použitím přírodních způsobů a procesů a tím vytvářet zelenou infrastrukturu.

Zelená infrastruktura může existovat v různých měřítkách, od lokálního do měřítka města nebo celého
regionu. Z hlediska přírodních retenčních opatření lokální měřítko zelené infrastruktury zahrnuje zelené
střechy nebo odvádění srážkové vody ze střechy do zelených ploch a zatravňovací dlažbu. Všechna tato
opatření přispívá k větší míře přirozené infiltrace, redukci zatížení kanalizační sítě a snížení maximálního
odtoku [1].

V této prací bude popsán současný stav odvodu srážkových vod v katastrálním území Veveří ve městě
Brně a analýza možnosti zmenšení produkce odtoku s použitím zelených střech různých skladeb.

2 ÚDAJE O ÚZEMÍ
Brno je druhým největším městem České republiky [2], má celkovou výměru 23 018,27 ha, z toho zastavěná
plocha a nádvoří činí 2 098,35 ha (9,1%).

Převážná část města Brna, téměř 2/3 celkové rozlohy, včetně k.ú. Veveří, je odkanalizována jednotným
systémem (Obr. 1). Tento systém se zachoval z období prvního budování kanalizace, kdy veškeré odpadní
vody byly odváděny do řek Svratky a Svitavy, resp. do místních vodotečí. Aby nedocházelo za dešťů
k přetížení a nežádoucímu ovlivňování biologických procesů (přílišné zředění odpadních vod) na ČOV, jsou
součástí jednotného systému odlehčovací komory, zajišťující po příslušném naředění odlehčení odpadních
vod do recipientu ještě, než přitečou do čistírny [3].

Kanalizace tedy ovlivňují čistotu vodních toků protékajících městem Brnem:

• přepadem smíšených (ředěných) odpadních vod při deštích přes dešťové oddělovače,

• dešťovými stokami zaústěnými do toků a

• zbytkovým znečištěním vyčištěných vod vypouštěných z ČOV Brno–Modřice [3].

Katastrální území Veveří (Obr. 2) je součástí městské části Brno-střed a má rozlohu 197,5766 ha [5],
cca 200 ha. Veveří, kromě západní části, má převážně charakter zástavby městského typu (Obr. 3), která
je definována jako zástavba zahrnující uzavřené nebo polootevřené bloky a objekty tvořící souvislou uliční
frontu [6]. Ze západní strany se nachází kopec Kraví Hora s velkým podílem zelených ploch (park, rekreační
areál a zahrádkářská osada).

Pro cíle této práce bylo pomocí [8] zjištěno, že v k.ú. Veveří je následující podíl ploch:

• pevné plochy silnic a chodníků (do této kategorie jsou také zahrnuty plochy z betonové nebo kamenné
dlažby, jejichž součinitel odtoku může být menší než u asfaltových ploch, neboť díky spárám jsou
schopny vsáknout některé množství vody, ale v měřítku mapy nebylo možné tyto plochy spočítat
zvlášť) A

pev

= 77 ha (cca 770 000m2),

• plochy zeleně A
zel

= 68 ha (cca 680 000m2),

• zastavěná plocha A
zast

= 55 ha (cca 550 000m2), z toho:
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• plocha zelených střech A
zastzel

= 3300 m2.

3 VSTUPNÍ HODNOTY

Retenční schopnosti zelených střech
Zelené střechy jsou schopny vsáknout 50 - 90 % srážek [10]. V [11] jsou uvedeny hodnoty 40-70 %. Množství
srážkové vody, která může být zachycena, je ovlivněno především tloušťkou vegetační vrstvy ([10] uvádí
množství zachycené vody v závislosti na tloušťce konstrukce, jedná se o sypké materiály – substrát
(Obr. 4)).

Údaje se vztahují na území s celkovým ročním úhrnem srážek 650 až 800mm. V regionech s nižším
množstvím srážek zadržování vody je vyšší [10].

Průměrný srážkový úhrn v Brně v rocích 1981-2010 je 503,3mm [12]. Pro odhad zvýšení retence
u zelených střech na území s tímto úhrnem za 100 % bude přijata hodnota 503,3 mm: 503,3 mm = 100 %

Proto: 650 mm = 129 %. Z tohoto vychází, že retence by mohla být 1,29krát vyšší než uvedená v tabulce
(Obr 4).

V přehledu různých typů zelených střech (Obr. 4) kromě hodnoty retence v procentech je také uvedena
váha suché a nasycené konstrukce, což dovoluje spočítat určité množství vody zachycené zelenou střechou.

Pro určení skutečné retence brněnských zelených střech byly použity skladby G1 (extenzivní) a G3
(intenzivní). Ačkoliv G3 je označena jako semi-intenzivní, intenzivní střechy v Brně patří do této kategorie,
neboť žádná z nalezených v [14] zelených střech neodpovídá vlastnostem a vzhledu intenzivní střechy
G4, na střechách se totiž nevyskytovaly žádné stromy, pouze malé keře. Po spočítání rozdílu mezi váhou
v suchém a nasyceném stavu byla nalezena skutečná retence střech v mm/m2:

• G1 – 34 mm/m2

• G3 – 122 mm/m2

Srážkové úhrny
Hodnoty [10] v procentech jsou uvedeny pro celoroční období bez ohledu na jednotlivé srážkové úhrny.
Nicméně větší část odtoku je tvořena v období přívalových dešťů, zatímco při většině běžných dešťů odtok
ze zelené střechy může nevznikat.

Hodnoty srážkových úhrnů pro cíle této práce byly zvoleny tak, aby byly znázorněny retenční schopnosti
zelených střech jak při běžném, tak i při přívalovém dešti, který se může vyskytovat jednou za několik let.

Jako běžné byly zvoleny úhrny U
1

= 1mm a U
2

= 10mm (24hodinový úhrn). V létě při vysokých
teplotách 1mm déšť se může částečně nebo zcela vypařit.

Dále byly zvoleny hodnoty úhrnů podle [11]: U
3

= 31,0mm za 60min a U
4

= 53,8mm za 24 hodin
(periodicita p = 0,1 – jednou za 10 let).

Kromě toho byla spočítána průměrná hodnota srážkového úhrnu v tzv. velkém vegetačním období
(duben-září). Pro výpočet byl zvolen rok 2016 (údaje ze stanice Tuřany) s celkovým počtem srážkových
dní 140 v celém roce a 63 ve velkém vegetačním období. Roční srážkový úhrn činí 523,7mm, což je
o 4,05% víc, než průměrný v letech 1981-2010 (503,3mm) [12]. Bylo spočítáno množství srážkových dní
za velké vegetační období a celkový úhrn srážek, dělením celkového úhrnu počtem srážkových dní byl
zjištěn průměrný úhrn (Obr. 5).

Průměrný srážkový úhrn v roce 2016: U
5

= 330,3/63 = 5,24mm (za 24 hodin).

Posouzení retenčních schopností extenzivních a intenzivních zelených střech
v závislosti na srážkovém úhrnu
Charakter průběhu deště v čase může být zobrazen pomocí hyetografu (Obr. 5). Nejčastěji se v literatuře
vyskytují hyetografy téměř stejných tvarů, například [15]. Na začátku déšť je slabší, za nějaký čas dosahuje
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svého maximu, potom se intenzita postupně zmenšuje. Dá se předpokládat, že u několikahodinových
slabých dešťů intenzita před zmenšením ustaluje nebo ani nemá výrazné maximum.

Retenční schopnosti střech se skladbami G1 a G3 při srážkových úhrnech U
1

- U
5

jsou zobrazeny na
(Obr. 6). Evapotranspirace a obnovení retenční kapacity během 24 hodin nejsou brány v úvahu.

Z grafů retence je vidět, že extenzivní střecha je při mírných deštích (U
1

- U
3

) schopna zachytit 100 %
srážkové vody. V této práci se však substrát na začátku deště považuje za suchý. Kdyby šlo o několik
srážkových dní za sebou a retenční kapacita by se neobnovovala (například při úhrnu U

3

) docházelo by
k odtoku z extenzivní střechy již na druhý den.

4 VYHODNOCENÍ VLIVU ZELENÝCH STŘECH NA ODTOK
Z ÚZEMÍ

Pro výpočet odtoku z území bude použit srážkový úhrn U
4

= 53, 8mm (za 24 hodin). Násobením ploch
příslušnými součiniteli odtoku se dá zjistit přibližné množství produkovaného odtoku z území. Hodnoty
součinitelů odtoku z pevných ploch a střech s nepropustnou horní vrstvou jsou uvedeny v ČSN [11].

Pro zelené střechy je potřeba určit průměrný součinitel s ohledem na výskyt v území intenzivních
a extenzivních. Podle [14] podíl extenzivních střech v Brně činí 77%, součinitel odtoku 0,37 (srážkový
úhrn 53,8 mm) a intenzivních – 23%, součinitel odtoku 0, z toho vyplývá, že C = 0, 28.

Za předpokladu, že by všechny ploché střechy s nepropustným povrchem a šikmé střechy víceméně
moderních budov (celková plocha vypočtena pomocí [8] cca 50 % všech budov v k.ú Veveří) byly nahrazeny
zelenými střechami, průměrný součinitel odtoku pro 50 % tradičních a 50% zelených střech C

50

= 0, 64.
Pro výpočet hodnot byly použity následující vztahy

O
pev

= U
4

·A
pev

· 0, 8 (1)
O

zel

= U
4

·A
zel

· 0, 1 (2)
O

zast

= U
4

· (A
zast

�A
zast,zel

) · 1 +A
zast,zel

· C) (3)
O = O

pev

+O
zel

+O
zast

(4)

kde:
O

pev

odtok z pevných ploch [m3],
O

zel

odtok z ploch zeleně [m3],
O

zast

odtok ze zastavěné plochy [m3],
O celkový odtok z území [m3].

Při dosazení získaných hodnot jsou jednotlivé odtoky uvedeny v (Tab. 1).

Tab. 1 Hodnoty jednotlivých odtoků z území.
O

pev

[m

3
] O

zel

[m

3
] O

zast

[m

3
] O [m

3
]

Současný stav 33140,8 3658,4 29462,17 66261,37
Odhad 33140,8 3658,4 18937,6 55736,8
Redukce - - 10524,57 = 36 % 10524,57 = 16 %

Starší budovy se šikmými střechami (cca 50 %) nejsou brány v úvahu kvůli tomu, že jsou buď památkově
chráněné nebo pravděpodobně nejsou schopné vydržet dodatečné zatížení kvůli věku.

5 ZÁVĚR
Zelené střechy jsou jedním z opatření pro zvýšení retence a snížení odtoku srážkových vod na území
města a při existujícím poměru extenzivních/intenzivních zelených střech v Brně při nahrazení 50%
tradičních střech zelenými redukce odtoku bude 36% pro zastavěnou plochu a 16% pro celkový odtok
z území. Nicméně je zřejmě, že i nahrazení 50% střech je těžce realizovatelné, a snížení odtoku při tom
bude mnohem menší než 50 %. Pro větší míru redukce odtoku v lokálním měřítku je potřeba kombinovat
daný způsob s dalšími přírodními retenčními opatření.
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podpory programu „Národní program udržitelnosti I” a v rámci projektu FAST-S-17-4768 - Studium
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Obrázky

Obr. 1 Odkanalizování k.ú. Veveří a okolí (zdroj: [4]).

Obr. 2 Katastrální území Veveří. Nalevo: Územní plán (zdroj: [7]); Napravo: Ortofoto mapa (zdroj: [8]).

Obr. 3 Nalevo: Druhy povrchů města Brna (zdroj: [9]); Napravo: K.ú. Veveří na mapě Brna.
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Obr. 4 Nalevo: Přehled typů zelených střech (zdroj: [13], upraveno autorem); Napravo: Retenční
schopnosti zelených střech podle FLL a odhad pří ročním úhrnu 503,3 mm (zdroj: [10], upraveno autorem).

Obr. 5 Nalevo: Výpočet počtu srážkových dní a úhrnů v roce 2016 (zdroj: autor, na základě údajů [12]);
Napravo: Hyetograf (zdroj: [15]).

Obr. 6 Retenční schopnosti střech G1 a G3 při srážkových úhrnech U
1

- U
5

(zdroj: autor).
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MEDIAČNÍ PRINCIP V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ

MEDIATION PRINCIPLE IN URBAN PLANNING

Jan Tichý*,1

Abstrakt
Práce navrhuje základní požadavky pro vytvoření mediační instituce v územním plánování. Aplikuje
poznatky Rakouské ekonomické školy systém územního plánování. Posuzuje současný systém územního
plánování, jeho hierarchii, rozhodovací proces, roli veřejnosti a roli soukromých vlastníků a investorů v tomto
systému. Pro zlepšení procesu územního plánování zavádí mediační princip, který upravuje postavení
účastníků územního plánování. Podstatou mediačního principu je využití jedinečných znalostí a postavení
tří základních stran procesu, tedy investorů, veřejnosti a veřejné správy. Umožnění produktivního dialogu
mezi všemi zúčastněnými stranami zefektivňuje celý proces územního rozvoje.

Klíčová slova
Územní plánování, rakouská škola, mediace, developer, státní správa

Abstract
This paper aims to outline basic requirements for the creation of the mediating institution in the urban
planning process. It applies the work of the Austrian School of Economics on the urban planning systém.
It reviews the current state of the systém of urban planning, it’s hierarchy. Decision-making process,
the role of public, and the role of private investors and developers. To increase the quality of the urban
planning process, it establishes the principle of mediation, which aims to change the positions of all sides
involved. The core of the mediation principle is to use the unique knowledge and position of the three
main sides of the process, being developers, public, and public administration. Establishing of a productive
dialogue between all sides can create a more effective urban development.

Keywords
Urban planning, Austrian School, mediation, deveoper, public administration
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1 ÚVOD
V městském prostředí tráví lidé většinu svého času a toto prostředí tak má obrovský vliv na jejich životy
a chování. Tomu, jak by toto prostředí mělo vypadat, je však věnováno velmi málo úsilí. Toto úsilí je
navíc vykládáno velmi neefektivně a neplní svůj účel. Mezi lidmi převažuje názor, že územní plánování je
odbornou disciplínou, ve které nemohou mít slovo. Uživatelé prostředí se tak na jeho plánování a rozvoji
podílí minimálně.

Za optimální nelze považovat ani vzájemné postavení obyvatel a developerů. Na developery je obvykle
nahlíženo velmi negativně. Přívětivější prostředí územního plánování dokáže zajistit lepší výsledek pro
všechny zúčastněné strany. Za přívětivější prostředí lze považovat takové prostředí, kde může být hlas
každé zúčastněné osoby a instituce vyslyšen a implementován.

Aktivní účast na plánovacím a rozhodovacím procesu má pozitivní vliv na efektivitu a kvalitu územního
rozvoje. Kvalitní územní rozvoj má pozitivní vliv na udržitelný hospodářský a společenský rozvoj.

2 TEORETICKÁ ČÁST

Poslání a efektivita územního plánování
Hlavním cílem územního plánování je „vytváření předpokladů pro výstavbu a udržitelný rozvoj území” [1].
Tyto předpoklady spočívají ve vyváženém vztahu životního prostředí, hospodářského rozvoje a sou-držnosti
obyvatel. Jako udržitelný chápe zákon takový stav, který uspokojuje potřeby současné generace, bez toho,
aby ohrožoval podmínky života a potřeby dalších generací. Cíle územního plánování tak vymezují pouze
kolektivní zájmy, bez zahrnutí zájmů jednotlivých fyzických nebo právnických osob.

Samotná hodnocení efektivity však v zákoně zmíněno není. Centrální plánování a monopolní postavení
územních plánů znamená absenci konkurenčních návrhů. Bez vzájemného porovnání většího množství
variant však efektivitu nemůžeme určit. Efektivitu lze určovat pouze u konkrétních rozvojových plánů
nikoliv u normativního systému.

Efektivní systém územního plánování je takový, který umožní dynamický rozvoj v prostředí flexibilních
plánů, při dodržení dlouhodobých podmínek. Musí být zajištěna flexibilita v čase, v cílových skupinách
a ve vztahu ke změnám podmínek.

Využití znalostí ve společnosti
Důvodem nemožnosti a nefunkčnosti centrálního plánování je nedostupnost vstupních dat pro ekonomický
kalkul centrální autoritě. Tato data se nikdy nevyskytují v koncentrované podobě, nýbrž pouze v podobě
rozptýlených útržků dostupných různým jedincům. Problémem je tak zajištění co nejlepšího využití
všeobecně známých zdrojů pro účely, jejichž relativní důležitost znají jen tito jedinci [2].

Ekonomické plánování je možné definovat jako komplex vzájemně propojených rozhodnutí o alokaci
zdrojů. Účinnost systému plánování tak bude záviset na tom, do jaké míry je možné využít existujících
znalostí. V závislosti na druhu znalostí tak může být účinnější rozhodování na úrovní centrální (odborné)
autority, nebo na úrovni jednotlivců. Pokrok vědy v tomto případě způsobuje efekt, kdy jsou odborné
znalosti považovány za jediný relevantní druh znalostí. Vedle těchto však existují také znalosti zvláštních
okolností prostoru a času. Tyto znalosti pak lze využít pouze v tom případě, ponecháme-li rozhodovací
proces na úrovni jedinců [3].

Absence těchto unikátních znalostí znamená malou odolnost centrálních plánů vůči změnám. Konkrétní
plán může fungovat jen do té doby, dokud se neobjeví změna, která by ho zneplatnila. V závislosti na
podrobnosti takového plánu se liší závažnost změn, kterým může odolávat bez potřeby změny [4].

Centrální plánování navíc pracuje převážně se statistickými daty. Tato data jsou následně aplikována
na jednotlivce. Ze své podstaty nemůže centrální plánování pracovat s unikátními daty o prostoru a čase.
Z této povahy vyplývá velmi malá odolnost centrálních plánů proti změnám [5].

Územní plánování může být efektivní pouze v případě, kdy mohou jednotlivci snadno předat své
unikátní znalosti a podílet se tak na rozhodovacím procesu s dostatečnou pružností.
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Optimální velikost územních celků
Možnost efektivně se podílet na plánování a řízení určité skupiny vychází z relativní vzdálenosti konkrétní
osoby k osobě, která se na plánování a řízení podílí přímo. Tato relativní vzdálenost bývá obvykle vyjádřena
počtem mezilehlých osob, které mohou zprostředkovat kontakt nebo předání informace.

Vzájemnou relativní vzdáleností dvou osob se zabývá matematická topologie. Na základě vnitřního
uspořádání skupin může být tato vzdálenost větší či menší. V populární literatuře se uvádí fakt, že pro
spojení libovolných dvou osob ve světě stačí pouze 6 mezičlánků. Tento počet vychází z lidské psychiky
a z počtu blízkých přátel člověka.

Za efektivní pro občanskou participaci se považuje relativní vzdálenost 2. stupně, tedy takový stav,
kdy se konkrétní osoba může spojit s osobou přímo se podílející na řízení za využití pouze jedné další
osoby [6]. Relativní vzdálenost při řízení ilustruje tabulka (Tab. 1).

Tab. 1 Relativní vzdálenost při řízení.
Relativní vzdálenost Popis
0. stupeň - 0 mezičlánků Osoba se přímo podílí na řízení
1. stupeň - 1 mezičlánek Osoba zná někoho, kdo se podílí na řízení
2. stupeň - 2 mezičlánky Osoba zná někoho, kdo zná někoho, kdo se podílí na řízení

Velikost skupiny, ve které existuje vztah maximálně 2. stupně (ve které se každý může na řízení podílet
s maximálně 2 mezičlánky), je statistickým modelem a v závislosti na použité metodice se liší. Všechny
modely ovšem tuto velikost vymezují mezi 5 000 a 10 000 osobami [7].

Teorie sociální změny podle F. A. Hayeka
Držitel Nobelovy ceny za ekonomii Friedrich August von Hayek ve svém díle Intelektuálové a socialismus
[3] přinesl novátorský pohled na průběh sociálních změn ve společnosti. Principy, které původně pozoroval
v dějinách socialistických zemí a později rozvinul v obecnou teorii sociální změny, položily základ fungování
mnoha organizací usilujících o společenskou změnu.

Nejen v socialistických zemích, ale ve většině zemí západní kultury, převládá obecný názor, že vliv
intelektuálů má na chod každodenní politiky zanedbatelný vliv. Hayek ovšem pozoroval, že v zemích se
socialistickým zřízením, tomuto zřízení předcházelo období, v němž byly socialistické ideály zastávány
pouze mezi nejaktivnějšími intelektuály.

Hayek ve svém díle sám zmiňuje, že pojem intelektuál není příliš vhodný, protože je obecně asociován
s jiným významem. Takový intelektuál nemusí být nutně zvlášť inteligentní a nemusí mít odborné znalosti
v daném oboru. Mohou jim být novináři, učitelé, politici, přednášející, publicisté, komentátoři, spisovatelé
nebo umělci. Intelektuál je v tomto případě člověk, který dokáže zprostředkovat myšlenku široké veřejnosti.
Takový člověk nemusí být odborníkem ani akademikem, má však dostatečné intelektuální podklady proto,
aby předal určitou myšlenku dále.

Pro synergické spojení obyvatel s řídícími orgány je nutná existence mezistupně. Takový mezistupeň
musí inspirovat nápady mezi obyvateli a pomoci jim je přetavit v reálně uskutečnitelný plán. Musí jít
o takovou instituci, která působí jako mediátor mezi lidmi, developery a úřady.

3 MEDIAČNÍ PRINCIP V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ

Význam mediace
Pokud má docházet k produktivnímu dialogu, a ne pouze k vzájemnému vyjednávání, musí se tyto články
navzájem pochopit a považovat za rovnocenné partnery. V současnosti panující vzájemná nevraživost
mezi obyvatelstvem a developery je kontraproduktivní a ve výsledku přináší mnohem horší výsledky.
Každá z těchto skupin má v procesu územního rozvoje unikátní postavení. Toto postavení ukazuje tabulka
(Tab. 2).
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Tab. 2 Postavení skupin v procesu územního rozvoje.
Skupina Postavení
Obyvatelstvo Lokální informace, znalost prostředí, plátce
Developer Investor, zpracovatel projektu
Správní orgány Rozhodující postavení, úprava podmínek

V procesu územního rozvoje nemusí být vždy patrný rozdíl mezi větším developerem a jednotlivou
soukromou osobou. Platná legislativa užívá pojmu stavebník pro všechny žadatele o stavební povolení nebo
ohlášení bez rozdílu. Pro účely mediačního principu není za developera považován například jednotlivec
budující pouze dílo malého rozsahu. Za kritérium zařazující záměr jako dílo malého rozsahu lze považovat
záměr, pro který postačuje územní souhlas.

Cíle mediace a její účastnící
Cílem mediačního principu je vytvořit prostředí pro produktivní dialog mezi všemi účastníky územního
plánování a rozvoje. Mediace umožňuje v obecné sféře docílit několika pozitivních aspektů, kterých
v současném systému docíleno není. Je umožněno zohlednit i takové zájmy, kterým by nebyla v běžném
řízení věnována pozornost. Jedná se zejména o nenárokové požadavky a zájmy v územním rozvoji. Dále
mediace umožňuje zkrátit celkovou dobu přípravného procesu a tím i snížit náklady jak na straně
developera, tak na straně veřejné správy. Za přínos lze považovat také obecné zlepšení vzájemných vztahů
mezi subjekty.

Můžeme rozlišit několik skupin účastníků mediačního procesu v závislosti na jejich specifickém postavení.
Pro různé projekty se může rozdělení částečně lišit, popřípadě se skupiny mohou překrývat. Skupiny
účastníků nejednají jednomyslně, jsou souborem mnoha fyzických i právnických osob s individuálními
zájmy.

První specifickou skupinou účastníků je veřejnost. Může být zastoupena jak individuálními fyzickými
osobami, tak například občanskými spolky. Veřejnost v tomto smyslu není investorem a sleduje zpravidla
pouze vlastní zájem. Druhou skupinou sledující vlastní zájmy jsou subjekty s existujícími konkrétními
zájmy v území. Jde například o majitele větších staveb, obchodů, nebo technické infrastruktury. Tato
skupina má zpravidla zájem na zajištění funkčnosti a kontinuity vlastních staveb a činností. Samostatnou
skupinou účastníků jsou developeři. Jsou motivováni ekonomickým ziskem a zpravidla nemají existující
zájmy ve stávajícím území.

Zcela samostatně stojí orgány veřejné správy. Z hlediska pozice je třeba v územním plánování rozlišovat
státní správu a samosprávu. Zatím co úkolem státní správy je dbát na dodržování legislativního rámce
výstavby, vést územní a stavební řízení, a naplňovat úkoly územního plánování, postavení samosprávy
je odlišné. Samospráva je odpovědna svým voličům a reprezentuje lokální zájem. Může tak často stát
v opozici vůči státní správě.

Proces mediace
V projektovém managementu se rozlišuje 5 základních fází mediace. Rozdělení těchto fází a jejich obsah
ukazuje tabulka (Tab. 3).

Tab. 3 Fáze mediace a jejich obsah v projektovém managementu.
Fáze mediace Obsah fáze
Zahájení mediace Obeznámení účastníků s metodou
Informační fáze Představení požadavků a stanovisek
Porozumění postojům a zájmům Vysvětlení požadavků a stanovisek
Hledání řešení Kreativní fáze, vyhodnocení návrhů
Finální návrh Realizace detailního návrhu

Při zahájení mediace probíhá obeznámení všech účastníků s principem mediace, s rolí mediátora
a k detailnímu vysvětlení celého procesu. Pochopení postupů a struktur je klíčové pro správné fungování
celého procesu. Během této fáze také dochází k vzájemnému seznámení zúčastněných stran.

Během informační fáze představuje každá strana svoje záměry, požadavky a přání. Mediátor získané
informace shromažďuje a strukturuje pro další použití. Pro informační fázi není nezbytně nutná přítomnost

276



Juniorstav 2018

stran na jednání. Předání požadavků a seznámení ostatních stran s nimi je možné provést dálkově. Takový
postup je důležitý zejména v územním plánování, kde se jedná o obsáhle dokumenty vyžadující dlouhou
dobu k analýze.

Třetí fáze je prvkem chybějícím v současném systému územního plánování. Vysvětlení motivů pro dané
požadavky často umožní najít řešení tam, kde se zdálo nemožné. Může jít například o využívání ploch
v omezeném čase, kdy mimo toto období jsou dostupné ostatním stranám.

Na tuto fázi navazuje fáze kreativní. Právě během této fáze je nejdůležitější instituce odborného
mediátora, který dokáže pracovat se všemi požadavky naráz. Využitím této instituce dochází k zásadnímu
zkrácení celého procesu, protože dokáže vytvořit přechod mezi různými technickými a technologickými
požadavky na území. Jedná se například o vzájemný vztah uličního prostoru, pozemních komunikací
a inženýrských sítí.

V závěrečné fázi mediace je připraven detailní návrh v podobě zohledňující všechny požadavky všech
stran. Jedná se o technický dokument, který je možné využít prakticky v procesu územního plánování, což
u ideových studií nebývá obvykle možné.

4 ZÁVĚR
Instituce mediátora v plánovacím a realizačním procesu přinese pozitivní efekt v případě, že bude schopen
zprostředkovat empatickou spolupráci mezi všemi články podílejících se na územním rozvoji, tedy obyvateli,
developery a správními orgány. Účast veřejnosti v návrhové fázi územního plánování se dostává do popředí
v různých zemích světa, zejména pak USA, Turecku, Španělsku, Dánsku a ve Spojeném království.
Významnou roli zde hrají uznávaná architektonická studia, která fungují zároveň i jako tzv. think-tank.
Ukázkovým příkladem může být práce studia Zaha Hadid Architects a jeho projektu Walkable London.
Ideální osobou pro zprostředkování vzájemného dialogu mezi všemi články se jeví taková osoba, která
dokáže chápat motivy a postupy všech článků. Přitom je také důležitým aspektem její schopnost motivovat
k takovému dialogu všechny účastníky procesu. Musí jít o osobu schopnou myšlenkově obsáhnout znalosti
urbanismu, dopravního inženýrství, inženýrských sítí, nebo krajinotvorby na straně jedné, ale také znalosti
ekonomie, investování a legislativního prostředí na straně druhé. Nesmí chybět ani znalosti práce s lidmi.
Jako ideální se pro takovou roli jeví obor městského inženýrství.
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DEFINICE A MĚŘENÍ KAPACITY POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ

HIGHWAY CAPACITY DEFINITION AND MEASUREMENT

Igor Mikolášek*,1

Abstrakt
Kapacita pozemních komunikací je jednou ze základních veličin v oblasti dopravního inženýrství, s jejím
měřením, respektive odhadováním, se však pojí určité problémy. Zaprvé neexistuje jednoznačná obecně
platná definice kapacity a zadruhé je kapacita spíše proměnná, do jisté míry náhodná, veličina, jejíž
hodnota se mění v čase. Obecně se jedná o určitý „maximální“ počet vozidel, která jsou schopna daným
profilem komunikace projet za určitý čas. Právě délka daného časového intervalu je ale jednou z klíčových
částí definice kapacity, neboť je na ní odhadnutá kapacita často závislá. Vzhledem k neexistenci jednoznačné
definice neexistuje ani objektivní hodnota kapacity či metoda jejího odhadu. Výsledný odhad kapacity
závisí na zvolené definici kapacity, respektive metodě, a intervalu pozorování. Cílem příspěvku je představit
některé z možných definic (respektive metod měření) kapacity a k nim přiřadit vhodné aplikace, neboť
pro různé aplikace se mohou hodit různé definice kapacity.

Klíčová slova
Kapacita pozemních komunikací, metody měření, definice, náhodná veličina

Abstract
Highway capacity is an elementary value in transportation engineering, but there are some issues connected
with its measurement or estimation. There is no generally valid objective definition or measurement
method and it is a variable rather than a fixed value. A common definition is a maximal number of vehicles
that can pass a road profile within given time. However, the length of the period is, among other, one of the
key parts of capacity definition as it often directly affects the resulting estimate. Given the lack of objective
definition there is no objective measurement method or capacity value. The resulting capacity estimate
is therefore dependent of the chosen definition of capacity or the estimation method and measurement
interval. The aim is to provide overview of capacity definitions and common measurement methods and to
assign them appropriate applications as different estimation methods are useful for different applications.

Keywords
Highway capacity, measurement methods, definitions, random variable

*igormikolasek@seznam.cz
1Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká republika
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1 ÚVOD
Kapacita pozemních komunikací je klíčovou veličinou v oblasti dopravního inženýrství. Udává, kolik
vozidel může maximálně projet daným profilem pozemní komunikace a je tak jedním ze základních
parametrů při navrhování pozemních komunikací. Pokud kapacita komunikace nedostačuje poptávce,
dochází k tvorbě kongescí a kolon a snížení úrovně kvality dopravy pod přijatelnou mez. Mimo navrhování
pozemních komunikací je znalost kapacity zásadní také pro dynamické řízení dopravního proudu jako
např. ramp metering. Pro odhad kapacity nově navrhované komunikace slouží v českém prostředí normy
ČSN73 6101 pro návrh silnic a dálnic [1], ČSN73 6110 pro návrh místních komunikací [2] a případně
ČSN73 6102 pro návrh křižovatek [3]. Problematika kapacity křižovatek je však poněkud odlišná od
kapacity mezikřižovatkových úseků a s výjimkou prostoru připojení a odpojení větví MÚK na řešenou
komunikaci, případně obdobných situací, se jí tento příspěvek týká jen částečně.

Měření, respektive odhadování, kapacity stávajících komunikací je však záležitost podstatně složitější
a ošemetnější. Neexistuje totiž jednoznačná objektivní definice kapacity. Obecná definice uvedená výše totiž
zahrnuje takřka nekonečnou řadu podrobnějších definic a s nimi souvisejících metod odhadu kapacity. Jeden
ze zásadních problémů vzniká přímo ze samotné definice ve slovech „za daný čas“, neboť délka zvoleného
časového intervalu u většiny metod odhadu ovlivňuje naměřenou (odhadnutou) kapacitu. Druhým částečně
souvisejícím problémem je definice slova „maximální“, neboť ta opět přímo ovlivňuje hodnotu odhadu
kapacity. Jak bylo řečeno, neexistuje žádná objektivní obecně platná definice kapacity, ačkoliv například
definice uvedená v HCM [4] se mnohdy používá jako reference a mnozí ji jako obecně platnou mohou brát.
Správně by volba konkrétní definice, respektive metody odhadu, měla záviset na konkrétní aplikaci, pro
kterou kapacitu zjišťujeme.

2 DEFINICE KAPACITY
V úvodu byly nastíněny dva problémy spojené s definicí kapacity – délka intervalu ke kterému kapacitu
vztahujeme a definice maximálního počtu vozidel. Jsou zde však ještě dva další, byť možná méně zjevné
problémy, které se s definicí a odhadováním kapacity pojí – jednak její proměnlivost v čase a jednak
otázka, kdy ji vůbec měřit. Všechny čtyři tyto problémy se vzájemně více či méně prolínají, z důvodu
přehlednosti a uspořádání textu se na ně však zaměřují jednotlivé podkapitoly.

Kdy je dosaženo kapacity aneb capacity drop
Kapacita je nejčastěji udávána ve vozidlech za hodinu. Například dle zmiňovaného HCM se odhaduje
jako rozumně očekávatelná (nikoliv nejvyšší naměřená, viz dále) intenzita z patnáctiminutových intervalů
a opět se uvádí převedena na vozidla za hodinu. Takové měření však nezbytně vyžaduje saturovaný tok po
celou dobu měření. Je však znám efekt poklesu kapacity (tzv. capacity drop), kdy po vytvoření kongesce
dochází k poklesu kapacity vlivem překročení optimální hustoty dopravního proudu. Míra tohoto efektu
je však značně závislá na lokálních podmínkách a zejména délce měřeného intervalu, neboť intenzity
v blízkosti kapacity nejsou v praxi dlouhodobě udržitelné. Míra poklesu kapacity se tak v literatuře
pohybuje v hodnotách od nuly až po desítky procent (např. [5]). Dochází tak k určitému rozporu mezi
tím, kdy je v praxi dosahováno maximální intenzity (byť zpravidla jen po omezenou dobu) a tím, kdy
je měřena kapacita. Pro aplikace, které se zabývají dlouhodobým výkonem (kapacitou) komunikace, je
vhodnější měřit kapacitu při saturovaném dopravním proudu, naopak pro aplikace související s kolapsem
dopravního proudu a tvorbou kongescí může být vhodnější měřit kapacitu v období vzniku kongesce,
respektive před jejím vznikem.

Kapacita jako náhodná veličina
Na kapacitu se zpravidla máme tendenci dívat jako na konstantní hodnotu, to však není zcela v souladu
se skutečností. Ať už budeme kapacitu považovat za nějakou průměrnou hodnotu nebo skutečně nejvyšší
naměřenou intenzitu (viz následující podkapitola), tato hodnota bude proměnlivá v čase a její naměřená
hodnota bude odpovídat podmínkám, které byly na komunikaci v době měření.

Na první pohled lze namítnout, že průměrná hodnota zohledňuje proměnlivost podmínek, ale nikdy
tomu tak nebude zcela. Tato hodnota bude totiž reflektovat pouze proměnlivost podmínek tak, jak se
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měnily v průběhu měření. S ohledem na komplexnost chování dopravního proudu a množství vnějších
i vnitřních proměnných, které ho ovlivňují, od zkušenosti řidičů, přes jejich soustředění, styl jízdy nebo
únavu, přes podíl různých vozidel, zejména pak nákladních, po povětrnostní podmínky, lze v praxi jen
těžko naměřit opravdu průměrnou hodnotu. Současně je otázka, zda by to vůbec bylo praktické. Existuje
celá řada nahodilých jevů, ke kterým dochází velmi zřídka, ale zcela zásadně ovlivňují kapacitu, např.
dopravní nehoda nebo silný déšť či sněžení. Pokud bychom je v odhadu kapacity zahrnuli, dostali bychom
skutečně průměrnou hodnotu, která ale bude po drtivou většinu času značně podhodnocená (do jaké míry,
by bylo závislé na délce měření). Pokud bychom chtěli naměřit opravdu průměrnou hodnotu, bylo by
nutné provádět dlouhodobé kontinuální měření pravděpodobně v délce několika měsíců až let, během
kterých by se ovšem podmínky průběžně měnily (intenzita dopravy, složení vozového parku atd.). Mnohdy
je tak praktičtější z měření vyřadit podobné extrémy vyskytující se pouze výjimečně, a soustředit se na
kapacitu za běžného provozu mimo mimořádné události.

V souvislosti s popsanou proměnlivostí kapacity se nabízí možnost s ní pracovat jako s náhodnou
veličinou se všemi z toho plynoucími výhodami a nevýhodami. Mnohé (ne nutně všechny) definice kapacity,
potažmo metody odhadu, umožňují sestavit pro kapacitu uvažovanou jako náhodnou veličinu histogram,
distribuční funkci nebo rozdělovací funkci, se kterými je pak možné dále pracovat. A to jak v této
pravděpodobnostní podobě (kde jsou však praktické aplikace omezené), tak prostřednictvím zejména
mediánu, případně kvantilů.

Je maximální počet vozidel skutečně maximální?
Obecná definice kapacity hovoří o maximálním počtu vozidel, která jsou schopna daným profilem projet.
Odhad kapacity na základě takovéto definice se na první pohled zdá vcelku snadný – budeme měřit
intenzitu saturovaného dopravního proudu a nejvyšší naměřenou hodnotu prohlásíme za kapacitu. Je
však otázkou, zda taková hodnota vhodná pro využití v praxi, když jí bylo dosaženo jedinkrát (navíc
stále zůstává výše nastíněná otázka poklesu kapacity). Právě praktická využitelnost nás tak tlačí k tomu,
abychom hledali další alternativní definice kapacity.

Přirozeně se nabízí využití průměrné hodnoty naměřených intenzit (za podmínky saturovaného do-
pravního proudu), případně vhodně zvoleného kvantilu. Jaká možnost je vhodnější, opět úzce souvisí
s očekávanou aplikací výsledku. Pro měření dlouhodobé kapacity při saturovaném dopravním proudu je
vhodná průměrná hodnota. Naopak pro zkoumání podmínek, při kterých dochází ke kolapsu dopravy,
lze s výhodou využít vhodně zvoleného kvantilu (např. 95 %, ale možno i více či méně dle situace). Další
z možností je vzít z každého dopravního kolapsu maximální naměřenou hodnotu a dále s nimi pracovat
jako s výsledky měření náhodné veličiny.

Kromě metod pracujících čistě s intenzitou projíždějících vozidel existují také metody, které do odhadu
kapacity zahrnují také další veličiny dopravního proudu, nejčastěji rychlost. Jedná se o různé metody
prokládání empirických fundamentálních diagramů vhodnými křivkami, přičemž jako kapacita se uvažuje
vrchol křivky, kterou naměřenými hodnotami proložíme. Je zjevné, že tato hodnota nebude ani maximální,
ani průměrná, ani nebude odpovídat žádnému předem definovanému kvantilu. Tyto metody odhadují
spíše kapacitu odpovídající kolapsu dopravního proudu, než dlouhodobě udržitelnou průměrnou hodnotu,
a jsou tak vhodné spíše pro tomu odpovídající aplikace.

Vliv délky intervalu měření
Poslední faktor významně ovlivňující naměřenou hodnotu kapacity je agregační interval, po který budeme
projíždějící vozidla sčítat. Zároveň se zde na příkladu dá velmi názorně předvést stochastická povaha
kapacity. Představme si kapacitu měřenou v minutovém intervalu. Můžeme uvažovat, že při saturovaném
dopravním proudu bude každá naměřená hodnota minutové intenzity definovat minutovou kapacitu
dané komunikace v daném okamžiku a za daných podmínek. Hodnota takto naměřené minutové inten-
zity/kapacity bude velmi proměnná. K takovým datům bychom pak mohli samozřejmě opět přistupovat
jako k měřením náhodné veličiny a vyvodit z nich nějakou „průměrnou“ kapacitu (ne nutně ve statistickém
smyslu slova). Důležitější ale je, že jakožto náhodná veličina podléhá známé regresi k průměru. Regrese
k průměru je statistický fenomén, který popisuje stav, kdy se výsledky měření při jeho opakování blíží
k průměru. V případě měření intenzity to znamená, že čím více těchto minutových měření sloučíme do
jednoho, tím více vyhladíme extrémy a přiblížíme se ve výsledku průměrné hodnotě kapacity. Průměr
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z šedesáti po době jdoucích, poměrné proměnlivých, minutových intenzit je pak roven hodinové intenzitě,
která vyhladí extrémy.

V praxi to tedy znamená, že čím kratší interval pro měření kapacity použijeme, tím vyšší hodnoty
typicky naměříme, jelikož budeme schopni zachytit krátkodobé extrémy. A naopak čím delší interval
použijeme, tím naměříme hodnoty nižší, blíže průměru. Výše uvedené samozřejmě neplatí, pokud budeme
naměřené výsledky pouze průměrovat. Opět zde však platí, že ani jedna varianta není lepší než druhá –
pro různé aplikace se hodí jiná délka měření. Pro odhad dlouhodobé maximální propustnosti komunikace je
vhodné využít delší interval měření. Naopak při hledání intenzity vedoucí ke kolapsu dopravy je vhodnější
využít intervalu kratšího (např. v kombinaci s vhodným kvantilem), protože v případě nesaturovaného toku
regrese k průměru působí obráceně – období, kdy poptávka nedosahuje kapacity snižují průměrnou intenzitu
v měřeném intervalu. Jelikož nelze z dlouhodobých měření získat informace o detailním průběhu, ale
krátkodobá měření lze jednoduše agregovat, je zpravidla praktičtější zaznamenávat intenzitu v krátkodobých
(minutových) intervalech.

3 METODY ODHADU KAPACITY
V předchozí kapitole byly naznačeny čtyři parametry (přístup ke capacity dropu, k proměnlivosti kapa-
city, k maximu projíždějících vozidel a volba agregačního intervalu), které významně ovlivňují odhad
kapacity. Od toho, jak pomocí těchto parametrů definujeme kapacitu, se pak odvíjí volba metody jejího
měření a odhadu. Tato kapitola představuje několik nejčastějších a nejzajímavějších metod, které již byly
v předchozím textu naznačeny. Vzhledem k tomu, že mnohé metody se vzájemně prolínají a lze je rozdělit
různými způsoby, nemusí se nutně uvedené příklady shodovat s jinou literaturou – pro podrobnější popis
různých metod lze doporučit např. [6] nebo [7].

Metody maxima
Do této kategorie spadají metody, které pracují s maximálními naměřenými hodnotami intenzity. Může
se jednat přímo o jedinou nejvyšší naměřenou hodnotu, což není zpravidla příliš praktické. Vhodnější je
použít průměr maximálních hodnot naměřených v průběhu řady kongescí nebo dní, případně sem lze
zařadit i metody pracující s kvantily. V kombinaci s krátkým intervalem měření lze použít pro odhad
krátkodobé kapacity, v kombinaci s delším intervalem pro optimistický odhad dlouhodobější kapacity
v pravém smyslu slova, tedy skutečně maximální dosažitelné propustnosti.

Metody průměru
Metody průměru jsou vhodné zejména pro odhad dlouhodobé propustnosti komunikace. Velmi vhodně se
jeví využití průměrné hodnoty v kombinaci s měřením intenzity na výjezdu z kolony, za tzv. aktivním
bottleneckem (queue discharge flow – QDF), které umožní odhadnout skutečnou průměrnou propustnost
komunikace po vytvoření kongesce. Nelze ale vyloučit ani kombinaci s kratšími intervaly, třeba pro odhad
průměrné intenzity vedoucí ke kolapsu.

Metody prokládání fundamentálních diagramů
Nevýhodou těchto metod je fakt, že vyžadují současné spolehlivé měření rychlosti dopravního proudu.
Zároveň je potřeba mít na paměti, že spíš než dlouhodobou propustnost odhadují intenzitu vedoucí ke
kolapsu dopravy, což mohou být za určitých podmínek poměrně odlišná čísla. To lze sice omezit volbou
delšího měřícího intervalu, ale opět za cenu rozlišovací schopnosti krátkodobějších extrémů. Naopak volbou
kratšího intervalu můžeme získat poměrně dobrou představu o tom, při jaké intenzitě dochází ke kolapsu
dopravního proudu. Výhodou je skutečnost, že výstupem těchto metod není jen samotný odhad kapacity,
ale empirický fundamentální diagram popisující chování dopravního proudu za širšího spektra podmínek
(závislost intenzity a rychlost a/nebo hustoty).

Statistické metody
Mnohé z výše uvedených metod lze modifikovat tak, že jejich výstupy budeme uvažovat jako náhodnou
veličinu a použijeme je pro sestavení rozdělovací funkce. S těmi je pak možno pracovat dále jako s prav-
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děpodobnostními funkcemi, nebo je použít k výpočtu průměru, mediánu nebo jiných statistik. Trochu
speciální, ale možná nejzajímavější metodou je metoda Kaplan-Meierova odhadu, známá také jako product
limit method (PLM) [8], jejímž výstupem je tzv. křivka nebo funkce přežití viz (Obr. 1), což je obrácenou
hodnotou distribuční funkce intenzity vedoucí ke vzniku kongesce. Využití PLM je tak omezeno na hledání
kapacity ve smyslu intenzity, při které dojde k vytvoření kongesce. Pro tuto aplikaci je to však takřka
ideální kandidát. Její hlavní výhodou je, že umožnuje využít i tzv. cenzorovaná data, což jsou v této
aplikaci hodnoty intenzity, při kterých nedošlo ke vzniku kongesce. Hodnoty naměřené při kolapsu jsou
totiž ze své podstaty zkreslené tím, že do vysokých intenzit už se doprava nedostane, protože zkolabuje už
na nižších a tím je celé rozdělení posunuto doleva.

4 SROVNÁNÍ METOD ODHADU KAPACITY
Pro ilustraci srovnání jednotlivých metod odhadu kapacity byla použita data naměřená pro zpracování
bakalářské a diplomové práce zabývající se zipováním na VMO Brno na ulici Žabovřeská [9], [10]. Podíl
velkých nákladních vozidel v dopravním proudu byl okolo 3 %. Stejná data v podobě minutových intenzit
se záznamy o vytvoření respektive rozpuštění kolony byla agregována do tří-, pěti- a desetiminutových
intervalů na které bylo aplikováno několik různých metod odhadu kapacity. Výsledky jsou přehledně
uvedeny v (Tab. 1).

Tab. 1 Srovnání odhadů kapacit při použití různých metod a měřících intervalů. Uvedeny jsou počty
vozidel za daný interval a v závorce je pro snazší srovnání přepočet na voz/h.

Metoda odhadu
Interval

Dosažené
maximum

Průměřný
QDF

Maximální
QDF

PLM
(výpočet)

PLM
(přežití 50%)

3 minuty 91 (1820) 78 (1560) 87 (1740) 85 (1700) 80 (1600)
5 minut 144 (1728) 130 (1560) 143 (1716) 136 (1632) 137 (1644)
10 minut 276 (1656) 260 (1560) 276 (1656) 254 (1524) 263 (1578)

Tabulka názorně ilustruje vliv použití různých délek měřícího intervalu i rozdíly mezi jednotlivými
metodami. Je zjevné, že volba agregačního intervalu a metody odhadu má zásadní vliv na zjištěnou
kapacitu komunikace. Je třeba brát v úvahu, že při měření byl zaznamenán pouze šestkrát okamžik vzniku
kolony. Vypovídací schopnost PLM je tedy značně limitována (pro desetiminutový interval jsou použitelné
jen 4). Pro doplnění lze uvést hodnoty, ke kterým se lze dopracovat při použití citovaných norem. Žádná
z nich se nezabývá situací, kdy jeden jízdní pruh končí a spojuje se s druhým a je tak nutné improvizovat.
Při použití ČSN 73 6110 můžeme orientačně vyjít z tabulky 39, která udává orientační kapacity pro
vybrané typy šířkového uspořádání místních komunikací funkčních skupin B a C (pro funkční skupinu
A uvažuje pouze s čtyř- a vícepruhovými komunikacemi, což neodpovídá situaci ve zúžení na Žabovřeské),
která uvádí maximálně 1500 voz/h. Při použití přílohy A ČSN 73 6101 (což je však norma pro silnice
a dálnice) se dostaneme na 1250 voz/h jako polovina intenzity na dvoupruhové obousměrné komunikaci
při UKD E při nízké křivolakosti a podílu pomalých vozidel.

5 ZÁVĚR
Neexistuje jediná konkrétní objektivní definice kapacity. Jsou čtyři významné definiční parametry (viz
kapitola 1), jejichž výběr významně ovlivňuje naměřenou či odhadnutou hodnotu kapacity a její přesný
význam. Volba definice a s tím související metody měření a odhadu kapacity by měla být závislá na
konkrétní aplikaci, pro kterou chceme kapacitu odhadnout, neboť pro různé potřeby je vhodná různá
definice kapacity. Mezi nejčastěji využívané metody patří ty, které pracují s maximálními naměřenými
hodnotami intenzit, průměrnými intenzitami při saturovaném proudu, nebo ty, které prokládají empirické
fundamentální diagramy. Méně časté, ale potenciálně užitečné jsou různé pravděpodobnostní metody
v čele s PLM. Při měření je nutné také dbát na volbu měřicí lokality, která by měla ležet blízko za místem
s nejnižší kapacitou – úzkým hrdlem.
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Obrázky

Obr. 1 Ilustrativní příklad funkce (křivky) přežití. Pravděpodobnost přežití je doplňkem pravděpodobnosti
kolapsu dopravy. Křivka přežití zobrazuje průběh pravděpodobnosti, že při dané intenzitě nedojde ke

kolapsu dopravního proudu. Body zlomu představují intenzity na kterých byl zaznamenán kolaps
dopravního proudu a jsou tedy známými body. Naměřené intenzity které ke kolapsu dopravy nevedly leží
na horizontálách. Se zvyšujícím se počtem záznamů intenzit vedoucích ke kolapsu se tvar křivky zpřesňuje.
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VLIV PŘIDANÉHO R-MATERIÁLU
V OBRUSNÝCH VRSTVÁCH NA PROTISMYKOVÉ

VLASTNOSTI POVRCHU VOZOVKY

THE INFLUENCE OF RAP ON ROAD SURFACE SKID RESISTANCE

Pavla Nekulová*,1, Iva Coufalíková1

Abstrakt
Článek popisuje výsledky výzkumného projektu, který se zabýval vlivem R-materiálu použitého v obrusné
vrstvě na protismykové vlastnosti povrchu vozovky. U kameniv používaných do asfaltových směsí pro
obrusné vrstvy je požadována minimální hodnota odolnosti proti ohlazení (PSV), ale u R-materiálu
tento parametr není nijak kontrolován. Proto byly v rámci projektu navrženy dvě asfaltové směsi typu
asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11. V první bylo použito kamenivo s vyhovující hodnotou PSV,
běžně používané pro obrusné vrstvy. Do druhé asfaltové směsi bylo přidáno 38% R-materiálu, který
obsahoval především čedič a granit. Zkušební tělesa z obou asfaltových směsí byla zkoušena metodou
zrychleného ohlazování, která simuluje dopravní zatížení v laboratorních podmínkách, a byl sledován vývoj
protismykových vlastností v závislosti na dopravním zatížení.

Klíčová slova
Součinitel tření po ohlazení, Wehner/Schulze, protismykové vlastnosti, R-materiál

Abstract
This paper presents results of the research project aiming at the influence of RAP used in asphalt concrete
on road surface skid resistance. Aggregates used in wearing courses have to reach minimal Polished Stone
Value (PSV), but for RAP there are no requirements on PSV. For the research project, two asphalt
mixtures were designed. In the first mixture, the common aggregate with sufficient PSV value was used.
The second mixture contained 38% of RAP that consisted mostly of limestone, basalt and greywacke.
Specimens from asphalt mixtures were subjected to the accelerated polishing test method that simulates
traffic load in a laboratory. The development of skid resistance in dependence on traffic load was observed..
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Friciton after polishing, Wehner Schulze, skid resistance, RAP
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1 ÚVOD
Použití recyklátu z asfaltových vrstev vozovek – R-materiálu – do nově vyráběných asfaltových směsí v co
nejvyšším možném množství se stalo celosvětovým trendem, protože primární zdroje surovin jsou omezené
a je třeba s nimi nakládat hospodárně [1]. Současně ale nesmí dojít ke snížení kvality vyráběných asfaltových
směsí, především u takových parametrů, které ovlivňují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
Jedním z nejdůležitějších parametrů jsou protismykové vlastnosti povrchu vozovky. Dlouhodobě vyhovující
úroveň hodnocení protismykových vlastností povrchu vozovky je především zajištěna použitím drceného
kameniva odolného vůči ohlazení. Kamenivo asfaltových směsí pro obrusné vrstvy má požadovanou
minimální hodnotu odolnosti proti ohlazení PSV = 50. U R-materiálu ale parametr ohladitelnosti není
nijak kontrolován, a pokud je R-materiál získáván z vozovek, které byly zhotoveny z kameniv s nevyhovující
hodnotou PSV (např. z ložné nebo podkladní vrstvy), tak by jeho použití v obrusné vrstvě mohlo negativně
ovlivnit hodnocení protismykových vlastností nového povrchu vozovky. Naopak R-materiál z kameniva
odolného vůči ohlazení může být využit i v kombinaci s méně odolným novým hrubým kamenivem
a požadované hodnocení protismykových vlastností povrchu vozovky bude zachováno.

V rámci výzkumného projektu byly navrženy dvě asfaltové směsi pro obrusnou vrstvu. V obou bylo
použito totožné kamenivo, ale v jedné směsi bylo částečně nahrazeno R-materiálem. U zkušebních těles
z těchto směsí byl v laboratoři sledován vývoj součinitele tření po ohlazení µ

FAP

, který vyjadřuje kvalitu
protismykových vlastností povrchu vozovky.

2 STANOVENÍ SOUČINITELE TŘENÍ PO OHLAZENÍ
Pro zjištění vlivu přidaného R-materiálu na hodnocení protismykových vlastností povrchu vozovky je
nutné dlouhodobě sledovat jejich vývoj v závislosti na působení dopravního zatížení. Tento proces ale trvá
na vozovce několik let. Lze ho však nahradit laboratorní zkouškou stanovení součinitele tření po ohlazení,
která na zkušebním tělese simuluje působení dopravního zatížení na povrch vozovky a umožňuje tedy
přibližnou predikci životnosti protismykových vlastností povrchu vozovky. Zkouška je popsána v normě
ČSNEN12697-49 [2].

Zařízení pro stanovení součinitele tření po ohlazení je na (Obr. 1). Zkušební tělesa jsou vývrty o průměru
225 mm z vozovek nebo z asfaltových desek vyrobených v laboratoři (Obr. 2). Podle normy je zkouška sice
určena pro asfaltové směsi, ale pro účely výzkumu je možné zkoušet i tělesa vyrobená z kameniv (Obr. 3)
jako alternativu ke zkoušce stanovení odolnosti proti ohlazení PSV (Polished Stone Value) [3].

Po upevnění zkušebního tělesa do laboratorního zařízení je změřena počáteční hodnota součinitele tření
µ
FAP

povrchu zkušebního tělesa pomocí měřicí hlavy, která je vybavena třemi pryžovými patkami. Měřicí
hlava se roztočí tak, aby ve stopě patek bylo dosaženo rychlosti 100 km/h. Poté je již bez dalšího roztáčení
přitlačena k povrchu zkušebního tělesa a zpomaluje se pouze třením, které vzniká mezi pryžovými patkami
a povrchem zkušebního tělesa. Po celou dobu brzdění je na povrch zkušebního tělesa přiváděna voda a je
měřen součinitel tření µ a rychlost otáčení měřicí hlavy.

Dopravní zatížení je simulováno pomocí ohlazovací hlavy se třemi komolými pryžovými kuželíky, které
se volně odvalují po povrchu zkušebního tělesa. Během ohlazování je na povrch zkušebního tělesa přiváděna
směs vody a křemenné moučky, která zajišťuje ohlazování zkoušeného povrchu. Proces ohlazování povrchu
zkušebního tělesa se střídá s měřením součinitele tření po ohlazení µ

FAP

tak dlouho, dokud není dosaženo
požadovaného počtu pojezdů kuželíky nebo se součinitel tření po ohlazení neustálí. Výsledkem zkoušky
je vývoj součinitele tření po ohlazení pro rychlost 60 km/h µ

FAP

v závislosti na počtu pojezdů kuželíky.
Pokud je měření provedeno na více zkušebních tělesech stejné asfaltové směsi nebo kameniva lze výsledek
vyjádřit jako hodnotu FAP (Friciton After Polishing), která je průměrem hodnot µ

FAP

jednotlivých
zkušebních těles. Hodnoty µ

FAP

se nesmí lišit o více jak 0,03 [2].

3 NÁVRH ASFALTOVÝCH SMĚSÍ
Pro návrh a výrobu asfaltových směsí byly použity materiály jednoho výrobce asfaltových směsí, protože
podobným způsobem by byl návrh proveden i pro skutečnou stavbu. Protože hodnocení protismykových
vlastností povrchu vozovky je ovlivněno především odolností proti ohlazení hrubého kameniva v obrusné
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vrstvě, tak bylo nutné zjistit kvalitu hrubého kameniva obsaženého v R-materiálu. R-materiál byl očištěn
od zbytků asfaltového pojiva pomocí perchloru a sítováním byla získána frakce 8/11, ze které byla vyrobena
dvě zkušební tělesa (Obr. 4). Tato frakce je pro výrobu zkušebních těles nejvhodnější, i když v případě
nutnosti lze použít i frakci 4/8 [4]. Stejná zkušební tělesa byla vyrobena i z kameniv z lomů Zbečno spilit,
frakce 4/8, (Obr. 5) a Brant porfyrit, frakce 8/11, (Obr. 3) stejného dodavatele. Povrch zkušebních těles byl
ohlazován 90 000 pojezdy kuželíky a poté byl změřen součinitel tření po ohlazení µ

FAP

. Podrobné výsledky
jsou uvedeny v (Tab. 1), ve které je také uvedena deklarovaná hodnota ohladitelnosti kameniva PSV, která
je uváděna výrobcem kameniva. U R-materiálu tato hodnota zjišťována není, proto byl použit přepočetní
vztah mezi hodnotou ohladitelnosti PSV a hodnotou FAP, který byl odvozen v rámci výzkumného projektu
TAČR [4]. V tabulce je tedy uvedena i přibližná hodnota PSV vypočtená z FAP pro všechna kameniva.

Tab. 1 Výsledky měření součinitele tření po ohlazení µ
FAP

a FAP na tělesech z kameniva.
Název µ

FAP

� FAP PSV PSV vypočtené z FAP
R-materiál I. 0,331 0,003 0,330 - 53
R-materiál II. 0,328
Brant I. 0,430 0,026 0,443 60 59
Brant II. 0,456
Zbečno I. 0,262 0,002 0,263 53 50
Zbečno II. 0,264

Z výsledků v (Tab. 1) je patrné, že R-materiál má vyšší odolnost vůči ohlazení než hrubé kamenivo
Zbečno běžně používané do asfaltových směsí, takže bylo možné předpokládat zvýšení hodnot součinitele
tření po přidání R-materiálu. Kamenivo Brant má sice nejvyšší hodnotu FAP i PSV, ale jeho množství
v navržených asfaltových směsích bylo příliš nízké na to, aby mohlo změnit hodnoty součinitele tření po
ohlazení µ

FAP

. Procentuální zastoupení jednotlivých kameniv v asfaltových směsích ACO 11 je uvedeno
v (Tab 2). Původně mělo být použito 40% R-materiálu, ale nedařilo se navrhnout směs s vyhovující
mezerovitostí, takže bylo jeho množství sníženo. Pro ACO 11 je v současnosti maximální povolené množství
R-materiálu 25 % dle národní přílohy ČSNEN13108-1 [5], ale v plánované revizi normy je připraveno
zvýšení hranice na 40 %. V (Tab. 2) je také uvedena hodnota FAP, která byla vypočtena jako vážený
průměr podle procentuálního zastoupení jednotlivých kameniv. Tento výpočet není úplně přesný, protože
součinitel tření povrchu vozovky není ovlivněn jen ohladitelností kameniva, ale také typem asfaltové směsi,
zastoupením jednotlivých frakcí atd.

Tab. 2 Navržené asfaltové směsi.
ACO 11 ACO 11 s R-materiálem
moučka 6 % moučka 6,4 %
Zbečno fr. 0/2 44% Zbečno fr. 0/2 35 %
Zbečno fr. 2/5 20% Zbečno fr. 2/5 4,8 %
Zbečno fr. 4/8 15% Zbečno fr. 4/8 4,8 %
Brant fr. 8/11 15 % Brant fr. 8/11 12,7%

R-materiál 38,3 %
FAP 0,274 FAP 0,293
Označení zkušebních těles 1_1; 1_3 Označení zkušebních těles 2_1; 2_2; 2_3

Z navržených asfaltových směsí byly vyrobeny desky tloušťky 40 mm, ze kterých byla odebrána zkušební
tělesa – vývrty o průměru 225 mm.

4 VÝSLEDKY MĚŘENÍ
Všechna zkušební tělesa byla ohlazována stejným počtem pojezdů kuželíky – tři cykly po 9 000 pojezdech,
dva cykly po 15 000 pojezdech a 7 cyklů po 30 000 pojezdech. Měření součinitele tření je zpočátku častější,
aby byla lépe zachyceno odstraňování asfaltového pojiva z povrchu zkušebního tělesa, protože obalení zrn
kameniva asfaltovým pojivem snižuje počáteční hodnoty součinitele tření. V grafu na (Obr. 6) je průběh
součinitele tření po ohlazení µ

FAP

v závislosti na počtu pojezdů kuželíky pro jednotlivá zkušební tělesa.
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Protože na povrchu zkušebního tělesa 2_2 byla silnější vrstva asfaltového pojiva, jeho odstranění trvalo
téměř 150 000 pojezdů kuželíky. Rozdíly mezi měřenými hodnotami µ

FAP

byly vyšší než 0,03, proto nebyl
tento vzorek zahrnut do výpočtu FAP. Výsledné hodnoty FAP pro obě asfaltové směsi a rozdíl mezi nimi
po každém cyklu ohlazování jsou uvedeny v (Tab. 3). Grafické zobrazení je na (Obr. 7).

Tab. 3 Hodnoty FAP asfaltových směsí.
Počet pojezdů ACO 11 ACO 11 s R-materiálem �

FAP FAP
0 0,318 0,282 0,036
9 000 0,433 0,394 0,040
18 000 0,453 0,405 0,048
27 000 0,444 0,409 0,035
42 000 0,409 0,406 0,003
57 000 0,405 0,397 0,008
87 000 0,382 0,386 0,004
117 000 0,368 0,373 0,004
147 000 0,353 0,356 0,004
177 000 0,346 0,355 0,009
207 000 0,330 0,351 0,021
237 000 0,327 0,346 0,019
297 000 0,319 0,331 0,012

5 ZÁVĚR
Z výsledků prezentovaných v článku je patrné, že rozdíly v hodnotách FAP asfaltových směsí jsou většinou
nižší, než je normou daná opakovatelnost měření (0,03). Pouze u prvních čtyř hodnot je rozdíl vyšší, což
je dáno odlišným charakterem asfaltových směsí. Zkušební tělesa s R-materiálem měla na povrchu větší
množství pojiva než zkušební tělesa bez R-materiálu, což může snížit hodnotu naměřeného součinitele
tření. Po odstranění asfaltového pojiva se hodnoty µ

FAP

téměř neliší a lze tedy tvrdit, že R-materiál
neovlivnil hodnoty součinitele tření ani po 297 000 pojezdech kuželíky, což odpovídá hodnotám FAP pro
kameniva asfaltových směsích uvedeným v (Tab. 2). Pro zkoušení by byl vhodnější R-materiál s kamenivem
s nižší odolností vůči ohlazení. Jeho vlastnosti bohužel nejsou před frézováním známé a také není možné
rozhodnout o vybourání vozovky jen proto, že obsahuje materiál vhodný pro výzkum. Pokud se v budoucnu
podaří získat materiál s kamenivem, které má hodnotu ohladitelnosti nižší než 50, tak by bylo vhodné
zkoušky zopakovat.
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Obrázky

Obr. 1 Zařízení pro stanovení součinitele tření po ohlazení (vlevo), ohlazovací hlava (vpravo nahoře),
měřicí hlava (vpravo dole).

Obr. 2 Zkušební těleso - vývrt z desky
vyrobené z asfaltové směsi.

Obr. 3 Zkušební těleso z kameniva Brant,
fr. 8/11.
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Obr. 4 Zkušební těleso z kameniva frakce 8/11
získaného z R-materiálu.

Obr. 5 Zkušební těleso z kameniva Zbečno,
fr. 4/8.

Obr. 6 Průběh součinitele tření po ohlazení µ
FAP

jednotlivých zkušebních těles v závislosti na počtu
pojezdů kuželíky.
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Obr. 7 Průběh hodnot FAP asfaltových směsí v závislosti na počtu pojezdů kuželíky.
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ŘEŠENÍ KAPACITNÍHO PROBLÉMU S VYUŽITÍM
NEKONVENČNÍ KŘIŽOVATKY

SOLUTION TO A CAPACITY PROBLEM USING
NON-CONVENTIONAL INTERSECTIONS

Martin Novák*,1, Martin Všetečka1

Abstrakt
Při návrhu silniční sítě pro urbanistickou soutěž nové jižní části centra města Brna jsme narazili na
problém silně zatížené křižovatky, kterou nebylo možno z kapacitních důvodů navrhnout jako úrovňovou –
z architektonického hlediska a kvůli blízké říčce zase nebylo možné navrhnout křižovatku mimoúrovňovou.
Navrhli jsme nekonvenční úrovňovou křižovatku, která převádí levá odbočení na sousední křižovatky,
nikoli ale do okolních ulic. Oproti řešení se zjednosměrněním komunikací nebo s povolením pouze pravého
odbočení nedochází k prodloužení tras, což má vliv i na životní prostředí. Provoz navrženého komplexu
světelně řízených křižovatek byl ověřen s využitím mikroskopické simulace dopravního proudu, která
potvrdila vyšší kapacitu tohoto řešení. Výsledky modelu byly multikriteriálně porovnány s běžným návrhem
úrovňové a mimoúrovňové křižovatky.

Klíčová slova
Křižovatka, model, kapacita

Abstract
When designing the road network for the urban tender for new southern part of Brno city center, we came
across a problem of heavily loaded intersection, which due to capacity reasons could not be designed as
one-level – due to architectural issues and because of a nearby small river it was also not possible to use
a multi-level design. We designed non-conventional intersection, which diverts left turns to a neighboring
intersection, not to nearby streets. In contrast to a one-way design or a design with only right turns
permitted, this does not lead to lengthening the routes and is also important for the environment. The
traffic at the traffic light-controlled complex of intersections has been tested using a microscopic traffic
simulation, which proved the higher capacity of this solution. Several parameters of the results of the
model were compared with conventional one-level and multi-level intersections.

Keywords
Intersection, model, capacity

*novak.mates@gmail.com
1Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká republika
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1 ÚVOD
Dopravní inženýr se velmi často setkává s problémy, které jsou spojené s kapacitou křižovatky. Dle zatížení
křižovatky, prostoru a umístění poté volí typ křižovatky. Pokud daná křižovatka nevyhoví, obvykle se
zvolí její kapacitnější uspořádání (např. přidání odbočovacích pruhů nebo přidání bypassu u okružní
křižovatky. . . ), popřípadě dojde ke změně typu na kapacitnější. Největší kapacitu úrovňové křižovatky nám
dovoluje světelně řízená křižovatka. Pokud se ovšem dostaneme k řešení, ve kterém nám žádná z těchto
křižovatek nevyhovuje, a zároveň nechceme z nějakého důvodu použít mimoúrovňovou křižovatku, je třeba
hledat jiné netradiční tedy nekonvenční řešení křižovatky.

Kapacita křižovatek
Kapacita křižovatek je velice individuální a záleží na mnoha faktorech, které výslednou kapacitu ovlivňují.
Je jím v první řadě geometrické uspořádání, a to jak celkového tvaru křižovatky (průsečná, styková,
odsazená, . . . ), tak výše zmíněná úprava jednotlivých větví křižovatky (počty řadících pruhů, . . . ). Dalšími
faktory jsou intenzity jednotlivých křižovatkových pohybů, počty chodců na jednotlivých větvích a skladba
dopravního proudu (tato veličina byla pro všechny naše výpočty nezohledněna a bylo by tedy přesnější
uvádět kapacitu v jednotkových vozidlech). Pokud tyto faktory zanedbáme, je možné orientační hodnoty
kapacit zjistit v normě ČSN 73 6102 a tyto orientační hodnoty můžeme vidět v (Tab. 1).

Tab. 1 Orientační hodnoty kapacit.
Typ křižovatky Max hodinová kapacita [voz/h]
Průsešná a styková 1500 - 2000
Miniokružní 1500 - 2000
Okružní s jedním pruhem 2000 - 2700
Okružní se dvěma pruhy 2500 - 3500
Turbo okružní 2500 - 3500
Světelně řízená 3000 - 6400

Nejvíce kapacitní a s největším rozptylem intenzit je tedy světelně řízená křižovatka. U těchto křižovatek
se dá nejvíce navýšit kapacita křižovatky právě přidáním dalšího pruhu. Pokud si uvedeme jednotlivé
vzorové příklady křižovatek s dvou až čtyř pruhovými vjezdy, kdy vjezdy na všech větvích pro tento
příklad máme stejné, můžeme si porovnat kapacity těchto vzorových křižovatek. Tří pruhový vjezd
nám umožní nárůst kapacity zhruba o 35% a přidání čtvrtého pruhu o 30%. Další pruhy přinášejí sice
opětovné navýšení, ale spolu s tím přináší i problémy, jako jsou velké zábory ploch, dlouhé přechody
a architektonicky-urbanistickou bariéru. Další navýšení kapacity by přineslo například mimoúrovňové
křížení s chodci (podchod či nadchod) a to zhruba 20%. Je třeba podotknout, že toto jsou jen ideální
příklady, které nezohledňují problémy dané lokality, kterými jsou nedostatek prostoru a také jak již
bylo dříve zmíněno, intenzita jednotlivých křižovatkových pohybů, která by změnila signální plán a tím
i kapacitu.

2 PŮVOD PROBLÉMU
Při řešení architektonických soutěží „Budoucnost centra Brna“ na obě varianty řešení ŽUB, jsme narazili
na kapacitní problém průsečné křižovatky ulic Opuštěná a Dornych. Ulice Opuštěná je momentálně
součást II. i III. městského okruhu a ulice Dornych je radiální komunikace ve směru na Bratislavu. Její
zatížení je tedy velké a v souvislosti se zástavbou jižního centra, které je nyní díky nevyřešené otázce
polohy ŽUB nezastavěné, se bude ještě navyšovat. V roce 2014 činilo 73 tisíc vozidel/den. Dle dopravního
modelu v souvislosti s novou zástavbou vzroste zatížení na 89 tisíc vozidel/den, po výhledové realizaci
nových komunikací na okraji města poklesne zatížení na 65 tisíc vozidel/den. V nejhorším období tedy
bude (při v Brně obvyklém podílu špička/celý den 8%) činit zatížení průsečné křižovatky přes 7 tisíc
vozidel/hod, což se dostává na hranici kapacity světelně řízené průsečné křižovatky, zvláště mají-li být
v křižovatce přechody pro chodce. Urbanistický návrh (Nádraží u Řeky, návrh sdružení Koleček-Jura)
navíc předpokládá oproti dopravnímu modelu vyšší hustotu zástavby.
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Možné řešení
Tato křižovatka nabízí několik řešení, které by vyřešily kapacitní problémy:

Nejdražším řešením by byla mimoúrovňová křižovatka, která má dvě možné konfigurace:

• Nadzemní – nevhodná z architektonických důvodů

• Podzemní – architektonicky ne zcela vhodná, ale přijatelná. Problém je v našem území kvůli blízké
říčce a vysoké hladině podzemní vody.

Rozdělení dopravní zátěže – z hlediska našeho území se nabízí soustava dvou jednosměrných komunikací,
které by vytvořily místo jedné, velmi zatížené křižovatky, soustavu čtyř méně zatížených křižovatek (Obr. 1).
Ačkoliv rozložení zástavby a komunikací Plotní - Dornych a Hladíkova - Zvonařka by toto umožnilo došlo
by k nežádoucímu rozmělnění dopravní zátěže a tedy i hluku a dalších externalit do více ulic, což je opět
v tomto území nežádoucí. Posledním řešením by bylo nekonvenční řešení levého odbočení (které vyvolává
největší kapacitní problémy). Řešení levého odbočení by se nabízelo dvojí:

• Levé odbočení řešit pomocí jízdy v okolních komunikacích. Levé odbočení provést o křižovatku dříve,
nebo pomocí soustavy tří pravých odbočení za křižovatkou (Obr. 2). Ovšem s negativními dopady
v okolních obslužných ulicích.

• Levé odbočení provést nekolizně v dané křižovatce díky specifickému uspořádání.

Poslední řešení se zdá nejlepší, neboť němá žádné architektonicko-urbanistické problémy a soustředí
zatížení jen do námi navržených koridorů a ostatní ulice mohou být tedy navrženy jako obslužné.

3 NEKONVENČNÍ KŘIŽOVATKY
Nekonvenční křižovatky jsou spíše raritou, ale ve světě již existují. Dobrým příkladem, který byl skutečně
realizován, je křižovatka ulic Aachenre Straße a Innere Kanalstraße v Köln/Rhein v Německu (50°56’11.9”N
6°55’28.7”E). Tato křižovatka obsahuje vratnou rampu, semidirect rampu i otáčení přes střední dělicí
pruh (Obr. 3). Jiným příkladem je mimoúrovňová křižovatka A1 a D549 u Seclin ve Francii (50°32’41”N
3°3’21”E), která je typu Diverging diamond interchange – v krátkém úseku je zaveden levostranný provoz,
který vytváří nekolizní levé odbočení a tím zvyšuje kapacitu křižovatky, resp. zmenšuje dobu zdržení
(Obr. 4). Právě tato křižovatka mě zaujala svým řešením natolik, že jsem se o nekonvenční křižovatky začal
zajímat. Co se týká Brna, jsou zde praktikovány jen „nekonvenční prvky“ křižovatky. Asi nejznámějším
příkladem je zákaz odbočení vlevo z ulice Cejl na ulici Koliště. Tento pohyb je zde nahrazen 3 pravými
odbočeními (Obr. 2).

Námi navržená nekonvenční křižovatka
Naše navržená křižovatka vychází principiálně právě z Diverging diamond interchange, jelikož nechceme
převádět zatížení do okolních ulic. Použili jsme proto protisměrný provoz jako v případě této křižovatky.
Jelikož se jedná, o křižovatku se všemi křižovatkovými pohyby, bude schéma křižovatky složitější (Obr. 5).
Aby se vozidla odbočující vlevo dostaly na druhou stranu komunikace, je třeba provést přesmyk, který se
provede na předcházející křižovatce. Celá nekonvenční křižovatka je tedy soustavou celkem pěti křižovatek.
Jedné centrální a čtyř sekundárních, na kterých se provede přesmyk (Obr. 6).

Řízení
Velmi důležitá je v tomto případě synchronizace celého komplexu těchto křižovatek (zelená vlna). Při
návrhu signálního plánu hrají hlavní roli tři faktory. Prvním z nich je vzdálenost jednotlivých křižovatek,
která je dána sousední zástavbou a trasováním komunikací (cca 175 m). Dalším faktorem je rychlost, která
je uvažovaná 50 km/h a posledním je doba cyklu, která je na okolních křižovatkách 100 s. Zde je třeba pro
potřebnou koordinaci délka cyklu 50 s. Toho by se dalo snadno docílit, ale křižovatka by přenášela problém
dále do sítě, kde by došlo k narušení zelené vlny. Dalším řešením by bylo provést přesmyk o křižovatku
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(tedy blok) dříve, ale to by přineslo problém s protisměrným provozem na větší vzdálenost, a proto bylo
tohle řešení zcela zamítnuto.

Z architektonického hlediska je v těchto místech zcela nepřijatelný podchod (který by přinesl navýšení
kapacity) a z hlediska velkých intenzit odbočujících vozidel je částečně nežádoucí i kolizní přecházení
s odbočujícími vozidly. Navrženamůže být samostatná fáze, která umožnuje přecházení na všech větvích
křižovatky, a zároveň je možno navrhnou (v ČR netradiční) diagonální přecházení. Zobrazení všech
(Obr. 7).

Takto řízená křižovatka otevírá hodně otázek ohledně bezpečnosti a orientace. Dopravní značení by se
muselo navrhnout přehledně a protisměrný provoz by musel být oddělen fyzicky. Křižovatky by měli být
řízeny pomocí světelné signalizace 24 h denně, což zajistí i bezpečnost chodců, pro které by provoz vozidel
v částečně levostraném provozu mohl být překvapivý a nebezpečný.

4 POSOUZENÍ
Pro posouzení bylo vzato v potaz asi 16 různých variant. Konvenčních, nekonvenčních a mimoúrovňových
křižovatek. Ty se lišily počtem pruhů, možnosti odbočení vlevo na centrální křižovatce, možností přecházení
chodců a u nekonvenční i různými délkami cyklu (100 s a 50 s). V tomto článku se zabýváme pouze
základními variantami. Světelné řízení všech křižovat je navrženo dle českých technických předpisů TP 81
a TP 235. MŮK je navřena jako deltovitá s jedním dvou pruhovým mostním či tunelovým objektem.

Kapacita a chodci
Výpočet kapacity byl proveden standardním způsobem podle vztahu

k =
z

c
· c · p (1)

kde je
k kapacita,
z doba zelené,
c doba cyklu,
s saturovaný tok,
p počet řadicích pruhů.

Saturovaný tok je uvažován 2000 voz/hod. pro přímý směr, pro odbočení je v závislosti na poloměru
(8 až 12 m) redukován na 1690, resp. 1780 voz/hod. Nastává-li při odbočování kolize s přecházejícími chodci,
tak je saturovaný tok v souladu s českými technickými předpisy redukován na 1460 voz/hod. Kapacita
přechodů se nepočítá, ale vhodné je spočítat dobu zdržení. Ta byla spočítána jako vážený průměr čekání
na zelenou.

Tab. 2 Srovnání konvenčních, nekonvenčních a mimoúrovňových křižovatek.
Var. Typ Pruhy L. odobčení Chodci Cyklus
N1-50 nekonvenční 1,1,1 ano ano 50
N2-50 nekonvenční 1,2,1 ano ano 50
N2-100d nekonvenční 1,2,1 ano ano i diag. 100
N2-100 nekonvenční 1,2,1 ano ano 100
K1 konvenční 1,1,1 ano ano 100
K2 konvenční 1,2,1 ano ano 100
K2-L konvenční 0,2,1 ne ano 100
M1 MÚK 1,-,1 ano ano 100

Návrh signálního plánu včetně koordinace a výpočet kapacity nekonvenční křižovatky byl proveden
mikroskopickou simulací s využitím SW Aimsun 8.1.3. Simulace potvrdila, že zásadní vliv na kapacitu
křižovatek má koordinace řízení křižovatek. Není-li nastavena pečlivě, dochází k stop-and-go efektu.
Teoretická kapacita vycházející z doby zelené pak není využita, protože vjezd není kvůli stop-and-go efektu
plně saturován. Na tyto simulace bych se chtěl v dalším výzkumu více zaměřit.
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Dále byly zohledněny další dvě hlediska. První architektonicko-urbanistické, které zohledňuje, po
konzultaci s architekty, jako negativní v centru města rampy jak tunelových tak mostních objektů a dále
jako nevhodné zavlékání dopravy do okolních obslužných ulic. Druhé je hledisko finanční. Zde se vymykají
hlavně řešení mimoúrovňová, která jsou několinásobně dražší. Obdobný mostní objekt byl v Brně postaven
za cca 100mil. Kč. Finální srovnání bylo provedeno procentuálně s danými variantami od 0 do 100%
(nejlepší).

Tab. 3 Kapacita křižovatek, délka zdržení na křižovatkách, architektonicko-urbanistický pohled na
křižovatky a srovnání finanční náročnosti dosupných řešení.

Kapacita Zdržení Urbanismus Náklady
N1-50 40% 100% 100% 100%
N2-50 88% 100% 100% 100%
N1-100d 58 % 61% 100 % 100%
N2-100 100 % 59% 100 % 100%
K1 0% 0% 100% 100%
K2 24% 0% 100 % 100%
K2-L 62% 59% 0% 100 %
M1 65% 0 % 0% 0%

5 ZÁVĚR
Jak je vidět z tabulky tři má nekonvenční křižovatka hromadu výhod. Největší z nich je právě vyšší kapacita
a to i v porovnání s jednoduchou mimoúrovňovou. Nabízí dokonce i ty nejlepší podmínky pro chodce
(cyklisty). Tuto udržitelnou mobilitu by město mělo podporovat a ne jít kapacitnější křižovatkou pro auta
proti chodcům. V dalších ohledech byla tato křižovatka také nejlepší. Další hlediska bych v budoucnu
chtěl zpřesnit a všechny návrhy prověřit mikrosimulací. Ovšem již tyto výsledky mi dávají zapravdu, že
nekonvenční křižovatky mohou přinést nějaké výhody.

Poděkování
Článek byl vytvořen v rámci řešení projektu juniorského specifického výzkumu FAST-J-17-4607 „Nekonvenč-
ní křižovatky” podporovaného fakultou stavební, VUT v Brně.
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Obrázky

Obr. 1 Paralelní komunikace pro protisměrný provoz (vlevo), zakázané levé odbočení nahrazeno využitím
vedlejších ulic (uprostřed s pouze pravým odbočením, ale se závlekem délky čtyř bloků, tzn. cca 700 m,

vpravo s levým odbočením na jiné křižovatce a bez závleku).

Obr. 2 Vývoj řešení problému levého odbočení: 1. na průsečné křižovatce je z kapacitních důvodů levé
odbočení nemožné; 2. levé odbočení se uskuteční o křižovatku dříve s využitím vedlejších ulic; 3. levé

odbočení o křižovatku dříve se ponechá, ale průjezd se přimkne hlavní komunikaci a vzniká nekonvenční
křižovatka.

Obr. 3 Nekonvenční levá odbočení na křižovatce v Kolíně. Zleva semidirect rampa, otočení přes dělicí pás
a vratná rampa
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Obr. 4 Diverging diamond interchange u Seclinu – na mostě je levostranný provoz.

Obr. 5 Schéma jízdy vozidel na jednom paprsku křižovatky.
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Obr. 6 Komplex nekonvennční křižovatky: centrální (c) a satelitní (s) křižovatky, tlustě úseky s částečně
levostranným provozem.

Obr. 7 Fáze signálního plánu centrální křižovatky při variantě s nekolizním a kolizním přecházením
chodců.
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POŽIADAVKY NA PODKLADOVÉ VRSTVY
VOZOVIEK V ICH PROJEKTOVEJ A STAVEBNEJ

ETAPE

REQUIREMENTS FOR PAVEMENT SUBGRADE LAYER IN PROJECT
AND CONSTRUCTION PHASE

Peter Schenk*,1, Katarína Zgútová1

Abstrakt
Autori v tomto príspevku prezentujú vybrané problémy z oblasti navrhovania a kontroly kvality výstavby
podkladových vrstiev vozoviek pozemných komunikácií. V príspevku sú uvedené objektivizované výsledky
výskumu autorov a z toho vyplynuvšie odporúčania, ktoré boli implementované do zmeny relevantnej normy
STN 736133. V príspevku sú tiež uvedené výsledky z pokusného poľa pre diagnostikovanie kvality kon-
štrukčných vrstiev vozoviek z recyklovaných materiálov vybudovaného v rámci projektu VEGA 1/0254/15,
ktorými bola verifikovaná autormi objektivizovaná korelačná závislosť modulov pretvárnosti E

def,2

od rá-
zového modulu deformácie zisťovaného zariadením LDD100.

Klíčová slova
Kontroly kvality, korelačná závislosť, pokusného poľa

Abstract
The authors in this contribution present selected problems from the area of design and quality con-trol
of the construction of the subgrade layers of pavement. The contribution presents the objecti-fied results
of the authors research and the resulting recommendations, which were implemented in the modification
of the relevant standard STN 736133. The contribution also contains the results from the experimental field
for the diagnostics of the quality of road construction layers of recycled materials built up within project
VEGA 1/0254/15, which verified by the authors the objectified correlation dependence of the modulus
of deformation E

def,2

from the impact module of the defor-mation detected by the device LDD100.
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*peter.schenk@fstav.uniza.sk
1Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, Katedra technológie a manažmentu stavieb, Univerzitná 8215/1, 010 26
Žilina, Slovenská republika

300



Juniorstav 2018

1 ÚVOD
Autori pri písaní tohto príspevku vychádzali z nimi dlhodobo presadzovanej premisy výskumných a edu-
kačných aktivít [1] až [3] a to, že vozovky pozemných komunikácií by mali byť navrhnuté, postavené,
spravované, udržiavané, likvidované za primeranú cenu, v primeranej kvalite, rešpektujúc relevantné
požiadavky užívateľov, obyvateľov ich okolia a zásady trvalo udržateľného rozvoja počas celého životného
cyklu. Aby prezentovaná premisa mohla byť naplnená, je potrebné tiež zabezpečiť súlad medzi hodnotami
relevantných deformačných charakteristík podložia a podkladových vrstiev vozoviek používaných v projekč-
nej príprave a následnej kontrole kvality výstavby. Autori tejto problematiky prezentovali viacero vedeckých
príspevkov [4] až [6], ktoré zaznamenali pozitívny ohlas v odbornej verejnosti, avšak ich prezentované
odporúčania neboli väčšinou zapracované do zmeny relevantných technických noriem a predpisov.

2 POŽIADAVKY NA PODKLAD VOZOVIEK
V PROJEKTOVEJ FÁZE

Zákon č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) uvádza, že navrhovanie pozemných komunikácií (a teda aj pod-
kladových vrstiev vozoviek) sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických
predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja pre cestnú infraštruktúru [7]. V relevantnom
technickom predpise TP 033 [8] pre navrhovanie asfaltových vozoviek, ktorých sú štandardné podmienky
v podloží pre konkrétne triedy dopravného zaťaženia (TDZ) charakterizované návrhovou únosnosťou
podložia vozovky, ktorá pre:

• veľké zaťaženie (TDZ I) je
E

p,n

� 60 MPa,

• stredné zaťaženie (TDZ II a III) je
E

p,n

� 40 MPa, alebo,

• malé dopravné zaťaženie (TDZ IV, V a VI) je
E

p,n

� 30 MPa.

Pre diaľnice je odporúčané urobiť úpravu na dosiahnutie únosnosti podložia E
p,n

� 90 MPa.
Návrhová únosnosť podložia cementobetónových vozoviek sa v zmysle TP 098 [9] vyjadruje modulom

pružnosti E
p

, n [MPa] alebo modulom reakcie k
p

, n [MN.m-3] a určuje sa pre návrhové podmienky
charakterizované návrhovou objemovou hmotnosťou a návrhovou vlhkosťou zeminy v podloží. Požadovaná
najmenšia únosnosť podložia vozovky s CB krytom charakterizovaná návrhovou hodnotou modulu pružnosti
je:

• pre vozovky s veľkým dopravným zaťažením (TDZ I, II)
E

p,n

� 60 MPa

• pre vozovky so stredným a malým dopravným zaťažením (TDZ III, IV, V)
E

p,n

� 45 MPa

Pri kontrole únosnosti podložia sa používajú statické a dynamické zaťažovacie skúšky. Číselné hodnoty
nameraných modulov napr. E

def,2

[MPa] nemožno brať ako návrhové moduly E
p,n

.

3 KVALITATÍVNE POŽIADAVKY V ETAPE
VÝSTAVBY VOZOVIEK

Stavebný zákon [7] stanovuje zásady pre výstavbu v súlade s jednotnou štátnou technickou politikou
a so záujmami spoločnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia. Všeobecné technické požiadavky
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na výrobky, na technické a technicko-organizačné činnosti určujú technické normy, súpis noriem a predpisov
a odkazy na ne sú uvedené v jednotlivých častiach kapitol TKP. Technické špecifikácie a ostatné technické
predpisy sa stávajú záväznými v zmluvnom vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom ak sú: samostatne
citované v Zmluve o dielo, alebo je na ne odkaz v TKP, ktoré sú súčasťou dokumentácie stavby. Zhotoviteľ
je zodpovedný za to, že dielo a jeho všetky materiály a technologické zariadenia a práce súvisiace s Dielom
budú v súlade so špecifikáciami posledných vydaní slovenských technických noriem (STN), európskych
noriem (EN), ISO noriem, TKP (pokiaľ nie sú v rozpore s poslednými vydaniami STN alebo s požiadavkami
objednávateľa), ZTKP, KL, TP, VL, nariadení alebo iných všeobecne záväzných predpisov a podmienok
a v súlade s požiadavkami objednávateľa. Technické špecifikácie/Technicko-kvalitatívne podmienky (TKP)
majú v súčasnosti významné postavenie aj v rámci dokumentov spracovaných podľa odporúčaní organizácie
FIDIC (francúzska skratka medzinárodnej federácie konzultačných inžinierov - Fédération Internationale
des Ingénieurs-Conseils), v zmluve o dielo sú súčasťou. Technické a kvalitatívne podmienky stavieb
pozemných komunikácií (ďalej len „TKP“) sú v súlade s odporúčaniami FIDIC, definované ako oprávnené
požiadavky objednávateľa stavby na prípravu, realizáciu, kontrolu a prevzatie vykonaných prác. Predmetné
TKP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo, vymedzujú vzťahy a spoluprácu medzi objednávateľom
a zhotoviteľom v oblasti zabezpečenia technickej dokumentácie a v oblasti splnenia požiadaviek na kvalitu
odovzdávaného stavebného diela. Slúžia obom stranám ako záväzný doklad o:

• stanovených technologických postupoch,

• kvalitatívnych parametroch, ich kontrole,

• posudzovaní a hodnotení výslednej kvality vykonaných prác.

TKP doplňujú dokumentáciu stavby, doplňujú a špecifikujú rozsah platnosti technických a právnych
noriem a iných technických predpisov a pre stavebné výrobky sú definované v zákone č. 133/2013 Z.z. [10]
a 264/1999 Z.z. [11]. V súlade s ustanovením zákona o stavebných výrobkoch [10] možno pojem „technické
špecifikácie“ aplikovať rovnako aj v TKP ako:

• technické normy, ktorými sa v štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospo-
dárskom priestore, prevzali harmonizované európske technické normy, hEN a notifikované normy
členských štátov do sústavy slovenských technických noriem alebo,

• slovenské technické normy - STN platné len na území SR určené ako vhodné na preukazovanie zhody
alebo,

• európske technické osvedčenia - ETA alebo,

• technické osvedčenia platné len na území Slovenskej republiky - TO.

Požiadavky TKP môžu byť prísnejšie ako ustanovenia príslušných technických špecifikácií požadované
či už v STN alebo EN, ISO, IEC atď. V realizácii sa vždy uplatňujú požiadavky TKP pokiaľ sa v rámci
dodatku alebo ZTKP nedohodne inak. Rozhodujúcimi predpismi vo vzťahu ku kontrole kvality zhutnenia
nestmelených konštrukcií podkladu vozoviek, v čase spracovávania článku, bola STN 73 6133:2010, od
1.12.2017 nahradená STN 73 6133:2017 [13] a TKP časť 5 Podkladové vrstvy [14].

Požiadavky na typ a minimálny modul deformácie E
def,2

stanovený podľa STN 73 6133 podkladu
pre nestmelené zmesi sú podľa TKP časť 5 [14] uvedené na (Obr. 2). V rámci preberacích skúšok hotovej
vrstvy sa pre nestmelené zmesi požadujú parametre podľa (Obr. 2) [9].

4 POKUSNÉ POLE PRE DIAGNOSTIKOVANIE KVALITY
NESTMELENÝCH KONŠTR. VRSTIEV VOZOVIEK

V tejto časti príspevku sú uvedené objektivizované výsledky výskumu z pokusného poľa pre výskum
nestmelených konštrukcií vozoviek (PP VYNEKOVO) vybudovaného v spolupráci Katedry cestného
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staviteľstva a Katedry technológie a manažmentu stavieb SvF UNIZA v rámci riešenia projektu VEGA
1/0254/15 [2].

PP VYNEKOVO bolo vybudované v rokoch 2015 až 2016, pričom pôvodná plocha tvoriaca súčasť
miestnej komunikácie bola (Obr. 6) rozšírená hlinitými zeminami a pokládkou R-materiálu (frézovaných
asfaltových zmesí s obsahom hlinitých a kamenitých častí) v priemernej hrúbke 10 cm. Na PP VYNEKOVO
boli realizované nasledujúce merania statických zaťažovacích skúšok (SZS):

• SZS 19. 10. 2017 uskutočnená s doskou s priemerom d = 505 mm a plochou A = 0,200 m2,

• SZS 23. 11. 2017 uskutočnená so zaťažovacou doskou (ZD) s priemerom d = 357mm, A=0,100m2;
ZD s d = 505 mm a A = 0,200 m2 a ZD s d = 600 mm a A = 0,283 m2.

Na (Obr. 3) sú prezentované výsledky vyhodnotených deformačných charakteristík podľa STN 736190
[15] na povrchu PP VYNEKOVO z meraní uskutočnených 19.10.2017 a 23.11.2017.

Na (Obr. 2) sú uvedené deformačné charakteristiky vyhodnotené v zmysle STN 73 6190. Statický
modul deformácie E

0

[MPa] sa podľa STN 73 6190 zisťuje statickou zaťažovacou skúškou vykonávanou
s malou doskou tak, aby pri poslednom zaťažovacom stupni bol vyvodený tlak dosky väčší ako ten, ktorý
sa použije pre výpočet modulu podľa rovnice (1),

E
o

=
⇡

2
· �1� µ2

� · p · r
f
(tot)

(1)

kde statický modul pružnosti E [MPa] sa zisťuje rovnakým spôsobom ako modul deformácie E
0

a vypočíta
sa podľa vzťahu (2), v ktorom f

e

je priemerné pružné zatlačenie dosky [m],

E =
⇡

2
· �1� µ2

� · p · r
f
e

(2)

kde modul reakcie k [MN/m3] sa podľa STN 73 6190 zisťuje statickou zaťažovacou skúškou vykonávanou
s veľkou doskou tak, aby celkové priemerné zatlačenie dosky f

tot

� 1,27 mm a vypočíta sa podľa rovnice (3).

k =
F

A · f
(tot)

=
p

0, 00127
(3)

kde
F zaťaženie dosky vyvodzujúce celkové priemerné zatlačenie dosky f

tot

=1,27 mm,
A plocha zaťažovacej dosky [m2],
f
t

ot celkové priemerné zatlačenie dosky, ktoré sa rovná 0,00127 m
p tlak dosky vyvodzujúce celkové priemerné zatlačenie dosky f

tot

=1,27 mm [MPa].

Na zeminách s únosnosťou k  60 MN/m3 možno použiť zrýchlený postup zaťažovacej skúšky. Na
zeminu sa vyvodí tlak p = 0,07 MPa, ktorý spôsobí celkové priemerné zatlačenie dosky f

tot;0,07

Modul
reakcie k

u

[MN/v] získaný zrýchleným postupom zaťažovacej skúšky sa vypočíta z rovnice (4)

k =
F

f
(tot�0,07)

=
0, 07

f
(tot�0,07)

(4)

Modul pretvárnosti E
def,i

[MPa] sa podľa STN 73 6133, sa pri zvolenom rozpätí zmeny kontaktného
napätia (0,1 MPa až 0,2MPa) vyhodnocuje podľa vzťahu (5).

E
(def,i)

=
⇡

2
· �1� µ2

� · r · 4p

4y
(5)

kde
E

def,i

modul pretvárnosti v [MPa], resp. [kPa],
µ Poissonovo číslo (odhaduje sa podľa zloženia sypaniny),
r polomer dosky v [m],
4p zmena kontaktného napätia v [MPa], resp. [kPa],
4y zmena poklesu dosky (deformácia skúšaného prostredia) v [m].
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5 KORELÁCIE ZÁUJMOVÝCH DEFORMAČNÝCH
CHARAKTERISTÍK

V nemeckej, českej a slovenskej literatúre sú korelačné závislosti medzi hodnotami E
pr,r

meranými
zariadením LDD 100 (v manuáli prístroja hodnota označená ako E

vd

) a hodnotami E
def,2

zo SZS
najčastejšie prezentované v tvare podľa vzťahu (6)

E
(def,2)

= k
(SZS/LDD)

⇥ E
(pr,r)

(6)

Na (Obr. 4) je uvedený prehľad rozsahov hodnôt koeficientu k
SZS/LDD

uvádzaných rôznymi autormi.
Na (Obr. 9) je autormi prezentovaná objektivizovaná korelačná závislosť výsledkov 110 meraní SZS
a zariadenia LDD 100 v mocninovom tvare.

Vyhodnotením SZS z 23. 11. 2017 bola pre zaťažovaciu dosku s plochou A = 0,100 m2 určená hodnota
E

def,2

= 25,1 MPa, pre dosku s A = 0,200 m2 E
def,2

= 21,8 MPa a E
def,2

= 22,0 MPa pre dosku s A
= 0,283 m2 (pozri (Obr. 3). Využitím korelačnej závislosti (Obr. 9) je možné tiež odvodiť rázový modul
deformácie E

vd

z modulov pretvárnosti E
def,2

podľa vzťahu (7),

E
(vd)

= 1/1,663

q
E

(def,2)

/0, 143 = 3, 21 · E0,6

(def,2)

(7)

Na (Obr. 9) je modrým krúžkom zvýraznená hodnota E
vd

= 22, 2 MPa odpovedajúca hodnote
E

def,2

= 25, 1 MPa, čím sa opakovane potvrdila korelačná závislosť pre kvázi homogénny pružný polo-
priestor. V rámci výskumných aktivít autorov bola tiež objektivizovaná korelačná závislosť relevantných
deformačných charakteristík používaných v etape navrhovania a kontroly kvality nestmelených konštrukcií
vozoviek (Obr. 10) podľa vzťahu (8)

E
(def,2)

= 0, 85 · E
p

(8)

Na (Obr. 10) sú modrým krúžkom zvýraznené hodnoty zistené SZS na PP VYNEKOVO dňa 23. 11.
2017. Na (Obr. 5) sú uvedené prepočítané hodnoty modulov pružnosti podložia požadované pri navrhovaní
vozoviek v zmysle cestného zákona [7] E

p,n

na hodnoty požadované pri preberacích konaniach nestmelených
konštrukčných vrstiev vozoviek podľa (Obr. 5).

6 ZÁVER
Autori v tomto príspevku naznačili viacero problémov z oblasti navrhovania a kontroly kvality výstavby
nestmelených konštrukcií vozoviek vrátane ich podloží. V príspevku sú uvedené objektivizované výsledky
výskumu z PP VYNEKOVO (pokusné pole pre výskum nestmelených konštrukcií vozoviek), ktoré bolo
vybudované v rámci riešenia projektu VEGA č.1/0254/15 [2]. Aby autormi presadzovaná edukačná
a transferová premisa: vozovky pozemných komunikácií by mali byť navrhnuté, postavené, spravované,
udržiavané, likvidované za primeranú cenu, v primeranej kvalite, rešpektujúc relevantné požiadavky
užívateľov, obyvateľov ich okolia a zásady trvalo udržateľného rozvoja počas celého životného cyklu.
Podľa názoru je potrebné zosúladiť deformačné charakteristiky požadované v projekčnej fáze s hodnotami
kontrolovanými pri preberacích skúškach počas ich výstavby pozri (Obr. 5). V tomto čase intenzívnej
prípravy a výstavby diaľničnej infraštruktúry SR, rekonštrukcií regionálnych a miestnych komunikácií
spolufinancovaných z fondov EU, by aplikácia uvedených poznatkov do praxe mohla napomôcť optimalizácii
vynakladania finančných prostriedkov v predmetnej oblasti.
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Obrázky

Obr. 1 Tabuľka 1 - Požadované minimálne hodnoty miery zhutnenia, modulu deformácie a ich pomerov
pre teleso pozemných komunikácií podľa STN 73 6133:2017.
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Obr. 2 Tabuľka 2 - Nestmelené zmesi - požiadavky na podklad a únosnosť vrstvy pri preberacích
ko-naniach podľa TKP časť 5 z roku 2011 a 2014.

Obr. 3 Tabuľka 3 – Rekapitulácia výsledkov SZS na pokusnom poli VYNEKOVO.

Obr. 4 Tabuľka 4 - Korelačný koeficient statickej a dynamickej zaťažovacej skúšky.

Obr. 5 Tabuľka 5 - Disproporcie v kvalitatívnych požiadavkách v projekčnej a preberacej fáze.
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Obr. 6 Pohľady na budovanie pokusného poľa VYNEKOVO v Dolnom Hričove, miestna časť Peklina
v roku 2015 a 2016.

Obr. 7 Pohľad na meranie SZS so zaťažovacou doskou s plochou A = 0,200 m2 na PP VYNEKOVO
19.10.2017 (vľavo) a 23.11.2017 so zaťažovacou doskou s plochou A = 0,283 m2 (vpravo).

Obr. 8 Namerané zatlačenia SZS PP VYNEKOVO dňa 19.10.2017 pre dosku s A = 0,200mm2.
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Obr. 9 Mocninová korelačná závislosť modulu pretvárnosti E
def,2

vyhodnotená podľa STN 73 6133 od
rázového modulu deformácie Evd meraného zariadením LDD 100 [4].

Obr. 10 Mocninová korelačná závislosť modulu deformácie E
def,2

od modulu pružnosti podložia E
p

s vyznačením výsledkov SZS z 23. 11. 2017 (modré krúžky).
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POUŽITÍ R-MATERIÁLU A ASFALTU
MODIFIKOVANÉHO PRYŽOVÝM GRANULÁTEM

DO ASFALTOVÉ SMĚSI TYPU VMT

USE OF R-MATERIAL AND CRUMB RUBBER MODIFIED BITUMEN
TO THE HIGH MODULUS ASPHALT MIXTURE

Pavel Šperka*,1, Martin Bacher2

Abstrakt
Asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti (VMT) jsou vhodné pro použití do ložních a podkladních
vrstev vozovek s vyšším dopravním zatížením. Tyto směsi jsou například ve Švýcarsku velmi rozšířené.
Mezi hlavní charakteristiky těchto švýcarských směsí typu VMT patří použití vyššího množství tvrdého
asfaltu a obsah až 50% R-materiálu. Použití tvrdého asfaltu sice výrazně zvyšuje modul tuhosti směsí,
současně však částečně snižuje odolnost proti nízkým teplotám. Příspěvek se zabývá asfaltovou směsí
typu VMT, kde byl tvrdý asfalt nahrazen asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem (CRmB). V této
směsi bylo současně použito 30% R-materiálu. V příspěvku jsou uvedeny vlastnosti vyextrahovaného
pojiva z R-materiálu, charakteristiky navržené asfaltové směsi a výsledky funkčních zkoušek, které byly
prováděny na navržené asfaltové směsi.

Klíčová slova
Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti, asfalt modifikovaný pryžovým granulátem (CRmB), R-
materiál, odolnost vůči únavě, nízkoteplotní vlastnosti

Abstract
High modulus asphalt mixtures are suitable for use as binder or base asphalt courses of pavements with
high traffic load. For example in Switzerland are these mixtures very popular. The main characteristics of
these Swiss mixtures with high modulus include the use of a higher content of hard bitumen along with
up to 50 % of reclaimed asphalt pavement (RAP). The use of hard bitumen significantly increases stiffness
modulus of the asphalt mixtures but at the same time partially reduces the resistance to low temperature
cracking. The paper describes a high modulus asphalt mixture, where hard bitumen was replaced by
Crumb rubber modified bitumen (CRmB). The mixture designed contained also 30 % RAP. In this paper,
there are described some properties the asphalt binder after extraction from RAP, characteristics of
designed asphalt mixture and some results of functional tests, which were carried out on asphalt mixture.

Keywords
High modulus asphalt mixture, Crumb rubber modified bitumen (CRmB), reclaimed asphalt pavement
(RAP), resistance to fatigue, low temperature characteristic
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1Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká republika
2Heinz Freitag AG Kerzers, Industriestrasse 12 CH-3210 Kerzers, Switzerland
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1 ÚVOD
Asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti (VMT) jsou za horka zpracovávané asfaltové směsi, které jsou
kromě vysoké tuhosti charakterizovány také vyšší odolností proti únavě. Pro tyto směsi je charakteristický
relativně vyšší obsah tvrdších asfaltů, což způsobuje právě zvýšení modulu tuhosti směsí. Směsi typu VMT
je proto vhodné použít zejména pro ložní a podkladní vrstvy vozovek s vysokým dopravním zatížením
(třídy dopravního zatížení S, I a II). U těchto asfaltových směsí je zvláště důležité prokázat jejich vlastnosti
funkčním způsobem podle koncepce evropských norem pro asfaltové směsi řady ČSN EN 13108-1 [1].

Funkční přístup umožňuje zhotoviteli provádět návrhy asfaltových směsí s větší volností a zavádět nové
technologie. Odběratel pak kontroluje moduly tuhosti a únavové vlastnosti, které jsou pro dobu životnosti
vozovek rozhodující. Tento přístup je běžně praktikován např. ve Švýcarsku, kde je používání asfaltových
směsí VMT rozšířené [2]. Asfaltové směsi VMT používané ve Švýcarsku se vyznačují použitím velmi
tvrdých asfaltů (gradace 10/20, resp. 15/25). V současné době je do těchto směsí také přidáváno 20 % - 50 %
R-materiálu, tedy materiálu vzniklého odfrézováním vrstev vozovky. Pro R-materiál je charakteristický
právě obsah zestárnutého (tj. tvrdého) asfaltu. Švýcarské směsi VMT vykazují velmi vysoký modul
tuhosti v kombinaci s vysokou odolností vůči únavě [2]. Obsah tvrdého asfaltu má však také dopad na
snížení odolnosti směsí vůči nízkým teplotám. V ČR se takto tvrdé asfalty do asfaltových směsí prakticky
nepoužívají.

S tím, jak postupně ubývá světových zásob ropy a také kvalitního kameniva, je snaha o častější
používání R-materiálu do asfaltových směsí, a to i ve vyšších množstvích. Příspěvek se zabývá asfaltovou
směsí VMT s obsahem 30% R-materiálu, u které byl tvrdý asfalt nahrazen asfaltem modifikovaným
pryžovým granulátem (CRmB). Toto pojivo bylo použito z důvodu zvýšení odolnosti vůči účinkům mrazu.
V příspěvku jsou představeny výsledky funkčních zkoušek, které byly provedeny na navržené asfaltové
směsi.

2 ŠVÝCARSKÝ KONCEPT VOZOVKY S POUŽITÍM
ASFALTOVÝCH SMĚSÍ VMT

Ve Švýcarsku se pro asfaltové směsi typu VMT používá označení EME. Tato zkratka pochází z francouzštiny
a znamená: enrobés bitumineux á module élevé, tedy v překladu asfaltová směs s vysokým modulem
tuhosti. Používají se zde dva typy směsí EME, zvláště pro podkladní a ložní vrstvu vozovky: AC EME 22
C1 a AC EME 22 C2. Požadavky na tyto směsi jsou definovány švýcarskou normou SN 640 431-1b-NA [3].
V následující tabulce č. 1 je uveden příklad skladby vozovky s použitím směsí AC EME.

Tab. 1 Příklad švýcarské skladby konstrukce vozovky s vrstvami AC EME (podle [4]).
Vrstva vozovky Typ asfaltové směsi Tloušťka [mm]
Obrusná vrstva Směs zrnitosti 8 mm s mezerovitostí do 12 % (SDA 8-12) 25 - 40
Ložní vrstva AC EME 22 C1 80 - 120
Horní podkladní vrstva AC EME 22 C2 80 - 120
Spodní podkladní vrstva Směs zrnitosti 22 mm (ACF 22) 60 - 150
Nestmelené vrstvy min. 200

Protože se asfaltová směs AC EME 22 C1 požívá pro ložní vrstvu vozovky, musí být dimenzována na
vysokou odolnost proti tvorbě trvalých deformací. Oproti tomu asfaltová směs v podkladní vrstvě AC
EME 22 C2 se dimenzuje na vysokou odolnost proti únavě [5]. Pro asfaltové směsi AC EME 22 C2 je
charakteristický vysoký obsah tvrdého asfaltu 10/20 (více než 5,2 %) s čímž souvisí nízká mezerovitost, od
1 % do 4 %. Do směsí AC EME 22 C1 se používá asfalt gradace 15/25.

Pokládka a zhutňování povrchů EME probíhá v zásadě stejně, jako u běžných asfaltových směsí viz
(Obr. 1). Vzhledem k vysokému množství pojiva v podkladní vrstvě AC EME 22 C2 dochází k velmi
dobrému spojení s ložní vrstvou AC EME 22 C1.
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3 POUŽITÉ ZKUŠEBNÍ METODY
Na použitém asfaltovém pojivu a na zkušebních vzorcích z navržené asfaltové směsi byly stanoveny vybrané
funkční vlastnosti. V následujících kapitolách jsou prováděné zkoušky stručně charakterizovány.

Stanovení nízkoteplotních vlastností asfaltu přístrojem BBR
Průhybový trámečkový reometr BBR (Bending Beam Rheometer) byl vyvinut v rámci programu SHRP
(Strategic Highway Research Program) a lze pomocí něj měřit deformace asfaltového pojiva při konstantním
zatížení. Tato zkouška je prováděna dle evropské normy ČSN EN 14771 [6]. Podstata zkoušky spočívá
v tříbodovém ohybu zkušebního tělíska (trámečku) z asfaltového pojiva, kdy se střed tohoto trámečku
zatěžuje po dobu 240 s konstantní silou 0,98 N, což odpovídá zatížení hmotnosti 100 g viz (Obr. 2).
Důležitými výsledky ze zkoušky jsou modul tuhosti pojiva S a m-hodnota v čase 60 s od počátku
zatěžování. Pro zjištění odolnosti pojiva vůči vzniku mrazových trhlin se také stanovuje tzv. kritická
teplota (dle SHRP). Jedná se o teplotu, kdy modul tuhosti pojiva odpovídá hodnotě 300 MPa, resp.
m-hodnota stanovená na pojivu dosahuje hodnoty 0,3. Jako výsledná kritická teplota se následně určuje
vyšší z obou stanovených (čili ta horší). Dle amerického výzkumu SHRP se předpokládá, že při teplotě
o 10 �C nižší, než je kritická teplota, hrozí ve vozovce riziko vzniku mrazových trhlin.

Stanovení nízkoteplotních vlastností asfaltové směsi
Tato zkouška simuluje reálné chování asfaltové směsi při účincích nízkých teplot, resp. při jejich prudkému
poklesu, a provádí dle normy ČSN EN 12697-46 [7]. Hlavní podstatou zkoušky je udržování konstantní
délky zkušebního tělesa tvaru kvádru při současném poklesu teploty vzorku konstantní rychlostí. Tím
v tělese vzniká tzv. kryogenní napětí, jež neustále narůstá až do porušení tělesa. Při zkoušce se zaznamenává
teplota při porušení (tzv. kritická teplota) a stanovuje se také napětí, které způsobilo porušení. Na (Obr. 3)
lze vidět zkušební zařízení CYKLON s porušeným vzorkem.

Tuhost
Jedná se o funkční zkoušku asfaltové směsi, kdy se deformuje zkušební těleso tvaru trapezoidu v rozsahu
lineárního přetvoření. Při tom je měřena amplituda napětí a poměrného přetvoření spolu s fázovým
úhlem mezi napětím a poměrným přetvořením. Tato zkouška se provádí dle normy ČSN EN 12697-26 [8].
Navržená asfaltová směs byla testována při teplotách -5 �C, 10 �C, 15 �C, 25 �C a 40 �C a frekvencích
zatěžování 5 Hz, 10 Hz, 15 Hz, 20 Hz, 25 Hz a 30 Hz. Na (Obr. 4) je zachyceno zkušební zařízení COOPER,
kde byly vzorky testovány.

Odolnost vůči únavě
Tato zkouška se provádí dle normy ČSN EN 12697-24 [9] a stanovuje se odolnost asfaltových směsí vůči
únavě v závislosti na konstantním poměrném přetvoření zkušebního tělesa. Zkušební těleso je unavené
tehdy, když klesne jeho modul tuhosti na polovinu (tj. v tělese se započnou šířit trhliny). Rychlost
unavení vzorku závisí na nastaveném počátečním poměrném přetvoření. Výsledkem zkoušky je pak grafické
vyjádření v tzv. Wöhllerově diagramu, kde je zobrazena závislost počtu cyklů do unavení na počátečním
poměrném přetvoření tělesa – vše v logaritmickém měřítku. Naměřené hodnoty jsou pak proloženy přímkou
a ze sklonu této přímky lze zjistit počáteční poměrné přetvoření " pro unavení zkušebních těles při hodnotě
1 000 000 zatěžovacích cyklů, což vyjadřuje odolnost asfaltové směsi vůči únavě. Při zkoušce se používá
zkušební teplota 10 �C a frekvence zatěžování 25 Hz. Tato zkouška se provádí na 18 zkušebních tělesech
tvaru trapezoidu. Pro účely tohoto článku bylo testováno na únavu jen 10 těles (především kvůli časové
náročnosti zkoušky), ostatní se teprve budou testovat. Z tohoto důvodu je nutno brát hodnotu odolnosti
vůči únavě v příspěvku uváděnou jen za předběžný výsledek zkoušky.
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4 NÁVRH ASFALTOVÉ SMĚSI

Kamenivo a R-materiál
Pro návrh asfaltové směsi bylo použito kamenivo z lomu Luleč frakcí 0/4, 4/8, 8/11, 11/16 a 16/22
a vápencová moučka. Do asfaltové směsi byl použit R-materiál frakce 0/8 mm. Tento R-materiál byl
odebrán z obalovny v Rajhradicích, kde je skladován v zastřešených zásobnících. Pro zjištění čáry zrnitosti
R-materiálu, byla provedena zpětná extrakce pojiva a na získaném kamenivu následně proveden sítový
rozbor a stanovena čára zrnitosti kameniva. Čáru zrnitosti R-materiálu lze vidět na (Obr. 5).

Asfalt
Asfaltová pojiva použitá pro návrh asfaltové směsi byla podrobena základním empirickým zkouškám,
jakými jsou stanovení penetrace jehlou (dle ČSN EN 1426 [10]) a stanovení bodu měknutí metodou
kroužek a kulička (dle ČSN EN 1427 [11]). Na pojivech bylo dále prováděno stanovení nízkoteplotních
vlastností pomocí průhybového trámečkového reometru (BBR).

Pro účely zjištění vlastností pojiva v R-materiálu bylo toto pojivo extrahováno a následně bylo
podrobeno výše uvedeným zkouškám. Pro určení vhodného podílu R-materiálu v asfaltové směsi VMT
bylo vyextrahované pojivo z R-materiálu smícháno s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem
v poměrech 30:70, resp. 50:50. Takto získaný asfalt byl opět testován.

Jako výchozí pojivo pro asfalt modifikovaný pryžovým granulátem, byl použit asfalt gradace 70/100, do
kterého bylo přimícháno 16 % pryže. V následující (Tab. 2) lze vidět výsledky provedených zkoušek. Jsou
zde uvedeny moduly tuhosti a m-hodnoty stanovené při teplotě -16 �C v čase 60 s od počátku zkoušky.

Tab. 2 Vlastnosti asfaltového pojiva.
Druh pojiva Penetrace Bod měknutí Modul tuhosti S m-hodnota Kritická

[0,1 mm] [

�
C] (60s, �16

�
C) [MPa] (60s, �16

�
C) [-] teplota [

�
C]

Asfalt z R-materiálu (RA) 15 69,2 482,0 0,236 -
Asfalt CRmB 59 65,0 100,1 0,354 -21,6
30% RA + 70% CRmB 37 66,3 169,7 0,304 -19,5
50% RA + 50% CRmB 22 67,5 235,6 0,290 -

Jak lze v uvedené tabulce vidět, asfaltové pojivo obsažené v R-materiálu bylo velmi tvrdé a vykazovalo
nízkou hodnotu penetrace. Co se týče směsí pojiv extrahovaného s modifikovaným pryžovým granulátem
(CRmB), jako optimální se ukázala směs pojiva, která byla smíchaná z 30% extrahovaného pojiva a ze
70 % CRmB, kde bylo dosaženo poměrně dobrých výsledků.

Charakteristiky navržené směsi vmt
Do asfaltové směsi VMT 22 bylo použito 30 % R-materiálu a asfalt modikovaný pryžovým granulátem. Pro
směs nebyly použity žádné konvenční rejuvenátory (tj. látky, které slouží ke změkčení směsi). Navržená
asfaltová směs obsahuje 6,3% pojiva (hmotnosti směsi) a její mezerovitost je 2,9%.

Vyšší množství pojiva je dáno použitím asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem.
Na (Obr. 5) lze vidět navrženou čáru zrnitosti směsi VMT 22, s vyznačením horních a dolních mezí.

Cílem návrhu bylo, aby se navržená asfaltová směs přiblížila švýcarským směsem. Čára zrnitosti je sice
mírně nad Fullerovou parabolou a horní mezí stanovenou v TP 151, ale lze vidět, že splňuje požadavky
pro směsi EME stanovené švýcarskou normou SN 640 431-1b-NA [3].

Zkušební vzorky
Z navržené asfaltové směsi VMT 22 byly pomocí segmentového zhutňovače vyrobeny 4 zkušební desky
o rozměrech 60 ⇥ 260 ⇥ 320mm, podle [12]. Z těchto desek bylo nařezáno 10 zkušebních těles tvaru
trapezoidů (komolých klínů) a 3 zkušební tělesa tvaru kvádru. Pro eliminaci vlivu povrchových pórů
a mezer byla jednotlivá zkušební tělesa zabroušena na tloušťku 50 mm. Na takto připravených zkušebních
vzorcích pak byly stanoveny vybrané funkční vlastnosti. Na (Obr. 6) lze vidět zkušební tělesa tvaru
trapezoidu po zkoušce stanovení odolnosti vůči únavě.
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5 VÝSLEDKY PROVEDENÝCH ZKOUŠEK
Na navržené asfaltové směsi byla stanovena tuhost, odolnost vůči únavě a odolnost vůči vzniku mrazových
trhlin (nízkoteplotní vlastnosti). Podrobné výsledky provedených funkčních zkoušek jsou zobrazeny graficky
v (Obr. 7), (Obr. 8) a (Obr. 9). V následujících (Tab. 3) a (Tab. 4) jsou pak uvedeny hlavní výsledky zkoušek.
V (Tab. 3) jsou zároveň uvedeny požadované minimální hodnoty pro směsi s vysokým modulem tuhosti
dle českých a švýcarských předpisů.

Tab. 3 Tuhost a odolnost vůči únavě asfaltové směsi VMT 22.
Naměřené Požadavek pro
hodnoty VMT 22 AC EME C1 AC EME C2

směsi VMT 22 v ČR dle [13] dle [3] dle [3]
S, při t = 10

�
C, f = 15 Hz1) 10010 MPa 9000 MPa 11000 MPa 14000 MPa

"6, při t = 10

�
C, f = 15 Hz2) 165⇥ 10-6 [-] 125⇥ 10-6[-] 100⇥ 10-6[-] 130⇥ 10-6 [-]

1) Modul tuhosti, při teplotě 15

�
C a frekvenci zatěžování 10 Hz.

2) Odolnost vůči únavě "6, při teplotě 10

�
C a frekvenci

zatěžování 25 Hz. Prozatím bylo vyzkoušeno jen 10 zkušebních těles.

Tab. 4 Nízkoteplotní vlastnosti asfaltové směsi VMT 22.
Nízkoteplotní charakteristika Neměřené hodnoty směsi VMT 22
Průměrná teplota vzorků při porušení �18, 4 �

C

Průměrná max. síla při porušení vzorků 9,92 kN
Průměrné max. napětí při porušení vzorků 3,97 MPa

Z uvedených výsledků vyplývá, že navržená asfaltová směs VMT 22 splňuje požadavek na minimální
modul tuhosti a minimální odolnost vůči únavě, který v ČR je požadován v TP 151. Při porovnání
s požadavky kladenými na směsi AC EME C1 a C2 ve Švýcarsku lze vidět, že navržená směs nedosahuje
minimální požadované hodnoty modulu tuhosti. Co se týče odolnosti vůči únavě, je nutné připomenout, že
vzhledem k malému počtu zkoušených vzorků se jedná jen o předběžný výsledek. Z dosavadních výsledků
lze ale vidět, že asfaltová směs dosahuje výborné odolnosti vůči únavě a vyhovuje s vysokou rezervou
jak českým, tak švýcarským předpisům. V (Obr. 8) si lze povšimnout, že při proložení 10 stanovených
hodnot přímkou bylo dosaženo poměrně vysoké hodnoty spolehlivosti 0,86. Tzn. lze předpokládat, že i po
započítání výsledků, které chybí ještě doměřit, bude tato směs uvedené požadavky vysoce překračovat.

V (Tab. 4) lze vidět výsledky zkoušky odolnosti vůči nízkým teplotám. Průměrná teplota vzorků při
porušení mrazovou trhlinou byla �18, 4 �C. Pro tuto zkoušku nejsou zatím stanoveny žádné minimální
požadované hodnoty.

6 ZÁVĚR
Závěrem lze konstatovat, že navržená asfaltová směs VMT 22, s 30% podílem R-materiálu a s pojivem
modifikovaným pryžovým granulátem (CRmB) splňuje požadavky na minimální odolnost vůči únavě
a minimální modul tuhosti dle TP 151. Nižší modul tuhosti S = 10 010 MPa (při t = 10 �C a f = 15 Hz)
oproti švýcarským směsem AC EME si lze vysvětlit změkčením výsledného pojiva směsi vlivem použití
CRmB. Tato skutečnost je však oproti směsem AC EME vyvážena velmi dobrou odolností proti vzniku
mrazových trhlin. Teplota porušení mrazovou trhlinou �18, 4 �C je v mezích teplot, kterých běžně dosahuje
nezestárnutá směs asfaltového betonu pro obrusné vrstvy se silničním asfaltem. Protože je navržená směs
určena pro podkladní nebo ložní vrstvy vozovky, které jsou překryté minimálně ještě jednou asfaltovou
vrstvou, lze říci, že odolnost vůči působení nízkých teplot této směsi je výborná. Navržená asfaltová směs
také dosahuje vynikající odolnosti proti únavě. Protože zjištěné výsledky jsou velmi zajímavé, bude se ve
vývoji asfaltové směsi dále pokračovat. Při tom bude zkoušen vliv vyššího podílu R-materiálu ve směsi
VMT (40 %) a vliv různého původu a zrnitosti R-materiálu na funkční vlastnosti asfaltové směsi. Použití
vyvíjené směsi by vzhledem k dosaženým funkčním vlastnostem mohlo zajistit snížení celkové tloušťky
asfaltových vrstev při zachování únosnosti srovnatelné s běžně používanými asfaltovými směsi.
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Obrázky

Obr. 1 Pokládka povrchu AC EME 22.

Obr. 2 Princip zkoušky stanovení nízkoteplotních vlastností přístrojem BBR.

Obr. 3 Zkušební zařízení CYKLON pro stanovení nízkoteplotních vlastností s porušeným vzorkem.
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Obr. 4 Zkoušení tuhosti asfaltové směsi ve zkušebním zařízení COOPER.

Obr. 5 Čára zrnitosti navržené asfaltové směsi VMT 22 (CRmB).
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Obr. 7 Výsledky zkoušky stanovení tuhosti směsi VMT 22 (CRmB).

Obr. 8 Výsledky odolnosti vůči únavěVMT 22 (CRmB).

Obr. 9 Výsledky odolnosti vůči nízkým teplotámVMT 22 (CRmB).
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POUŽITÍ ASFALTOVÉ SMĚSI DO VOZOVKY
V SILNIČNÍCH TUNELECH

USE OF THE ASPHALT MIXTURE TO PAVEMENT IN ROAD
TUNNELS

Pavel Šperka*,1, Jiří Sachr2, Petr Bebčák3

Abstrakt
V ČR není dle stávajících předpisů umožněno používat asfaltové vozovky do silničních tunelů delších než
1 km. V těchto tunelech se používá výhradně vozovka s cementobetonovým krytem. V rámci výzkumného
projektu technologické agentury ČR TA04031642 „Asfalty v silničních tunelech“ probíhá vývoj nového
typu asfaltové směsi, která bude vykazovat vysokou odolnost proti účinkům dopravy (protismykové
vlastnosti, rovnost a trvanlivost) a zároveň nebude snižovat požární bezpečnost silničních tunelů. Příspěvek
popisuje testování požárních vlastností asfaltových směsí běžně používaných v ČR. Mezi zkoušky, které
byly prováděny, patří: šíření plamene po povrchu, měknutí vrstvy či zapálení rozlité hořlavé kapaliny na
povrchu asfaltové vrstvy. Asfaltová směs s nejlepšími vlastnostmi z hlediska požární odolnosti pak byla
dále vyvíjena a testována.
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Abstract
Current regulations in the Czech Republic do not allow use asphalt mixtures in road tunnels that are
longer than 1 km. Such tunnels are exclusively surfaced with cement concrete pavements. Currently, a new
type of asphalt mixture is being developed under a research project TA04031642 - “Asphalt in road tunnels”
supported by the Czech technological agency. The new mixture is designed to provide resistance to traffic
(skid resistance, roughness and durability) and does not influence fire safety at the same time. The paper
describes the testing of some fire properties of asphalts mixtures which are used in the Czech Republic.
For example, the following tests were performed: the spread of fire over the surface, softening of the layer
and ignition of the spilled flammable liquid on the surface of the asphalt layer. The asphalt mixture which
proved to have the best properties with respect to fire resistance was then further developed and tested.
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1 ÚVOD
Asfaltové vozovky prokázaly svoje dobré vlastnosti a životnost již ve velké škále aplikací, a to od lokálních
vozovek, přes vysoce zatížené páteřní komunikace až k odstavným plochám kontejnerových překladišť. Velká
část světových tunelů a tunelových soustav má vozovky zhotovené právě z asfaltových směsí. V minulosti se
stalo několik velkých tunelových požárů, při kterých došlo ke ztrátám na lidských životech. Mezi nechvalně
proslulé požární události v evropských tunelech patří např. požár pod vrcholem Mont-Blanc z roku 1999.
Jednalo se o požár 11,6 km dlouhého tunelu, který trval přibližně 53 hodin a vyžádal si 39 lidských životů.
Další tragickou událostí byl požár silničního tunelu pod masivem St. Gotthard ve Švýcarsku, který trval
přibližně 24 hodin a vyžádal si 11 obětí [1]. Z konstrukčního hlediska měly oba tyto tunely pouze jeden
tunelový tubus s obousměrným provozem. Vlivem těchto a dalších neštěstí se obrátila pozornost laické
i odborné veřejnosti k problematice požární bezpečnosti tunelů a oprávněnosti použití asfaltových vozovek
v tunelech.

V roce 1999 byla organizací PIARC publikována zpráva s názvem „Fire and Smoke Control in Road
Tunnels“ [2], která se týkala požární bezpečnosti v tunelech. Tato zpráva srovnávala 2 povrchy vozovek
v tunelech – asfaltový a cementobetonový kryt. Základním stanoviskem dokumentu bylo, že „vozovka
zhotovená z asfaltového betonu nemá významný negativní dopad na požár a může být v tunelech použita“ [3].
V ČR je v současné době problematika vozovek v silničních tunelech řešena normou ČSN EN 73 7507 –
Projektování tunelů pozemních komunikací [4]. V této normě je uvedeno, že pro tunely delší než 1000 m je
požadováno použití výhradně cementobetonového krytu.

Kromě požadavků na požární bezpečnost a chování povrchu vozovky při požáru jsou na vozovky
v tunelech kladeny požadavky také na protismykové a protihlukové vlastnosti povrchu, a požadavky na
životnost vozovky a její snadnou údržbu a opravitelnost.

2 TESTOVÁNÍ POŽÁRNÍCH VLASTNOSTÍ BĚŽNĚ
POUŽÍVANÝCH ASFALTOVÝCH VRSTEV

V letech 2014 – 2017 bylo v rámci projektu „Asfalty v silničních tunelech“ TA 04031642 provedeno mnoho
sérií požárních zkoušek na asfaltových površích. Jedním z cílů projektu bylo vyvinout zkušební zařízení,
které by umožňovalo simulovat vliv hoření automobilů na vozovku v tunelu při reálném požáru. Pro tyto
účely byly prováděny úvodní testy, při kterých byl zapálen osobní automobil stojící na asfaltovém povrchu.
Tyto testy se prováděly ve zkušebním tunelu VVUÚ a.s. v Ostravě – Radvanicích (Obr. 1). Testování
probíhalo při různých rychlostech proudění vzduchu – 2,5 m/s, 1,5 m/s a 0 m/s. Během zkoušek se měřily
teploty v okolí vozidla, na povrchu asfaltové vrstvy, a pod povrchem. Cílem těchto zkoušek bylo zjistit
reálné teplotního pole v okolí hořícího automobilu [5].

Zkušební vzorky
Pro testování požární odolnosti byly použity 3 asfaltové směsi: Asfaltový beton pro obrusné vrstvy
ACO 11+, Asfaltový koberec mastixový SMA 11 a Asfaltový koberec drenážní PA 8. Podklad těmto
vrstvám tvořila směs Asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16 +, a v jednom případě směs s vysokým
modulem tuhosti (VMT) o mezerovitosti nižší, než 2%. Z uvedených směsí byly vyrobeny zkušební
dvouvrstvé desky o rozměrech 300 mm⇥ 500 mm. Tloušťka obrusné vrstvy byla v případě použití asfaltové
směsi ACO 11 + nebo SMA 11 40 mm, v případě použití asfaltové směsi PA 8 byla tloušťka 30 mm. Na ložní
vrstvu byl aplikován spojovací postřik z 60 % asfaltové emulze v množství 0,25 kg/m2 zbytkového asfaltu.
Celková tloušťka zkušebních desek byla 90 mm. Tyto zkušební desky byly vyrobeny pomocí segmentového
zhutňovače desek.

Zkušební zařízení pro testování požární odolnosti
Dle zjištěného teplotního pole v rámci prvotních zkoušek bylo navrženo zkušební zařízení, které simuluje
vliv hoření automobilu na povrch vozovky. Toto zařízení se skládá z pevné a pohyblivé části. Pevnou
část tvoří pracovní stůl o rozměrech 1⇥ 2 m, na který je možno umístit zkušební vzorek z asfaltové směsi.
Pohyblivou část tvoří otočné rameno s tepelným zdrojem, kterým je kónický elektrický sálavý panel.
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Toto zkušební zařízení tak umožňuje přesouvat sálavý panel nad pracovní plochou. Zkušební zařízení je
zobrazeno na (Obr. 2).

Během zkoušení jsou na pracovní ploše zařízení umístěny za sebou 2 zkušební desky z asfaltového
souvrství. První zkušební deska je vždy pod sálavým panelem a druhá deska je mimo sálavý panel. Tepelný
zdroj je umístěn 9 cm nad povrchem asfaltového vzorku a působí na něj teplotou 850 °C – 900 °C po dobu
20 minut. Po sérii prvotních testů byla doba vystavení účinkům vysokých teplot prodloužena na 30 minut.
Rychlost proudění vzduchu během zkoušky je stanovena 1,5m/s. Pro sledování vývoje teploty vzorku
jsou na povrchu umístěny termočlánky (T0 – T7), resp. pod povrchem v hloubce 40 mm (termočlánky T8
a T9). Umístění termočlánků je znázorněno na (Obr. 3).

Během zkoušky se sledovaly tyto vlastnosti:

• Změna teploty v průběhu zkoušky na povrchu vzorku a pod obrusnou vrstvou.

• Okamžik vzplanutí vzorku.

• Šíření plamene po povrchu (z prvního zkušební desky vystavené účinkům vysokých teplot na druhou
desku).

• Celkový stav vzorku, odpadávání či poškození asfaltové vrstvy.

Po provedení výše popsané zkoušky se provádí zkouška měknutí povrchu (Obr. 8), která simuluje
vliv ohřátého povrchu na případné boření vozidel hasičského záchranného sboru. Tato zkouška je prová-
děna pomocí statického zatěžování povrchu ručním hydraulickým válem na tlačnou desku o rozměrech
100⇥ 100⇥ 25mm s tlakovou silou 20 kN a dotykovým tlakem 2MPa (dotykový tlak hnané nápravy
nákladního automobilu se uvádí maximálně 1 MPa).

Výsledky prvotních požárních zkoušek
Z prvotních zkoušek požární odolnosti asfaltových směsí vyplynula následující zjištění [5]:

• Nízká mezerovitost asfaltových směsí (pod 2%) negativně ovlivňuje odolnost proti měknutí vrstvy
(asfaltová vrstva se po zahřátí vlivem zvětšení objemu pojiva stává tvárnou hmotou).

• U asfaltového koberce mastixového SMA 11 došlo vlivem zahřátí k vystoupení pojiva s filerem na
povrch, které pak podporovalo hoření a šíření plamene po povrchu. Při zkoušce měknutí povrchu
došlo k popraskání vzorku.

• Nejlepších výsledků dosáhl vzorek z asfaltové směsi typu asfaltový koberec drenážní PA 8. Zde
docházelo pouze k minimálnímu šíření plamene po povrchu a směs vykazovala dobrou odolnost proti
zatížení tlakem.

3 VÝVOJ ASFALTOVÉ SMĚSI
Vzhledem k výsledkům prvotních zkoušek byla pro další vývoj vybrána směs asfaltového koberce drenážního
PA o zrnitosti 8mm. Pro účely vozovky v silničních tunelech, kde je kladen důraz mimo jiné i na
snížení hluku od dopravy, byl do této směsi použit asfalt modifikovaný pryžovým granulátem (CRmB).
Vyvíjená směs byla postupně testována z hlediska požární odolnosti a optimalizována. Byl použit asfalt
70/100 modifikovaný pryžovým granulátem. Navržená směs obsahuje 6,5% pojiva, její mezerovitost je
17%. V (Obr. 4) lze vidět čáru zrnitosti navržené asfaltové směsi. Tato asfaltová směs byla podrobena
laboratorním funkčním zkouškám. Mezi důležité požadavky, které jsou kladené na asfaltový koberec
drenážní, patří odolnost vůči vodě a odolnost vůči ztrátě částic.
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Odolnost vůči účinkům vody
Zkouška odolnosti proti vodě byla provedena dle normy ČSN EN 12697-12 [6]. Při této zkoušce se stanovuje
poměr pevností v příčném tahu ITSR tzv. suchých těles (tzn. těles, která nebyla vystavena účinkům vody)
a tzv. mokrých těles, která byla vystavena účinkům vody po dobu 3 dnů. Pro asfaltové koberce drenážní
je dle národní přílohy normy ČSN EN 13108-7 [7], požadována hodnota ITSR minimálně 70 %, v případě
vysoce zatížených komunikací třídy dopravního zatížení S, I a II pak 80 %. Navržená asfaltová směs dosáhla
hodnoty ITSR = 78,3%, což téměř splňuje požadavek na vysoce zatížené pozemní komunikace.

Odolnost vůči ztrátě částic
Odolnost vůči ztrátě částic byla prováděna dle normy ČSN EN 12697-17+A1 [8]. Tato zkouška se provádí
tak, že vždy jedno Marshallovo těleso je vhozeno do otlukového bubnu a po 300 otáčkách bubnu se těleso
vyjme a zaznamená se váhový úbytek. Výsledkem zkoušky je hodnota ztráty částic PL, která je poměrem
váhového úbytku zkušebního tělesa vůči původní hmotnosti tělesa před zkouškou. Požadavek na odolnost
vůči ztrátě částic je opět stanoven v národní příloze normy ČSN EN 13108-7 [7]. Požaduje se, aby hodnota
ztráty částic PL byla maximálně 30%, pro vozovky s nejvyšší třídou dopravního zatížení S a I smí být
ztráta částic PL jen 15%. Zkoušená asfaltová směs dosáhla hodnoty PL = 8,9% a splňuje tak tento
požadavek.

4 POŽÁRNÍ TESTY NA NAVRŽENÉ ASFALTOVÉ SMĚSI

Zkušební vzorky s použitím výztužných mříží
Pro testování požární odolnosti na zkušebním zařízení byly vyrobeny zkušební desky sestávající z asfaltového
souvrství, kdy obrusnou vrstvu tvoří navržená drenážní asfaltová směs PA 8 v tloušťce 30mm a ložní
vrstvu tvoří Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16 v tloušťce 60mm. Mezi tyto vrstvy byla navíc
vložena výztužná mříž ze skelných vláken. Rozměry desek a postup jejich výroby byl již popsán v kapitole 2
(Zkušební vzorky).

Pro testy požáru rozlité hořlavé kapaliny na povrchu byly vyrobeny velké zkušební desky o rozměrech
90 cm⇥ 140 cm, sestávající ze 2 asfaltových vrstev. Do ložní vrstvy byla použita asfaltová směs ACL 16 +.
Pro obrusnou vrstvu byly použity dvě různé směsi: PA 8 a ACO 11 +. Obrusná vrstva byla provedena
v tloušťce 30mm. Tyto velké vzorky byly vyrobeny do speciálních forem na obalovně v Rajhradicích
a hutněny pomocí silničního tandemového vibračního válce (Obr. 5).

Testování požární odolnosti
Požární odolnost byla testována na zkušebních vzorcích s navrženou směsí PA 8. Doba, po kterou působil
sálavý panel teplotou 850 °C na povrch vzorku, byla prodloužena na dobu 30 minut. Protože u prvotních
testů docházelo k borcení zkušebních vzorků do stran, zkušební vzorky byly umístěny do speciálního
ocelového rámu, který simuluje působení okolní vozovky. (Obr. 6) zachycuje zkušební vzorek během
zkoušky, na (Obr. 7) lze vidět graf s vývojem teplot naměřených pomocí jednotlivých termočlánků při
zkoušce. Z grafu je patrno, že nejvyšší dosažená teplota na povrchu byla v oblasti termočlánku T6, a to
cca 850 °C. V hloubce 4 cm pod povrchem bylo po 30 minutách zkoušky dosaženo teploty 400 °C – 500 °C
(termočlánky T8 a T9). Přibližně ve 12. minutě zkoušky (při teplotě povrchu 600 °C – 700 °C) začal povrch
vrstvy hořet mírným plamenem. Na (Obr. 8) je zachycen vzorek po zkoušce měknutí povrchu (zatížení
tlakem). Jak lze z obrázku vidět, vlivem dotykového tlaku 2 MPa nedošlo téměř k zatlačení vrstvy, natož
pak proboření do vrstvy. Lze také vidět, že nedošlo téměř k žádnému šíření plamene po povrchu na druhou
zkušební desku (bílý škraloup znázorňuje část povrchu, který hořel).

Požár rozlité hořlavé kapaliny na povrchu
Druhou z prováděných zkoušek bylo testování vlivu různého povrchu na požár rozlité hořlavé kapaliny.
Stejné množství paliva (10 l benzinu) bylo vylito na povrch dvou různých asfaltových vrstev, který byl
vymezen ocelovými obrubami, a ihned poté zapáleno (ve stejném čase). Zkoušky byly taktéž prováděny ve
zkušebním tunelu VVUÚ a.s. v Ostravě-Radvanicích. Na (Obr. 9) je zachycen průběh zkoušky v čase 15 s
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po zapálení. Lze si všimnout výrazného rozdílu, při hoření paliva na směsi asfaltového betonu pro obrusné
vrstvy ACO 11 + a na asfaltovém koberci drenážním PA 8. Nutno podotknout, že vlivem hoření paliva na
vrstvě ze směsi ACO 11 + došlo ke značné tvorbě kouře a ve zkušebním tunelu bylo po velmi krátké době
(cca 1 – 1,5 minuty) nedýchatelno.

V (Obr. 10) je zachycen graf s teplotami během hoření. U vzorku ze směsi ACO 11 + byly použity
termočlánky: T0 (4 cm pod povrchem), T1 (20 cm nad povrchem) a T2 (100 cm nad povrchem), u vzorku
ze směsi PA 8 byly termočlánky T3 (4 cm pod povrchem), T4 (20 cm nad povrchem) a T5 (1m nad
povrchem). Všechny termočlánky byly umístěny nad středem zkušebních těles, resp. v jeho středu. Lze si
povšimnout, že zatímco 20 cm nad povrchem vrstvy ze směsi ACO 11 + bylo dosaženo teploty 240 °C, nad
vrstvou drenážního koberce bylo ve stejném místě dosaženo teploty přibližně poloviční, tedy 120 °C. Ještě
výraznějšího teplotního rozdílu bylo dosaženo v hloubce 4 cm pod povrchem, kdy pod vrstvou ACO 11 +
byla naměřena maximální teplota 130 °C, zatímco maximální teplota pod směsí PA 8 byla jen 25 °C.

5 ZÁVĚR
Z provedených zkoušek vyplývá, že navržená směs Asfaltového koberce drenážního PA 8 (CRmB) dosahuje
velmi zajímavých výsledků z hlediska požární odolnosti. Zejména při zkoušce požáru rozlité hořlavé
kapaliny na povrchu se ukázalo, že drenážní schopnost této vrstvy působí velmi příznivě. Palivo vteče
rychle do pórů, téměř přestane hořet, a tím pádem vzniká jen minimum kouře. Naopak u vrstvy ze směsi
Asfaltového betonu pro obrusné vrstvy, která je téměř nepropustná, dochází k vyhoření většiny paliva
přímo na povrchu. Tato skutečnost vede k výraznému zvýšení teploty vrstvy, teploty nad povrchem
vozovky a vlivem hoření také ke značné tvorbě kouře. U asfaltového koberce drenážního během testování
požární odolnosti nedošlo k téměř žádnému šíření plamene po povrchu, a to i přes to, že povrch byl
vystaven teplotě 850 °C po dobu 30minut. Naopak k výraznějšímu šíření plamene po povrchu došlo
u vrstvy z Asfaltového koberce mastixového SMA 11. Lze to vysvětlit tím, že vlivem nižší mezerovitosti
vrstvy došlo při zahřátí vzorku k vystoupení pojiva na povrch, což podporovalo hoření. Navržená směs
asfaltového koberce drenážního vykazuje taktéž dobrou odolnost vůči měknutí po vystavení účinkům
požáru. Použití výztužné mříže ze skelných vláken pod obrusnou vrstvu odolnost vůči měknutí ještě více
zlepšilo a nedošlo téměř vůbec k zatlačení povrchu vlivem působení tlakového zatížení. Závěrem nutno
dodat, že pro dlouhodobé zachování uvedených výhod drenážního koberce je potřeba provádět pravidelné
čištění vrstvy. To se však v tunelech běžně provádí.
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Obrázky

Obr. 1 Zkouška požáru osobního automobilu.

Obr. 2 Zkušební zařízení pro simulaci účinků požáru v tunelu.
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Obr. 3 Umístění termočlánku na zkušebním vzorku.

Obr. 4 Čára zrnitosti navržené směsi PA 8 (CRmB).

324



Juniorstav 2018

Obr. 5 Hutnění velkých zkušebních vzorků v areálu obalovny v Rajhradicích.

Obr. 6 Zkušební vzorek PA 8 při zkoušce požární odolnosti.

Obr. 7 Vývoj teplot naměřených pomocí termočlánků při zkoušce požární odolnosti na vzorku PA 8.
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Obr. 8 Zkouška měknutí povrchu vzorku PA 8 (odolnost proti boření vozidla).

Obr. 9 Požár rozlité hořlavé kapaliny na povrchu (v čase 15 s od zapálení).

Obr. 10 Vývoj teplot naměřených pomocí termočlánků při zkoušce požáru kapaliny na povrchu.
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MĚŘENÍ ABSOLUTNÍHO SVISLÉHO POSUNU
DESKY PŘI RÁZOVÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠCE

POMOCÍ LASEROVÝCH SNÍMAČŮ

MEASUREMENT OF THE ABSOLUTE VERTICAL DISPLACEMENT
IN THE DYNAMIC PLATE LOAD BEARING TEST

Ondřej Bret*,1

Abstrakt
Příspěvek popisuje možnosti měření absolutního svislého posunu měřící desky při provádění rázové

zatěžovací zkoušky pomocí laserových snímačů. Parametr absolutního posunu desky je potenciálně vhodný
pro rychlou diagnostiku a měření geotechnických konstrukcí a konstrukčních vrstev dopravních staveb,
ale také jako jeden z parametrů pro modelování chování geotechnických konstrukcí. V textu je popsán
vývoj nového zařízení, konstrukční uspořádání měření a popis prototypu a pilotních měření v podmínkách
železniční trati.

Klíčová slova
Rázová zatěžovací zkouška, lehká dynamická deska, LDD, železniční stavby, dignostika

Abstract
This paper describes the possibility of measuring the Absolute vertical displacement in the dynamic

plate load bearing test using laser sensors. Absolute displacement parameter is potentially suitable for rapid
diagnostics and measurement of geotechnical structures and construction layers of transport structures,
but also as one of the parameters for modeling the behavior of geotechnical structures. The text describes
development of new equipment, design of measurement and prototype and pilot measurements in railway
track.
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Dynamic plate load bearing test, railway structures, diagnostics
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1 ÚVOD
Provádění rázových zatěžovacích zkoušek (RZZ) pomocí lehké dynamické desky je v současnosti jednou
z progresivních metod diagnostiky geotechnických vlastnostní realizovaných konstrukčních i technologických
vrstev pražcového podloží.. Přestože je za základní zkoušku pro posuzování a hodnocení únosnosti vrstev
stále považována především statická zatěžovací zkouška tuhou kruhovou deskou (podle ČSN 72 1006 [1]
resp. předpisu SŽDC S4 [2]), jsou zkoušky pomocí lehké dynamické desky (dále také jen "LDD") využívány
především pro hledání závad, slabých míst a predikování únosnosti jednotlivých vrstev a konstrukcí.
Měření pomocí lehké dynamické desky vychází z normy ČSN 73 6192 [3]. Měřící zařízení se skládá z desky
průměru 300 mm, vodící tyče, závaží a vyhodnocovací jednotky (viz obrázek 1). LDD je primárně určena
k zjišťování rázového modulu deformace Mvd, tato metoda pracuje s hodnotou zatlačení s zkušební
desky, které je po zahrnutí dalších parametrů (velikost rázové síly, poissonovo číslo materiálu) využito
k hodnocení vrstvy. Zkouška se provádí na urovnaném povrchu, desku je nutné osadit tak, aby dosedala
celou svoji plochou. Dále je osazena vodící tyč a kabelem propojena s vyhodnocovací jednotkou. Poté
jsou provedeny tři konsolidační rázy (některé metodiky [4] ještě před konsolidační rázy zavádí jeden ráz
dosazovací s menší dopadovou energií) následně jsou provedeny 3 měřící rázy. Výhodami zkoušky pomocí
LDD je oproti statické zatěžovací zkoušce zejména podstatně nižší časová náročnost (cca 10 - 20% času
trvání statické zkoušky) a také menší náročnost na potřebné zařízení - oproti statickým zkouškám není
potřebný rám pro zapření hydraulického válce (např. naložený nákladní automobil apod.). V neposlední
řadě má zařízení pro RZZ menší hmotnost, a tak je na stavbě či v terénu lépe přemístitelné. Zlepšování
zařízení a metodik pro provádění RZZ je tak potřebné, například právě ve vztahu k hledání slabých míst
a kontrole stavby před převzetím konstrukčních vrstev.

2 KONSTRUKCE MĚŘÍCÍHO ZAŘÍZENÍ
Všechny současné metodiky provádění zkoušek lehkou dynamickou deskou (resp. konstrukce zařízení)
zahrnují měření poklesu (dráhy) pouze v rámci jednoho rázu. Při měření prováděné série rázů není nijak
sledováno celkové zatlačení desky od začátku provádění zkoušky do jejího ukončení po sérii provedených
rázů. Celkové zatlačení od kumulovaných rázů však může být dalším výrazným vodítkem pro posouzení
geotechnických vlastností měřené konstrukce (vrstvy, souvrství) a může mít vypovídací hodnotu o kvalitě
prováděných zemních pracech. V rámci prováděného výzkumu tak bylo přistoupeno k úpravě a doplnění
stávající měřící sestavy tak, aby umožňovala měřit celkový svislý posun (tj. “zatlačení”) desky přes všechny
měřící rázy. Základními požadavky na nově navrhovanou sestavu jsou: možnost měření poklesu desky při
provádění rázové zatěžovací zkoušky a kompaktibilita se zařízením na provádění RZZ.

Umístění a volba snímačů
Na stávající měřící sestavě lehké dynamické desky pro RZZ je umístěn jeden snímač a to přímo ve
středu kruhové desky, takže zjištěná hodnota dobře zachycuje posun (zatlačení) desky. Umístění dalšího
(dalších) snímačů tak již bylo nutné zvolit mimo optimální středovou polohu. Při excentrickém použití jen
jednoho snímače, by však docházelo ke zkreslování výsledků a naměřená hodnota by nemusela odpovídat
skutečnému průměrnému zatlačení desky při provádění rázové zatěžovací zkoušky. Z těchto důvodů byl
pro měření absolutního svislého posunu zvolen počet tří snímačů, které při vhodném rozmístění po ploše
kruhu umožní vypočítat přesné zatlačení celé desky (jejího středu). Další otázkou byla volba vhodných
snímačů dráhy. Aby nebylo nutné mechanicky upravovat měřící desku, byly zvoleny laserové snímače
dráhy. Toto řešení je při konečném provádění zkoušky i efektivnější (rychlejší) a bezpečnější, neboť není
nutné mechanicky spojovat měřící zařízení (desku se snímači) a při neočekávaném velkém posunu nedojde
k poškození měřidel. S výhodu je také využito zapojení snímačů k měřící ústředně, které umožňuje
současný sběr množství dat a jejich snadnější vyhodnocení. Druhým klíčovým problémem předcházejícím
návrhu prototypu zařízení pro měření absolutní posunu měřící desky bylo zvolení refereční roviny pro
měření zatlačení desky. V úvahu připadaly konstrukce využívající k upnutí snímačů buď trojnožku
obdobného principu jako u polní statické zatěžovací zkoušky, nebo upnutí ke kolejnici. Zvažovány byly
i další konstrukční varianty nevhodné buď náročností časovou, konstrukční, nebo vyžadující složitou
instalaci neúnosně prodlužující zkoušku Upnutí snímačů k trojnožce umožňuje sice větší variabilitu použití
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zkoušky (konstrukční vrstvy, zemní vrstvy zcela mimo oblast železničních staveb) nicméně trojnožka má
nevýhodu v náročnosti přepravy (zejména “pěší” přepravy kolem koleje), a dále její instalací dochází
k narušení průjezdného prostoru, a celé měření včetně instalace by muselo být vždy časově zvládnutelné
mezi průjezdy vlaků. Zásadním požadavkem by pak bylo i případné alespoň nouzové rozebrání měřící
sestavy ve velmi krátkém čase. Ze zmínených variant tak bylo nakonec zvoleno upínání ke kolejnici. Toto
řešení sice zužuje možnost použití “jen” na vrstvy kolejového lože a případné měření na vrstvách v kopaných
sondách v koleji nebo její blízkosti. Pro ověření principu tohoto měření je toto uspořádání však zcela
dostačující. Dalšími výhodami pak je návrh a výroba zařízení “na míru”, z čehož v důsledku plyne jak
rychlá instalace na místě měření v trati, tak i návrh takové konstrukce upnutí, umožňující ponechání
základních částí i po dobu průjezdu vlaku, aniž by byla narušena bezpečnost provozu (nebo se riskovalo
poškození zařízení). Před výrobou prototypů bylo ještě nutné ověřit, zda prováděním rázové zatěžovací
zkoušky v blízkosti koleje nedochází k významnějším pohybům na samotné kolejnici, které to by mohlo
měření ovlivnit. Toto bylo ověřeno pomocí velmi přesné nivelace, kdy byla sledována stálost výšky temene
kolejnice během provádění rázových zatěžovacích zkoušek v ose koleje i v oblasti za hlavami pražců. Tento
exporiment provedený jak na čistém, tak znečištěném kolejovém loži potvrdil, že při provádění rázových
zkoušek LDD nedochází k pohybům kolejnice ovlivňujícím měření.

3 VÝROBA PROTOTYPŮ
Po stanovení postupu upnutí a volbě snímačů mohlo být přistoupeno k výrobě prototypu. První prototyp,
na kterém byly optimalizovány detaily sestavení a upnutí, byl vyroben ze dřeva. S dřevěným prototypem
bylo provedeno i ověřovací měření včetně zapojení laserových snímačů v mezipražcovém prostoru zřízeném
v prostorách laboratoří (Obr. 2). Na základě získaných zkušeností s dřevěným prototypem byl navržen
funkční vzorek z dílů kovových is využitím slitin pro snížení hmotnosti celého zařízení. Konstrukce byla
rozdělena na tři samostatné díly tak, aby jednotlivé dílce umožňovali vysokou variabilitu av případě
realizace konstrukčních nebo jiných zlepšení umožňovali nahrazení jen zvolených částí, ne celého zařízení.
První (upínací) díl zajišťuje vhodné upnutí k patě a stojině kolejnice tak, aby instalací zařízení nebyl
ohrožen ani narušen drážní provoz. Tento dílec musí respektovat tvar příslušné kolejnice, prototyp je určen
pro měření na tratích s kolejnicemi tvaru 49E1 (S49). Pro měření na jiných kolejnicích postačuje záměna
tohoto dílu. Druhý díl ("mezikus”) zajišťuje spojení upínacího dílu a dílu měřícího. Pro prototyp byla
zvolena taková délka, aby umožnila měření rázové zkoušky buď v ose koleje, nebo v oblasti za hlavou
pražců. I u tohoto dílu však jeho záměnou lze v budoucnu bez problémů provádět měření I v jiných
místech. Třetí (měřící) díl pak umožňuje upnutí sady tří laserových snímačů různých konstrukcí (prototyp
je kompaktibilní s různými snímači opto NCDT výrobce Micro-Epsilon). Tento díl je navržen s ohledem jak
na provádění rázové zkoušky tak umožňuje výškovou rektifikaci aby bylo dosaženo optimální vzdálenosti
laserových snímačů polohy od měřené desky.

4 PILOTNÍ MĚŘENÍ
První pilotní měření v podmínkách reálné železninční trati proběhlo 19. 12. 2017 v oblasti Hostivice –
Jeneček, poblíž železniční zastávky Hostivice – U hřbitova cca v km 0,8 na spojovacím úseku tratí číslo 122
a 121 (Obr. 3). V rámci tohoto měření byla ověřena funkčnost měřící sestavy, zapojení snímačů, nastavení
měřící ústředny, a sběr prvních dat. Rázová zatěžovací zkouška byla prováděna na povrchu štěrkového
lože v ose koleje. Postup zkoušky byl zvolen podle ČSN 73 6192 [3]. Musí být však opět zdůrazněno,
že šlo o pilotní měření a to ve značně nestandardních klimatických podmínkách – teplota vzduchu se
během měření pohybovala okolo -2 °C ai kolejové lože bylo promrzlé a se sněhem. Během měření však
nedošlo k žádným kritickým obtížím a sběr prvních dat tak proběhl úspěšně. Po provedení měření byly
vyhodnoceny a srovnány hodnoty naměřené laserovými snímači a zaznamenané pomocí měřící ústředny
(LS) a záznamovou jednotkou lehké dynamické desky (LDD). (Obr. 4) ukazuje hodnoty zaznamenané měřící
ústřednou – tedy hodnoty z laserových snímačů, Na grafu je velmi dobře patrné provedení všech šesti rázů
a související zatlačení desky. Doba celé zkoušky (tj. 6 rázů) byla méně než jedna minuta, konkrétně cca 40 s.
Porovnání hodnot z snímačů az měřící jednotky LDD je graficky zpracováno na (Obr. 5). Zde je srovnán
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výstup ze záznamové jednotky LDD s průměrným zatlačením desky vyhodnoceným z laserových snímačů.
Toto srovnání je provedeno hned pro první ráz s největší deformací (na grafu 1 cca v čase 1 s). Patrná
je na grafu jak různá vzorkovací frekvence (LDD 6000 Hz po 25 ms, LS frekvence 500 Hz po dobu 60 s)
tak nesoulad zjištěných hodnot zatlačení. Ten je nejpravděpodobněji způsoben mírně odchylnou polohou
těžiště trojúhelníka určujícího rovinu laserových snímačů od středu desky, kde je umístěn snímač pro
LDD. To pak má za následek právě mírné zkreslení naměřených hodnot. Velmi zajímavý je i další průběh
pohybu desky. Zatímco snímač zabudovaný v LDD končí měření rázů po cca 25 ms, měření laserovými
snímači nám umožňuje sledovat chování desky v delším časovém horizontu. Z tohoto sledování vyplývá, že
maximální deformace od rázu byla v tomto případě trvalá (plastická), a elastická část předpokládaná jen
z průběhu sledovaného na zařízení LDD je jen odlehčením desky před jejím definitivním dosednutím v nové
poloze. Definitivní poloha (zatlačení desky) tak, jak je vidět, témeř přesně odpovídá právě maximálnímu
zatlačení v průběhu rázu. Toto však není v rozporu z očekávanou konsolidací vrstvy během prvního rázu.
Obdobné srovnání je tak provedeno i pro 5. ráz na (Obr. 6) (Obr. 4) v čase cca 33 s, kde již konsolidace
proběhla. I zde je vidět souběh dat z LDD a LS. Na rozdíl od prvního rázu však trvalá deformace dosahuje
jen asi 30% okamžité elastické deformace během rázu patrné ze záznamové jednotky LDD.

5 ZÁVĚR
Absolutní svislý posun (zatlačení) měřící desky při provádění rázové zatěžovací zkoušky se jeví jako možný
doplňující parametr pro hodnocení prováděných geotechnických vrstev a hledání slabých míst zemních
konstrukcí případně pražcového podloží. Po vývoji a výrobě funkčního vzorku zařízení, umožňujícího
zjišťovat absolutní svislý posun desky a provedení pilotního měření lze konstatovat, že je možné tento
parametr zjišťovat iv podmínkách reálných železničních tratí a zahájit tak sběr dat umožňující budoucí
podrobné zkoumání. I již naměřená pilotní data ukazují velmi zajímavé výsledky a pomáhají lépe pochopit
chování pražcového podloží, zejména v souvislosti s prováděním rázové zatěžovací zkoušky. Vyrobený
prototyp zařízení i volba snímačú splnily na ně kladené nároky, a je možné shodnou sestavu bez výraznějších
úprav použít v dalších fázích výzkumu pro další sběr dat.
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Obrázky

Obr. 1 Měřící zařízení pro provádění a záznam RZZ.

Obr. 2 Práce s dřevěným modelem vyvíjeného zařízení v laboratoří.
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Obr. 3 Pilotní měření s funkčním vzorkem zařízení v železniční trati u zast. Hostivice - U hřbitova.

Obr. 4 Záznam z měřící ústředny.
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Obr. 5 Srovnání dat z laserových snímačů a jednotky LDD pro 1. ráz.

Obr. 6 Srovnání dat z laserových snímačů a jednotky LDD pro 5. ráz.
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KVALITA KOLEJE V PRŮBĚHU ČASU

THE QUALITY OF TRACK OVER TIME

Erik Dušek*,1

Abstrakt
Článek se zabývá možnostmi zkoumání vývoje kvality koleje v průběhu času. Kvalita koleje se hodnotí
podle hodnot jednotlivých geometrických parametrů koleje. Kolej se hodnotí buď úsekově, nebo lokálně.
Při lokálním způsobu hodnocení se hledají potenciální problematická místa, zatímco v úsekovém jde
o posuzování částí železniční trati, které posléze slouží k plánování údržbových prací. Podrobné zkou-
mání trendu kvality koleje a následné vyhodnocování získaných dat pomáhá k ekonomickému využívání
prostředků na udržování železniční sítě. Součástí článku je i prvotní vyhodnocení dat ze zkušebního úseku.

Klíčová slova
Kvalita koleje, geometrické parametry koleje, trať, údržba, měření

Abstract
The contribution is focused on possibilities of examining the track quality over time. The quality of track
is rated based on individual parameters of track geometry. The track is rated either by sections or locally.
The track rating by sections consists of researching of potential problematic spots, while the local track
rating consists of judging parts of the railway tracks which serves as a foundation for maintenance planning.
Thorough examination the track quality development and subsequent evaluation or the measured data
contributes to more economical use of resources for maintenance of the railway network. The article also
brings first evaluation of the measured data from the test track section.
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Quality of track, track geometry, track, maintenance, measurement
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1 ÚVOD
Železniční doprava je navzdory zažitým předsudkům perspektivní způsob cestování v České republice.
Svědčí o tom například počet přepravených cestujících vlaky Českých drah, který se v roce 2015 vyšplhal
na 169,7 milionů [1]. Mezi hlavní faktory ovlivňující konkurenceschopnost železnice vůči ostatním druhům
dopravy patří cena jízdenek, pohodlí při přepravě, cestovní doba a v neposlední řadě také množství
nepravidelností v dopravě. Dobrým příkladem, jak může vypadat souboj mezi jednotlivými druhy dopravy
je trasa mezi Prahou a Brnem, dvěma největšími českými městy. Přestože je dálnice D1 téměř o 50 km
kratší než železniční trať spojující metropole Čech a Moravy, stále více cestujících v posledních letech volí
namísto automobilové dopravy cestu vlakem. Mezi roky 2010 a 2016 se k tomuto kroku odhodlalo již více
než 800 tisíc lidí, což znamená přibližně 270% nárůst [2]. Jedním z nejvýraznějších faktorů, které tento
fenomén způsobily, je bezesporu množství nepravidelností v dopravě na trase spojené s rekonstrukcí dálnice
D1, která donutila nemalou část řidičů přehodnotit svoje priority a zvolit spolehlivější způsob přepravy.
Z toho vyplývá, že plánování oprav a údržby infrastruktury má velký vliv na výskyt nepravidelností
v železniční a silniční dopravě.

Výdaje na údržbové a obnovovací práce na železnici dosáhly v roce 2015 více než 11miliard Kč [3].
To z nich dělá důležitou položku v rozpočtu Správy železniční dopravní cesty, která se o železniční síť
v České republice stará. Aby byla železniční doprava i nadále konkurenceschopná vůči ostatním druhům
přepravy, je velmi důležité se zabývat účelným využíváním prostředků při plánování výluk, při nichž
se obnova a údržba stávající infrastruktury provádí. Správně plánovaná a prováděná údržba sice může
snížit množství nepravidelností v dopravě na minimum, nedokáže však ovlivnit další faktory ovlivňující
konkurenceschopnost železnice. Jedním z nich je i cestovní doba, jež úzce souvisí s maximální rychlostí,
jakou může vlak v konkrétním místě na železniční trati dosáhnout. Modernizací železniční sítě lze maximální
rychlost na některých tratích zvýšit. Můžeme tedy říct, že efektivnějším využíváním prostředků na údržbu
infrastruktury může být část peněz, která se ušetří, použita na potřebnou obnovu železničních tratí nebo
dokonce na výstavbu nových vysokorychlostních tratí, které mají ještě větší potenciál v souboji mezi
jednotlivými druhy dopravy.

2 ÚDRŽBA A OBNOVA
Existuje několik různých přístupů k plánování údržby železničních tratí.

Pravidelná údržba
Pravidelná údržba spočívá v rozdělení všech tratí do kategorií podle toho, jak jsou důležité a jak hodně
jsou využívané. Pro jednotlivé součásti infrastruktury se pak stanoví intervaly pro jejich údržbu či výměnu,
s ohledem na míru opotřebení a kategorii trati, na které jsou použity. V reálu však působí celá řada
faktorů, které způsobí, že konkrétní součást někde vydrží déle, zatímco jinde může degradovat rychleji.
U předem plánované údržby dochází k tomu, že některé součásti budou vyměněny dříve, než skončí jejich
životnost. To znamená, že takovýto přístup není příliš ekonomický.

Údržba podle stavu
Druhý přístup klade důraz na pravidelné kontroly stavu železniční sítě. Tyto kontroly jsou prováděny
různými typy měřících prostředků od ručního vybavení, jako je rozchodka nebo měřící vozík KRAB,
až po velké a komplikované přístroje, jimiž jsou menší měřící drezína (MD) a větší měřící vůz (MV).
Měří se při nich geometrické parametry koleje (GPK), jež indikují technický stav součástí infrastruktury.
Na základě naměřených hodnot jednotlivých GPK jsou určena problematická místa a úseky, které je
třeba podle jejich závažnosti opravit buď okamžitě, anebo až při příští pravidelné údržbě. Tento přístup
umožňuje efektivnější využívání prostředků na údržbu a obnovu infrastruktury. V praxi však vede k tomu,
že se opravují pouze nejzávažnější poruchy a méně významnější části železniční sítě postupně chátrají, až
nezbývá nic jiného, než je kompletně zrekonstruovat.
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Vylepšená údržba podle stavu
Tím se tedy dostáváme ke třetímu přístupu, který spočívá ve vylepšení údržby podle stavu o statistickou
analýzu naměřených dat. Hlavní nevýhodou předchozího přístupu je to, že nasbíraná data se použijí pouze
jednou a nikdo nesleduje vývoj degradace tratí dlouhodobě. Databáze naměřených dat je přitom zdrojem
cenných informací a lze ji využít pro předpověď vývoje kvality koleje. Správci jednotlivých tratí tak mají
přehled o tom, kdy budou muset naplánovat údržbové práce a která problémová místa je lepší raději
rovnou zrekonstruovat. To logicky přispěje k účelnějšímu využívání prostředků a možná i k příznivějšímu
pracovnímu prostředí ve firmách či odděleních, které se o údržbu starají, jelikož budou mít lepší přehled
o tom, kdy o jejich služby bude zájem.

3 KVALITA KOLEJE
Kvalita koleje se hodnotí za pomocí geometrických parametrů koleje (GPK), které se měří nejčastěji
měřícím vozem, který jede po koleji a každých 25 cm zapíše jejich hodnoty. Mezi ně patří rozchod koleje
(RK), převýšení koleje (PK), směr koleje (SK) a výška koleje (VK). Tyto parametry poskytují obraz
o tom, jak skutečný stav koleje odpovídá projektovanému. Parametry se porovnávají s mezními hladinami,
jejichž hodnoty závisí na rychlostním pásmu. Označují se mez neodkladného zásahu (Immediate Action
Limit - IAL), mez zásahu (Intervention Limit - IL) a mez sledování (Alert Limit - AL) [4].

Hodnocení se provádí dvěma způsoby, a to buď lokálně, nebo úsekově. Lokální přístup slouží k odhalení
lokálních defektů, kde některý z parametrů překročil svoji mezní hladinu. V úsekovém hodnocení se
kolej rozdělí na části délky 200 m [5]. Pro každou část se pomocí statistické analýzy vypočítají výběrové
směrodatné odchylky (VSO) jednotlivých parametrů [5], [6] a [7]. VSO příslušného parametru se spočítá
podle vztahu

y =

vuut 1

N � 1
·

NX

i=1

(x
i

� x)2 (1)

kde je
y výběrová směrodatná odchylka příslušného parametru,
N celkový počet vzorků měření,
x
i

vzorek měření (hodnota parametru v určitém místě) a
x průměr vzorků měření (odhad střední hodnoty).

Tyto odchylky vypovídají o tom, jak hodně jsou hodnoty parametrů rozptýlené, tj. měří se jimi „hladkost“
směrového a výškového průběhu koleje a průběh rozchodu a převýšení, jenž souvisí se vzájemnou polohou
kolejnicových pásů.

Analýza vývoje kvality koleje
Výzkumníci z mnoha zemí světa používají k předpovědi vývoje kvality koleje lineární regresi metodou
nejmenších čtverců VSO jednotlivých parametrů v závislosti na čase [5], [6] a [7]. Ve skutečnosti však
vývoj kvality koleje závisí hlavně na její provozní zátěži (hmotností projetých vlaků), a proto by měly
být regresní funkce prováděny VSO v závislosti na provozní zátěži. V případě že je provozní zátěž koleje
v průběhu času konstantní, můžeme dělat regrese VSO v závislosti na čase. Tvar lineární regresní funkce
je v následujícím vztahu:

y = b
1

+ b
2

· t (2)

kde je
b
1

první parametr regresní funkce,
b
2

druhý parametr (směrnice) regresní funkce,
y výběrová směrodatná odchylka a
t čas (provozní zátěž).

Rovnice regresní funkce se sestaví pro každou VSO a odpovídající hodnotu času (provozní zátěže).
Hodnoty VSO dají sloupcový vektor Y . Z druhé části rovnice se sestaví matice plánu T , v jejímž prvním
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sloupci jsou všechny prvky rovny 1 a v druhém sloupci jsou hodnoty času (provozní zátěže). Odhady
parametrů regresní funkce se potom získají maticovým vztahem:

bB = (TT · T )�1 · TT · Y (3)

kde bB je sloupcový vektor odhadů parametrů regresní funkce, který lze také označit jako nejlepší nestranný
lineární odhad.

Směrnice udává sklon (rychlost vývoje kvality koleje) a první parametr určuje svislý posun lineární
funkce. Pomocí vztahů (2) a (3) lze získat regresní funkci, která bude mít jiný tvar pro každý parametr na
zvolené části koleje.

4 VYHODNOCENÍ DAT Z MĚŘÍCÍHO ÚSEKU

Měřící úsek a provedená měření
Zkušební úsek se nachází na dvoukolejné trati celostátní dráhy č. 330 (podle jízdního řádu) z Přerova
do Břeclavi v prostoru železniční zastávky Rohatec. Traťová rychlost v úseku je 160 km/h, (rychlostní
pásmo 3). Délka měřícího úseku je 1000 m. Staničení trati roste směrem z Břeclavi do Přerova (Obr. 1).
Úsek leží kromě krátkého prostého kružnicového oblouku s poloměrem R = 95000 m ve směrové přímé [8].
Osová vzdálenost kolejí je 4 m. Podélné sklony na trati v tomto místě jsou malé a většina úseku je ve
sklonové přímé. Nacházejí se zde pouze 2 lomy sklonu.

Sledovaný úsek prošel rekonstrukcí v letech 1997 až 1998. Železniční svršek tvoří kolejnice 60 E2 na
betonových pražcích B91 S/1 s pružným upevněním W 14. Obě koleje jsou svařeny do bezstykové koleje.
Železniční spodek je v tomto místě poměrně členitý. Je tvořen náspem až do km 108,9, kde přechází
v zářez. Odvodnění je tvořeno oboustranným zpevněným příkopem, který se na začátku zářezu mění na
příkopový žlab UCB 0. V km 109,2 začínají na obou stranách vnější nástupiště železniční zastávky délky
250 m [8].

Dopravní provoz na železniční trati je smíšený a provozní zátěž se pro každou kolej liší. Na koleji č. 2
se pohybuje asi o třetinu více zátěže [8]. To značí, že nákladní vlaky jezdí více naložené z Přerova do
Břeclavi, což je nejspíše spojené s vývozem za hranice.

První měření na nově zřízeném zkušebním úseku bylo na konci roku 2014, kdy také došlo k podbití obou
kolejí. Cílem prvních měření bylo změřit výšky kolejnicových pásů přesnou nivelací ještě před zahájením
údržbových prací. Intervaly mezi měřeními byly ze začátku kratší a postupně se prodlužovaly, s ohledem
na chování čerstvě podbitých kolejí, které mají tendenci sedat nejrychleji ihned po podbití. Od pátého
měření byla každá z kolejí navíc prozkoumána měřícím vozíkem KRAB, jenž umí měřit všechny základní
geometrické parametry koleje (GPK).

Vyhodnocení dat
Z naměřených GPK byly na každé 200m části koleje spočítány výběrové směrodatné odchylky (VSO)
podle vztahu (1). 200 m části se nachází mezi sudými hektometry (km 108,6, 108,8, 109,0 atd.), takže pro
každou kolej byly stanoveny 4 hodnoty VSO pro všechny 4 parametry. Na obou kolejích byly na každé
části a každý z GPK stanoveny lineární regresní funkce podle rovnice (2). Parametry regresní funkce
byly určeny podle vztahu (3). Z výšek změřených pomocí přesné nivelace byly vypočteny poklesy nivelet
kolejnicových pásů obou kolejí. Ty poslouží k lepšímu pochopení výstupů z úsekového hodnocení kvality
koleje (analýza VSO).

Interpretace výsledků
Vzhledem k tomu, že je měřící úsek téměř přímý, odchylky směru koleje (SK) nedosahují příliš vysokých
hodnot a jsou v průběhu času přibližně konstantní. Hodnoty odchylek rozchodu koleje (RK) jsou taky nízké
a po změně hodnot mezi prvním a druhým měřením jsou rovněž konstantní. Princip metody a chování
kvality koleje tedy bude lépe vidět na zbývajících dvou parametrech, kterými jsou převýšení koleje (PK)
a výška koleje (VK). Grafy výběrových směrodatných odchylek v závislosti na čase s regresními funkcemi
byly vytvořeny pro více zatíženou kolej č. 2.
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Na (Obr. 2) můžeme vidět, že VSO převýšení koleje v průběhu času postupně stoupají, což přímo
souvisí s tím, jak po koleji jezdí vlaky. Dále je také zřejmé, že se kvalita jednotlivých částí koleje zhoršuje
odlišnou rychlostí. Tento efekt dokládají i hodnoty směrnic regresních funkcí, které jsou v posledních
dvou úsecích znatelně vyšší než u prvních dvou. VSO převýšení koleje v těchto úsecích překračují mezní
hladinu pro okamžitý zásah (IAL) rychlostního pásma 3. Ve dvou úsecích byly regresní přímky proloženy
pouze posledními třemi body, aby nebyl jejich tvar zkreslen VSO z prvního měření, které se vymykají
společnému trendu. Tento jev lze vysvětlit rychlým sedáním, které probíhá po podbití a je způsobené tím,
jak se načechraná zrna kameniva kolejového lože hledají stabilní polohu.

VSO výšky koleje jsou výrazně nižší než VSO převýšení koleje, což můžeme vidět na (Obr. 3). Směrnice
regresní funkce s nejvyšší hodnotou odpovídá nižším hodnotám směrnic regresních funkcí v grafu VSO
převýšení koleje (Obr. 2). Zajímavé je, že VSO z prvního měření byly natolik odlišné od zbytku, že nebyly
proloženy regresní přímkou v žádném z úseků. Podobně jako u převýšení, nejvyšší hodnotu směrnice
regresní funkce lze najít v předposledním úseku.

Abychom lépe pochopili, co se v jednotlivých místech měřícího úseku děje, podíváme se teď na relativní
poklesy nivelety levého kolejnicového pásu koleje č. 2 na (Obr. 4). Relativní svislé poklesy jsou vztažené
k výškám z druhého měření (vyznačeno červeně), které bylo provedeno krátce po podbití koleje. Poklesy
z prvního měření (vyznačeno černě) byly změřeny ještě před podbitím, takže dosahují mnohem větších
hodnot než poklesy z ostatních měření. V legendě v pravé části grafu je vyznačeno číslo měření a datum,
kdy proběhlo (ve formátu rok·měsíc·den). V grafu si lze všimnout, že se podbitá kolej postupně vrací do své
původní polohy. Dále je vidět, že rychlost klesání byla ze začátku rychlejší, s tím jak první měření probíhaly
v týdenních rozestupech, a potom se zpomalila, kvůli čemuž další měření byly prováděny v rozestupech
několika měsíců. Velké poklesy v místě příčných řezů v druhé polovině zkušebního úseku vysvětlují vyšší
rychlost zhoršování kvality koleje v posledních dvou částech koleje č. 2, které jsme mohli vidět v grafu
VSO převýšení koleje na (Obr. 2).

5 ZÁVĚR
Model pro předpověď vývoje kvality koleje má hned několik potenciálních využití. V první řadě je
základním nástrojem efektivní údržby, jak bylo již popsáno výše. Dále je s jeho pomocí možné hledat
poruchy v podloží železniční trati nebo v konstrukci železničního spodku, které se projevují krátkými
cykly mezi opravami GPK. Zkušenosti s chováním různých druhů podloží nebo konstrukcí železničního
spodku mohou být využity při výběru nejvhodnějšího druhu konstrukce železničního spodku. Model také
může poskytovat podklady k hodnocení práce jednotlivých stavebních strojů nebo firem, které na údržbě
nebo obnově infrastruktury pracují.

Poděkování
Děkuji Miloši Tinkovi za poskytnutí grafu relativních poklesů (Obr. 4).
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Obrázky

Obr. 1 Schéma situace zkušebního úseku v Rohatci.

Obr. 2 Graf výběr. směrodat. odchylek převýšení koleje č. 2.
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Obr. 3 Graf výběr. směrodat. odchylek výšky koleje č. 2.

Obr. 4 Graf relativních poklesů nivelety levého pásu koleje č. 2.
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TRENDY V MĚŘENÍ PARAMETRŮ
ŽELEZNIČNÍCH KONSTRUKCÍ NA ZKUŠEBNÍCH

ÚSECÍCH

TRENDS IN THE MEASUREMENT OF THE PARAMETERS OF THE
RAILWAY STRUCTURES ON TEST SECTIONS

Viktor Nohál*,1

Abstrakt
Článek se zabývá současnými trendy v získávání informací o chování železničních konstrukcí při pojezdu
vlakových souprav, které jsou zdrojem dynamického působení na železniční konstrukci. Popisuje používané
metodiky k měření jednotlivých parametrů a snaží se nastínit jejich další možný vývoj. Snahou autora je
zhodnotit používané metodiky, které se dosud uplatňují zejména při získávání informací na zkušebních
úsecích železničních tratí a nastínit možnosti měření v masivnějším měřítku i na celostátních tratích.

Klíčová slova
Hluk, vibrace, posuny konstrukce, dynamická odezva, zkušební úsek

Abstract
The article deals with the current trends in obtaining information on the behavior of railway structures
when traveling train sets, which are a source of dynamic influence on the railway structure. It describes
the methodologies used to measure individual parameters and tries to outline their further possible
development. The aim of the author is to evaluate the used methodologies, which are still used especially
for obtaining information on test tracks of railway tracks and to outline the measurement possibilities on
a more massive scale as well as on national lines.

Keywords
Noise, vibration, construction shifts, dynamic response, test section
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1Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav železničních konstrukcí a staveb, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká
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1 ÚVOD
V technické praxi je snahou navrhovat konstrukce maximálně bezpečné, bezúdržbové a s minimálními
pořizovacími náklady. Toto je však cíl, kterého nelze u železničních konstrukcí zcela dosáhnout. Tyto
konstrukce jsou obecně nehomogenním systémem, který je vystaven cyklickému zatěžování pojezdem
vlakových souprav a působí na něj i další vnější vlivy. Zejména cyklickým zatěžováním železniční konstrukce
pojezdem vlakových souprav dochází k opotřebení a změně parametrů jednotlivých částí železniční
konstrukce. Se změnou jednotlivých parametrů se snižuje i bezpečnost celé konstrukce. Pro opětovné
zvýšení bezpečnosti na požadovanou úroveň je třeba provést odpovídající údržbu, která se primárně
sestává z podbití kolejového roštu a úpravě GPK. Pro informaci, kdy už je potřeba údržbu provést, by
bylo vhodné na železniční konstrukci zavést kontinuální měření rozhodujících parametrů.

2 ZKUŠEBNÍ ÚSEKY
Návrh železniční konstrukce vychází ze dvou základních principů, které se vzájemně prolínají. Prvním
principem je teoretický přístup k návrhu nové konstrukce, kdy na základě teoretických znalostí je proveden
prvotní návrh uspořádání železniční konstrukce a pomocí modelovacích metod je ověřena základní funkčnost
navrženého systému.

Druhým principem jsou experimentální zkoušky navržené konstrukce v reálných podmínkách za účelem
ověření všech aspektů návrhu. Experimentální zkoušky je možno provádět v laboratorních podmínkách
na částech reálné konstrukce nebo na zkušebních úsecích provozované železniční trati. V laboratorních
podmínkách lze v současnosti nasimulovat celou řadu jevů, ale odzkoušení železniční konstrukce v reálném
provozu je dosud nenahraditelné z důvodu dynamického zatěžování vlakovými soupravami a nutnosti
sledování konstrukce po delší časový úsek. Pohybující se dynamické zatížení na segmentu kolejového roštu,
které by odpovídalo celé vlakové soupravě, nebo alespoň hnacímu vozu se v podmínkách běžné laboratoře
hůře simuluje.

Z výše popsaných důvodů jsou na železniční síti zřizovány zkušební úseky, kde se ověřují vlastnosti
jednotlivých návrhových prvků. Na konstrukcích je podrobným experimentem ověřována funkčnost celé
konstrukce. Při tomto druhu experimentu je na konstrukci sledována celá řada různých parametrů.
Především jde o směrové výchylky kolejnicového pásu a pražců ve vztahu k podloží ve všech směrech
(podélně, příčně, svislé kmitání), dalším sledovaným parametrem jsou vibrace konstrukce, které jsou měřeny
pomocí zrychlení opět ve všech třech osách. Všechny parametry jsou sledovány v typických významných
řezech, tj. pod patou kolejnicového pásu v místě uchycení, na pražci v ose koleje, ve štěrkovém loži pod
pražcem a další.

Sledování konstrukce na zkušebním úseku v průběhu jejího životního cyklu v jednotlivých časových
intervalech mezi zřízením zkušebního úseku a provedením následné údržby probíhá vždy s osazením všech
snímačů a senzorů. Tento přístup je sice jak materiálově, tak i časově dosti náročný, ale z důvodu získání
srovnatelných dat pro posouzení chování konstrukce v delším časovém horizontu je tento přístup nezbytný.

Ze získaných výsledků měření na zkušebních úsecích je možno zpětně upravit a upřesnit teoretické
předpoklady návrhu. Podrobná znalost chování železniční konstrukce na zkušebním úseku umožňuje lépe
predikovat chování konstrukce i na jiných místech s mírně odlišnými okrajovými podmínkami prostředí.

3 KOLEJOVÝ ROŠT S OCELOVÝMI PRAŽCI VE TVARU Y

Cíl měření
Cílem měření bylo zjištění dynamických účinků od pojezdu drážních vozidel po kolejovém roštu s ocelovými
pražci ve tvaru Y s rozevřením 650 mm s bezstykovou kolejí v oblouku s malým poloměrem. Měření bylo
prováděno na zkušebním úseku regionální tratě Liberec – Tanvald. Měřením mělo za cíl ověřit vhodnost
použití lehké ocelové konstrukce pro regionální tratě a míru zatížení takovéto konstrukce. Sledovanými
parametry byly posuny kolejového roštu a měření vibrací.
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Vlastní měření
Pro měření posunů byly navrženy indukčnostní snímače posunutí 10⇥ WA-T a 2⇥ WA-L. Snímače
s odpruženým koncem byly použity pro snímání svislých výchylek a dva snímače s volným koncem byly
osazeny k hlavě pražce v užší části po zjištění příčných posunů. Všechny snímače byly před měřením
zkalibrovány pomocí sady „Johansonových“ kostek.

Pro měření vibrací byly užity jednoosé piezoelektrické snímače zrychlení umístěné na kolejnicích jak
v příčném, tak svislém směru a tříosý snímač umístěný na měřící polokouli dle vzoru VUT Brno, která
byla usazena ve štěrkovém loži. Další snímače zrychlení byly osazeny na měřící kolíky ve tvaru T délky
0,7 m zaraženými do zemního tělesa 2,5 m od osy koleje.

Všechny snímače byly zapojeny do měřící ústředny DEWE – 2502 s instalovaným ovládacím softwarem
Dewesoft 6.5, vzorkovací frekvence byla nastavena na 10 kHz, dolní propust filtru 1 kHz a horní propust
filtru 1 Hz.

Pro zjišťování rychlosti byl užit rychloměr typu Busshnell, FUW38006, který má rozsah měření rychlosti
od 5 km/h do cca 200 km/h.

Měření bylo provedeno na traťovém úseku Liberec – Tanvald, žkm 1,408 – 1,740 (označení Y-pražců
č. 1-253), na pražcích č. 165 a 166, trať v kružnicovém oblouku R 150,500 s převýšením koleje 100 mm
a podélným sklonem nivelety koleje 15 ‰ (stoupání ve směru z Tanvaldu do Liberce). Železniční svršek je
tvořen bezstykovou kolejí S49, ocelovými pražci Y s rozevřením 650 mm, osovou vzdáleností upevňovadel
880 mm a upevněním S15.

Pro zatížení na zkušebním úseku bylo využito jak běžného provozu na této regionální trati, tj. pojezdu
motorové jednotky REGIONOVA „Trio“ 814+014+814 a motorové soupravy 843+943, tak bylo zatížení
měřícího místa rozšířeno o pojezd motorového pracovního vozu MV 80. Pro zvýšení zatížení působící na
trať byly na MUV naloženy silniční panely o hmotnosti cca 13 t. Celková hmotnost MUV byla min. 36 t,
což odpovídá 18 t na nápravu a kolová statická síla byla min. 9 t což je 90 kN. Zatížení vyvozované
pracovním vozem bylo ze všech vozidel projíždějících měřícím úsekem největší.

Po připojení všech 27 snímačů (12 pro měření posunů a 15 pro měření zrychlení) k řídící jednotce
DEWE a otestování jejich funkčnosti, bylo zahájeno vlastní měření. Při průjezdu každého měřeného
drážního vozidla byla mimo údajů zaznamenávaných jednotkou DEWE měřena i rychlost průjezdu, která
je důležitým faktorem při dynamickém zatížení konstrukce. Nejvyšší dosažená rychlost na měřeném úseku
byla 50 km/h, motorové vozy osobních vlaků úsekem projížděli rychlostí cca 40 km/h (37 - 40 km/h).

Velkou výhodou při měření bylo, že byl k dispozici pracovní vůz MV 80, pomocí kterého bylo možno
měřící úsek projíždět různými rychlostmi v rozsahu 0 - 50 km/h. Bylo možné provést i měření metodou
Stop&Go, kdy pracovní vůz nad jednotlivými snímači zastavil, aby bylo možno zaznamenat klidové síly.

Měření posunů bylo realizováno pomocí indukčnostních snímačů, svislé posuny byly měřeny v pěti
významných bodech na každém ze dvou měřených pražců, a to na užší části pražce, v ose koleje na každém
rozvětvení a potom na konci každého rozvětvení. Příčný posun pražce byl měřen na užším konci každého
pražce. Umístění snímačů bylo voleno tak, aby mohla být provedena analýza průhybů pražce. Měřenou
veličinou byl časový průběh výchylky kmitání, znaménková konvence k rovnovážné polože byla stanovena
pro nadvýšení (+) a pro pokles konstrukce (-), v příčném směru pak (+) reprezentuje posun směrem vně
kružnicový oblouk a (-) dovnitř oblouku.

Pro analýzu vibrací konstrukce bylo použito akcelerometrů pro měření zrychlení kmitání. Naměřená
data byla následně analyzována v časové oblasti, kde byl získán časový průběh zrychlení, globální
maximum a minimum a byla určena efektivní hodnota RMS. Ve frekvenční rovině je výstupem frekvenční
charakteristika amplitudového spektra počítaná pomocí Fourierovy transformace. Zvláště u měření zrychlen
kmitání je důležitým parametrem, který je nutno zaznamenat, rychlost projíždějící soupravy. Rychlost
pojezdu zatěžovacích souprav má přímý vztah na měřené dynamické účinky konstrukce, při průjezdu
každé měřené soupravy byla její rychlost měřena rychloměrem Busshnell.

Výsledky
Průjezd motorové jednotky řady 814 (REGIONOVA)

Průjezd motorové jednotky řady 814 byl v průběhu měřícího dne zaznamenán 3⇥ v rychlostech
37 - 40 km/h. Doba průjezdu měřícím místem a tedy délka dynamického zatížení železniční konstrukce se
pohybovala v rozmezí 4 - 5 s.
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Svislé poklesy konců pražců se pohybovaly v rozsahu hodnot 1,00 – 1,25 mm, maximální pokles 1,33 mm
byl naměřen na užší části pražce na vnitřní straně oblouku. Větší poklesy byly zaznamenány vždy na užší
části pražce bez ohledu na směr pojíždění. Střední části pražce se ve svislém směru takřka nepohybují,
zdvih byl na úrovni 0,14 mm a pokles konstrukce v ose byl do 0,20 mm.

Příčný posun pražce je v maximu 0,35 mm a dle očekávání je posun směrem vně oblouku. Větší posun
byl zaznamenán u pražce č. 165, který má užší část pražce směrovanou vně oblouku.

Průjezd motorové jednotky řady 843/943
Průjezd motorového vozu řady 943 byl v průběhu měřícího dne zaznamenán 3x vždy při rychlosti

40 km/h. Doba průjezdu měřícím místem tj. doba dynamického zatížení železniční konstrukce byla okolo
5 s.

Svislé poklesy konců pražců se pohybovaly nejčastěji v rozsahu hodnot 1,00 – 1,25 mm, maximální
pokles 1,39 mm byl naměřen na užší části pražce č. 166 (na vnitřní straně oblouku). Větší poklesy byly
zaznamenány vždy na užší části pražce bez ohledu na směr pojíždění. Střední části pražce se ve svislém
směru takřka nepohybují, zdvih byl při průjezdu motorového vozu na úrovni 0,10 mm a pokles konstrukce
v ose byl do 0,26 mm. Pružný ohyb pražců je obdobný jako při průjezdu vozů REGIONOVA.

Maximální příčný posun na pražcích se opět projevil u pražce č. 165, který má užší část pod vnějším
kolejnicovým pásem a v případě pojezdu motorové jednotky 943 byl maximální příčný posun 0,45 mm
(u pražce č. 166 byl příčný posun 0,24 mm). Ve velikosti příčného posunu se mohou projevit i drobné
imperfekce uzlu upevnění.

Průjezd pracovního vozu MV 80
Pracovní vůz MV 80 byl k dispozici v průběhu měření, proto s ním bylo zaznamenáno nejvíce jízd přes

měřící stanoviště, celkově 15, z čehož bylo 8 po spádu koleje (z Liberce na Tanvald) a 7 proti spádu trati
ve směru do Liberce. Rychlosti průjezdu se pohybovali od 10 km/h do 50 km/h a nad to bylo provedeno
i „statické“ měření, kdy pracovní vůz zastavoval přímo nad jednotlivými snímači.

Svislé poklesy konců pražců se pohybovaly stejně jako v předchozích případech nejčastěji v rozsahu
hodnot 1,00 – 1,25 mm, maximální pokles 1,43 mm byl naměřen na užší části pražce č. 166. Otázkou je,
zda vyšší průhyby tohoto konce pražce nesouvisí s nižší homogenizací kolejového lože v této části pražce.
Analýza průhybové vlny ukázala i nepatrné přizvednutí pražce v maximech kolem 0,4 mm před vlastním
zatlačením, což je způsobeno dynamickými účinky pojezdu drážních vozidel. Průhyby střední části pražce
se od měření při pojezdu motorovými vozy nijak zvlášť neliší a výchylky se pohybují opět v rozsahu
desetin milimetru.

Maximální příčný posun pražce při pojezdu MV 80 je okolo 0,25 mm a to vždy na užší části pražce
č. 165 na vnější straně oblouku.

Pomocí metody Stop&Go bylo ověřováno také statické působení zatížení, které představoval naložený
pracovní vůz MV 80. Analýzou výsledků bylo zjištěno, že stání drážního vozidla v převýšené koleji
nezpůsobuje odlišné posuny od dynamického zatížení pracovním vozem při nízkých rychlostech (do
50 km/h). Vliv dynamického zatížení na kolejový rošt s pražci ve tvaru Y při nízkých rychlostech tedy
není významný.

Hodnocení vibrací
Měřená úroveň vibrací na tomto měřícím úseku v jednotlivých polohách nikterak nepřekračuje běžné

hodnoty na tratích v ČR.
Úroveň vibrací v okolí tratě se pohybuje v jednotkách m/s2, o něco vyšší vibrace byly naměřeny

na měřící polokouli umístěné mezi pražci v řádu desítek m/s2. Klíčové frekvenční složky se vyskytují
v intervalu cca 40 – 200 Hz.

Na kolejnicích jsou vibrace ve svislém směru řádově v desítkách až stovkách m/s2, tyto vibrace budí
pojezd kola po kolejnici. Extrémní hodnoty jsou vybuzeny složitým pohybem kola ve směrovém oblouku,
kdy dochází ke skluzům a rázům.

Vibrace v příčném směru jsou na relativně nízké úrovni řádu desítek až stovek m/s2, extrémní hodnoty
byly způsobeny zřejmě nárazem okolku na kolejnici při průjezdu drážního vozidla směrovým obloukem
trati. Nárůst vibrací se také projevil ve směru z Tanvaldu do Liberce, kdy vozidla jedou do stoupání
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a nápravy hnacího vozidla se dostaly do záběru. Klíčové frekvenční složky se vyskytují ve frekvenčním
intervalu cca 20 – 600 Hz.

4 HODNOCENÍ POUŽITÉ METODIKY MĚŘENÍ
Na uvedeném příkladu lze demonstrovat, že ačkoliv se jedná od regionální trať nižšího významu, měřící
sestava je poměrně rozsáhlá a ověření parametrů konstrukce je náročné. Problematické je především
osazení vztažných bodů pro indukčnostní snímače posunů za provozu.

Při měření nepanovaly ideální povětrnostní podmínky – teplota v průběhu měření byla těsně pod
hranicí pro zřizování bezstykové koleje. Vlastnosti kolejového roštu tvořeného ocelovými pražci tvaru Y
byly ověřeny a pro regionální tratě jsou vyhovující, z důvodu nízkých teplot je však doporučeno celé
měření opakovat za vyšších teplot, aby byly ověřeny i vlastnosti bezstykové koleje.

Z důvodů náročnosti měřící sestavy ověřovací měření dle dostupných zdrojů na tomto zkušebním úseku
již provedeno nebylo.

Výhodou regionální tratě se slabým provozem byla možnost provést s pracovním vozem MV 80
měření metodou Stop&Go pro stanovení „statického“ působení na železniční konstrukci. O zcela statickou
zatěžovací zkoušku nešlo, protože se do kolejového roštu a lože přenášely vibrace z běhu motoru pracovního
vozu. Tyto dynamické účinky však bylo možno zanedbat.

Trendy v měření parametrů
Měření posunů pomocí indukčnostních snímačů je problematické na přípravu a velikost měřící sestavy a je
nevhodné pro autonomní sběr dat. Systém pro autonomní sběr dat musí jednak odolávat nepříznivým
povětrnostním podmínkám, ale musí být odolný i proti vandalismu. Pro velikost a umístění je problémem
ochránit měřící sestavu pro měření posunů před vnějším poškození.

Vhodnou metodou, která by mohla být užívána v budoucnu, je určení posunů na základě dvojné
integrace zrychlení. Snímače zrychlení jsou malé, cenově dostupné a dostatečně odolné. Dosud však
nebyl uspokojivě dořešen matematický aparát dvojné integrace, proto snímače posunů mají stále své
opodstatnění, i když se ukazuje, že ve spoustě případů pro hodnocení stavu konstrukce její posuny znát
nepotřebujeme a stav konstrukce lze popsat na základě jiných parametrů.

Prvek měřící sestavy, který doznal největších změn je měřící polokoule pro měření vibrací v kolejovém
loži. Měřící polokoule se umísťuje do vrchní vrstvy kolejového lože tak, aby byla do kolejového lože
zapuštěna a rovný povrch polokoule zůstal zarovnaný s horní plochou kolejového lože.

Současným trendem je spíše používání měřící žulové kostky se zabudovaným snímačem zrychlení tzv.
měřící kámen, která se zavibruje přímo do kolejového lože a je jeho součástí. Pokud je to možné, je žulová
kostka do kolejového lože zavibrována již při realizaci zkušebního úseku a poskytuje nám data přímo
z nitra konstrukce.

5 VIZE MĚŘENÍ NA BĚŽNÉ ŽELEZNIČNÍ SÍTI
Základem použití kontinuálního měření parametrů železniční konstrukce na jednotlivých úsecích železniční
trati např. pro potřebu cíleného plánování údržby musí být metoda jednoduchá a cenově dostupná. Touto
metodou se zdá být měření zrychlení na vybraných částech železniční konstrukce.

Na zkušebních úsecích je měřena velmi podrobně celá železniční konstrukce, pro kontinuální měření by
zřejmě dostačovaly tři body, a to na patě kolejnice, na pražci v místě uchycení a v kolejovém loži. Na
základně korelace jednotlivých naměřených výsledků, by pak bylo možno usuzovat na stav upevnění a na
stav podbití.

Určení vzájemných korelací mezi měřením na patě kolejnice, na pražci nebo v kolejovém loži a provozním
stavem železniční konstrukce bude předmětem dalšího studia. Ze získaných informací při podrobném
měření na zkušebních úsecích železniční tratě bude též ověřen výběr měřících bodů s nejlepším vzájemným
korelačním vztahem a nejvíce vypovídajícími výsledky.
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6 ZÁVĚR
Pro měření posunů jednotlivých částí železniční konstrukce je problémem zajištění vhodného vztažného
bodu, který by nebyl ovlivněn vnějším prostředím. Dosud se nepodařilo sestavit měřící aparaturu pro
měření posunů, která by nebyla ovlivněna vnějším prostředím a železniční konstrukcí samotnou a přitom by
byla dostatečně přesná pro měření posunů v řádu 0,1 mm. Pro masovější rozšíření by takové měřící zařízení
muselo dále splňovat podmínku jednoduchosti a cenové dostupnosti. Fixace vztažného bodu pomocí
ocelových tyčí zarážených do kolejového lože na úroveň zemní pláně se uplatní při ověřování funkčnosti
nových konstrukcí, nesplňuje však podmínku jednoduchosti, sestavení takové aparatury je časově náročné,
proto se pro širší použití kontinuálního sledování konstrukce nehodí. Použitelnou metodou pro kontinuální
měření konstrukce se zdá být měření zrychlení na jednotlivých částech konstrukce a dovozování účinků
výpočetně. Umístění snímačů zrychlení je jednoduché, vlastní snímače jsou cenově dostupné a je možno
získat jedním měřením široké spektrum použitelných dat. I v případě nízkých rychlostí jsou vyvozovány
na konstrukci měřitelné dynamické účinky, proto je měření zrychlení na konstrukci použitelné nejen na
celostátních tratí s vyšším hmotnostním zatížením a vyšší traťovou rychlostí, ale i na regionálních tratí
s menším zatížením a nižšími dosahovanými rychlostmi.
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MODEL EVAKUACE STANICE PRAŽSKÉHO
METRA D

EVACUATION MODEL OF PRAGUE METRO STATION D LINE

Petra Okřinová*,1, Tomáš Apeltauer1, Petr Beneš2

Abstrakt
Příspěvek se zabývá posouzením části stavby pražského metra trasy D z hlediska evakuace osob, a to
konkrétně o posouzení podzemní, víceúrovňové stanice Pankrác, která leží na nově budovaném úseku trasy.
S ohledem na složité podmínky evakuace a zásahu záchranných složek u staveb umístěných pod povrchem
země, je nutné klást velký důraz na bezpečnost a bezpečnostní opatření již v návrhové fázi. V dnešní době
se setkáváme s různými metodami posuzování evakuace osob, vedle klasických normativních přístupů,
můžeme narazit i na pokročilé metody požárního inženýrství, jako jsou numerické modely evakuace osob.
V popisovaném příkladu předpokládáme, že ve stanici Pankrác zastaví současně dvě vlakové soupravy
o plné obsazenosti a je nutné evakuovat pasažéry ze stanice na povrch do bezpečí. Studie obsahuje
několik variant scénářů, populace, modelů chování, celkem provedeno 120 samostatných simulací evakuace
stanice, vyhodnoceno přes 1 700 dílčích nebo celkových evakuačních časů. Vyhodnocení výsledků slouží
pro optimalizaci dispozičního uspořádaní stanice a přilehlých částí s primárním zaměřením na srovnání
efektivnosti jednotlivých variant evakuace.

Klíčová slova
Evakuace, metro, stanice, evakuace osob, evakuační model, kongesce, Pathfinder

Abstract
The paper deals with assessment of the construction of the Prague metro D in terms of evacuation,
specifically, the assessment of the underground, multilevel subway station Pankrác, which lies on newly
built section of the road. Given the difficult conditions of evacuation and intervention of rescue forces
at buildings placed underground, it is necessary to put great emphasis on safety and security measures
already in the design phase. Today, we meet various methods of assessing evacuation of persons, when
except classical normative approach we can find advanced methods of fire engineering, like numeric models
of evacuation of persons. In the described example we assume, that in the Pankrác subway station are
stopped two train sets which are fully occupied and it is necessary to evacuate the passengers from the
station to the safety of the surface. The study contains several scenarios, population, models of behaviour,
around 120 separate simulation of the station evacuation and there was evaluated over 1 700 part or total
evacuation times. Evaluation of the results serves for optimalization of the station layout and its adjacent
parts with main focus on comparation of the effectiveness of individual variants of evacuation.

Keywords
Evacuation, subway, staion, evacuation pedestrians, evacuation model, congestion, Pathfinder
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1 ÚVOD
V roce 2018 bude zahájena výstavba nové trasy pražského metra – trasa D. Linka bude propojovat svou
trasou místa mezi stanicemi Náměstí Míru a Depo Písnice, bude mít celkovou délku 10,6 km, na které bude
umístěno 10 stanic (Náměstí Míru, Náměstí bratří Synků, Pankrác, Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice
Krč, Nové Dvory, Libuš, Písnice a Depo Písnice), viz (Obr. 1). Stanice Pankrác bude řešena, jako přestupní
stanice s návazností na stávající trasu C. Samotná výstavba trasy D nezahrnuje pouze síť stanic a k nim
příslušné traťové úseky, ale další řadu nezbytných objektů, větracích šachet, technického zázemí trasy
nebo objektů pro návaznou dopravu osob [1].

Nová trasa D je koncipovaná jako metro s automatickým provozem bez řidiče. Nově navrhovaný
automatický provoz řízení eliminuje rizika selhání lidského faktoru. Bude vybavena novým dopravním
systémem, který zahrnuje zabezpečovací a řídicí systém CBTC (Communication–Based Train Control),
nová vozidla a nové komunikační zařízení. Vzhledem k absenci řidiče soupravy bude umístěn přímo
do prostor stanic proškolený personál s kvalifikací pro dozor ve stanici, řešení mimořádných situací
i případných provozních problémů. Tím bude zajištěna potřebná plynulost a bezpečnost přepravy.

Tab. 1 Údaje o budoucím provozu úseku – Depo Písnice-Náměstí Míru.
Provozní délka 10,6 km Cestovní rychlost 38 km/hod
Provozní interval 180 s Jízdní doba 16 min
Přepravní zatížení 9 500 os./h Počet souprav (inventárních) 15 souprav
Dopravní nabídka 10 500 os./h Přepravené osoby (odhad) 45 mil.os./rok

S přechodem na automatizovaný bezobslužný provoz souprav vzniká ze strany preventistů tlak na
navýšení nároků na bezpečnost a to hned v několika oblastech: systému organizace řízení provozu, dálkového
ovládání vlakových souprav, energetického a technologického zajištění dispečinku a především bezpečnosti
přepravovaných osob za jakékoliv situace.

2 TRASA METRA D

Stanice trasy D
V rámci trasy metra D jsou navrženy kombinace hloubených a ražených stanic v hloubkách 6,95–33,2 m,
a to v různých provedeních s přihlédnutím ke geologickým podmínkám a prostorovým možnostem ve
stávající zástavbě (stanice s jedním vestibulem, se dvěma vestibuly, ražené jednolodní, hloubené dvoulodní,
hloubené s ostrovním nástupištěm, povrchová stanice začleněná do parkových úprav).

Tab. 2 Přehled nově budovaných stanic metra a jejich parametrů [2].
Stanice Hloubka uložení Typ stanice dle uspořádání Počet Způsob Délky mezist.

pod terénem [m] nástupních ploch v tubusu vestibulů výstavby úseků [km]
Pankrác 33,95 1lodní (2 nástupiště) 2 ražená -
Olbrachtova 30,60 2lodní (2 nástupiště) 2 ražená 0,9
Nádraží Krč 2,10 povrchová (2 nástupiště) 2 - 0,9
Nemocnice Krč 17,50 1lodní (ostrovní nástupiště) 2 hloubená 1,0
Nové dvory 33,20 1lodní (ostrovní nástupiště) 2 ražená 1,2
Libuš 13,00 1lodní (ostrovní nástupiště) 2 hloubená 1,1
Písnice 14,00 1lodní (ostrovní nástupiště) 1+podchod hloubená 1,2
Depo Písnice 6,95 2trakt (ostrovní nástupiště) 1+výstup hloubená 1,5

Prostory stanic se nacházejí převážně pod terénem a jejich nosné konstrukce a konstrukce komunikačních
tubusů jsou železobetonové, respektující minimální rozměry prvků a osové vzdálenosti výztuže pro požární
odolnost R (EI) 180DP1. Nenosné požární stěny budou zděné provedené z konstrukcí vyhovujících pro
EI 180DP1.
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Bezpečnostní vybavení stanic
Požadavky na bezpečnostní opatření v rámci metra vycházejí převážně z Požárně bezpečnostního řešení
stavby, Dopravních předpisů pro metro a Podmínek bezpečnosti přepravy cestujících dané ČSN EN 62267.

Stanice jsou vybaveny bezpečnostními stěnami proti pádu osob do kolejiště, které oddělují celou délku
nástupiště včetně vstupu do tunelu od nebezpečných částí provozu. Dveře bezpečnostní stěny navazují
umístěním na dveře vlakové soupravy a mají šířku 1 600 mm. Její výška dosahuje 2 500 mm, a tedy
neuzavírá traťový tunel, je zachován jeden prostor nástupiště a kolejiště včetně volného proudění vzduchu
v rámci systému hlavního větrání. Stěny jsou v nadpraží vybaveny ovládacími a řídícími prvky dveří,
doplňkovými prvky informačního systému a evakuačním rozhlasem, viz (Obr. 2).

Dalším prvkem je EPS, která zajišťuje prostory stanic metra komplexně s výjimkou komunikačních
prostor, kde je vysoké riziko falešných poplachů. EPS ovládaná zařízení např. spouští reverzi větrání pro
odvod kouře a tepla, požární rolety ve funkci požárních uzávěrů, otevírá turnikety a branky pro imobilní
osoby u vstupů, vyřazuje z provozu neevakuační výtahy. Výtahy nesloužící pro evakuaci při vyhlášení
požárního poplachu na signál EPS vyjedou do nejvyšší stanice, kde umožní výstup osob, pokud bude klec
zatížená.

Požární zabezpečení je řešeno stávajícími podzemními hydranty v okolních ulicích do vzdálenosti max.
40 m od zásahové plochy, v obvodových stěnách vestibulů jsou umístěné napojení sluchovodu, na stěnách
jsou vnitřní hydranty a hasicí přístroje.

Ve stanicích je rozmístěno další vybavení, jako je nouzové osvětlení, kamerový systém, hlásky SOS na
nástupištích a orientační značení.

Geometrie stanice Pankrác
Tato stanice je jediná, která bude v rámci výstavby řešena jako přestupní a bude propojena s nástupištěm
a vestibulem stávající stanice Pankrác na trase C. K tomuto účelu bude vybudována na úrovni nástupiště
stanice trasy C nová přestupní chodba od trasy D. Přestupní chodba v případě požáru bude uzavřena
kouřotěsnými dveřmi o požární odolnosti EI 90DP1-C3-Sm, které budou uzavírány automaticky povelem
EPS.

U stanice Pankrác se jedná se o jednolodní raženou stanici s dvojící bočních nástupišť o délce 100 m
a šířce 5,8 m, s temenem kolejnice v hloubce cca 33,0 m pod povrchem terénu. Na hranách nástupišť budou
osazeny bezpečnostní stěny s dveřmi synchronizovanými s dveřmi vlaku. Z nástupišť vedou vertikální
komunikace, které jsou umístěné na každém konci nástupiště (jedno pevné schodiště, jeden eskalátor
s rychlostí 0,65 m/s a výtah). Tyto komunikace ústí na dvě tzv. galerie, které u pravého i levého čela
stanice překlenují kolejiště metra. Z protilehlých směrů jsou na tyto galerie zaústěny chodby od všech
přístupových a eskalátorových tunelů vedoucích k jednotlivým vestibulům a z úrovně existující stanice
trasy C.

Stanice má dva hlavní vstupně-výstupní koridory, a to první na levé straně s dlouhým obloukovým
tunelem (směr Arkády) pokračující k trojici eskalátorů (o rychlostí 0,75 m/s) a šikmému výtahu. Ze
stanice trasy D se dostáváme do první podzemní úrovně obchodních pasáží Arkády, což je zároveň úroveň
stávajícího vestibulu stanice trasy C, ze kterého v zadní části vedou přímo na povrch dvě dvojice eskalátorů
(o rychlostí 0,65 m/s) a pevných schodišť.

Druhý hlavní vstupně-výstupní koridor (směr Gemini) je umístěn na pravé straně, kde je tvořen
krátkým tunelem pokračující taktéž trojicí eskalátorů (o rychlosti 0,75 m/s), které ústí do podzemního
mezivestibulu (kde jsou umístěné obchody) v 1. PP stávajícího objektu Gemini a dále do vestibulu na
úroveň terénu pokračuje pomocí další kratší trojce eskalátorů (o rychlosti 0,65 m/s). Tvar a náročnost
jednotlivých únikových cest je lépe viditelná na (Obr. 3). Výtahy umístěné jak na nástupištích, tak
i v tubusu mezi stanicí a vestibulem Arkády nejsou evakuační ani požární a v případě krizových situací
jsou vyřazeny z provozu. Řešení nepředpokládá současný výskyt mimořádné události ve stanici Pankrác na
obou trasách, takže není uvažován souběh unikajících osob ve vestibulu (vestibul je navržen na evakuaci
pouze jedné trasy).
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3 POZOUZENÍ

Metoda numerických modelů
Čím dál tím častěji se dnešní době setkáváme vedle klasických normativních přístupů s pokročilými
metodami požárního inženýrství, jakými jsou například numerické modely evakuace osob. Numerické
modely jsou jednou z opravdu rychle se rozvíjející alternativou k běžným výpočetním postupům na
posuzování evakuačních cest a bezpečné evakuace. V případě běžného výpočtu pracujeme se základními
veličinami (rychlost pohybu osob, počet osob, jednotková kapacita únikového pruhu, atd.), při využití
numerického modelu je možné konkrétně zohlednit parametry unikajících osob, tak i prostoru, kde se
nacházejí, např. věk účastníka, mobilita jedince, pohyblivost, reakční doba, faktor rozhodování, ohleduplnost
viditelnost navigačního systému v zakouřeném prostředí, orientace či vyhodnocení situace apod.

Užitý model pracuje se spojitým prostorem, osoby v něm jsou reprezentovány jako samostatné agenty.
Každý chodec v modelu je popsán jako samostatná entita (agent) s přesně definovanými vlastnostmi,
chování davu je pak určeno vzájemnými interakcemi jednotlivých agentů mezi sebou (např. agenty mají
přirozenou tendenci vyhýbat se vzájemným srážkám) a interakcí mezi agenty a okolím (např. agenty
hledají nejbližší únikový východ nebo se vyhýbají překážkám). V současnosti jde o nejpokročilejší přístup
k modelování pohybu osob. Použitým nástrojem pro tvorbu a posouzení modelu evakuace metra D je
nástroj Pathfinder verze 2017.2.0301 výrobce Thunderhead Engineering Consultants, Inc. Samozřejmě
korektnost samotných výsledků a dalších výstupů z modelů evakuace se odvíjí od propracovanosti modelu,
která nedílně souvisí s kvalitou vstupních dat (projektová dokumentace, statistická data, atd.) a úrovní
modelu.

Geometrie modelu
Geometrie stanice Pankrác
Stanice Pankrác je vybrána k posouzení díky tomu, že se jedná o jednu z nejrozsáhlejších, dispozičně
nejsložitějších a zároveň i nejhlubší stanici na trase metra D (tedy stanici s nekritičtějšími parametry).
Stanice je řešena jako jednolodní s dvěma bočními nástupišti o délkách 100 m a šířkách 5,8 m. V pro-
střední části stanice je kolejiště (pro oba směry), které je od nástupišť odděleno bezpečnostními stěnami.
Bezpečnostní stěny jsou opatřeny posuvnými dveřmi o šířkách 1,6 m a jsou synchronizovány s dveřmi
vlaku. Z nástupišť vedou lomené schody s podestou a eskalátory na galerii. Úniková cesta ústí z galerie do
tunelů, ze kterých vede systémem eskalátorů a schodišť až na terén ven. Možnost úniku přes propojovací
tunel na nástupiště stanice Pankrác trasy C není uvažována.

Model stanice je koncipován tak, že prchající pasažéři při evakuaci ze soupravy musí absolvovat cestu
po rovině, schodištích, eskalátorech stejně jak tomu je při reálné situaci. Geometrie stanice byla pro model
aproximována tak, aby tvořila nejméně příznivou kombinaci. Konečné modely byly opatřeny 14 kontrolními
profily, kde sledujeme vyklizení jednotlivých částí geometrie modelu a celkový evakuační ze stanice.

Geometrie soupravy
Pro potřeby posouzení evakuačních časů a tras jsou do modelu vloženy dvě identické soupravy metra.
Použité soupravy jsou řešeny jako bezobslužné pětivozové průchozí jednotky o kapacitě 525 osob (dle
standardu 2,6 os · m-2). Celková délka soupravy je 97 m, po obou stranách je opatřena 20 automatickými
dveřmi o šířce 1,3 m, při evakuaci tyto dveře slouží jako evakuační východy pro opuštění vozové jednotky.
Vlakové soupravy jsou v modelu umístěny (Obr. 3), čímž demonstrují zastavení souprav v obou směrech
u jejich příslušných nástupišť (dveře vozidla jsou v souladu s posuvnými dveřmi v bezpečnostních stěnách).

Scénáře
Při analýze stanice uvažujeme základní dva typy mimořádných událostí (scénářů) které mohou nastat
v prostorách stanice, a to:

1. Studená (technická závada, podezřelé zavazadlo apod. – bez výskytu požáru): Evakuace osob ze
stanice se řeší dle předpisu D 2/1 - Dopravní předpis pro metro, cestující putují všemi možnými
únikovými cestami až na povrch stanice na bezpečné místo, Pro tuto akci musí dispečer provést
- zapojení do akce dozorčího stanice, hlášení evakuačním rozhlasem, otevření evakuačních cest,
přesměrování eskalátorů, zastavení provozu vlaků, přivolání HZS a další.
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2. Horká (mimořádná událost s výskytem požáru): Evakuace cestujících ze stanice, jak v případě
samotného incidentu (požáru) přímo ve stanici, tak i v případě evakuace cestujících ze zasažené
soupravy (incident vzniklý při jízdě tunelem), která v nouzovém režimu zastavila ve stanici, aby
mohla být zahájena evakuace.

Pro naše modely pracujeme se základními předpoklady modelovaných scénářů, kdy ve stanici právě
stojí souprava s technickou závadou, ze které vystupují cestující, a ve stejnou chvíli z protějšího směru
přijíždí hořící vlak. Požár soupravy vyřadí z provozu část evakuačních cest. Obě soupravy jsou o plné
obsazenosti a je nutné evakuovat všechny pasažéry na bezpečné místo (ven na terén). Model analyzované
stanice Pankrác je modelován ve čtyřech základních variantách scénářů:

Evakuace stanice Pankrác – Symetrická varianta (studená), 1 050 os.
Jedná se o model se základní geometrií stanice, kde v obou směrech zastavily současně dvě soupravy o plné
obsazenosti. Na nástupištích, ani v únikových koridorech nejsou uvažováni žádní další cestující. Cestující se
ze souprav evakuují skrze automaticky otevřené dveře na nástupiště a následně pomocí všech dostupných
evakuačních cest (schodišť, eskalátorů) k nebližšímu evakuačnímu východu (směr Arkády/Gimini) na
povrch stanice do bezpečí viz (Obr. 4 a).

Evakuace stanice Pankrác – Symetrická varianta (studená), 2 050 os.
Jedná se o model se základní geometrií stanice, kde v obou směrech zastavily současně dvě soupravy o plné
obsazenosti. Na bočních nástupištích je rovnoměrně rozptýleno dalších 1 000 os. Cestující se ze souprav
evakuují skrze automaticky otevřené dveře na nástupiště, kde se pak spolu s ostatními lidmi v prostoru
evakuují pomocí všech dostupných evakuačních cest (schodišť, eskalátorů), k nebližšímu evakuačnímu
východu (směr Arkády/Gimini) na povrch stanice do bezpečí viz (Obr. 4a).

Evakuace stanice Pankrác – Asymetrická varianta (horká), 1 050 os.
Jedná se o model, kdy ve stanici právě stojí plně obsazená souprava s technickou závadou, ze které
vystupují cestující, a ve stejnou chvíli z protějšího směru předpokládáme příjezd druhé soupravy, taktéž
plně obsazené, ve kterém došlo ke vzniku krizové situace (výbuch, požár) na jednom z jejich konců. Vlak
zastaví na koleji bližší k východu (vlevo, blíže směru Arkády - modelujeme nejhorší variantu) a tím
vyřadí z provozu část evakuačních cest z nástupiště, konkrétně levý horní eskalátor a levé horní lomené
schodiště. V prostorách nástupišť, ani v únikových koridorech nejsou uvažováni žádní další cestující. Únik
evakuovaných je prováděn asymetricky na opačnou stranu od vzniklého incidentu (směr Gimimi), i když
někteří cestující mohou využít i druhou cestu do bezpečí (směr Arkády), viz (Obr. 4 b).

Evakuace stanice Pankrác – Asymetrická varianta (horká), 2 050 os.
Jedná se o model, kdy ve stanici právě stojí plně obsazená souprava s technickou závadou, ze které
vystupují cestující, a ve stejnou chvíli z protějšího směru předpokládáme příjezd druhé soupravy, taktéž
plně obsazené, ve kterém došlo ke vzniku krizové situace (výbuch, požár) na jednom z jejich konců. Vlak
zastaví na koleji bližší k východu (vlevo, blíže směr Arkády - modelujeme nejhorší variantu) a tím vyřadí
z provozu část evakuačních cest z nástupiště, konkrétně levý horní eskalátor a levé horní lomené schodiště.
V prostorách bočních nástupišť je rovnoměrně rozptýleno dalších 1 000 osob. Únik evakuovaných je z velké
části prováděn asymetricky na opačnou stranu od vzniklého incidentu (směr Gimimi), i když někteří
cestující mohou využít i druhou cestu do bezpečí (směr Arkády), viz (Obr. 4 b).

Simulace evakuace osob
Simulace modelu evakuace osob je provedena pro čtyři varianty scénářů modelu (obsazenost stanice -
1 050 a 2 050 os., Studená a Horká varianta dle případného vzniku požáru, tedy symetrická a asymetrická
varianta). Dále uvažujeme jednu variantu reakční doby (plynulá evakuace v intervalu 0 – 60 s) a dvě
varianty s konstantní rychlostí ČSN (0,583 m/s po rovině) a s rychlostí dle SFPE (1,19 m/s po rovině,
závislá na lokální hustotě). U konzervativnější rychlosti osob dle ČSN je posouzen vliv statického nebo
dynamického výběru fronty, tedy snahy osob hledat za všech okolností nejrychlejší cestu k východu.
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V okamžiku začátku simulace osoby volí nejkratší cestu na povrch, nikoliv nejbližší eskalátor, výběr
prvního schodiště tedy není rovnoměrně rozdělený. Model takto reprodukuje znalost prostředí stanice
a volbu nejlepší strategie úniku cestujících.

Tab. 3 Vstupní parametry do modelu evakuace stanice Pankrác.
Rychlost pohybu osob dle ČSN 73 0802 a SFPE, reakční doba
ČSN po rovině 0,583 m/s Eskalátory 0,750 m/s, resp. 0,650 m/s

ČSN nahoru 0,417 m/s SFPE 1,19 m/s (závisí na hustotě)
ČSN dolů 0,500 m/s Reakční doba 0 – 60 s, rovnoměrné rozd.
Modelovaný počet osob
1 050 osob Dvě soupravy s běžnou obsazeností, prázdné nástupiště.
2 050 osob Dvě soupravy s běžnou obsazeností, obsazené nástupiště.
Modelované scénáře
Symetrická (SYM) Osoby unikají nejkratší cestou na povrch, varianta bez požáru.
Asymetrická (ASYM) Na nástupišti je zablokovaný jeden eskalátor a jedno schodiště díky požáru.
Modelované chování (výběr schodišť, pouze u varianty ČSN)
Statické (STAT) Většina osob setrvává ve vybrané frontě bez ohledu na situaci.
Dynamické (DYN) Většina osob hledá jinou frontu v případě, že je to výhodnější.

Z kombinace vstupních parametrů uvedených v (Tab. 3). vznikne 12 samostatných modelů. Pro každý
model je spuštěno 10 simulací každé kombinace se statistickým rozmítáním parametrů.

Vybrané výsledky
Došlo k vyhodnocení dílčích evakuačních časů na jednotlivých kontrolních profilech a celkového evakuačního
času. Byly zjištěny střední hodnoty, mediány, maximální a minimální hodnoty, směrodatné odchylky a 95 %
kvantilu (statistická hranice odpovídající 95 % evakuačních časů, používá se standardně např. v hodnocení
spolehlivosti). Celkem by provedeno 120 samostatných simulací evakuace stanice a vyhodnoceno přes
1 700 dílčích nebo celkových evakuačních časů.

Celkové evakuační časy jsou vyhodnocené pro všechny varanty scénářů v kombinaci s proměnnými
parametry (rychlost dle ČSN se statickou frontou, rychlost dle ČSN s dynamickou frontou, rychlost dle
SFPE se statickou frontou), pro lepší názornost viz grafy (Obr. 5).

Z výsledků je patrný zanedbatelný vliv dynamické volby fronty a také poměrně malý vliv zvýšené
rychlosti osob dle standardu SFPE (Obr. 5 a)). V obou případech je to způsobeno zdržením u eskalátorů.
U simulace s dvojnásobnou obsazeností znamená nárůst evakuačního času přibližně o 35 % (Obr. 5 b)).
Vyřazení z provozu (nástupištního schodiště a eskalátoru), tedy jednoho směru úniku v případě horké
varianty, znamená nárůst celkové doby evakuace přibližně o 7 % (oproti studené variantě) a to v případě
nízké obsazenosti (1050 os.), viz (Obr. 5 c). V případě vysoké obsazenosti to znamená nárůst celkové doby
evakuace přibližně o 21 % (oproti studené variantě (Obr. 5 d)).

V průběhu simulace dochází ke vzniku kongescí, a to v místech na nástupištích, pod nástupištními
eskalátory a schodišti, v místech pod hlavními trojicemi eskalátorů ústících do vestibulů. Ve všech místech
je zvýšené riziko vzniku kritických a tragických událostí. Největší kongesce jsou v místě pod hlavními
eskalátory, tento problém vzniká nejen u verze asymetrické, ale také u symetrické. V simulaci (dá se
předpokládat, že tomu tak bude i v reálném případě) dochází k zablokování přístupových cest pro HZS
davem (kongescí) unikajících osob. Z těchto poznatků je při vybavování stanice bezpečnostními prvky
nutné pamatovat na dostatečnou informovanost evakuovaných o nutnosti uvolnit koridor pro přístup HZS
a jiných zásahových složek, nebo zajistit navigaci zásahových složek instrukcemi z dispečinku dle aktuální
situace z kamerových záznamů. Záchranné složky budou vyslány nejpříznivější zásahovou cestou, aby
nemusely překonávat příliš velký dav pod eskalátory. Na (Obr. 6) je již v šesté minutě viditelné uvolnění
zásahové cesty z vestibulu Arkády.

Jako nejméně příznivá varianta je vyhodnocena asymetrická (tzv. horká, tedy se vznikem požáru) pro
2 050 osob, rychlostí dle ČSN a se statickou volbou fronty. Tato varianta dosáhla nejvyššího celkového
evakuačního času a jsou zde nejvíce patrné vzniky nebezpečných kongescí, viz (Obr. 6). V tabulce níže
(Tab. 4) je uvedené souhrnné vyhodnocení evakuačních časů všech simulací evakuace ze stanice Pankrác.
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Tab. 4 Souhrn výsledků všech modelovaných variant evakuace ze stanice Pankrác.
Souhrn výsledků simulace evakuace stanice [s, 95 %kvantil]

Studená varianta

Symetrická varianta, 1 050 osob, ČSN, statická fronta 663,6
Symetrická varianta, 1 050 osob, ČSN, dynamická fronta 657,8
Symetrická varianta, 1 050 osob, SFPE, statická fronta 611,3
Symetrická varianta, 2 050 osob, ČSN, statická fronta 918,2
Symetrická varianta, 2 050 osob, ČSN, dynamická fronta 881,1
Symetrická varianta, 2 050 osob, SFPE, statická fronta 815,5

Horká varianta

Asymetrická varianta, 1 050 osob, ČSN, statická fronta 718,2
Asymetrická varianta, 1 050 osob, ČSN, dynamická fronta 697,1
Asymetrická varianta, 1 050 osob, SFPE, statická fronta 644,4
Asymetrická varianta, 2 050 osob, ČSN, statická fronta 1 113,6
Asymetrická varianta, 2 050 osob, ČSN, dynamická fronta 1 077,7
Asymetrická varianta, 2 050 osob, SFPE, statická fronta 995,5

4 ZÁVĚR
Jak vidíme, evakuace osob z podzemních staveb, v tomto případě stanic metra, musí být plánována do
takové míry detailu, které standardní výpočetní nástroje nejsou schopny. Pouze tak je možné zajistit
evakuovaným osobám maximální dosažitelnou úroveň bezpečnosti v situaci, která je pro ně vysoce stresující.
Nezvládnutí této situace a stresu z ní vyplývající může mát pro unikající osoby fatální následky. Návrh
uspořádání interiéru stanice je z hlediska její bezpečnosti během evakuace velmi důležitý. Vyklizení bude
vždy prováděno touto cestou až na povrch vzhledem k základnímu bezpečnostnímu požadavku, aby při
vzniku nouzové situace souprava dojela za všech okolností do stanice. Je důležité prostory pro evakuaci
navrhovat maximálně ergonomicky bez zbytečných překážek, s dostatečně obsáhlým evakuačním systémem
(evakuační rozhlasy, kamery, evakuační značení, orientační systém apod.). Numerické modely evakuace
osob umožňují předběžnou analýzu těchto parametrů už ve fázi projektu. Jde o velmi efektivní postup se
širokým přesahem do dalších navazujících oblastí (marketing, facility management) díky jeho schopnosti
reprodukovat klíčové parametry lidské ergonomie a psychologie současně.
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Obrázky

Obr. 1 Zasazení stanice Pankrác do stávající zástavby a trasy metra D [1], [2].

Obr. 2 Schéma bezpečnostní stěny.
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Obr. 3 Geometrická a technické rozvržení posuzované stanice Pankrác s umístěnými vlakovými
soupravami.

Obr. 4 Schéma úniku pro varianty: a) symetrickou Studenou – směry úniku, počty os.; b) asymetrickou
Horkou - ohnisko požáru, směry úniku, počty os., vyřazené schodiště a eskalátor.
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Obr. 5 Grafické vyhodnocení celkových evakuačních časů.

Obr. 6 Zobrazení vznikajících kongescí v modelu – Varianta asymetrická (horká), 2 050 osob, rychlost dle
ČSN se statickou volbou fronty, v průběhu času.
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MĚŘENÍ NAPJATOSTI PRUŽNÝCH SVĚREK
V PROVOZU

MEASUREMENT OF THE STRESSES OF THE TENSION CLAMPS IN
OPERATION

Marek Pětioký*,1, Bohumil Culek1, Petr Vnenk1

Abstrakt
V rámci dizertační práce je řešena problematika životnosti pružných svěrek napadených korozí. S problémy
pružných svěrek (koroze, praskání) je možné se setkat zvláště v konstrukcích železničních přejezdů
a v tunelech (koroze) a v obloucích o malých poloměrech, zvláště v úsecích s vlnkovitostí kolejnic (praskání
pružných svěrek). Hlavní část dizertační práce je věnována železničním přejezdům. Železniční přejezdy
jsou základní a velmi důležitou součástí dopravní infrastruktury. Jsou to místa, kde dochází ke střetu
silnic a železnic. Když se v České republice začínalo s rekonstrukcemi a modernizacemi koridorových tratí,
bylo plánováno jejich rušení a nahrazení mimoúrovňovými křižovatkami. Bohužel, z důvodu vysokých
investičních nákladů bylo od tohoto plánu upuštěno. Proto bylo velké množství železničních přejezdů
rekonstruováno. Poměrně velkým problémem v České republice je koroze částí železničního svršku, zvláště
pružných svěrek. Dalším problémem je praskání pružných svěrek na železničních přejezdech. S výše
zmíněnými problémy se můžeme setkat obzvláště na železničních přejezdech a byly motivací pro vznik
tématu dizertační práce. Součástí práce je také zpracování modelu systému upevnění W14 metodou
konečných prvků (dále MKP) a dále zatěžování pružných svěrek na dynamickém stavu. Aby bylo možné
dosáhnout obdobných účinků jako v provozované železniční trati, resp. verifikovat MKP model, bylo
třeba zjistit hlavní napětí, jakých je na svěrkách dosahováno při průjezdech železničních vozidel. Pro
zpracovávání MKP modelu bylo navíc třeba zjistit také hodnoty deformací (napětí), kterých je dosahováno
na pružných svěrkách při jejich utahování (hodnoty nejsou v literatuře uváděny). Tato statická předpětí
mohou být z hlediska životnosti svěrek klíčová. Pro zjištění účinků železničních vozidel na trať byly dále
měřeny hodnoty příčné vodicí síly Y a svislé kolové síly Q pomocí tenzometrů umístěných přímo na
kolejnici.

Klíčová slova
Pružné svěrky Skl14, tenzometrické měření, příčná a svislá kolová síly, hlavní napětí na pružných svěrkách

Abstract
Within a thesis the problems of a lifetime of the tension clamps affected by corrosion are solved. The
problems with the tension clamps (corrosion, cracking) are especially in the constructions of the level
crossings and in the tunnels (corrosion) and in the curves with small radiuses, especially in the parts with
the corrugation of the rails (cracking of the tension clamps). The main part of the thesis is dedicated to the
level crossings. The level crossings are an integral and very important part of the transport infrastructure.
There are places where there is a contact of roads and railways. When the Czech Republic began with the
reconstruction and modernization of corridor lines, the disturbance and replacement of level crossings with
grade-separated intersections were intended. Unfortunately, this plan was abandoned due to the very high
cost. Therefore a lot of level crossings were reconstructed. Quite a big problem in the Czech Republic is
corrosion of the parts of the superstructure, especially of the tension clamps. The other problem is cracks
of the tension clamps on the level crossings. Both problems are especially on the rubber level crossings.
*petiokym@cdvuz.cz
1Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Katedra dopravního stavitelství, Studentská 95, 532 10 Pardubice,
Česká republika
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The above mentioned problems were motivation for the creation of the topic of thesis. The creation of the
FEM model and a loading on the dynamic test bench is a subject of the thesis as well. For the achievement
of the similar conditions like in the operated track, resp. for the verification of the FEM model, it was
necessary to find main stresses of the tension clamps that are achieved under the passing railway vehicles.
Moreover, for the FEM model, it was necessary to find the values of the deformations (main stresses) that
are achieving during the tightening of the tension clamps (the values are not stated in the literature).
These static preloading may be key for the lifetime of the tension clamps. The values of lateral forces Y
and wheel forces Q were measured by strain gauges placed directly on the rail web for the finding of the
effects of the railway vehicles on the track. The paper describes the measurements that were done within
the thesis and are intended to be used for other steps in the solution of the problem. All measurements
are described (used method, equipment, equations, . . . ) and the results are stated. Unfortunately, due to
the length of the paper, it was not possible to state the detailed measured values. Therefore, only the
lowest and the highest measured values were published. The detailed measured values will be published in
another paper in the future.

Keywords
Tension clamps Skl14, strain gauge, lateral force Y, wheel force Q, main stress
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1 ÚVOD
V rámci dizertační práce je řešena problematika životnosti pružných svěrek napadených korozí. Součástí
práce je také zpracování modelu metodou konečných prvků (dále MKP) systému upevnění W14 a dále
zatěžování pružných svěrek na dynamickém stavu. Aby bylo možné dosáhnout obdobných účinků jako
v provozované železniční trati, resp. verifikovat MKP model, bylo třeba zjistit hlavní napětí, jakých je
na svěrkách dosahováno při průjezdech železničních vozidel. Pro zpracovávání MKP modelu bylo navíc
třeba zjistit také hodnoty deformací (napětí), kterých je dosahováno na pružných svěrkách při jejich
utahování (hodnoty nejsou v literatuře uváděny). Tato statická předpětí mohou být z hlediska životnosti
svěrek klíčová. Pro zjištění účinků železničních vozidel na trať byly dále měřeny hodnoty příčné vodicí síly
Y a svislé kolové síly Q pomocí tenzometrů umístěných přímo na kolejnici.

2 POPIS MĚŘENÉHO MÍSTA
Měřicím místem byla zvolena železniční stanice Kolín, konkrétně trať 502A Kolín – Nymburk. U měřicího
místa se nachází železniční přejezd, ze kterého má autor článku vzorky pružných svěrek, které vykazovaly
velké korozní úbytky, a velká část svěrek byla zničena, kdy došlo k odlomení vnějších ramen pružných
svěrek. Měřicí místo se nachází v oblouku o poloměru 190 m s převýšením 56 mm a rychlostí 50 km/h.
Toto místo bylo vybráno po domluvě s pracovníky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace,
vzhledem k poruchám, které v daném místě vznikají (vlnkovitost, poškození svěrek únavou, apod.).

Svěrky byly umístěny na vnitřní strany kolejnic – viz (Obr. 1). Svěrka vlevo s označením II (dolní pás,
vnitřní svěrka u nepřevýšené kolejnice, mělo by být větší namáhání při přebytku převýšení), svěrka vpravo
s označením I (horní pás, vnitřní svěrka u převýšené kolejnice, mělo by být větší namáhání při nedostatku
převýšení). Měření v koleji bylo realizováno v říjnu 2016 a v červnu 2017. Při průjezdech byla změřena
vozidla řad 122, 123, 854, 162, 471, 130, 163, 730, 386, PUŠL, podbíječka + vozy. Rychlost jednotlivých
vlaků byla zjištěna výpočtem ze známé hodnoty rozvoru vozidel a rozdílem časů mezi průjezdem náprav
měřeným úsekem (odečteno z měřicí ústředny) a pohybovala se od 27 do 52 km/h.

Popis měřeného železničního svršku
Předmětem měření byla standardní, běžně používaná konstrukce železničního svršku – betonové pražce
B91S/1, kolejnice 60E1, upevnění W14 (svěrky Skl14), bezstyková kolej.

3 MĚŘENÍ NAPJATOSTI SVĚREK SKL14
Vzhledem k povaze měření, určování napjatostí, byly v laboratoři připraveny měřicí svěrky. Měřicí svěrky
(v počtu 2 ks) byly osazeny tenzometrickými růžicemi ve dvou různých polohách (celkem 4 ks růžic). Polohy
snímačů byly voleny s ohledem na místa největšího namáhání dle MKP výpočtu výrobce, společnosti
Vossloh (Obr. 2) a s ohledem na statistické vyhodnocení poškozených svěrek po 3 letech provozu. Vzhledem
k absenci podrobných dat MKP výpočtu byla tato místa volena na základě konzultací se zástupcem
společnosti Vossloh pro Českou republiku. Svěrky vyjmuté z provozu vykazovaly lom přibližně v polovině
vnějšího ramene, přičemž místem iniciace lomu byla spodní strana svěrky. Výsledky fraktografické analýzy
poškozené svěrky vyjmuté z železničního přejezdu u žst. Kolín byly publikovány ve sborníku Juniorstav
2015.

Poměrně složitým se ukázala býti problematika výběru tenzometrů. Vzhledem k účelu měření, složitosti
namáhání a velikosti plochy, na kterou byly tenzometry lepeny, bylo rozhodnuto, že budou použity co
možná nejmenší tenzometrické růžice, které umožňují měření ve třech směrech. Jako první varianta byly
zvoleny tenzometrické růžice 1-RY91-1,5/120, 0°/45°/90° s překrývajícími se mřížkami délky 1,5 mm
a jmenovitým odporem 120⌦. Tento typ se však ukázal jako nevhodný, protože při lepení růžic docházelo
opakovaně k poškození části tenzometrické růžice (přerušení odporu jednoho z tenzometrů). Proto bylo
rozhodnuto použít tenzometrické růžice, u kterých se jednotlivé tenzometry nepřekrývají, byly zvoleny
tenzometrické růžice 1-RY11-3/120, 0°/45°/90° s mřížkami délky 0,8mm, jmenovitým odporem 120⌦
a k-faktorem1,85. Umístění tenzometrů na svěrce je patrné (vnější rameno svěrky a střední část svěrky)
z (Obr. 2).
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Zapojení bylo provedeno do půlmostového Wheatstoneova můstku (kompenzace teploty byla umístěna
rovněž přímo na svěrce). El. zapojení měřených míst bylo ve všech místech obou měrných svěrek ana-
logické. Tenzometrické snímače byly připojeny na měřicí zesilovač HBM DMC Plus (kde došlo zároveň
k digitalizaci analogového záznamu deformací/napětí). Digitalizované záznamy napětí byly registrovány
do PC prostřednictvím SW HBM Catman. V měřicí ústředně bylo nastaveno zesílení dle konstanty
tenzometru, maximálního napájení a typu zapojení. Výsledné změřené hodnoty deformací na jednotlivých
tenzometrech růžic byly následně použity pro stanovení hl. napětí v místech měření. Měrné svěrky byly
utaženy momentovým klíčem na hodnotu 200 Nm v souladu s [3].

Vyhodnocení napjatosti na svěrkách
Hodnoty hlavních napětí byly stanoveny na základě Hookova zákona pro rovinnou napjatost dle následují-
cího postupu, (Obr. 3).
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Pro průjezdy vozidel byla zjištěna hlavní napětí způsobená projíždějícími vozidly od -150MPa do
300 MPa. Největších hodnot bylo dosahováno na tenzometru umístěném na vnějším rameni pružné svěrky.

4 MĚŘENÍ NAPJATOSTI SVĚREK PŘI UTAHOVÁNÍ
Aby byla zajištěna řádná funkčnost pružných svěrek, musí být utaženy předepsaným momentem, a to
na 180 – 220Nm [3]. Jako vstupní údaj pro MKP model bylo nutné zjistit, jakých hodnot je reálně na
svěrkách dosahováno. Svěrka byla postupně utahována na 50, 100, 150, 180, 200, 220 Nm a následně úplně
povolena, resp. povolena na hodnotu 200Nm. Hodnoty deformací byly měřeny pomocí měřicí ústředny
a následně byly převedeny na hlavní napětí stejným postupem jako v předchozím případě. Příklad grafu
zobrazujícího hlavní napětí je uveden na (Obr. 5). Hodnoty hl. napětí dosahovaly – 1300 MPa až 1300 MPa.
Maximálních hodnot bylo dosaženo na tenzometrech v místě, kde bylo očekáváno nejvyšší napětí dle
výpočtu MKP výrobce.

5 MĚŘENÍ PŘÍČNÉ VODICÍ SÍLY Y
A SVISLÉ KOLOVÉ SÍLY Q

Postup pro měření příčné vodicí síly Y a svislé kolové síly Q je možné najít např. v [2] a je vyobrazen na
(Obr. 6). Tento postup byl použit.

Na stojinu kolejnice bylo nalepeno 6 tenzometrů. Tři tenzometry byly umístěny z jedné strany stojiny
kolejnice, tři ve stejných místech na opačné straně stojiny (Obr. 7). Podrobný popis umístění tenzometrů
na jedné straně stojiny je následující. Jeden tenzometr byl umístěn v místě neutrální osy, která byla
zjištěna v ČSN EN 13674-1. Pomocí těchto tenzometrů bylo měřeno Q. Další dva tenzometry byly umístěny
ve stejných vzdálenostech nad a pod neutrální osu. Pomocí těchto tenzometrů bylo měřeno Y . Aby byla
místa totožná z obou stran stojiny kolejnice, byla vyrobena šablona, pomocí které bylo zakresleno umístění
tenzometrů. K šesti měřicím tenzometrům bylo použito 6 kompenzačních tenzometrů (využitých pro
měření Q). Celkem bylo tedy pro měření použito 12 tenzometrů. Byly použity tenzometry 1-LY11-1,5/120
s jmenovitým odporem 120⌦ a k-faktorem 1,99. Zapojení bylo provedeno do celomostového Wheatstoneova
můstku.

360



Juniorstav 2018

Tab. 1 Měřené hodnoty kg a mV/V.
kg 640 1030 1550 2050 2530 3070 3540 4030
mV/V -0,00726 -0,0115 -0,0185 -0,0221 -0,0285 -0,0347 -0,04 -0,0447

Vyhodnocení příčné vodicí síly Y
Pro tento typ měření je nutné nastavit měřicí řetězec tak, aby bylo možné hodnoty z mV/V převést na kN.
Pro nastavení měření Y bylo použito hydraulické rozpěrné tyče. Tyč byla umístěna mezi kolejnice a bylo
vyvozováno zatížení v kg, které byla odečítáno z displeje měřicí ústředny tyče. Ve stejnou dobu byla
odečítána hodnota v mV/V z měřicí ústředny, do které byly zapojeny tenzometry umístěné na stojině
kolejnice. Byla tedy definována závislost mezi kg a mV/V, která byla následně použita pro výpočet Y
v kN (Tab. 1) a (Obr. 8).

Po přepočtu zatížení na působící sílu byly hodnoty Y definovány v rozmezí -42 kN až 24 kN.

Vyhodnocení svislé kolové síly Q
Nastavení Y probíhalo za provozu, hydraulická tyč, která byla použita je velmi operativní, bylo možné ji
odstranit z koleje včas před jedoucím vlakem. Jelikož zařízení pro měření Q by vyžadovalo delší čas na
odstranění z koleje (jednalo by se o tárovací vůz, či definované rámové statické zatížení), nebylo možné
provést nastavení pro Q obdobně jako v případě Y . Pro vyhodnocení Q a jeho převod z mV/V na kN byly
následně použity záznamy měření průjezdů jednotlivých vlakových souprav a jejich vyhodnocení pomocí
rozkmitů (Obr. 9).

Při měření byla změřena vozidla totožných řad (např. 122 a 123, 162 a 163, 730). Především řadu
122, resp. 123 bylo možné s výhodou využít, byly změřeny 4 průjezdy vozidel těchto řad. Tato vozidla
mají obdobné hmotnosti na nápravu definované katalogovými listy vozidel (přesné stanovení je možné
pouze pomocí kalibrovaných vah, tyto informace ale nebyly k dispozici), proto byly vyhodnoceny rozkmity
[mV/V] pod jednotlivými nápravami hnacích vozidel, výsledky byly porovnány a statisticky vyhodnoceny.
Následně byly přiřazeny hmotnosti na nápravu v tunách. Z hmotnosti na nápravu byly následně stanoveny
výsledné svislé síly Q (Obr 10).

6 ZÁVĚR
Výsledky jednotlivých měření byly shrnuty v předcházejících kapitolách. Výsledky měření budou dále
vyhodnocovány a porovnávány s materiálovými hodnotami pružných svěrek. Velmi zajímavými se jeví
především zjištěné hodnoty hl. napětí při utahování svěrek na předepsané hodnoty momentu, které dosahují
poměrně vysokých hodnot. Dále budou hodnoty využity pro výpočet MKP, a to jako vstupní hodnoty,
tak pro verifikaci správnosti modelu. V neposlední řadě budou hodnoty využity pro laboratorní testování
únavové životnosti na dynamickém zkušebním stavu Výukového a výzkumného centra v Dopravě (VVCD)
Dopravní fakulty Jana Pernera, Univerzity Pardubice. Autoři článku předpokládají, že obdobná měření
budou realizována i v budoucnosti i na jiných typech železničního svršku, případně jiných směrových
poměrech trati.
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Obrázky

Obr. 1 Umístění svěrek v koleji.

Obr. 2 Umístění tenzometrů na svěrce.
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Obr. 3 Stanovení hlavních napětí. Obr. 4 Tenzometrická růžice 1-RY11-3/120 [4].

Obr. 5 Záznam měření utahování pružné svěrky.

Obr. 6 Umístění tenzometrů na stojině kolejnice, schéma zapojení tenzometrů [2].
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Obr. 7 Umístění tenzometrů pro měření Y a Q.

Obr. 8 Převod kg na mV/V.
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Obr. 9 Příklad záznamu projíždějícího vozidla.

Obr. 10 Hmotnosti na nápravu hnacích vozidel.
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STUDIUM ZJEDNODUŠENÍ POSUZOVÁNÍ
DYNAMICKÝCH ÚČINKŮ NA ŽELEZNIČNÍCH

VÝHYBKÁCH

STUDIUM OF SIMPLIFICATION IN ASSESSMENT OF DYNAMIC
EFFECTS IN RAILWAY CROSSINGS

Daniela Vukušičová*,1

Abstrakt
Příspěvek se zabývá možnostmi měření dynamických účinků na železničních výhybkách a metodami jejich
vyhodnocení v časové i frekvenční oblasti. Využívá se certifikované metodiky pro měření dynamických
účinků ve výhybkách a cílem práce je celkové zjednodušení měření a snížení počtu nutných senzorů, stejně
jako zjednodušení následného vyhodnocení. To by mělo vést k vytvoření autonomního systému, který
ukládá a vyhodnocuje data a na základě toho umí včas odhalovat případné vady a může poskytnout
podporu pro plánování údržby. Včasné provedení údržby je klíčové a minimalizuje náklady životního cyklu
konstrukce.

Klíčová slova
Výhybka, dynamické účinky, vyhodnocení

Abstract
The paper deals with the possibilities of measuring the dynamic effects in railway crossings and the
methods of their evaluation in time and frequency domains. Certified methodology for measuring of
dynamic effects in crossings is used and the aim of the work is to make the measurement simpler and
to reduce the number of sensors required, as well as to simplify the subsequent evaluation. This should
lead to the creation of an autonomous system that stores and evaluates data, and can detect defects in
time and can provide support for maintenance planning. On-time maintenance is a key to minimize the
lifecycle cost of the construction.

Keywords
Railway crossing, dynamic effects, evaluation
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1 ÚVOD
Výhybky a výhybkové konstrukce jsou klíčovou a nenahraditelnou součástí železniční tratě. Zároveň
z hlediska dynamických účinků patří k nejvíce zatíženým místům na železniční dopravní cestě. Jedná se
nejen o místo s přerušením plynulosti jízdní dráhy, ale také o místo se změnou tuhosti. Ačkoliv délka koleje
s výhybkami představuje jen malou část železniční sítě, údržba výhybek (včetně kolejových křižovatek
a jiných speciálních kolejových konstrukcí) generuje poměrně velké náklady na údržbu, které v porovnání
s běžnou kolejí jsou mnohonásobně vyšší [1, 2, 3]. Je to dáno především složitým silovým působením,
které vyvolává průjezd vlakové soupravy výhybkou a také nutností udržovat mnoho součástí, z nichž se
výhybková konstrukce skládá. Studium působení dynamických účinků na konstrukci výhybky nám pomůže
objasnit některé zákonitosti, které lze využít pro budoucí optimalizaci konstrukce, která by měla vést
k prodloužení její životnosti.

Reálné podmínky uložení konstrukce a její zatížení nelze matematickým modelem ani laboratorními
testy zcela postihnout. Z hlediska uložení konstrukce se jedná především o nestejnoměrné podepření
pražců a dynamické chování pražcového podloží. Z hlediska silového působení na konstrukci se v reálném
provozu objevují i vozy s velkým ojetím kol a s vadami na pojížděné ploše kol, které mohou mnohonásobně
překročit uvažované silové působení. Konstrukce výhybky musí všechny tyto reálné podmínky úspěšně
zvládnout. Proto je klíčové znát skutečné dynamické účinky působící na výhybku, které je možné zpětně
promítnout do optimalizace jednotlivých částí konstrukce.

Náklady na životní cyklus výhybky lze snížit nejen optimalizací konstrukce, ale také lepším a efektivnější
plánováním údržbových prací. Získaná data lze využít nejen pro budoucí optimalizace konstrukce, ale i při
návrhu diagnostického zařízení pro měření dynamických účinků.

2 TEORETICKÝ ROZBOR PROBLEMATIKY
Přejezd kola klasickou pevnou srdcovkou je velmi složitý prostorový problém. Celkově se tato složitá
prostorová úloha často zjednodušuje. V ideálním případě je geometrie přechodu navržena tak, že kolo
plynule bez poklesu přejíždí z křídlové kolejnice na srdcovkový klín. Toto je však pouze teoretická možnost,
protože jak srdcovky výhybky, tak kola podléhají opotřebení. V případě, že je již opotřebení kola případně
srdcovky výhybky velké, dochází velmi často doslova k pádu kola na srdcovkový klín, nebo nárazu kola do
křídlové kolejnice. Tato varianta je schematicky zobrazena na (Obr. 1). V rámci výzkumu [4] se zabývali
právě takovým případem a model kalibrovali měřením. Dosažené výsledky potvrdily, že kolová kontaktní
síla se při pádu na srdcovku zvýšila až trojnásobně. Přes srdcovku výhybky však přejížděli lokomotivou
maximální rychlostí pouze 55 km/h, takže lze předpokládat, že v extrémních případech bude muset
srdcovka odolávat mnohem většímu nárůstu kontaktní normálové síly. K obdobným problémům s nárůstem
kontaktní normálové síly dochází i ve výměně výhybky a u pohyblivého hrotu srdcovky, avšak dynamické
rázy nejsou zdaleka tak výrazné. Z výše uvedeného je zřejmé, že je velmi důležité udržet geometrii přechodu
pokud možno co nejdéle v optimálním stavu. Důležitým faktorem je přitom i kvalita podepření pražců
v místě přechodu, protože jakkoli dobře navržená a udržovaná geometrie přechodu na úrovni hlav kolejnic
může být zcela znehodnocena velkými rozdíly v poklesech pražců v místě přechodu. Na (Obr. 1) si to lze
představit zvětšením úhlu � a poklesu kola y(x), což vyvolá násobné zvětšení kontaktní normálové síly.

3 CERTIFIKOVANÁ METODIKA MĚŘENÍ
Pro měření dynamických účinků ve výhybkách je v České republice k dispozici metodika měření certifikována
Ministerstvem dopravy [5]. Certifikovanou metodiku vyvinul tým Vysokého Učení Technického v Brně,
Ústav železničních konstrukcí a staveb pod vedením prof. Smutného.

Hodnocení dynamických účinků na železniční svršek, případně jeho jednotlivé části, je rozděleno do tří
základních oblastí. Do první oblasti patří analýza šíření vibrací v jednotlivých částech svršku a zejména
jejich účinky na štěrkové lože. Do druhé oblasti náleží měření pohybového chování kolejového svršku.
V principu jde o analýzu posunů jednotlivých částí, případně celého kolejového roštu pod zatížením.
Výsledkem je charakteristika chování celého roštu nebo charakteristika chování jeho jednotlivých částí,
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např. pražců ve štěrkovém loži. Do třetí oblasti patří měření a analýza silového působení a napětí na
kolejovém roštu. Jde o analýzu sil, které vyvozuje vlaková souprava na kolejový rošt, analýzu ohybových
momentů, kolových sil atd. Zařazeno je ale také měření tlaků a napětí na rozhraní mezi železničním
svrškem a spodkem.

Snímače zrychlení kmitání jsou v rámci této metodiky umístěny tak, aby byly schopny zachytit šíření
vibrační energie ve významných částech konstrukce, tedy aby bylo možné sledovat přenos vibrací z kolejnic
přes pražec až do kolejového lože a také roznos vibrací pražcem. Metodika předpokládá využití jednoho
tříosého snímače zrychlení kmitání a šesti jednoosých snímačů zrychlení kmitání. Ve štěrkovém loži se
využije měřicí kámen, který tvoří akcelerometry vestavěné do štěrkového zrna.

K měření posunů na jednotlivých částech kolejového roštu bylo navrženo 8 indukčnostních snímačů
posunu. Čtyři tyto snímače jsou rozmístěny podél srdcovky výhybky a umožňují vykreslit průhybovou
křivku, která po délce srdcovky vzniká. Ostatní snímače jsou rozmístěny po délce nejvíce zatíženého
výhybkového pražce a pomáhají určit kvalitu podepření pražce a případné vzniklé volné prostory pod
pražcem.

4 ZJEDNODUŠENÍ METODIKY MĚŘENÍ
Výše popsaná metodika měření byla vytvořena se záměrem získat co nejvíce dat a co nejvíce popsat děje
ve výhybce. Jinak řečeno, metodika měření byla navržena, aby postihla chování konstrukce pod zatížením
komplexně. Je vyvinuta a ověřena především pro případy, kdy je třeba provozně ověřit nová konstrukční
řešení. K tomuto účelu byly i vybrány vhodné typy snímačů a postupů měření. Nicméně pokud bychom
chtěli metodiku měření použít pro nepřetržitý online monitoring, je třeba některé snímače vynechat
a celkově metodiku zjednodušit. Online monitoring je klíčový pro optimalizaci údržby včasným odhalením
závad. Je nezbytné zachytit případnou závadu v jejím počátku, potom má opravný zásah největší účinek
i trvanlivost. Pokud je závada zjištěna příliš pozdě, jak tomu bývá nyní, je oprava složitější, stojí víc
prostředků a její účinek je často velmi malý a cykly nutné údržby se zkracují. To vše má potom vliv na
zvýšení nákladů životního cyklu výhybek. Tento příspěvek se proto soustředí na možnosti zjednodušení
certifikované metodiky měření tak, aby bylo její část možné využít pro online monitoring výhybek.

Protože indukčnostní snímače dráhy je složité ke konstrukci přichytit a taky časová náročnost instalace
snižuje bezpečnost při práci v plném provozu, prvním krokem ve zjednodušení by mělo být jejich
vynechání. Rovněž si myslím, že by měla být možnost snímače vyměnit v případě poruchy, a to bez
nutnosti výluky. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla z metodiky vypustit i tlakové snímače umístěné
v pražcovém podloží. Všechny výše uvedené důvody mne vedly k tomu, že nepřetržitý online monitoring
založím na vibro-diagnostice, tedy měření veličin charakterizujících dynamické účinky snímači zrychlení
vibrací. Piezoelektrické snímače zrychlení vibrací mají pro tento účel výhodné vlastnosti, charakterizuje je
široký pracovní rozsah, definovaná linearita v pracovních mezích, pevná a robustní konstrukce, vysoká
spolehlivost a dlouhodobá stabilita. Výhodou je také to, že tyto snímače nemají pohyblivé části citlivé
k opotřebení. Také jsou relativně malé a je proto snadné je zabudovat, nebo přichytit ke konstrukci
výhybky a jejích součástí. Všechny tyto vlastnosti tyto snímače předurčují pro použití v podmínkách
plného provozu i pro dlouhodobé měření.

V ideálním případě by zjednodušení metodiky měření mělo vést k použití pouze tří piezoelektorických
akcelerometrů: tříosý akcelerometr umístěný na patě křídlové kolejnice, jednoosý akcelerometr umístěný na
pražci u srdcovky výhybky a tříosý akcelerometr umístěný ve štěrkovém loži pod srdcovkou výhybky. Díky
tomuto rozmístění budeme schopni sledovat šíření dynamické energie od srdcovky výhybky, přes pražec až
do štěrkového lože. Na křídlové kolejnici se ve svislém směru přenáší nejvýraznější složka dynamického
namáhání, v podélném směru zvýšení namáhání může znamenat, že se hroutí geometrie přechodu a příčné
rázy mohou být způsobeny i špatnými geometrickými parametry koleje před a ve výhybce. Díky tříosému
snímači na křídlové kolejnici jsem schopna všechny tyto aspekty zachytit. Na pražci už je rozhodující svislý
směr a díky jednoosému snímači můžeme sledovat i zhoršující se podepření pražce. Snímač v měřícím
kameni ve štěrkovém loži může poskytnout také velmi důležité informace o namáhání stěrkového lože.
Navíc díky tříosému snímači budeme schopni sledovat případné natočení měřicího kamene a bude možné
i přepočítání zrychlení ve svislém směru, pokud se kamen natočí.

K dosažení tohoto zjednodušení je potřeba najít především závislosti mezi signály získanými z indukč-
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nostních snímačů dráhy a signály získanými z akcelerometrů, abychom měli z měření pořád stejný užitek
a získávali stejné informace, jako tomu bylo u původní metodiky.

Příklad vyhodnocení podle zjednodušené metodiky
Díky indukčnostním snímačům dráhy bylo možné posoudit, jak kvalitně je konstrukce podepřena, což
je klíčová záležitost, jak bylo uvedeno výše. Na (Obr. 2) je srovnání zatlačení pražce pod srdcovkou
výhybky ze tří kampaní měření. Křivky na (Obr. 2) jsou sestaveny z maximálních zatlačení na jednotlivých
snímačích, jejichž poloha je na svislé ose. Jde o “průhybovou křivku“ po délce pražce, která je mediánem
všech maximálních hodnot zatlačení z dané kampaně měření. Zelenou čárkovanou čarou je vyznačena
první kampaň měření, modrou plnou čarou je zobrazena druhá kampaň měření a červenou tečkovanou jsou
zobrazeny hodnoty z třetí kampaně měření. Maximální zatlačení je u všech tří kampaní v místě snímače
S4, který je přímo u srdcovky výhybky, tedy v místě, kde je největší dynamické namáhání. Je zřejmé, že
se postupně zhoršovalo podepření pražce.

Na (Obr. 3) jsou zobrazeny křivky frekvenčních spekter vypočítaných pomocí Welchovy metody.
Barevné označení křivek je stejné, jak bylo popsáno výše. Jedná se o průměr křivek všech srovnatelných
vlaků jedoucích nad 120 km/h z jednotlivých kampaní měření. Na (Obr. 3) je velmi dobře vidět, jak se
postupně zvyšují zrychlení vibrací především na frekvenci okolo 100 Hz. Celkově je vidět, že se zvětšujícími
se zatlačeními pražce se i zvětšuje plocha po křivkou ve frekvenčních spektrech. Lze tedy říci, že zhoršující
se podepření pražce je možné pozorovat i pouze na základě vyhodnocení frekvenčních spekter.

5 ZÁVĚR
V rámci tohoto příspěvku jsem nastínila optimalizaci certifikované metodiky měření dynamických účinků
tak, aby bylo možné ji použít i pro dlouhodobý online monitoring. Jako příklad pro vyhodnocení jsem
vybrala kvalitu podepření pražce, kterou je dle mého názoru možné stanovit i pouze na základě vyhodnocení
zrychlení vibrací. Celkově je třeba ještě některé další zákonitosti stanovit, zejména vyhodnocení zrychlení
vibrací na křídlové kolejnici. Tam je situace poněkud složitější, a proto jsem se rozhodla to v rámci tohoto
krátkého příspěvku nezmiňovat. Stanovení kvality geometrie přechodu pouze na základě vyhodnocení
zrychlení vibrací umožňuje použití optimalizované metodiky měření v praxi. Díky online monitoringu
bude možné sledovat postupné navyšování dynamických účinků, což v budoucnu pomůže odhalit vznikající
závadu včas a umožní manažerovi infrastruktury lépe plánovat opravné zásahy na výhybkách, to může
výrazně prodloužit jejich životnost a tím ušetřit nemalé finanční prostředky.
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Obrázky

Obr. 1 Schematicky zobrazený pád kola na srdcovkový klín [4].

Obr. 2 Srovnání zatlačení pražce pod srdcovkou výhybky č. 59.

Obr. 3 Srovnání tří měření zrychlení vibrací ve frekvenční oblasti.
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ODOLNOSŤ BEZPRIEVLAKOVÝCH STROPNÝCH
DOSIEK V PRETLAČENÍ OSLABENÝCH

OTVORMI - EXPERIMENT VS. VÝPOČET

PUNCHING RESISTANCE OF FLAT SLABS WEAKENED BY
OPENINGS – EXPERIMENT VS. CALCULATION

Tomáš Augustín*,1

Abstrakt
Bezprievlakové stropné dosky sa stali bežne používaným typom nosných konštrukcií v súčasnej architektúre.
Napriek bežnému použitiu sa pri statickom návrhu stretávame s rôznymi problémami. Otvory umiestnené
v blízkosti stĺpa zvyšujú šmykové napätie v jeho okolí. Tento príspevok sa zaoberá experimentálnym
výskumom zameraným na odolnosť v pretlačení segmentu bezprievlakovej stropnej dosky s dvomi symet-
ricky umiestnenými otvormi v blízkosti stĺpa. Vplyv otvorov je určený experimentálne a taktiež s použitím
rôznych výpočtových modelov uvedených v normách - STN EN 1992, MC 2010 a návrh druhej generácia
EC2. Materiálové charakteristiky betónu a betonárskej výstuže boli získané z laboratórnych testov v STU
v Bratislave.
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Abstract
Flat slabs are the common structures in contemporary architecture. Despite many advantages there are
also several problems, such a placement of the openings to column, to be solved. The position of the
openings increases shear stresses in the flat slab near the column. The contribution deals with experimental
determination of punching resistance of flat slab with two symmetrically placed openings There are several
standards used for the calculations - STN EN 1992, MC 2010 and the model proposal for the second
generation of EC2. The material properties of concrete and reinforcing steel were obtained from the
laboratory tests.
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2766/11, 810 05 Bratislava, Slovenská republika

372



Juniorstav 2018

1 ÚVOD
Vo svete bolo vykonané množstvo experimentov, ktorých cieľom bolo objasniť pretlačenie stropných
konštrukcií. Experimentálne práce zaoberajúce sa pretlačením lokálne podopretých dosiek s otvormi, nie
sú v zahraničných databázach časté. Preto sa v Centrálnych laboratóriách STU odskúšali niekoľko sérií
takýchto dosiek. Prvá séria dvoch vzoriek bola referenčná a neobsahovala otvory. Ďalšie tri série obsahovali
dva symetricky umiestnené otvory 200⇥ 300mm, ktoré sa vzďaľovali od líca podpery v násobkoch
účinnej výšky 0 d, 1 d, 2 d. Tento príspevok sa venuje porovnaniu odolnosti v pretlačení dosiek bez
otvorov a s otvormi priľahlými k stĺpu (Obr. 1), teda vo vzdialenosti 0 d. Ani v jednej z dosiek nebola
použitá šmyková výstuž. Získané výsledky sú porovnané s normovými postupmi a to so súčasne platnou
STN EN 1992 (skr. EC), MC 2010 (skr. MC) a s návrhom, ktorý bude obsahovať druhá generácia EC2
(skr. EC2sec).

2 MODELY NA PREDIKCIU ŠMYKOVEJ ODOLNOSTI
DOSIEK V PRETLAČENÍ – VPLYV OTVOROV

Model, ktorý používa súčasne platná norma STN EN 1992-1-1 je empirický. Odolnosť v pretlačení
bezprievlakovej stropnej dosky bez šmykovej výstuže závisí od parametrov, ktoré zohľadňujú množstvo
pozdĺžnej výstuže |⇢

l

|, pevnosť betónu v tlaku |f
ck

| a hrúbku stropnej dosky (size effect - k) (2). Vzdialenosť
prvého (základného) kontrolného obvodu od líca podpery sa uvažuje 2 d. Vplyv otvorov je zohľadnený
redukciou dĺžky základného kontrolného obvodu u
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Výpočtový model uvádzaný v Model Code 2010 je fyzikálny, založený na Teórii kritickej šmykovej
trhliny (Critical Shear Crack Theory - CSCT) [2]. Príspevok betónu k odolnosti závisí od pootočenia
dosky v nadpodperovej oblasti, ktoré má vplyv na roztvorenie kritickej šmykovej trhliny, pozri vzorec (3),
kde b
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( ) - súčiniteľ zohľadňujúci vplyv roztvorenia kritickej šmykovej trhliny, jej drsnosť a taktiež
size effect [3].
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Vypočítaná odolnosť závisí od úrovne aproximácie uvažovanej vo výpočte (Level of Approximation -
LoA). Model Code 2010 uvádza 4 úrovne aproximácie. Pri použitej analýze bola uvažovaná tretia úroveň
aproximácie.
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Pootočenie v oblasti podpery možno vypočítať podľa vzťahu (4), kde r
s

je vzdialenosť miesta nulových
radiálnych ohybových momentov od osi podpery, d účinná výška, f

yd

návrhová medza klzu ohybovej
výstuže, E

s

modul pružnosti ohybovej výstuže, m
Sd

je priemerný návrhový ohybový moment v stĺpovom
pruhu a m

Rd

návrhový moment odolnosti dosky v stĺpovom pruhu. Pri treťom stupni aproximácie sa
pootočenie vypočíta podľa (4). Vzťah (4) možno použiť, ak r

s

a m
Sd

určujeme z lineárne elastického modelu
[3]. Nakoľko je pripravovaná druhá generácia EN, je uvedený výpočet odolnosti aj podľa návrhového
postupu [4]. Základom výpočtového postupu šmykovej odolnosti bez šmykovej výstuže je CSCT a má tvar
(5).
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kde vo vzťahu (5) k
b

je šmykový gradient, d
dg

závisí od typu betónu a použitého kameniva a a
v

je šmykové
rozpätie. Ostatné veličiny sú rovnaké ako vo vzťahu (2).

3 POPIS EXPERIMENTU
Analyzované skúšobné vzorky boli osemuholníkového tvaru s hrúbkou 250 mm (Obr. 2). Odskúšané boli 2
vzorky bez otvorov, označené S0-1 a S0-2 a 2 vzorky so symetricky umiestnenými otvormi vedľa stĺpa,
označené S1-1 a S1-2. Symetrické umiestnenie otvorov bolo vybraté zámerne, kvôli zamedzeniu vnášania
nevyrovnaného ohybového momentu do skúšanej dosky. Jednotlivé parametre skúšobných vzoriek sú
v (Tab. 1). Vystuženie všetkých dosiek bolo ? 20/100mm a pri doskách S1-1 a S1-2 boli k otvorom
pridané prúty 1? 20 z každej strany otvoru. Pevnosť betónu bola experimentálne zisťovaná vždy v čase
skúšania danej dosky. Vzorky boli z hornej strany podopreté kĺbovo na predpínacích tyčiach ? 36 od
firmy Freyssinet, ktoré boli upevnené v podlahe laboratória a tvorili reakciu. Zaťaženie bolo vnášané cez
hydraulický lis umiestený pod stĺpom dosky. Na doskách boli merané priehyby pomocou LVDT snímačov
a pootočenie dosky bolo merané pomocou libiel. Pomerné pretvorenia horného povrchu boli merané
pomocou posuvného deformometra a pretvorenia dolného povrchu tenzometrickými páskami.

Tab. 1 Základné údaje o skúšaných vzorkách.
Vzorka Hrúbka Účinná výška Priemer/rozostup Stupeň Valcová pevnosť Medza klzu

dosky dosky výstuže vystuženia betónu v tlaku ocele
[mm] [mm] [mm] [-] [MPa] [MPa]

S0-1 250 200 20/100 0,157 41,02 550
S0-2 250 200 20/100 0,157 33,41 550
S1-1 250 200 20/100 0,157 43,26 550
S1-2 250 200 20/100 0,157 32,89 550

V spolupráci s Katedrou geodézie sme sa úspešne pokúsili získať priestorové deformácie horného
povrchu dosky pomocou viacsnímkovej konvergentnej fotogrametrie. Na povrch objektu bolo nalepených
80 RAD-značiek pre systém PhotoModeler. Snímkovanie bolo vykonané 36 megapixelovou digitálnou
zrkadlovkou Nikon D800E s objektívom s 35mm ohniskovou vzdialenosťou. V každej zaťažovacej etape
bolo vyhotovených 18-20 snímok zo špeciálneho závesného systému 3 metre nad doskou. Automatické
subpixelové meranie značiek a presná kalibrácia kamery počas fotogrametrického spracovania umožnili
získať 3D súradnice pozorovaných bodov s presnosťou 0,02mm. Dosiahnuté výsledky boli porovnané
s tradičnými metódami merania pretvorení a priehybov.

4 POROVNANIE EXPERIMENTÁLNYCH A VÝPOČTOVÝCH
ODOLNOSTÍ

Výsledky získané z experimentu V
test

boli porovnané s hodnotami získanými výpočtom podľa jednotlivých
normových postupov (Tab. 2). Z výsledkov získaných zo vzoriek S0-1 a S0-2 je možné usúdiť, že postupy
podľa platnej STN EN 1992 (Obr. 1b) a návrhu modelu pre druhú generáciu EC2 vykazujú dobrú zhodu
s experimentom (max. 10 % odchýlka od nameranej sily pri zlyhaní, pozri Tab. 2).

Tab. 2 Porovnanie výpočtových odolností v pretlačení s experimentom.
Vzorka Zádladní kontrolní obvod podľa V

test

V
EC2 V

test

V
EC2

V
MC

V
test

V
MC

V
EC2sec V

test

V
EC2secEC2 MC2010 a EC2

sec

[mm] [mm] [kN] [kN] [-] [kN] [-] [kN] [-]
S0-1 3313 1428 1051 956 1,10 835 1,26 1028 1,02
S0-2 3313 1428 950 892 1,07 772 1,23 960 0,99
S1-1 1440 712 831 424 1,96 512 1,62 562 1,47
S1-2 1440 712 751 387 1,94 456 1,64 490 1,53

MC 2010, pri uvážení tretej úrovne aproximácie, je v tomto prípade neekonomický (odchýlka od
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nameranej sily pri zlyhaní je väčšia ako 20%). Z uvedeného vyplýva, že pripravovaný výpočtový postup
druhej generácie EC2 je bezpečný a ekonomický.

Interpretácia výsledkov získaných zo vzoriek s otvormi S1-1 a S1-2 je zložitejšia. Použitie normového
postupu pre redukciu základného kontrolného obvodu sa ukazuje ako konzervatívne. Pri použití redukcie
obvodu podľa (Obr. 3a), pre výpočet podľa STN EN 1992, dostávame takmer polovičnú odolnosť (Tab. 2),
v porovnaní s nameranou odolnosťou. Pri použití úpravy redukcie podľa (Obr. 3b) dosiahneme veľmi
dobrú zhodu s experimentom (Tab. 3). Jedná sa o prerušenie obvodu iba v mieste otvoru. Pri výpočte
podľa MC 2010 je zhoda s experimentom lepšia ako pri STN EN 1992 (nameraná hodnota je ale stále o viac
ako 60 % väčšia ako vypočítaná, Tab. 2). Avšak aj po aplikácii redukcie podľa (Obr. 3d) je rozdiel medzi
vypočítanou a nameranou hodnotou väčší ako cca 20 % (Tab. 3). MC 2010 umožňuje redukciu základného
kontrolného obvodu ako je to na (Obr. 3d), ale iba v prípade, ak sa v stropnej doske nachádzajú ležaté
rozvody (Obr. 1c). Výpočtový postup podľa navrhovanej druhej generácie EC2 vykazuje najlepšiu zhodu
s experimentom v porovnaní s ostatnými normovými postupmi (rozdiel medzi vypočítanou a nameranou
hodnotou väčší ako 50 %, Tab. 2). Po aplikácii redukcie podľa (Obr. 3d) je zhoda vypočítanej a nameranej
hodnoty veľmi dobrá (do 6 %, Tab. 3). Aj tento postup umožňuje redukciu základného kontrolného obvodu
ako je to na (Obr. 3d), v prípade ak sa v stropnej doske nachádzajú ležaté rozvody (Obr. 1c).

Tab. 3 Porovnanie výpočtových odolností, s upravenou redukciu dĺžky základného kontrolného obvodu,
v pretlačení s experimentom.

Vzorka Zádladní kontrolní obvod podľa V
test

V
EC2 V

test

V
EC2

V
MC

V
test

V
MC

V
EC2sec V

test

V
EC2secEC2 MC2010 a EC2

sec

[mm] [mm] [kN] [kN] [-] [kN] [-] [kN] [-]
S1-1 2823 1028 831 830 1,00 677 1,23 811 1,03
S1-2 2823 1028 751 756 0,99 606 1,24 707 1,06

5 ZÁVER
Z uvedených výsledkov vyplýva, že postup podľa pripravovanej, druhej generácie eurokódov je vo veľmi
dobrej zhode s experimentálnymi výsledkami. STN EN 1992 a MC 2010 sú konzervatívnejšie, hlavne
pri výpočtoch zohľadňujúcich vplyv otvorov. Redukcia dĺžky základného kontrolného obvodu podľa
(Obr. 3a) a (Obr. 3c) sa ukazuje ako veľmi konzervatívna a teda neekonomická. Redukciou podľa (Obr. 3b)
a (Obr. 3d) dostávame reálne výsledky odolností stropných dosiek v pretlačení. Nakoľko zlyhanie takejto
konštrukcie má krehký charakter, je potrebné ďalšie skúmanie tejto problematiky, najmä zohľadnenie
nevyrovnaného ohybového momentu, rôzna pozícia otvorov v pôdoryse a rôzna veľkosť otvorov.
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Obrázky

Obr. 1 Redukcia základného kontrolného obvodu pri otvore – STN EN 1992-1-1 (a, b), MC 2010 a návrhu
druhej generácie EC2 (c).

Obr. 2 Schéma skúšobnej zostavy.

Obr. 3 Redukcia základného kontrolného obvodu podľa jednotlivých normových postupov.
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EXPERIMENTÁLNE OVERENIE VPLYVU
ŠMYKOVEJ ŠTÍHLOSTI NA ODOLNOSŤ

V PRETLAČENÍ ZÁKLADOVÝCH PÄTIEK

EXPERIMENTAL VERIFICATION OF SHEAR SLENDERNESS ON
THE PUNCHING RESISTANCE OF THE FOUNDATION FOOTINGS

Ján Hanzel*,1

Abstrakt
V súčasnej dobe sme svedkami úsilia o zmenu prístupu k posúdeniu, ako aj zavedenie univerzálneho výpočtu
na určenie odolnosti v pretlačení stropných dosiek a základových konštrukcií. Pre výpočet odolnosti
stropných dosiek je vplyv šmykovej štíhlosti ktorý ju výrazne ovplyvňuje ľahšie určiteľný, pretože je tu
viacero parametrov ktoré ho definujú. Ale pre výpočet odolnosti v pretlačení základových konštrukcií
ovplyvňuje určenie šmykovej štíhlosti viacero rozdielnych faktorov, takže sa stretávame s viacerými
problémami v jeho určení, a preto je potrebné venovať zvýšenú pozornosť tomuto faktoru od ktorého
samotná odolnosť veľmi závisí.

Klíčová slova
Základová pätka, pretlačenie, šmyková štíhlosť, overenie, odolnosť

Abstract
At the present time we are witnessing the effort to change the computational model for punching resistance,
as well as the introduction of a universal calculation for determining shear resistance for flat slabs and
also footings. For calculation of resistance of flat slabs can be effect of varying shear span depth ration
better understood, because there are so many parameters which can have similar dependence. But for
calculating resistance of foundation there are too many differences, so we encounter more problems at the
base, and it is therefore necessary to pay extra attention to this shear resistance factor.

Keywords
Foundation footings, punching, shear slenderness, verification, resistance

*jan.hanzel@stuba.sk
1Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra betónových konštrukcií a mostov , Radlinského
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1 ÚVOD
Šmykové porušenie konštrukcie v prípade stropnej dosky, základovej pätky, môže nastať dvomi spôsobmi a to
buď prekročením odolnosti v tlakovej diagonále, alebo prekročením šmykovej odolnosti v šikmej šmykovej
trhline. Vzťahy na výpočet šmykovej odolnosti v pretlačení základových konštrukcií boli v minulosti aj
v súčasnosti odvodené na základe skúšok lokálne podopretých stropných dosiek a neskôr aplikované na
posúdenie základových konštrukcií.

2 ŠMYKOVÁ ODOLNOSŤ V ZÁVISLOSTI NA ŠMYKOVEJ
ŠTÍHLOSTI

V prípade použitia akéhokoľvek modelu na výpočet pretlačenia stropných dosiek a základových pätiek,
má množstvo parametrov vplyv na stanovenie ich celkovej šmykovej odolnosti. Každý zo súčasne známych
modelov má závislosť výpočtu odolnosti v pretlačení primárne stanovenú na parametroch ako je pevnosť
betónu f

ck

, stupeň vystuženia ⇢
l

, účinná výška d apod. a v neposlednej rade v niektorých modeloch aj
na veľkosti frakcie kameniva d

g

. Najväčším rozdielom medzi súčasne platným modelom EC2, modelom
CSCT opísanom v Model Code 2010 [3] ako aj najnovším návrhom na zmenu EC2 je stanovenie miesta
základného kontrolného obvodu, čiže vzdialenosti od podpory v ktorej ako prvej vyšetrujeme odolnosť
konštrukcie na pretlačenie. V prípade EC2 je táto vzdialenosť pre stropné dosky stanovená na 2d, čiže
dvojnásobok účinnej výšky. V prípade základových konštrukcií však nehľadáme základný kontrolný obvod,
kde vyšetrujeme odolnosť konštrukcie, ale kritický kontrolný obvod a

crit

[m]. Toto miesto kritického
porušenia hľadáme v intervale od 0,5d do 2,0d.

Jedna z najväčších zmien, ktorá sa v súčasnosti pripravuje a zasahuje v značenej miere práve posúdenie
základových konštrukcií, je vylúčenie potreby nájdenia presného kritického miesta porušenia konštrukcie
v intervale od 0,5d do 2,0d. Namiesto toho bude každé posúdenie uvažované vo vzdialenosti 0,5d. Zavedením
tohto parametru, však dôjde k veľkým rozdielom v stanovení šmykovej odolnosti, nakoľko miesto presného
reálneho porušenia základovej konštrukcie bude vždy primárne závislé od šmykovej štíhlosti a

i

/d
i

a účinnej
výšky d

i

. Pevnosť betónu, stupeň vystuženia, ako aj veľkosť zaťaženia, alebo kontaktného napätia, nemajú
vplyv na stanovenie presného miesta porušenia, teda polohy kritického obvodu a

crit

[m].
Pojem šmyková štíhlosť a

i

/d
i

sa uplatňuje pri bezpriehlavkových doskách a pri základových konštruk-
ciách. Je určená ako podiel vzdialenosti a

i

od líca podpery po miesto nulového radiálneho ohybového
momentu k účinnej výške konštrukcie d

i

. Nakoľko pri základových pätkách je nulový ohybový moment
práve na ich konci, bude podiel vyloženia pätky k účinnej výške a

i

/d
i

definovať jej šmykovú štíhlosť.
Hodnota a

crit

, ako vidíme z (Obr. 1), definuje vzdialenosť od líca stĺpa po miesto, kde dochádza ku
rovnováhe zvislých priečnych síl, alebo hlavných napätí od zaťaženia oproti šmykovej odolnosti betónu
bez šmykovej výstuže. Prvý typ porušenia (drvenie tlakovej diagonály) nastáva väčšinou len v prípade
výrazne štíhleho stĺpa a veľkej návrhovej osovej sily N

Ed

. Z obrázka vidíme meniacu sa polohu a
crit

od
0,5d

i

až po 1,36d
i

. Schéma jasne deklaruje, že aj pätka s rovnakou účinnou výškou avšak s rozdielnou
šmykovou štíhlosťou má meniace sa miesto porušenia a

crit

[m].

d
i

.patka a
i

/d
i

0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5
200 a

i.crit

/d
i.crit

0,40 0,45 0,49 0,57 0,62 0,66 0,70 0,74 0,79 0,83 0,91 0,96 1,00 1,08 1,13
400 a

i.crit

/d
i.crit

0,38 0,41 0,45 0,52 0,56 0,60 0,63 0,67 0,71 0,74 0,82 0,85 0,89 0,96 1,00
750 a

i.crit

/d
i.crit

0,36 0,39 0,42 0,48 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,68 0,74 0,77 0,80 0,87 0,90
1100 a

i.crit

/d
i.crit

0,34 0,37 0,39 0,45 0,48 0,51 0,54 0,56 0,59 0,62 0,68 0,71 0,73 0,79 0,82
1450 a

i.crit

/d
i.crit

0,33 0,36 0,38 0,43 0,46 0,49 0,51 0,54 0,57 0,59 0,64 0,67 0,70 0,75 0,78

Pri všetkých základových konštrukciách, hľadáme rovnováhu medzi veľkosťou napätia od zaťaženia
a samotnou odolnosťou betónu v sústave kontrolných obvodov, ktoré uvažujeme vo vzdialenosti od 0,5d

i

po miesto, v ktorom je pomer, teda účinok zaťaženia k odolnosti v pretlačení minimálny. Tento kontrolný
obvod potom považujeme za kritický a jeho dĺžka sa označuje u

crit

. Vzdialenosť od líca podpery je
definovaná ako a

crit

. Ak nám v tejto vzdialenosti teleso základu vyhovuje na šmykovú odolnosť, nie je
potrebné navrhovať dodatočné zvýšenie odolnosti šmykovou výstužou.
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Ako si môžeme všimnúť z (Tab. 1), rovnako aj z (Obr. 1), tak s narastajúcou hrúbkou základovej pätky
sa posúva miesto porušenia telesa (poloha kritického kontrolného obvodu a

crit

) dokonca aj pred hodnotu
0,5d

i

. Preto je nutné venovať základovým pätkám s malou šmykovou štíhlosťou a
i

/d
i

a vyššou účinnou
výškou d

i

zvýšenú pozornosť.

3 OVERENIE ZÁVISLOSTI ŠMYKOVEJ ŠTÍHLOSTI
EXPERIMENTÁLNOU ANALÝZOU

Spôsob ako najpresnejšie overiť teoretickú závislosť vplyvu meniacej šmykovej štíhlosti a
i

/d
i

na odolnosť
základových konštrukcií je ich experimentálne odskúšanie. Na takéto overenie bude potrebné pripraviť
zaťažovaciu zostavu. Tá by mala pozostávať zo simulovania podložia (zeminy) a zo zaťažovacej zostavy
(lis so silomerom), ktoré dokážu vyvinúť dostatočnú kapacitu, aby postupnými narastajúcimi zaťažovacími
cyklami došlo k potrebnému zlyhaniu základovej pätky pretlačením. Na (Obr. 2) je zaťažovacia zostava
pozostávajúca zo štvorcovej oceľovej nádrže so zhutneným štrkom výšky 1,8 m. Cez túto nádrž prechádzajú
4 oceľové prepínacie tyče z vysoko pevnostnej ocele do ktorých je kotvený sekundárny nosník. Pod
sekundárny nosník je následne ukotvený hlavný nosník. Pod hlavným nosníkom bude umiestnený silomer
s lisom, ktorý sa oprie do stĺpa v strede základovej pätky. Medzi železobetónovým stĺpikom ktorý
pretláča samotnú pätku a lisom bude umiestnená kalota. Tá bude slúžiť ako kĺb vyrovnávajúci prípadné
nerovnomerné nakláňanie zostavy so zabezpečením vždy priameho vnesenia sily na do stĺpika. Samotná
zostava bude kvôli zabezpečeniu priameho a čo najrovnomernejšieho vnesenia sily z sily do nosníka
zabezpečená zavetrením. Zavetrenie bude pozostávať zo sústavy štyroch oceľových tyčí zakotvených
v hornej časti do koncov 4 hlavných oceľových predpínacich tyčí. Medzi 4 oceľovými predpínacími tyčami
bude v ich najhornejšej časti doplnené ešte ich vzájomné zavetrenie. Zabezpečenie rovnomerného vnesenia
sily z listu, ako aj funkčnosť zavetrenia zaťažovacej zostavy, budeme sledovať a merať natáčaním pätky
a priebehmi kontaktných napätí.

Ako vidno z (Obr. 3) tak natočenie pätky budem merať štyrmi libelami na rohoch pätky. Okrem
natočenia libelami budeme merať aj nerovnomernú deformáciu v mieste stredov vonkajších hrán pätky ako
aj v mieste stredov strán stĺpika. Týmto spôsobom bude možné nerovnomerné zatláčanie pätky do podložia
so vzájomným odčítaním hodnoty natočenia pätky v jej rohoch, merať jej nerovnomerné deformovanie
a natočenie po dĺžke.

Snímačmi tlaku pod základovou pätkou v pieskovej vrstve budeme merať premenlivé hodnoty priebehov
kontaktných napätí. Predpokladáme zvýšené hodnoty napätia v mieste stĺpa ako taktiež náhly pokles
napätí v poslednom snímači ktorý bude ako vidno z (Obr. 2) a (Obr. 3) umiestnený za miestom porušenia.

Aby bolo možné čo najpresnejšie zohľadniť vplyv šmykovej štíhlosti a
i

/d
i

na odolnosť v pretlačení
základových pätiek a ich vyhodnotenie, boli navrhnuté 4 typy pätiek s meniacou sa šmykovou štíhlosťou
a
i

/d
i

. Všetky parametre ako pevnosť betónu f
ck

, stupeň vystuženia ⇢
l

, účinná výška d a pod. sú rovnaké
a mení sa len šmyková štíhlosť a

i

/d
i

a od nej závislé aj presné miesto porušenia a
crit

ako je znázornené
na (Obr. 4). Pri takto navrhnutých pätkách, bude možná analýza vplyvu šmykovej štíhlosti na stanovenie
odolnosti v pretlačení bez šmykovej výstuže.

4 ZÁVISLOSŤ VÝPOČTU ODOLNOSTI PO ZOHĽADNENÍ
MENIACEJ SA ŠMYKOVEJ ŠTÍHLOSTI

Priaznivý vplyv tlakovej diagonály 2d
i

/a
i,crit

, ktorý je súčasťou vzorca (2) na výpočet v
Rd,c

, sa zásadne
podieľa na veľkosti šmykovej odolnosti v

Rd,c

[MPa].

V
Rd,c

= v
Rd,c

u
crit

d [MN] (1)

v
Rd,c

= C
Rd,c

k
h

(100⇢
l

f
ck

)1/3(2d/a
crit

) (2)

kde C
Rd,c

je empirický faktor pre základové konštrukcie a lokálne podopreté stropné dosky s hodnotou
0,180 MPa/�

C

. Faktor závislosti od účinnej výšky dosky (d v mm) k
h

= 1+p(200/d)  2, 0. Geometrický
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priemer hodnôt stupňa vystuženia ⇢
l

= p(⇢
l,x

· ⇢
l,y

)  0, 02 so skutočnou plochou dolnej pozdĺžnej
výstuže na vzdialenosť 3d od líca stĺpa na každú stranu pätky ⇢

lx

= A
slx

/(d · ly) a ⇢
ly

= A
sly

/(d · lx).
Zásadný vplyv tlakovej diagonály sa môže interpretovať na prípade pätky s veľkosťou kritickej šmykovej

trhliny a
crit

vo vzdialenosti 0,5d
i

od líca stĺpa z (Obr. 1). V tomto prípade je priaznivý vplyv tlakovej
diagonály 2d

i

/a
i,crit

ktorý zvyšuje šmykovú odolnosť v
Rd,c

[MPa] až 4-krat vyšší. Ak sa kritická šmyková
trhlina acrit nachádza vo vzdialenosti 1,0di od líca stĺpa zvyšuje šmykovú odolnosť v

Rd,c

[MPa] 2-krat.
V prípade poslednej pätky z (Obr. 1) je to 1,5-krát.

Z analýz základových pätiek, ktoré boli porušené stratou ťahovej pevnosti betónu v šikmej šmykovej
trhline ale vyplýva, že tento priaznivý vplyv je vysoko nadhodnotený a nie je v ňom zohľadnený vplyv
šmykovej štíhlosti.

Zástupcovia Nemecka navrhli niekoľko pozmeňujúcich návrhov k EC2 modelu. Prvý bol zníženie
hodnoty C

Rk,c

z 0,180 MPa na 0,150 MPa pre základové konštrukcie (pozri Národná príloha DIN EN
1992-1-1). Zároveň v Máji 2015 (Hegger, Siburg, Kueres) prezentovali úpravu modelu založenú na novom
vzťahu pre výpočet šmykovej odolnosti v pretlačení bez šmykovej výstuže, kedy definovali základný
kontrolný obvod u

0,5d

vo vzdialenosti 0,5d
i

od líca stĺpa pre všetky typy konštrukcií (základové dosky,
pätky a lokálne podopreté dosky). Takže už nie je potrebné hľadať presné miesto šmykového porušenia
ako v prípade výpočtového postupu EC2.

Nový vzťah pre výpočet odolnosti bez šmykovej výstuže (2) berie do úvahy vplyv šmykovej štíhlosti na
odolnosť prvku a tiež spresňuje príspevok „size efektu“ do odolnosti.

V
Rd,c

= v
Rd,c

u
0,5d

d (3)

V
Rd,c

= C
Rd,c

[(a
�

/d)(u
0

/d)]�1/5 [100⇢
l

(f
ck

/d)]1/3 (4)

kde hodnota C
Rd,c

= 8,3/�
C

; d = max(200 mm, d) a u
0

je dĺžka obvodu stĺpa. Rovnako ako v prípade
MC 2010, taktiež nie je potrebné hľadať kritickú polohu kontrolného obvodu ako v prípade EC2 a (Tab. 1),
ale je definovaná celoplošne v 0,5textitd pre základové konštrukcie aj stropné dosky.

Štatistické vyhodnotenie súborov výsledkov experimentov s použitím 5 rôznych modelov P(1) až P(5).
Hlavnou premennou pre štatistické vyhodnotenie súborov výsledkov P(1), P(2), P(3), P(4) a P(5) bol pomer
(v

test,i

/v
Rd,c,i

), kde i je vždy číslo uvažovaného experimentu, v našom prípade od 1 do 50. Experimentálna
odolnosť v

test

pre každú pätku bola získaná z databázy výsledkov, ktoré som mal k dispozícii. Pre každý
zo súborov P(1) až P(5) bola následne určená návrhová odolnosť v

Rd,c

.

Súbor Model a
crit

C
R

k, c Vplyv Priemerná Koeficient P
0,05k

[MPa] pomeru hodnota variácie
P(1) EC2 z tab.1 0,18 2 d/a 0,781 0,1314 0,604
P(2) EC2 z tab.1 0,18 1,2 d/a 1,302 0,1314 1,006
P(3) EC2 z tab.1 0,15 2 d/a 0,937 0,1314 0,735
P(4) EC2 z tab.1 0,15 1,5 d/a 1,250 0,1314 0,980
P(5) EC2 0,5 d 8,3 - 1,170 0,1322 0,916

5 VYHODNOTENIE
Štatistické vyhodnotenie experimentov základových pätiek bez šmykovej výstuže podľa (Tab. 2) ukázalo
výrazné rozdiely v bezpečnosti jednotlivých modelov P(1) až P(2). Ako najvhodnejšie nekalibrované
modely bez nutnosti úpravy ich vzťahov sa zatiaľ ukazuje model P(5) s úrovňou spoľahlivosti 0,92, ktorú
možno považovať v tomto štádiu za dostatočnú.

V prípade modelu EC2, ktorý je rozdelený na súbory výsledkov P(1) až P(4). Ukazuje sa, že model
používaný v súčasnosti (P1) nie je dostatočne bezpečný s úrovňou spoľahlivosti 0,60. Príčinu vidíme
v nadhodnotení príspevku tlakovej betónovej diagonály 2d/a vo vzťahu odolnosti v pretlačení (2). Po
redukcií príspevku na hodnotu 1,2textitd/a, sa v modeli P(2) podarilo zvýšiť spoľahlivosť na požadovanú
úroveň 1,0. Obdobne to platí aj pre nemeckú úpravu modelu (P3), kde redukcia C

Rk,c

na 0,15 MPa zvýšila
spoľahlivosť modelu, ale nie na požadovanú úroveň. Až súčasná úprava príspevku tlakovej diagonály na
1,5 d/a zaistila dostatočnú modelovú bezpečnosť.
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6 ZÁVER
Z takto zvolenej experimentálnej analýzy očakávame záver, že pre bezpečné určenie šmykovej odolnosti
v pretlačení základových konštrukcií je potrebné venovať zvýšenú pozornosť, nakoľko v súčasnosti používaný
model EC2 vykazuje nižšiu spoľahlivosť ako je požadovaná. Výsledky môjho experimentu potom ukážu do
akej miery bude potrebné vplyv príspevku tlakovej diagonály pre kontrolné obvody vo vzdialenosti menej
ako 2d od líca stĺpa upraviť. Túto úpravu predpokladáme na hodnotu 1,2 d/a, ktorú reprezentuje súbor
P(2).
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Obrázky

Obr. 1 Vplyv meniacej sa šmykovej štíhlosti v závislosti na stanovení presného miesta porušenia.

Obr. 2 Schéma zaťažovacej zostavy.
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Obr. 3 Rozmiestnenie snímačov pod a nad železobetónovou pätkou.

Obr. 4 4 typy základových pätiek s meniacou sa šmykovou štíhlosťou pre experimentálnu analýzu
stanovenia presného miesta porušenia.

383



Juniorstav 2018

EXPERIMENTÁLNÍ STANOVENÍ SMRŠŤOVÁNÍ
BETONU JEDNOSTRANNĚ VYSYCHAJÍCÍCH

PANELŮ

EXPERIMENTAL DETERMINATION OF CONCRETE SHRINKING OF
ONE SIDE DRYING PANELS

Miloslav Janda*,1

Abstrakt
Zrání betonu je doprovázeno jeho smršťováním. Hodnota smrštění betonu je ovlivněna délkou vysychajícího
obvodu betonového prvku, teplotou okolního prostředí, vlhkostí okolního prostředí, vodním součinitelem
nebo množstvím cementu v betonové směsi. Jednostranné vysychání betonu prefabrikovaných panelů
vyvolává rozdílné smršťování vysychajícího povrchu a nevysychajícího nebo méně vysychajícího povrchu.
Nerovnoměrné vysychání může způsobit napětí a případně vznik trhlin v betonu panelu. Cílem v článku
uváděného experimentu bylo zjistit hodnotu smrštění betonu prefabrikovaných panelů. Dále bylo cílem
experimentu zjistit, jak hodnotu smrštění betonu ovlivňuje tloušťka panelu. Byly vybetonovány čtyři
zkušební bloky betonu, do kterých byly osazeny tenzometry za účelem dlouhodobého sledování poměrného
přetvoření v důsledku vysychání prvků.

Klíčová slova
Nerovnoměrné smršťování betonu, prefabrikované panely, tenzometrické měření

Abstract
Maturating of concrete is accompanied by shrinking. The value of concrete shrinkage is affected by the
drying length of the concrete element, the ambient temperature, the ambient humidity, the water coefficient
or the amount of cement in the concrete mixture. One side drying concrete of prefabricated panels causes
different shrinkage of the drying surface and non-drying or less drying surface. Uneven drying may cause
stress and possibly cracks in the concrete panel. The goal of the experiment was to find out the value of
concrete shrinkage of prefabricated panels. Furthermore, the goal of the experiment was to find out how
the shrinkage value of the concrete is influenced by the thickness of the panel. Four concrete test blocks
were built into which strain gauges were fitted to monitor the relative strain due to drying in the long
term.

Keywords
Uneven shrinkage of concrete, prefabricated panels, strain gauge measurements

*janda@sok.cz
1Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav betonových a zděných konstrukcí, Veveří 331/95, 602 00 Brno,
Česká republika
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1 ÚVOD
Dle [1] jednostranné vysychání betonu prefabrikovaných panelů vyvolává rozdílné smršťování vysychajícího
povrchu a nevysychajícího nebo méně vysychajícího povrchu. V případě, že není bráněno deformaci
prefabrikovaného panelu, nerovnoměrné vysychání se projeví průhybem prvku. Pokud se panel deformovat
nemůže, nerovnoměrné vysychání prvku způsobí napětí v betonu panelu a případně vznik trhlin v betonu
panelu. Cílem provedeného experimentu bylo zjistit hodnotu smrštění betonu prefabrikovaných panelů
a také hodnotu rozdílu smrštění na vysychajícím povrchu a na nevysychajícím povrchu betonu panelu.
Dále bylo cílem experimentu zjistit, jak hodnotu smrštění betonu ovlivňuje tloušťka prefabrikovaného
panelu. Byly vybetonovány čtyři zkušební bloky betonu o různých tloušťkách, do kterých byly osazeny
tenzometry za účelem dlouhodobého sledování poměrného přetvoření v důsledku smršťování prvků. Kromě
poměrného přetvoření byla sledována teplota a vlhkost okolního vzduchu. Dále byly vyrobeny zkušební
krychle a trámce normových rozměrů za účelem zjištění krychelné tlakové pevnosti betonu, pevnosti
betonu v příčném tahu, pevnosti betonu v tahu za ohybu a modulu pružnosti betonu v tahu za ohybu.

2 PŘÍPRAVA ZKUŠEBNÍCH TĚLES
Pro měření smršťování betonu jednostranně vysychajících panelů byla vyrobena následující zkušební
tělesa:

1. 30 zkušebních krychlí normových velikostí (150⇥ 150⇥ 150 mm) za účelem určení mechanických
vlastností použitého betonu,

2. 30 zkušebních betonových trámců normových velikostí (100⇥ 100⇥ 400 mm) za účelem určení
mechanických vlastností použitého betonu,

3. 4 zkušební bloky určené pro měření smršťování betonu.

Geometrie zkušebních bloků je uvedena na (Obr. 1). Zkušební bloky po odbednění jsou patrné z (Obr. 2).
Zkušební bloky byly vybetonovány na ocelové podložky opatřené odformovacím olejem a vrstvou igelitové
fólie tak, aby vysychání zkušebního bloku probíhalo pouze horním povrchem. Tenzometry se zabudovanými
termistory byly připevněny k plastovým trubičkám, které byly navlečeny na závitové tyče o průměru
4 mm. Závitové tyče byly našroubovány na magnety se závitem. Po zatuhnutí betonu došlo k vyšroubování
a vytažení závitových tyčí, aby nebylo bráněno přetvoření betonu v okolí tenzometrů se zabudovanými
termistory. Do zkušebních bloků tloušťky 75 mm a 125 mm byly instalovány vždy dva tenzometry, do
zkušebních bloků tloušťky 150 mm a 200 mm byly instalovány vždy 3 tenzometry. Instalace tenzometrů
do zkušebního bloku tloušťky 200 mm je na (Obr. 3). Poloha jednotlivých tenzometrů se zabudovanými
termistory je na (Obr. 4). Měření bylo prováděno v hale firmy S.O.K. stavební v Třebíči ve spolupráci
s Ing. Daňkem z VUT FAST v Brně. Po 18 hodinách od ukončení betonáže byla tělesa odbedněna. S tělesy
nebylo během experimentu manipulováno. Byl použit samozhutnitelný beton pevnostní třídy C30/37, XC2,
D

max

16 a konzistence F6 (cement CEM I 52,5 R – 360 kg/m3, volně ložený vápenec VJM7/V 115 kg/m3,
prané kamenivo KD frakce 0/4 – 840 kg/m3, hrubé kamenivo PKD 8/16 – 895 kg/m3, plastifikátor Isoflow
7850 – 3,2 kg/m3).

3 PROVEDENÉ EXPERIMENTY
V rámci experimentu bylo provedeno měření:

1. poměrných přetvoření v jednotlivých tenzometrech mezi 1. a 36. dnem po ukončení betonáže a mezi
68. a 91. dnem po ukončení betonáže,

2. teplot v jednotlivých termistorech mezi 1. a 36. dnem po ukončení betonáže a mezi 68. a 91. dnem
po ukončení betonáže,

3. teploty vzduchu mezi 1. a 91. dnem po ukončení betonáže,
4. vlhkosti vzduchu mezi 1. a 91. dnem po ukončení betonáže.

Dále byly zjišťovány následující mechanické parametry použité betonové směsi:
1. krychelná tlaková pevnost betonu zkušebních bloků 18 hodin, 42 hodin, 66 hodin, 14 dní a 28 dní

po ukončení betonáže,
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2. pevnost betonu zkušebních bloků v příčném tahu 18 hodin, 42 hodin, 66 hodin, 14 dní a 28 dní po
ukončení betonáže,

3. pevnost betonu zkušebních bloků v tahu za ohybu 18 hodin, 42 hodin, 66 hodin, 14 dní a 28 dní
po ukončení betonáže,

4. modul pružnosti betonu zkušebních bloků v tahu za ohybu 18 hodin, 42 hodin, 66 hodin, 14 dní
a 28 dní po ukončení betonáže.

Poměrná přetvoření od smršťování zkušebních bloků změřená tenzometry T1 až T10 jsou zaznamenána
v (Tab. 1). Průměrná poměrná přetvoření zkušebních bloků od smršťování vypočítaná jako průměr
z hodnot poměrného přetvoření tenzometrů v jednotlivých zkušebních blocích jsou v (Tab. 2).

Tab. 1 Poměrné přetvoření od smršťování 91. den po ukončení betonáže zkušebních bloků.
Tenzometr T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
Poměrné smršťování (91. po
betonáži, ⇣m/m)

696 1089 537 985 444 647 810 301 602 888

Tab. 2 Průměrné poměrné přetvoření od smršťování v jednotlivých zkušebních blocích.
Tloušťka zkušebního bloku 75 mm 125 mm 150 mm 200 mm
Průměrné poměrné přetvoření od smršťování (91.
den po betonáži, ⇣

m

/m)
893 761 634 597

Poměrná přetvoření od smršťování ve zkušebním bloku tl. 75 mm jsou na (Obr. 5), poměrná přetvoření
od smršťování ve zkušebním bloku tl. 125 mm lze nalézt na (Obr. 6), poměrná přetvoření od smršťování ve
zkušebním bloku tl. 150 mm jsou patrná z (Obr. 7) a poměrná přetvoření ve zkušebním bloku tl. 200 mm
se nachází na (Obr. 8). Teplota a vlhkost okolního vzduchu během experimentu jsou zřejmé z (Obr. 9)
a z (Obr. 10). Vývoj mechanických parametrů použité betonové směsi (krychelná tlaková pevnost, pevnost
v příčném tahu, pevnost v tahu za ohybu, modul pružnosti v tahu za ohybu) je v (Tab. 3).

Tab. 3 Vývoj pevnosti betonu zkušebních vzorků.
Čas ukončení betonáže 16 hodin 19 hodin 22 hodin 14 dní 28 dní
Pevnost betonu v krychelném tlaku [MPa] 38,0 49,0 54,0 64,0 65,0
Pevnost betonu v příčném tahu [MPa] 2,80 3,41 3,63 3,90 4,06
Pevnost betonu v tahu za ohybu [MPa] 3,39 4,08 4,31 4,89 5,01
Modul pružnosti betonu v tahu za ohybu [GPa] 30,0 38,0 40,0 41,0 42,0

4 ZÁVĚR
Bylo provedeno měření poměrného přetvoření od smršťování jednostranně vysychajících zkušebních
bloků. Průměrné poměrné přetvoření od smršťování 91. den po ukončení betonáže činilo 0,893 mm/m
pro blok tloušťky 75 mm, 0,761 mm/m pro blok tloušťky 125 mm, 0,634 mm/m pro blok tloušťky
150 mm a 0,597 mm/m pro blok tloušťky 200 mm. Naměřené hodnoty ukazují, že smršťování je provázeno
nezanedbatelným zkrácením prefabrikovaných panelů. Smršťování prefabrikovaných panelů zabudovaných
v konstrukci může způsobit dodatečné otevření spár mezi prefabrikovanými panely nebo vznik smršťovacích
trhlin a tomuto jevu je nutné věnovat pozornost. Měření bude dále pokračovat a předpokládá se jeho
porovnání s normovými křivkami.
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Obrázky

Obr. 1 Velikost zkušebních bloků. Obr. 2 Zkušební bloky po odbednění.

Obr. 3 Instalace tenzometrů do zkušebního bloku tloušťky 200 mm.
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Obr. 4 Umístění tenzometrů ve zkušebních blocích.

Obr. 5 Smršťování zkušebního bloku tl. 75 mm.

Obr. 6 Smršťování zkušebního bloku tl. 125 mm.

388



Juniorstav 2018

Obr. 7 Smršťování zkušebního bloku tl. 150 mm.

Obr. 8 Smršťování zkušebního bloku tl. 200 mm.

Obr. 9 Teplota okolního vzduchu během experimentu.

Obr. 10 Relativní vlhkost okolního vzduchu během experimentu.
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VLIV SMĚRU PŮSOBÍCÍHO ZATÍŽENÍ NA
ÚNOSNOST FRP PRUTU

EFFECT OF LOAD ORIENTATION ON THE LOAD-BEARING
CAPACITY OF FRP REBAR

Ondřej Januš*,1, Petr Štěpánek1

Abstrakt
Vlákny vyztužené polymery (FRP) jsou v současné době se stále vyšší oblibou využívané v oblasti
stavebnictví. Jejich podstatou je spojení vláken a polymerní matrice v jednom produktu. FRP kompozit
vyrobený pultruzí vždy vykazuje ortotropní chování. Mezní únosnost při působení kombinace smykové
a normálové síly může být stanovena experimentálně či teoreticky. V článku je proveden teoretický
rozbor předpokládané únosnosti FRP prutu v návaznosti na používané postupy využitelné pro kompozitní
materiály, tj. kritéria porušení ortotropního materiálu. Pro experimentální stanovení únosnosti FRP prutu
při namáhání kombinací smykové a normálové síly byla navržena konfigurace zkoušky, která umožnila
prvek současně zatěžovat na sebe kolmo působícími silami.

Klíčová slova
FRP, tahová pevnost, smyková pevnost

Abstract
Fibre-reinforced polymers (FRPs) are currently becoming increasingly popular in the construction industry.
FRP composites are composed of fibres and matrix. FRP element produced by pultrusion always exhibits
orthotropic behaviour. The ultimate load-bearing capacity of an element subjected to combination of
shear and normal force can be determined experimentally or theoretically. The paper presents a theoretical
analysis of assumed load-bearing capacity of FRP bar in relation to the methods used for composite
materials, i.e. failure criteria of an orthotropic material. For experimental determination of the ultimate
strength of FRP rebar subjected to combination of shear and normal force, a test configuration was
designed to allow the element to be loaded by forces perpendicular to each other.

Keywords
FRP, tensile strength, shear strength

*janus.o@fce.vutbr.cz
1Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav betonových a zděných konstrukcí, Veveří 331/95, 602 00 Brno,
Česká republika
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1 ÚVOD
Společným znakem kompozitních výrobků je spojení vláken a polymerní matrice v jednom produktu.
U běžně používaných FRP výztužných vložek mají dominantní zastoupení skleněná vlákna (GFRP)
a epoxidové nebo vinyl-esterové matrice. FRP produkt vyráběný pultruzí vykazuje nejvyšší tahovou
únosnost při namáhání ve směru vláken (tj. ve směru podélné osy), odklon směru namáhání od podélné
osy způsobuje snížení jeho únosnosti, neboť vlastnosti kompozitu v příčném směru vždy určují vlastnosti
matrice. Únosnost významně klesá již při odklonu výslednice působících sil od hlavní podélné osy prutu o 5°
až 15° [1]. Toto vychýlení směru zatížení může způsobit např. současné namáhání normálové a posouvající
síly.

Experimentálně lze stanovit únosnost FRP prutu při působení síly odkloněné od podélné osy prutu
současným vnesením normálové a posouvající síly. Zkušební konfigurace uvedená v [7] se skládá ze tří
vzájemně odseparovaných betonových bloků, jejichž středem prochází FRP prut. Předepnutím FRP prutu
dojde k vnesení normálové síly. Po dosažení požadované úrovně normálové síly je následně protláčena
střední betonová krychle (poloha krajích krychlí je stabilizována), tím dochází k současnému působení
normálové a posouvající síly.

2 TEORETICKÝ ROZBOR VLIVU ORIENTACE PŮSOBÍCÍHO
ZATÍŽENÍ NA ÚNOSNOST

Z důvodu ortotropního chování FRP prutů je nutné při namáhání ve směru x pootočeném o úhel ✓značení
dle (Obr. 1) vůči směru rovnoběžnému s vlákny 1(L) určit pevnost kompozitu v této pootočené rovině.

Pro kompozitní materiály stejně jako i pro jiné materiály existují teorie pro určení únosnosti při
víceosém namáhání, tzv. kritéria porušení. Mezi nejpoužívanější kritéria porušení pro kompozitní materiály
patří Tsai-Hill [2], Tsai-Wu [3], Hashin [4], Puck [5], "Maximum stress"a "Maximum strain".

Fib Bulletin No. 40 [1] uvádí vztah pro výpočet únosnosti FRP prutu při namáhání v obecném směru
f
x(✓)t

. Tento vztah vychází z kritéria porušení Tsai-Hill. Při zjednodušení tohoto kritéria pouze na dvojosou
napjatost (napětí ve třetím kolmém směru je nulové) lze kritérium zapsat ve tvaru
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Obdobným způsobem by bylo možné odvodit vztah pro velikost modulu pružnosti v obecném směru
E

x(✓)

. Vztah uvedený v [1] má podobu

E
x(✓)

= 1/(
c4

E
L

+
s4

E
T

+ 2c2s2(
1

2G
LT

� ⌫
LT

E
L

)) (6)

kde je
E

L,resp.T

modul pružnosti v podélném resp. příčném směru,
G

LT

modul pružnosti ve smyku v podélném směru,
⌫
LT

Poissonův součinitel.

Tahovou i smykovou pevnost v příčném směru je možné jednoznačně určit pomocí příslušných zatěžova-
cích zkoušek. U plošného FRP kompozitu je smyková pevnost určována zkouškami i ve směru pootočením
o 45°. Podstatou zkoušky je vytvoření dvou trojúhelníkových zářezů do plošného zkušebního vzorku,
ve kterém je pohybem lisu vyvoláno namáhání v požadovaném směru, tj. odklon 45° od směru vláken.
Pro prutové FRP výztuže není možné tento způsob zatěžování realizovat (nelze zkušební vzorek upravit
tak, aby bylo možné jeho namáhání v požadovaném směru). Z tohoto důvodu byla při výpočtu smyková
pevnost f

LTs

určena dle vztahu uvedeném ve fib Bulletin No. 40 [1]
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kde
V
f

je procentuální objem vláken v průřezu,
G

m

je modul pružnosti ve smyku matrice,
G

f

je modul pružnosti ve smyku vláken,
f
ms

je smyková pevnost matrice,
C

v

je redukční součinitel vyjadřující vliv dutin (tento člen byl zanedbán).

Neznámou v uvedeném vztahu (7) představuje smyková pevnost matrice f
ms

, kterou lze zjednodušeně
uvažovat hodnotou stanovenou pomocí zkoušky FRP prutu v podélném smyku. Při tomto způsobu
namáhání se vlákna takřka nepodílí na přenosu napětí a smyková únosnost kompozitu je určena převážně
smykovou pevností matrice. Výsledná smyková únosnost může být při zkoušce podélným smykem do
jisté míry ovlivněna nehomogenitou průřezu. Ve výpočtu byly dále uvažovány modul pružnosti ve smyku
matrice i vláken, které byly určeny tabulkově dle použitého materiálu.

3 EXPERIMENTÁLNÍ PROGRAM
Pro stanovení únosnosti FRP prutu při kombinaci normálové a posouvající síly byla použita kompozitní
výztuž se skleněnými vlákny a epoxidovou matricí. Střední tahová pevnost FRP výztuže byla zjištěna
před zkouškou a rovnala se hodnotě 1018,76 MPa. Pevnost v příčném smyku FRP prutu byla 188,66 MPa.
Pevnost v podélném smyku byla 43,58MPa. Byla použita výztuž průměru 10 a 14 mm.

Zkouška se skládala ze tří ocelových krychlí, kterými procházela prutová FRP výztuž. Ta byla na
obou koncích opatřena ocelovými koncovkami, které eliminovaly riziko rozdrcení kompozitního prutu
příčným tlakem při kotvení vzorku. Mezi FRP prutem a ocelovými krychlemi se nacházela mezera v řádu
desetin milimetrů, která umožňovala vnesení normálové síly. Ocelové krychle byly vzájemně oddělené,
což umožnilo vnesení posouvající síly. Pro eliminaci tření byly mezi ocelové krychle vloženy ocelové
plechy, které byly opatřeny mazivem. Prut byl předepnut pomocí předpínacího přípravku. Díky tomu bylo
zabráněno nežádoucímu stlačení jednotlivých ocelových krychlí předpínací silou, které by v důsledku tření
mohlo nadhodnotit únosnost FRP prutu.

Reálné provedení zkoušky je patrné z (Obr. 2). Předpětí bylo vnášeno pomocí hydraulického válce, kdy
se koncovka FRP vzorku opřela o tlačnou desku a předpínací přípravek. Ke stabilizaci sestavy sloužily svislé
hydraulické válce, které přitěžovaly krajní podepřené ocelové krychle. Tato stabilizace polohy zabraňuje
rozevírání spár při vnášení posouvající síly a pootáčení krajních krychlí. Prostřední svislý hydraulický válec
sloužil k vnesení posouvající síly. Při provádění experimentu byl nejdříve vzorek vložen do předpínacího
přípravku, poté byly na vzorek připevněny ocelové krychle. Následně byly instalovány hydraulické válce se
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siloměry a indukčnostní snímače dráhy pro zaznamenávání posunu střední protláčené krychle. V první
fázi je vzorek předepnut stanovenou silou F

3

. Následuje stabilizace krajních betonových krychlí dvěma
hydraulickými válci silou F

2

= 40 kN. Poslední fází experimentu představovalo vnesení síly F
1

na prostřední
protláčenou krychli až do porušení FRP výztuže.

Zkušební vzorky byly podle průměru (10 a 14mm) rozděleny do dvou sad každá po 6 ks. Pro každou
sadu vzorků byly zvoleny dvě úrovně předpětí viz (Tab. 1). Provedení zkoušky umožnilo pozorovat závislost
úrovně a průměru vzorku na jeho únosnost a také porovnat výstižnost použitého vztahu pro stanovení
únosnosti FRP výztuže.

Zkušební vzorky selhávaly očekávaným způsobem porušení v závislosti na zvolené úrovni normálové
síly. Při hladině předpětí přibližně 30 % tahové pevnosti vzorky selhávaly porušením ve střihu viz (Obr. 5a).
V případě vyšší hladiny normálové síly (50 % tahové pevnosti) docházelo k porušení ve střihu doprovázené
delaminací (podélnými trhlinami), viz (Obr. 5b).

Z výsledků prezentovaných v (Tab. 1) je patrné, že výsledná smyková únosnost FRP výztuží přesahovala
smykovou únosnost v čistém střihu. I přes eliminaci tření vložením plechu mezi „třecí“ plochy přilehlých
částí došlo k nadhodnocení únosnosti FRP výztuže. Za účelem ověření vlivu tření byly experimenty
doplněny o zatěžovací zkoušky pouze smykovou silou (absence předpětí) při stávající konfiguraci. Tyto
vzorky (ozn. 7. a 8.) dosahovaly vyšších hodnot smykové pevnosti oproti zkoušce „čistým“ střihem. Rozdíl
v obdržených silách reprezentuje třecí složku, o kterou byly velikosti smykové únosnosti upraveny v (Tab. 1)
označeno upr. ⌧ .

Tab. 1 Výsledné hodnoty.
Typ vzorku V

max

° [kN] N [kN] V
max

/2 [kN] N/N
ult

� [MPa] ⌧ [MPa] Upr. ⌧ [MPa]
1.?10.s 33,89 25,89 16,95 0,32 329,65 215,77 98,66
2.?10.s 31,07 25,53 15,53 0,32 325,02 197,77 80,66
3.?10.s 33,96 25,41 16,98 0,32 323,47 216,22 99,11
4.?10.s 25,26 47,01 12,63 0,59 598,52 160,81 43,70
5.?10.s 22,19 46,18 11,09 0,58 588,02 141,24 24,13
6.?10.s 29,93 45,55 14,96 0,57 580,02 190,52 73,41
7.?10.s 51,65 0,00 25,82 0,00 0,00 328,79 211,69
1.?14.s 62,96 47,34 31,48 0,30 307,55 204,50 144,75
2.?14.s 61,36 46,64 30,68 0,30 302,95 199,29 139,54
3.?14.s 64,89 46,86 32,45 0,30 304,42 210,78 151,03
4.?14.s 45,89 76,10 22,95 0,49 494,38 149,05 89,31
5.?14.s 56,59 74,65 28,29 0,48 484,94 183,79 124,05
6.?14.s 62,27 74,76 31,14 0,48 485,68 202,27 142,52
7.?14.s 80,81 0,00 40,41 0,00 0,05 262,49 202,74
8.?14.s 68,53 0,00 34,26 0,00 0 222,58 162,83

4 ZÁVĚR
V článku bylo provedeno experimentální stanovení únosnosti FRP prutu při působení kombinace normálové
a posouvající síly. Z obdržených výsledků je patrné, že se při zvyšování působící podélné síly snižuje příslušná
smyková únosnost. Zkušební konfigurace však neumožnila oddělit složku tření, která smykovou únosnost
významně nadhodnocovala. Porovnáním smykové únosnosti při zkoušce bez působení normálové síly se
smykovou únosností zjištěnou při zkoušce „čistým“ střihem byla určena velikost tření, která byla následně
zohledněna v obdržených výsledcích. Experimentální výsledky byly porovnány s teoreticky stanovenou
únosností. Použitý vztah je však určen pro plošné kompozitní prvky a stanovení jednotlivých členů
vstupujících do výpočtu není u prutových FRP prvků jednoznačné. Vypočítána únosnost podhodnocuje
reálnou (experimentálně dosaženou) únosnost.
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kompozitní kotevní prvek“.
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Obrázky

Obr. 1 Ortotropní chování FRP prutu.

394



Juniorstav 2018

Obr. 2 Konfigurace zkoušky.

Obr. 3 Průběh zatěžování.

395



Juniorstav 2018

Obr. 4 Výsledky experimentu.

Obr. 5 Porušení prutu: a) nižší hladina normálové síly, b) vyšší hladina normálové síly.
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CHOVÁNÍ OHYBEM NAMÁHANÝCH VZORKŮ
BETONU VYZTUŽENÝCH NEREZOVOU

HELIKÁLNÍ VÝZTUŽÍ

BEHAVIOR OF BENDED CONCRETE SPECIMENS REINFORCED
WITH STAINLESS HELICAL REINFORCEMENT

Ondřej Karel*,1, Iva Rozsypalová1, Richard Dvořák2, Pavel Schmid1

Abstrakt
Příspěvek se zabývá srovnáním chování různě vyztužených vzorků stejných rozměrů a ze stejného typu
betonu. Jedná se o pilotní měření, které by mělo určit trend zkoušení následujících na různě degradovaných
vzorcích. Ve všech případech se jedná o vzorky z betonu předpokládané pevnostní třídy C20/25, které
jsou vyztuženy ve stejné vzdálenosti od taženého líce. V jednom případě se jedná o běžně zabetonovanou
betonářskou ocel B500B, ve dvou případech o stejně zabetonovanou helikální výztuž a ve dvou případech
o helikální výztuž vlepenou do drážky předepsaných rozměrů. Cílem je prvotní pochopení chování vzorků
s těmito dimenzemi a následně návrh plánu pro další testování sad vzorků z různě degradovaných materiálů.

Klíčová slova
Helikální výztuž, nerezová, dodatečně vlepená

Abstract
The paper deals with the comparison of the behavior of differently reinforced specimens of the same
dimensions and of the same type of concrete. It is a pilot measurement, which should determine the trend
of testing on differently degraded patterns. In all cases, concrete specimens of the assumed strength class
C20/25 are reinforced at the same distance from the tensile side. In one case, it is standard reinforcing
steel B500B, in two cases stainless steel helical reinforcement and in other two cases a stainless steel helical
reinforcement glued into the groove of required dimensions. The aim is to understand the behavior of
specimens of these dimensions and then to design a plan for further testing of sets of differently degraded
materials.

Keywords
Helical reinforcement, stainless, additionally glued
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1 ÚVOD
Nerezové helikální výztuže jsou pruty, které mají tvar výrazné šroubovice. Pruty jsou vyrobené z vysokopev-
nostní nerezavějící oceli – viz (Obr 2). Vysokopevnostní ocel je zvolena z důvodu možnosti subtilnějšího
profilu, což znamená při dodatečném zabudování do konstrukce menší drážku (případně vrt) a tím i menší
stavební zásah. Stejně tak fakt, že se jedná o nerezovou ocel snižuje minimální možnou hloubku drážky.
Vzhledem ke známému faktu, že soudržnost nerezavějící oceli a běžného kompozitu (betonu, malty) je
výrazně nižší, je třeba zvolit takový tvar výztuže, který důsledky tohoto faktu eliminuje – proto výrobci
volí výraznou šroubovici, která má za úkol zajistit soudržnost profilu s kotevní zálivkou. Tyto výztuže jsou
jednou z možností, jak sanovat existující betonovou či zděnou stavební konstrukci. Přestože se používají
poměrně často, není jejich chování a chování spojů se základním materiálem (jako předpoklad návrhu)
nikde uceleně popsáno.

Zde popsané experimenty se věnují uložení výztuže do drážky. Jedná se o pilotní zkoušky, které
předcházejí hlavním experimentům. Cílem souhrnu těchto zkoušek je dvojí zjištění – zaprvé, zda se liší
chování sanovaných konstrukčních prvků s dodatečně vlepenou výztuží od chování prvků, které mají
stejnou výztuž již předem zabudovanou a zadruhé, zda se chování prvku nějakým způsobem blíží úvahám
používaným při návrhu běžných železobetonových konstrukcí.

2 PŘÍPRAVA VZORKŮ
Vzorky jsou trámce rozměru 400⇥ 100⇥ 100 mm. Všechny jsou vyrobeny ze stejného materiálu – betonu
pevnostní třídy C20/25. Celkem se jedná o pět vzorků, z nichž 4 jsou vyztuženy stejnou nerezovou
helikální výztuží typu Kompakt EU profilu 6 mm. Byly zvoleny helikální výztuže ke kterým jsou k dispozici
vlastnosti zjištěné z nezávislými experimenty. Dvě z těchto čtyř výztuží byly do prvku zabudovány již při
výrobě a dvě byly po vytvrzení vzorků vlepeny do drážky šířky 10 mm a hloubky 15 mm. Pro vlepení bylo
použito systémové polymercementové lepidlo. Jeden ze vzorků byl opatřen předem zabudovanou běžnou
betonářskou výztuží B500B profilu 6 mm.

3 EXPERIMENTY
Experimenty byly prováděny 7 dní po vlepení výztuží do drážky. Uspořádání experimentu lze vidět na
(Obr. 1). Jedná se o trojbodový ohyb se vzdáleností podpor 300 mm. Zatěžování probíhalo rovnoměrným
pomalým přírůstkem deformace. Při zatěžování byla zaznamenávána síla působící na prvek a deformace
uprostřed rozpětí. Kvůli rozsahu snímače byla tato deformace zaznamenávána do průhybu cca 2mm.
Jelikož limitní pro mezní stav použitelnosti je při tomto rozpětí svislá deformace 1 mm, byla hranice 2 mm
považována za dostačující. Po překročení deformace byl odebrán snímač a pokračovalo zatížení do úplného
porušení.

4 VÝSLEDKY
Výsledky experimentu jsou patrné na (Obr. 3). K výsledkům je nutno dodat, že použitá betonářská výztuž
má cca 4⇥ větší plochu než použitá helikální výztuž. Tedy i při poloviční pevnosti přenese přibližně
dvojnásobnou sílu. Vyztužení prvků helikální výztuží také nesplňuje minimální stupeň vyztužení.

Vzorek vyztužený betonářskou výztuží vykazoval chování, které je běžně předpokládáno. Vzorek se
choval lineárně pružně do vzniku trhlin, následně došlo k poklesu působící síly vlivem deformace prvku a po
aktivaci došlo k nárůstu síly až do meze, kdy byla tahem porušena betonářská výztuž. K tomu došlo při
průhybu cca 3 mm – trhlina již byla rozevřena 3-4 mm v době porušení. Vzorky vyztužené helikální výztuží
vykazovaly vysoce duktilní chování. U výztuže zabetonované přímo byl počátek stejný jako u výztuže
betonářské, nicméně po aktivaci výztuže došlo již pouze k mírnému nárůstu působící síly – působící síla
již zůstala při zvětšující se deformaci téměř konstantní. K úplnému porušení došlo jen v jednom případě,
deformace před porušením výztuže byly již tak výrazné, že byl vzorek prakticky považován za porušený –
neplnící svoji funkci. Chování helikální výztuže v drážce bylo velmi podobné předchozímu chování nicméně
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posílené o deformaci spoje. Spoj (jako slabší článek než beton) umožňoval postupné odlupování kotevní
zálivky, což ve výsledku mělo vliv na deformaci i na působící sílu. V tomto případě nedošlo k porušení
výztuže nýbrž k porušení spoje. Pro doplnění byly spočítány síly působící uprostřed rozpětí na mezi
únosnosti dle EC2, které jsou zaznamenány v grafu na (Obr. 3). Lze vidět, že prvek vyztužený běžnou
betonářskou výztuží vykazuje běžné chování a je cca dvojnásobně předimenzovaný. Prvky vyztužené
helikální výztuží zalitou přímo dosáhly přesně hladiny předpokládané síly na mezi únosnosti. Prvky
v drážce byly výrazně oslabeny právě touto drážkou.

5 ZÁVĚR
Vzhledem k předpokladům uvedeným v předchozím odstavci je nutné nepohlížet na výsledky experimentu
jako na porovnání nerezové helikální a betonářské výztuže. Zajímavé je uvedení obou výztuží z hlediska
vztahu pracovního diagramu k maximální výpočtové síle v mezním stavu únosnosti. Zde je zajímavé
sledovat, že prvky vyztužené betonářskou výztuží se jako obvykle blíží hranici poloviny výpočtové
maximální síly, kdežto prvky vyztužené helikální výztuží se drží přímo této hranice. Důvodem může
být způsob výpočtu, který přesně nereflektuje vlastnosti této výztuže (kromě úvahy o přetvoření dle
idealizovaného pracovního diagramu), případně i rozdílný způsob vyhodnocení výsledků provedených
na mnoha betonářských výztužích a výsledků provedených na velmi málo výztužích helikálních. Dalším
zajímavým jevem je vliv umístění stejné výztuže ve stejném prvku v drážce a bez drážky. V tomto případě
došlo ke snížení účinnosti zesílení téměř o třetinu oproti zabudování přímo. Po provedení uvedených měření
je patrné, že problematika není zcela jednoduchá. Je třeba se dál zabývat způsobem výpočtu zesílení,
řešit vliv uložení v drážce, zabývat se vlastnostmi základního materiálu pro uložení helikálních výztuží,
rozšiřovat sadu vyzkoušených helikálních výztuží na prostý tah, zabývat se deformací tvaru výztuže,
soudržností nerezové oceli s kotevní zálivkou a soudržností kotevní zálivky se základním materiálem. Tato
provedená pilotní měření poukázala na nutnost zkoušení výztuží na prvku s oslabením v místě namáhání
výztuže, pro další měření bude použita sestava dle normy [4] v měřítku zde uvedených vzorků. Zkoušení
vzorků s předem oslabeným průřezem, následně zesílených výztuží by mělo být také blíže reálným sanacím
již porušených konstrukcí.
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Obrázky

Obr. 1 Sestava experimentu.

Obr. 2 Mechanismus porušení.

400



Juniorstav 2018

Obr. 3 Výsledky experimentu.

Obr. 4 Zkoušky výztuže v prostém tahu podle [2] vč. dokreslených idealizovaných grafů (výztuž B500B
dle EC2, helikální výztuž dle uvedené tabulky).
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ZOSILŇOVANIE BEZPRIEVLAKOVÝCH
STROPNÝCH DOSIEK DODATOČNE VLOŽENOU

ŠMYKOVOU VÝSTUŽOU

STRENGTHENING OF FLAT SLABS USING POST-INSTALLED
SHEAR REINFORCEMENT

Ondrej Keseli*,1

Abstrakt
Prísnejšie požiadavky nových noriem, zvýšenie požadovaného úžitkového zaťaženia pri zmene využitia
existujúceho objektu či chyby v návrhu alebo realizácii nosnej konštrukcie môžu viesť k potrebe zosilnenia
existujúcich stavieb. V príspevku sa prezentuje nový, systém zosilnenia bezprievlakových stropných
dosiek na účinky pretlačenia pomocou skrutkovacích kotiev. Skrutkovacie kotvy sa skrutkujú zo spodného
povrchu dosky do vopred vyvŕtaných zvislých dier. Kotvy po inštalácii pôsobia ako šmyková výstuž
proti pretlačeniu. Výhodou systému je popri významnom zvýšení šmykovej odolnosti a deformačnej
kapacity dosky aj jednoduchá a rýchla inštalácia, pri ktorej nie je nutné prevŕtanie celej hrúbky dosky ani
obnaženie jej horného povrchu. Systém nájde svoje uplatnenie pri zosilňovaní budov, pri ktorých nie je
nutné odstrániť podlahu, resp. neporuší vodotesnosť hydroizolácie stropnej (strešnej) dosky. Príspevok
sa zaoberá aj vybranými problémami, ktoré vznikajú pri návrhu a inštalácii uvedeného systému, napr.
zohľadnenie zaťaženia (deformácie) dosky v čase jej zosilnenia, účinnosť zakotvenia skrutkovacích kotiev
v betóne bez trhlín a s trhlinami a zlepšením podmienok zakotvenia skrutkovacích kotiev aplikovaním
lepidla alebo malty do diery pred naskrutkovaním kotvy.

Klíčová slova
Zosilňovanie, pretlačenie, šmyková výstuž, skrutkovacie kotvy, CSCT

Abstract
More restrictive requirements of new codes, increasing of imposed loads connected with usage change
of the existing structures, errors in design process or during execution can lead to the necessity of the
strengthening of existing buildings. In paper, a new strengthening system of flat slabs against punching
shear using screw anchors is presented. Screw anchors are installed from bottom surface of the slab
into vertically drilled boreholes. After the installation, the screw anchors operate as punching shear
reinforcement. The advantages of the system are significant resistance and deformation capacity increment
of the flat slab as well as easy and fast installation with no need to drill through the whole slab thickness
and access to the upper surface of the slab. System is suitable for strengthening of office buildings, since
removal of the flooring is not needed or in parking garages, where the water resistance is not impaired
by the system. Moreover, the paper deals with special problems that are connected with design and
installation of the presented strengthening system e.g. considering of load (deformation) level of the slab
at the moment of strengthening, performance of the screw anchors in cracked and non-cracked concrete
and anchorage conditions improvement of the screw anchors by application of glue or mortar into the
borehole prior the screw installation.
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Strengthening, Punching Shear, Shear Reinforcement, Screw Anchors, CSCT
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1 ÚVOD
Bezprievlakové (lokálne podopreté) stropné dosky sú v súčasnosti najpoužívanejším typom stropných dosiek.
Za ich úspechom u architektov a developerov je najmä vysoká variabilita usporiadania vnútorného priestoru.
Bezprievlaková stropná doska má v porovnaní s doskou s prievlakmi jednoduchšie debnenie a vystuženie,
čo na strane zhotoviteľov zvyšuje efektivitu a rýchlosť výstavby. Pri návrhu lokálne podopretej dosky je
nutné venovať zvýšenú pozornosť priehybom dosky a kritickému styku stĺpa s doskou, kde dochádza ku
koncentrácii ohybových momentov a šmykových síl.

Kombinácia ohybových momentov a šymkových síl môže viesť k porušeniu stropnej dosky viacerými
spôsobmi. Pri doskách slabo vystužených pozdĺžnou výstužou dochádza k porušeniu dosky ohybom
(Obr. 1a). Porušenie dosky ohybom je duktílne.

Ak je v doske pri hornom povrchu dostatočné množstvo pozdĺžnej výstuže, nastáva porušenie dosky
pretlačením (Obr. 1b). Pri porušení dosky pretlačením vzniká charakteristická plocha porušenia, ktorá
má v prípade obdĺžnikového stĺpa tvar zrezaného ihlana, resp. v prípade kruhového stĺpa tvar zrezaného
kužeľa. Porušenie pretlačením nastáva náhle (bez varovania) - má krehký charakter. Odolnosť dosky
v pretlačení je možné zvýšiť pridaním ohybovej výstuže, čo však neprispieva k duktilite dosky.

Šmykovú odolnosť bezprievlakových stropných dosiek v pretlačení je možné efektívne zvýšiť šmykovou
výstužou. Pridanie šmykovej výstuže je v súčasnosti obľúbený spôsob zvýšenia šmykovej odolnosti, pretože
nie je nutné zvyšovať hrúbku stropnej dosky a zároveň sa zvyšuje aj deformačná kapacita styku stropnej
dosky a stĺpa.

Šmyková výstuž sa umiestňuje v okolí stĺpa tak, aby prechádzala plochou porušenia, a tým efektívne
kontrolovala šírku šikmej trhliny. Pri použití šmykovej výstuže môže nastať porušenie dosky pretlačením
v šikmej trhline (Obr. 1c). Keďže príspevok šmykovej výstuže je limitovaný roztrhnutím šmykovej výstuže
alebo porušením jej kotvenia, tento spôsob porušenia určuje množstvo šmykovej výstuže v doske.

V prípade väčšieho množstva šmykovej a ohybovej výstuže (nenastane porušenie dosky ohybom) môže
nastať porušenie dosky aj pred dosiahnutím medze klzu v šmykovej výstuži alebo porušením jej kotvenia.
Príčinou je rozdrvenie tlakových betónových diagonál medzi hornou časťou prvého obvodu šmykovej
výstuže a podperou (Obr. 1d). Aj keď je tento spôsob porušenia závislý od kvality betónu, ovplyvňuje ho
aj umiestnenie a spôsob zakotvenia šmykovej výstuže.

Keď je šmyková výstuž umiestnená iba v malej oblasti okolo stĺpa, môže nastať porušenie dosky mimo
oblasti vystuženej šmykovou výstužou (Obr. 1e). Preto, pri návrhu šmykovej výstuže treba navrhnúť toľko
obvodov šmykovej výstuže, aby za posledným obvodom šmykovej výstuže postačovala šmyková odolnosť
dosky bez šmykovej výstuže.

V praxi sa používa viacero typov šmykovej výstuže, pričom je možné ich rozdeliť do dvoch základných
skupín:

• vopred vložená šmyková výstuž: ohyby, zvárané rebríčky, spony, strmene, tŕne s rozkovanou hlavou,

• dodatočne vložená šmyková výstuž: svorníky, vlepované kotvy, skrutkovacie kotvy.

Použitie konkrétneho typu šmykovej výstuže závisí zvyčajne od zvyklostí vystužovania používaných
konkrétnym projektantom v regióne, ceny, atď. Avšak, ako doterajší experimentálny výskum dokazuje,
dosky vystužené rovnakou plochou šmykovej výstuže ale rozdielnym typom šmykovej výstuže vykazovali
rozdielne šmykové odolnosti [1]. Kľúčovú rolu pri rozvoji napätia v šmykovej výstuži (spôsob porušenia na
Obr. 1c) ako aj pri dosiahnutí maximálnej šmykovej kapacity dosky (spôsob porušenia na Obr. 1d) hrá
účinnosť zakotvenia šmykovej výstuže.

Zároveň si treba uvedomiť, že vplyvom deformácie dosky dochádza pri jej hornom povrchu k rozvoju
trhlín, ktoré taktiež ovplyvňujú účinnosť zakotvenia šmykovej výstuže (Obr. 2).

2 DODATOČNE VLOŽENÁ ŠMYKOVÁ VÝSTUŽ
Najjednoduchší spôsob dodatočnej inštalácie šmykovej výstuže predstavujú svorníky [2], [3] a [4]. Svor-
níky pozostávajú zo závitových tyčí, na koncoch ktorých sú osadené masívne podložky a matice, ktoré
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zabezpečujú prenos síl medzi betónom a svorníkom (bez súdržnosti s betónom) (Obr. 3 vľavo). Svorníky
sa inštalujú do vopred vyvŕtaných otvorov. Otvory je potrebné vŕtať z horného povrchu dosky, aby sa
zabránilo oslabeniu hornej pozdĺžnej výstuže jej prevŕtaním. Z dôvodu možnej kolízie s dolnou výstužou
sa odporúča vŕtať jadrovo.

Obdobne, svorníky môžu byť nahradené CFRP výstužou vo forme prútov [5], mriežok [6] alebo
vejárovito zakotvenej tkaniny [7]. Podobne ako v prípade svorníkov, aj v prípade CFRP výstuže si
inštalácia si vyžaduje prístup k obom povrchom dosky a je nutné vyvŕtať diery cez celú hrúbku dosky.

V prípade stropných dosiek parkovacích domov alebo strešných dosiek je prevŕtanie celej hrúbky dosky
z dôvodu narušenia hydroizolácie alebo technologických dôvodov nežiaduce. Aby sa zachovali výhody
dodatočne vloženej šmykovej výstuže a eliminovali nedostatky svorníkov, bol vyvinutý systém zosilnenia
založený na dodatočne vlepených kotvách [8] (Obr. 3 v strede). Systém pozostáva z kotiev, ktoré sú
pomocou epoxidového lepidla vlepované do šikmo vyvŕtaných dier. Pri hornom povrchu je kotvenie
zabezpečené súdržnosťou; pri spodnom povrchu, podobne ako v prípade svorníkov, podložkou a maticou.
Šikmá inštalácia kotiev je účinnejšia, pretože kotvy prechádzajú kolmo na šikmú trhlinu a zároveň sa,
v porovnaní so zvislou výstužou, predlžuje kotevná dĺžka. Nevýhodou však je komplikovaná realizácia
šikmých vrtov a citlivosť epoxidového lepidla na zvýšenú teplotu v prípade požiaru.

Nevýhody systému šikmých vlepovaných kotiev sa snaží eliminovať systém zosilnenia pomocou zvislých
skrutkovacích kotiev [9] a [10], ktorý je podrobne predstavený v nasledujúcej časti tohto článku (Obr. 3
vpravo).

Popis systému zosilnenia
Pri inštalácii sa v prvom kroku vyvŕtajú zo spodného povrchu dosky diery. Vŕtať je možné príklepom
alebo jadrovo, avšak v oboch prípadoch je treba dbať na dodržanie zvislého smeru vŕtania. V prípade
príklepového vŕtania je nutné pred vŕtaním určiť polohu dolnej výstuže (napr. pomocou profometra).
Diery sa vŕtajú po spodný povrch hornej výstuže tak, aby sa neporušila horná pozdĺžna výstuž. Na záver
vŕtacích prác sa diery vyčistia kefou a stlačeným vzduchom.

V druhom kroku sa do vyvŕtaných dier skrutkujú kotvy. Priemer vŕtaného otvoru je väčší ako priemer
drieku skrutky, ale zároveň menší ako priemer závitu. Pri inštalácii sa teda závit do betónu zarezáva.
Z dôvodu zvýšenia účinnosti skrutkovacích kotiev, a tým aj zvýšenia odolnosti dosky v pretlačení dosky,
sa pred skrutkovaním kotiev aplikuje do diery vinylesterové lepidlo alebo malta na báze cementu. Lepidlo
(malta) vypĺňa priestor medzi driekom skrutky a stenou diery a jeho prebytočná časť by mala po
naskrutkovaní vytiecť z otvoru na povrch. Na záver sa na trčiacu časť kotvy osadia podložky s maticami
(Obr. 4).

Slabou stránkou vinylesterového lepidla je jeho citlivosť na zvýšenú teplotu. Z dôvodu zvýšenia
požiarnej odolnosti systému zosilnenia sa vedecké aktivity sústreďujú na nahradenie vinylesterového
lepidla materiálom s vyššou požiarnou odolnosťou. Ako vhodný materiál sa javí vysokopevnostná malta
na báze cementu PAGEL V1/0 HF. Malta je rozpínavá a jej 28-dňová pevnosť je viac ako 130MPa.

Ako je z popisu osadenia skrutiek zrejmé, inštalácia systému je jednoduchá a rýchla a vyžaduje prístup
len k spodnému povrchu dosky. Systém nájde uplatnenie najmä v konštrukciách, pri ktorých by sa
prevŕtaním dosky narušila vodotesnosť stropnej konštrukcie (zelené strechy, garážové domy), alebo kde
z prevádzkových dôvodov nie je možné odstrániť podlahu.

3 ÚČINNOSŤ ZAKOTVENIA ŠMYKOVEJ VÝSTUŽE
S dodatočnou inštaláciou systému sú spojené aj problémy, ktoré je možné pri návrhu vopred vloženej
šmykovej výstuže zanedbať. Jedná sa najmä o zohľadnenie zaťaženia (deformácie) zosilňovanej dosky, ako
aj menej účinného zakotvenia šmykovej výstuže v porovnaní s tŕňmi s rozkovanou hlavou.

Na zistenie vplyvu trhlín na účinnosť zakotvenia rôznych detailov, ktoré sa používajú pri zakotvení
šmykovej výstuže bol zameraný experimentálny program vyťahovacích skúšok [11] a [12]. Pre každý detail
výstuže bol zhotovený 1 skúšobný nosník dĺžky 3m a prierezu 0,25⇥ 0,30m, v ktorom bolo osadených
11 prútov výstuže. Výška skúšobného nosníka (0,25m) a množstvo pozdĺžnej výstuže (2 ks ? 18 pri
oboch povrchoch) boli zvolené tak, aby reprezentovali bežne používanú stropnú dosku. Pred betonážou
skúšobných nosníkov sa v miestach prútov osadili oceľové platne hrúbky 3mm, ktoré oslabili betónový
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prierez a zabezpečili lokalizáciu trhliny v požadovanom mieste (Obr. 5).
Vyťahovacie skúšky boli prevedené s tzv. „blízkou podperou”, kedy je zaťažovacia zostava (lis, silomer)

opretý prostredníctvom oceľovej podložky o povrch skúšobnej vzorky (Obr. 6). Pri uvedenom spôsobe
skúšania nemôže nastať porušenie kotvenia vytrhnutím betónového kužeľa, ale iba vytiahnutím alebo
roztrhnutím prúta. Počas vyťahovacej skúšky sa merali dve veličiny: sila pomocou silomeru a poklz
v kotvení pomocou snímača dráhy (LVTD) (Obr. 6).

Všetky prúty v jednom nosníku sa skúšali v jeden deň, pričom bol použitý nasledovný skúšobný postup:
1. Prevedenie 3 vyťahovacích skúšok prútov z nezaťažených nosníkov (bez prítomnosti trhliny v be-

tóne).
2. Zaťaženie skúšobného nosníka osovou ťahovou silou. Počas zaťažovania bola kontrolovaná deformácia

tak, aby sa dosiahla požadovaná šírka trhliny v mieste skúšobného prúta. Šírka trhlín sa merala na
jednom mieste kontinuálne pomocou snímačov dráhy, na ostatných miestach pomocou príložného
deformometra so základňou 100mm (Obr. 5).

3. Pri dosiahnutí požadovanej šírky trhliny v mieste skúšobného prúta boli vykonané 2 vyťahovacie
skúšky. Vyťahovacie skúšky boli prevedené pri šírke trhliny 0,2mm, 0,5mm, 1,0mm, 1,5mm
a 2,0 mm.

Aby bolo možné kontrolovať aj väčšie šírky trhlín, pozdĺžnu výstuž nosníkov tvorili prúty z vysokopev-
nostnej, za studena tvarovanej ocele (f

y

= 670 MPa), pri ktorej nie je výrazná medza klzu.

Výsledky
Na (Obr. 7) je znázornený graf závislosti poklzu konca kotvy od pôsobiacej ťahovej sily. Z grafu vyplýva, že
aplikácia lepidla, resp. malty zvyšuje odolnosť skrutkovacej kotvy a umožňuje dosiahnuť ťahovú únosnosť
kotvy. Zároveň, kotvenie s lepidlom resp. maltou má výrazne vyššiu tuhosť. Keďže porušenie pretlačením
nastáva pri veľmi malých pretvoreniach, tuhosť kotvenia šmykovej výstuže rozhodujúcim spôsobom
ovplyvňuje aktiváciu šmykovej výstuže. Z tohto dôvodu je tuhosť kotvenia kľúčová najmä v ohybovo
tuhších a silne vystužených doskách [11].

Na (Obr. 8) sú znázornené priebehy ťahovej sily v závislosti od poklzu konca kotvenia vybraných
detailov pri rôznej šírke trhliny. V prípade priameho prúta betonárskej výstuže bez akejkoľvek koncovej
úpravy sa sila z výstuže do betónu prenáša iba prostredníctvom súdržnosti. Krátka dĺžka zakotvenia
neumožňuje rozvinúť plné napätie vo výstuži ani v betóne bez trhlín. S narastajúcou šírkou trhliny
súdržnosť výrazne klesá, pričom keď šírka trhliny prekročí dvojnásobok výšky rebierka tak sa odolnosť
blíži k nule [12].

Na druhej strane, najefektívnejším typom zakotvenia je ukončenie prúta pomocou rozkovanej hlavy
s priemerom rovným trojnásobku priemeru prúta. Pri všetkých skúškach došlo k roztrhnutiu prúta, avšak
šírka trhliny mala zásadný vplyv na tuhosť zakotvenia [12].

4 IMPLEMENTÁCIA VÝSL. VYŤAHOVACÍCH SKÚŠOK
DO MODELU NA VÝPOČET ODOLNOSTI V PRETLAČENÍ

Keďže model na výpočet odolnosti v pretlačení uvedený v [13] je fyzikálny, pre výpočet príspevku šmykovej
výstuže k šmykovej odolnosti je možné doň implementovať výsledky vyťahovacích skúšok. Spojku medzi
výsledkami vyťahovacích skúšok a modelom na výpočet odolnosti v pretlačení tvorí pružinový model
skrutkovacej kotvy (Obr. 9). Tuhosť a odolnosť jednotlivých pružín charakterizujúcich spojenie medzi
kotvou a betónom je možné prepočítať z výsledkov vyťahovacích skúšok. Navyše, je možné zohľadniť
pokles odolnosti a tuhosti kotvenia vplyvom radiálnych trhlín. V každom výpočtovom kroku sa pre každý
obvod šmykovej výstuže pretínajúcej kritickú šmykovú trhlinu vypočíta celková odolnosť a tuhosť kotvy.

Následne, v každom výpočtovom kroku je možné z roztvorenia kritickej šmykovej trhliny (model na
výpočet odolnosti dosky v pretlačení) a celkovej tuhosti kotvy (pružinový model) získať príspevok šmykovej
výstuže k celkovej odolnosti dosky. Na záver výpočtu sa príspevok šmykovej výstuže pripočíta k príspevku
betónu k šmykovej odolnosti dosky, pričom porušenie dosky je definované v mieste priesečníku s krivkou
V � . Podrobný postup výpočtu presahuje rozsah tohto článku a je uvedený v [14].
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5 ZÁVER
Pôsobenie šmykovej výstuže v bezprievlakovej stropnej doske je stále málo vedecky preskúmané. Z doteraj-
ších experimentálnych skúšok vyplýva, že typ šmykovej výstuže významne ovplyvňuje nielen príspevok
šmykovej výstuže k celkovej šmykovej odolnosti dosky, ale aj maximálnu šmykovú odolnosť a deformačnú
kapacitu dosky. Z vyťahovacích skúšok vyplýva, že v prípade priamych prútov má prítomnosť trhliny
v mieste kotvenia zásadný vplyv na odolnosť a tuhosť kotvenia. V prípade prútov kotvených koncovou
úpravou bol nárast šírky trhliny sprevádzaný najmä poklesom tuhosti kotvenia, pričom vo väčšine testov
nakoniec nastalo porušenie prúta roztrhnutím. V reálnej konštrukcii sú však deformácie rádovo menšie
a pokles tuhosti kotvenia vplyvom roztvárajúcej sa trhliny má významný vplyv na rozvoj napätia
v šmykovej výstuži. Dáta získané z vyťahovacích skúšok je možné ďalej aplikovať do vhodného modelu na
výpočet odolnosti dosiek v pretlačení (Critical shear crack theory – CSCT). Cieľom je vytvoriť dostatočne
presný model, ktorý bude vhodný aj na návrh zosilnenia dodatočne vloženou šmykovou výstužou.
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Obrázky

Obr. 1 Spôsoby porušenia bezprievlakovej stropnej dosky: a) porušenie ohybom; b) porušenie dosky bez
šmykovej výstuže pretlačením; c) porušenie pretlačením v oblasti vystuženej šmykovou výstužou; d)
dosiahnutie maximálnej šmykovej odolnosti dosky; e) porušenie pretlačením za posledným obvodom

šmykovej výstuže.

Obr. 2 Vplyv trhlín na zakotvenie šmykovej výstuže – vľavo výrez stropnej dosky, vpravo časť skúšobného
nosníka [11].

Obr. 3 Možnosti dodatočného vloženia šmykovej výstuže do bezprievlakovej stropnej dosky.
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Obr. 4 Postup inštalácie skrutkovacej kotvy pri zosilňovaní na účinky pretlačenia.

Obr. 5 Zaťažovacia zost. nosníka pre dosiahnutie požadovanej šírky trhliny v mieste vyťahovacej skúšky
[11].

Obr. 6 Skúšobná zostava pre vyťahovacie skúšky [11].
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Obr. 7 Závislosť poklzu konca kotvy od pôsobiacej ťahovej sily. F
y

a F
u

reprezentujú medzu klzu resp.
medzu únosnosti ocele kotiev [11].

Obr. 8 Priebehy ťahovej osovej sily v závislosti od poklzu konca kotvenia pri rôznej šírke trhliny. Vľavo
priamy prút, vpravo tŕň s rozkovanou hlavou [12].
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Obr. 9 Pružinový model skrutkovacej kotvy [14].

410



Juniorstav 2018

ANALÝZA VYLEHČENÉHO NOSNÍKU Z UHPC

ANALYSIS OF BEHAVIOUR OF UHPC LIGHTENED BEAM

Michaela Kopálová*,1, Vladimír Příbramský1

Abstrakt
V oblasti betonových konstrukcí je UHPC (ultra vysokohodnotný beton) inovací, která vede na lehčí
a konstrukčně optimalizované konstrukce s vysokou životností. Jeho využití jako hlavního konstrukčního
prvku je ale zatím jen okrajové, avšak v posledních letech byly realizovány první významné mostní stavby
s využitím UHPC prefabrikovaných prvků. V tomto příspěvku je analyzováno chování předem předpjatého
I nosníku z UHPC, který je zatěžován čtyřbodovým ohybem. Pro analýzu byly použity dvě varianty
nosníků. První varianta se zabývá chováním nosníku s plnou tenkou stěnou. Ve druhé variantě se jedná
o nosník s vylehčenou stěnou, která je analogická k vylehčení prolamovaných ocelových I profilů, což jsou
běžně používané prvky ocelových konstrukcí většího rozpětí. Přestože se jedná relativně o malé vzorky,
použití analýzy vylehčeného nosníku lze extrapolovat pro konstrukce velkého rozpětí a zejména mostů.

Klíčová slova
UHPC, optimalizace konstrukcí, vylehčení stojiny

Abstract
In the field of concrete structural engineering is UHPC (Ultra High Performance Concrete) an innovative
material, which leads to lighter and structurally optimized structures with long life expectancy. Its
applications as main structural element are limited, but in recent years there are cases of first major
bridge structures with applications of UHPC precast members. In this paper is analyzed the behavior of
prestressed UHPC I-beam with lightened web that is loaded by four-point bending test. Two variants of
I-beam were used for the analysis. The first variant is beam with a continuous thin web and the second
variant is beam with lightened web, which is analogous to castellated steel I-profiles, commonly used types
of steel beams with larger span. Although these are relatively small specimens, light beam analysis can be
extrapolated for large span structures, especially bridges.

Keywords
UHPC, structural optimization, web lightening
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1 ÚVOD
Vylehčení nosníku je inspirováno koncepčním návrhem tzv. „butterfly web bridges” [2] neboli návrhu
mostu se stojinami typu motýlích křídel. Stojiny komorového průřezu jsou velmi štíhlé, a přesto jsou
použity na mostě s rozpětím polí až 100m [3]. Aby byly schopné přenést smykový účinek externího
zatížení, jsou zhotoveny z vysokohodnotného betonu a jsou během prefabrikace předepnuty přímými
předem předpjatými lany. Stojiny mají typický tvar s vykrojenými okraji, což vychází z optimalizace na
základě průběhu hlavních napětí v nespojité stěně. Koncept je patrný na (Obr. 1).

Podíváme-li se na detailněji na průběh napětí v jednotlivých deskách na (Obr. 2), při působení zatížení
vznikají na sebe navzájem kolmá tahová a tlaková napětí. Pozorováním průběhu těchto napětí je možné
tvar desky dále upravovat vybráním okrajových částí, které nezasahují do vzniklých diagonál, tedy tam,
kde je von Missesovo napětí blízké nule.

Pro ověření fungování tohoto působení je navrhnut nosník tvaru I, jehož stojina je vylehčená otvory.
Pro porovnání je uvažováno také s plnostěnnou variantou. Nosníky jsou zatěžovány čtyřbodovým ohybem
a jsou navrženy tak, aby k porušení došlo smykem. Přestože se jedná relativně o malé vzorky, použití
analýzy vylehčeného nosníku lze dále extrapolovat pro konstrukce velkého rozpětí a zejména mostů.
U takovýchto konstrukcí při použití prefabrikovaných částí z UHPC se nelze vyhnout jisté míře nespojitého
působení, což je právě případ použití nosníku s vylehčovacími otvory přes celou výšku stojiny.

2 TVAR NOSNÍKU
Rozměry a tvar nosníku (délka 2,3 m a výška 0,39 m) jsou voleny na základě optimalizace jeho tvaru. Nejprve
byl prověřen vhodný poměr stran samotného X -ového prvku. Pozorováním průběhu a hodnot napětí se
nejlépe choval prvek s poměrem stran prvku 1:1,1. Pro tento prvek byla dále provedena optimalizace tvaru
vykrojení jednotlivých prvků tak, aby vzhledem k průběhu napětí měly co nejvýhodnější tvar. Volba tvaru
otvorů vychází z předpokladu zachování celkové hmotnosti nosníku. Díky této podmínce má pak vylehčený
nosník variabilní tloušťku. Pro určení referenční hmotnosti je brán plnostěnný nosník s tloušťkou stěny 25
mm. Vizualizace nosníku při čtyřbodové ohybové zkoušce je patrná na (Obr. 3).

Tahové diagonály v tomto vzorku nebudou předpjaté (vzhledem k dimenzím vzorku by toto předpětí
nebylo rozumně realizovatelné), předpětí vzorku bude realizováno pouze ve spodní přírubě pro zamezení
vzniku tahového namáhání stojin ohybem. Velikost předpínací síly je volena jako 150 kN v ose spodní
pásnice. Dimenze spodní a horní pásnice byly voleny dostatečně masivní (300⇥ 60mm) v porovnání se
stojinou nosníku (270⇥ 35 mm) z důvodu, aby chování stojin bylo co možná nejméně ovlivněné předpětím
pásnice. Schéma tvaru vzorků je patrné na (Obr. 4). Při volbě subtilnějších pásnic by při analýze docházelo
k rámovému chování vylehčených částí stěny a k jejich porušení ohybem, a to pouze od samotného předpětí.
Materiál je dle zvolené receptury uvažován s charakteristickou pevností v tlaku 100MPa a průměrnou
pevností v tahu 5,5MPa.

Za předpokladu dostatečně tuhých pásnic a podélnému předpětí bránícímu vzniku tahových oblastí
od ohybu je chování stojiny vylehčeného nosníku velmi blízké chování konstrukčnímu sytému stojiny
z příhradových prvků [1]. Tento systém charakterizují dobře diferencované oblasti tahových a tlakových
diagonál, což při použití pro konstrukce větších rozpětí lze efektivně kombinovat s předpětím stěn předem
předpjatými lany ve směru tažených diagonál.

3 CHOVÁNÍ NOSNÍKU NA MEZI ÚNOSNOSTI
Chování obou navržených vzorků na mezi vzniku trhlin a dále bylo analyzováno za použití programu Atena
2D. Na obrázcích (Obr. 5) a (Obr. 6) jsou patrné 2 fáze působení nosníku. První fází odpovídá nosníku
zatíženém silou při vzniku prvních smykových trhlin ve stojině a druhá fáze odpovídá plně porušenému
nosníku smykovou makrotrhlinou.

Na nosníku se spojitou stěnou vznikly první smykové trhliny při celkovém zatížení 2⇥ 46,11 kN (celkem
92,22 kN), což odpovídá analyticky určené únosnosti, pro kterou bylo provedeno prvotní dimenzování prvků.
Po překročení této hodnoty dochází ke propojení oblasti působení zatěžovacího impulzu a podporové
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oblasti souvislou smykovou trhlinou. Díky předpětí pásnic však nedochází ke kolapsu, ale chování prvku je
výrazně změkčeno a v této post kritické fázi se nosník chová jako rámová konstrukce (koncové příčníky
s horní deskou a částí přilehlé stojiny) doplněná táhlem v úrovni spodní pásnice.

Na nosníku s vylehčenou stěnou vznikly první smykové trhliny při celkovém zatížení 2⇥ 13,92 kN,
celkem 27,84 kN. Smyková únosnost vylehčeného nosníku je tedy na úrovni 30% únosnosti nosníku se
spojitou stojinou, což je dle očekávání výrazně menší hodnota než u nosníku se spojitou stěnou. Důvodem
je membránové působení stěny nosníku se spojitou stěnou a lahvovité tlakové a tahové diagonály zabírají
výrazně větší oblast stojiny než v případě vylehčených stojin. Poměr cca 1:4 je patrný již při porovnání
dimenzí nosníků.

Na (Obr. 7) je zobrazen graf závislosti průhybu nosníku od zatížení na velikosti zatěžovacího impulzu.
Vzhledem k charakteru chování prvku a vysoké ohybové tuhosti se z naprosté většiny jedná o deformaci
způsobenou smykovými silami.

Zásadní nevýhodou spojitého nosníku, a tedy i důvodem, prč se smykovým působením vylehčené stěny
dále zabývat je různý průběh smykové makrotrhliny ve spojité stěně v závislosti na poloze zatížení –
trhlina vždy vznikne jako spojnice působiště zatížení a přilehlé podpory. Pro zamezení tohoto chování by
bylo nutné použití rovnoměrně rozmístěné smykové výztuže, a i tak je smyková únosnost těchto prvků
omezena.

V případě vylehčeného nosníku je tvar tahové a tlakové diagonály ostře diferencovaný a smykové
síly každé části stojiny procházejí tahovou a tlakovou diagonálou po úhlem určeným geometrií výseku
stěny. Tyto diagonály je možné nejen vyztužit betonářskou výztuží, ale je možné je i předpínat, při čemž
se naplno projeví charakteristiky UHPC v tlaku. Je zřejmé, že předpínání stěn je možné pro vzorky
výrazně větších dimenzí, než které budou použity v experimentu a očekává se prefabrikace a předpětí
přímými soudržnými lany jednotlivých stěnových segmentů a jejich následné spřažení s horní a spodní
pásnicí. U výrazně větších vzorků je dále nanejvýše výhodné, že rozdělení tahové a tlakové diagonály je
z největší části určeno výslednou polohou stěnového segmentu na konstrukci, odpadá tak pro naprostou
většinu prvků nutnost řešit předpětí v obou diagonálách k pokrytí účinků proměnného zatížení, kde by
dle aktuálního zatížení docházelo k změně působení tahové diagonály na tlakovou a tlakové na tahovou.

Experiment je plánován provést ve dvou variantách – plnostěnný a vylehčený nosník. Oba vzorky
jsou uvažovány se stejnými dimenzemi pásnic, stejnou předpínací silou a z důvodu lepší proveditelnosti
i se stejnou tloušťkou stojiny. Výsledné hodnoty z experimentu plnostěnného nosníku budou následně
přepočítány tak, aby odpovídala variantě se stejnou hmotností, tedy plnostěnný nosník s tl. stěny 25 mm.
Vylehčený nosník s tl. stěny 35 mm bude takto proveden rovnou při experimentu.

Pro porovnání byl analyzován i model s předpětím tažených diagonál. V tomto případě byla předpínací
síla v tahových diagonálách 6 krajních vylehčených segmentů (3 od každé podpory) uvažována hodnotou
32 kN, což odpovídá vnesení tlakové rezervy do tahových diagonál na úrovni 22MPa, tedy čtyřnásobku
tahové pevnosti použitého betonu.

Síly byly do diagonál vneseny přepínacími lany modelovanými s plochou 15 mm2. Velmi nízká plocha
předpínací výztuže byla volena proto, aby se co možná nejvíce redukoval příznivý vliv samotné výztuže
v diagonálách. Tento vliv se naplno projeví až po vzniku trhlin (nedochází k výraznému změkčení, jako
u nepředpjatých stojin, neboť předpínací výztuž stále zachovává část tuhosti tažené diagonály.) Minimální
dimenze předpínacích vložek definuje nerealizovatelnost takového vzorku, zde ho uvádíme pro demonstraci
vlivu předpětí tahové diagonály. Výsledky analýzy prvku jsou patrné na (Obr. 8).

Velikost celkového zatěžovacího impulzu je na mezi vzniku trhlin 94,92 kN (2⇥ 47,46 kN). Jedná se
o tři a půl násobek zatížení na mezi vzniku trhlin vzorku s nepředpjatou stojinou. Je zřejmé, že velikost
předpětí lze i v tomto modelu výrazně zvýšit, a tedy potenciál takto předpjatých stěn je vysoký.

4 ZÁVĚR
Z numerické analýzy plyne proveditelnost betonového I nosníku s vylehčenou stojinou z UHPC a toto bude
ověřeno i na reálných vzorcích. Analýza ukazuje velký potenciál vylehčení stěn UHPC nosníku a doplnění
stěn předpjatými lany. Získané výsledky budou následně vyhodnoceny a porovnány s numerickou analýzou
v programu Atena 2D. V návaznosti na výsledky chování I nosníku s vylehčenou stojinou je plánován
návrh prefabrikovaného stěnového dílce ve větším měřítku, který již bude ve směru tahové diagonály
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předepnut soudržnými lany.
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Obrázky

Obr. 1 Vizualizace mostu se stěnami z prefabrikovaných UHPC panelů.

Obr. 2 Průběh hlavních napětí �
1

, �
2

a von Misesova napětí.
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Obr. 3 Vizualizace vylehčeného nosníku při čtyřbodové zkoušce.

Obr. 4 Schéma tvaru příčného řezu a podélného řezu plnostěnné a vylehčené varianty nosníku vč.
schématu předpětí.

Obr. 5 Model plnostěnného nosníku – první trhliny, plné porušení.

Obr. 6 Model vylehčeného nosníku – první trhliny, stav před kolapsem, plné porušení.
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Obr. 7 Graf odolnosti prvku ve čtyřbodovém ohybu (plný – 25 nm a vylehčený nosník – 35 mm).

Obr. 8 Model vylehčeného nosníku s předpjatými stojinami – první trhliny a graf odolnosti prvku ve
čtyřbodovém ohybu.
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POSSIBILITIES OF 3D PRINTING IN CIVIL
ENGINEERING

Rostislav Krč*,1

Abstract
Current ways how structures are constructed require, among others, a large number of on-site workers. The
labour is demanding, slow and in some cases dangerous for these human workers. However, development
of civilization and technology introduces new possibilities even to such traditional fields of human advance
as civil engineering. Recently popularized 3D printing already proved itself to be useful in other areas
such as mechanical engineering. This technology, when properly modified, may also be suitable for large
civil structures, where it is commonly known as additive manufacturing. In the past years, experiments
have been done and number of structures have been printed from concrete or other materials. With
several other planned projects to come this technology is slowly finding its way to regular construction
site. Even though it is still under intensive research and development, additive manufacturing brings great
advantages, compared to traditional construction methods, and introduces a new level of construction
automatization. These advantages might cause, that in the few coming decades additive manufacturing
will become dominant technique even for large scale civil structures. Before this happens, several related
issues must be discussed and resolved, including material, structural, technological, economical, ecological
or architectural aspects. The aim of this paper is to show possibilities of additive manufacturing in civil
engineering, with special focus on complex geometries and complex spatial inner structure of printed
members.

Keywords
3D printing, additive manufacturing, topology optimization, minimal periodic surfaces, branching structures
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1 INTRODUCTION
Nowadays, the technological progress affects nearly every area of human development. Inventions, that
used to be considered impossible are now part of our everyday lives. Even in civil engineering, which
is considered rather conservative compared to some other areas, technology found its place. Complex
calculations, that would take dozens of hours for a team of experienced engineers can now be performed in
seconds using modern software tools [1]. In recent years popularized Building Information Modelling (BIM)
will soon become a standard for every construction project since stakeholders may require BIM for greater
effectiveness [2]. Introducing BIM into construction process also opens options for greater automation
of construction site. Among others possible technologies, that may change the way, how civil structures
are constructed, is 3D printing. In some areas of human advance, such as mechanical engineering, 3D
printing has found its place. Components of cars or even parts of jet engines [3] are already printed
for commercial use. For civil engineering, this technology is still under research and is yet to be tested.
However, some experiments have already been performed, when concrete structures were printed [4]. In
this paper, prerequisites, possibilities and limitations of massive application of 3D printing technology for
large scale construction projects will be discussed. Special focus will be given to complex inner geometries.
Examples of spatial inner structure of printed material will also be introduced.

2 FROM TRADITIONAL METHODS TO 3D PRINTING
3D technology was already popularized in commercial sector in a form of compact 3D printers, for printing
models mostly from thermoplastic polymers such as polycarbonate (PC) or polylactic acid (PLA). These
materials have relatively low melting temperature around 200 °C.

In civil engineering area, 3D printing is more commonly known as additive manufacturing, when
material is added layer by layer to form final structure. For this application one possible material option
is concrete [5]. There is still a long way to go, before 3D printing will be a fully automated construction
site process without need of human interventions. Currently, this method is under research, and several
problems must be solved, before it will be ready for massive usage. However, advances in other areas
show, that for construction site are huge options for partial or full work automatization [6], which is only
matter of time, before it happens. How will a building printed on large concrete printer look like? Given
the nature of additive manufacturing, the final shape will no longer be limited by construction feasibility,
framework restrictions or construction time. This introduces new options for engineers and architects.
From structural point of view, printed member can form the most effective shape to transmit various
types of loads to foundation. A good insight into this area can be gain using topology optimization of
original structure. Shape of the structure is iteratively refined to reach optimal form for given load case at
required final effective volume. In many cases, this method yields organic-like shapes, which are rather
hard and expensive to build using current techniques. With additive manufacturing, however, organic and
bio-inspired shapes will not be difficult to build [7]. Moreover, even the inner structure of members can be
optimized for best performance (Fig. 1). When we take a closer look at biological structures such as long
bones, their inner structure is never solid but formed in the shape of complex spatial structure. This is
mainly for transmitting dynamic loads. Research has shown, that structure of bones uses the material in
the most optimal way to get the best strength/weight ratio [8].

3 SPATIAL CONFIGURATION OF INNER STRUCTURE
To achieve an optimal ratio between structural performance and weight of material, possible geometries,
that can be used as infill of non-solid structural members are called ”minimal periodic surfaces”. A research
was done by NASA in 1970 to show possibilities of these structures for space industry [9]. Researcher Alan
Schoen introduced Gyroid and several others minimal surfaces. Recently, another research was performed
by MIT [10]. A 3D printed sample of gyroid was tested for compression resistance. Samples differed
only in thickness of shell, which strongly influenced resistance and deformation capacity. For optimally
chosen shell thickness, the deformation capacity significantly increased. After reaching strength point of
the material, the shell broke. However, with proceeding deformation, shell fragments re-supported whole
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structure again, by filling previously empty space inside the gyroid sample.
Some of the minimal periodic surfaces were modelled for the sake of this paper in software Wolfram

Mathematica 11. Their 3D visualisation is shown in (Fig. 2). All surfaces were modelled in a cube with
side length of 2⇡ and shell thickness 0.4. These shapes can be rather easily described by their parametric
equations, consisting mainly of goniometric functions. The following example is the parametric equation
of gyroid, probably the most common minimal surface

sinx cos y + sin y cos z + sin z cosx = 0 (1)

An optimized minimal surface can be an option for structural infill to get required parameters and
performance. There can be a number of possible optimization requirements such as structural, thermal or
acoustic performance, construction feasibility, printing speed, durability, aesthetic, environmental impact,
price etc. The parameters of minimal surface that can be modified to get required output are periodic
formulation (parametric equation), period length, shell density and thickness. A spatial variation of these
aspects must also be considered. This complexity yields in multiscale problem, which must be considered
in a design process of such structure.

4 FUTURE OF ROBOTIZED CONSTRUCTION SITE
Large construction projects are one of the most expensive economic investments. However, effectiveness of
construction have not significantly risen in past 20 years, contrary to some other areas of human advance
and total economy in general [6]. Moreover, large projects often face cost overruns or delays [11]. This gives
an opportunity for effectiveness improvements and one possible way is further construction automation.
Automotive industry, for instance, has seen a massive automation in past decades, while construction
industry almost none. Most of the works are still done by on-site workers, which is rather slow, dangerous
and physically demanding. That is where so called site-specific technology comes into place.

The Mediated Matter Group from MIT has recently introduced a digital construction platform (DCP)
[12] shown also in (Fig. 3). DCP is a computer controlled mobile robotic arm system capable of performing
either minor construction works, or, when properly developed, build whole structure itself. A case study
was performed by MIT team, when a foam framework for an architectural scale dome was printed showing
construction possibilities of DCP. To mention some other examples of printed civil structures a residential
house was printed in Russia, introducing also options of reinforcing concrete walls by steel bars, that can
be either be added by human workers, or robotic arm [13]. Also, one of the first 3D printed bridges was
recently opened to public in Netherlands [14]. The bridge was assembled by prestressing six individually
printed segments. Span of the bridge is 8m and it serves as part of cycling path.

The aforementioned examples show abilities of additive manufacturing in real scale projects. Printing
structures could improve construction speed as well as project costs, compared to traditional techniques.
Placing material only when it is needed could also enhance structural performance and lower material
needs and environmental impact. Additive manufacturing has also a great potential for affordable housing
in remote areas on Earth or for space industry [7]. Sending material into space is rather expensive, so it
may be beneficial to send automated robots and print shelters on the Moon or Mars from local material
instead, before human crew arrives. Among advantages, there are also several drawbacks that has to be
considered. The printed structure will most likely be completely different to what is known today, which
would result in large changes in every process in the construction chain – starting with project planning
and preparation, to material requirements and construction process itself. This may also cause a shift
in need of human workers or their specialization which is a large ethical issue [15]. There are still lot
of research to be done before this technology can be massively used on construction site. However, it is
highly possible, that such shift will happen in the near future.

5 CONCLUSION
Additive manufacturing brings new options for civil engineers and architects to design bio-inspired
structures and organic-like geometries with complex inner formations. A transition from traditional to
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organic shapes can be achieved by methods such as topological optimization. Some options of optimized
outer geometry and inner spatial structure were introduced. Minimal periodic surfaces were used as
examples of inner geometry of printed members, and their basic parameters together with possible
optimization goals were discussed. Additive manufacturing along with site-specific technology such as
DCP was introduced. Examples of printed structures in past years showed, that printing may be a next
step in construction technology. A shift from current construction methods to robotized construction site
may soon happen, which raises several issues and questions to be discussed. Some possible advantages and
drawbacks of such transition were given. Economic and technological development in past decades showed
stagnating effectiveness of construction processes, which opens an opportunity for technology such as
additive manufacturing to evolve and even replace current techniques in the near future. Even though this
shift may cause significant savings in price and construction time, an ethical issue must also be considered.
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Figures

Fig. 1 Using topology optimization to design an optimal shaped structure.

Fig. 2 Examples of minimal periodic surfaces (from left upper corner): a) Gyroid, b) Schwarz D, c)
Neovius, d) Lidinoid, e) Schoen IWP, f) Schoen PW.
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Fig. 3 Digital Construction Platform (DCP) [12].
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ANALÝZA PRECHODOVEJ DOSKY NA MODELY
S GAP PODLOŽÍM AKO PODKLAD PRE

VYPRACOVANIE POMÔCKY PROJEKTANTOM

ANALYSIS OF THE APPROACH SLAB WITH THE GAP SPRINGS
MODEL FOR THE TEMPLATE OF THE ENGINEERING TOOL

Kamil Laco*,1

Abstrakt
Statickú schéma prechodovej dosky pred začiatkom jej užívania je možné popísať pomerne jednoducho. Je
tvorená plošným prvkami podopieranými podložím násypu a v mieste napojenia na oporu je vytvorený
líniová kĺbová podpera. Pod vplyvom pôsobenia zaťaženia dopravou sa ale táto schéma počas doby užívania
mení. Dôvodom môže byť konsolidácia podložia, alebo erózia pôdy priamo spod dosky. Hlavným dôvodom
ale stále ostáva nerovnomerné sadanie opory a zemného násypu. Taktiež môžu nastať aj ďalšie mimoriadne
situácie ako napríklad vymývanie jemných častíc štrku. Práve z týchto dôvodov inžinieri pri návrhu
používajú konzervatívnu schému. Článok sa zaoberá analýzou modelov prechodových dosiek pre prípravu
inžinierskeho nástroja pre ich návrh. Výsledky sú počítané na nelineárnom modely s pružným podopretím
a funkcionalitou „GAP“, pre možnosť uváženia zmeny sklonu dosky z dôvodu nerovnomerného sadania
opory a zemného násypu.

Klíčová slova
Prechodová doska, prechodová oblasť, GAP pružiny

Abstract
Structural scheme of the approach slab before the start of usage of the traffic can be easily described. It is
only the area element supported by the subsoil represented by the embankment and by the abutment,
which creates hinged line support. Under the influence of the traffic loads, the scheme is changing during
its life-span. Causes are for example the subsoil consolidation or erosion of the soil beneath the slab. But
main cause remains uneven settlement of the abutment and the embankment. Another accidental situation
such as wash out of fine gravel particles can also occur. That are the reasons, why many bridge designers
use the conservative scheme. The paper deals with the analysis of the models of approach slabs for the
preparation of the engineering tool. The results are calculated with the nonlinear numerical model with
spring elements with GAP functionality for the possibility of implementation of the change of the slope
due to uneven settlement of the embankment and abutment.
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Approach slab, transition zone, GAP springs
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1 ÚVOD
Prechodové dosky sú navrhované tak, aby prekonávali rozdielne sadanie mostnej opory a zemného násypu.
Typický prierez prechodovou oblasťou je možné vidieť na (Obr. 1).

Hlavným problémom je rozdielna tuhosť založenia mostnej opory a zemného násypu. Veľký vplyv má
samozrejme aj realizácia prechodovej oblasti, ako aj typ opory, prípadne mostu.

Komfort prejazdu mostnou konštrukciou môže nepríjemne narušiť takzvané „hupnutie“ za mostnými
závermi. Takéto nerovnosti sú citeľné každým vodičom. Dokonca môže pri nadmernej poruche dôjsť aj
k strate trakcie vozidla s vozovkou a zapríčiniť tak možnú nehodu.

Poruchy ktoré sú zapríčinené nadmerným rozdielom sadaní by mala eliminovať práve prechodová doska.
Základná príčina tohto javu je konsolidácia pôdy samotného zemného násypu, alebo podložia pod ním. No
aj napriek rôznym poruchám prechodových oblastí, nebol zaznamenaný prípad porušenia prechodovej dosky
ako železobetónového doskového prvku. Dôvodom je konzervatívny prístup k navrhovaniu. Najčastejšími
príčinami zhoršeného prejazdu z mostnej konštrukcie na násyp sú tak rôzne geotechnické poruchy.

2 STATICKÉ SCHÉMY PRECHODOVÝCH DOSIEK
Prechodová doska je vystužený železobetónový prvok, ktorý je na jednej strane podopieraný mostnou
oporou a jej zvyšok leží na zemnom násype. Plošnú pružnú podperu, ktorá reprezentuje podložie je možné
modelovať viacerými spôsobmi. Najjednoduchší je jedno parametrický Winklerov model, ktorý môže byť
nahradený podrobnejším prístupom v podobe 3D elementov s lineárnym prípadne nelineárnym priebehom.
Možné statické schémy sú zobrazené na (Obr. 2).

Z dôvodu pôsobenia zaťaženia dopravou, ktorý má cyklický charakter, je možné použiť počas životnosti
prechodovej dosky viaceré schémy. Väčšina je uvedená na (Obr. 2).

Porovnanie rôznych spôsobov modelovania podložia v numerickom modely bolo prezentované v predchá-
dzajúcej práci [2], ktorá sa zaoberala ich porovnaním pri výpočte ohybových momentov. Analyzovaný bol
jedno-parametrický Winklreov model, dvoj-parametrický Winkler-Pasternakov model a elastický model
podložia prostredníctvom 3D elementov.

3 VÝBER NUMERICKÉHO MODELU PRE ANALÝZU
Najpodrobnejší numerický model v prípade prechodovej dosky je vymodelovanie ŽB konštrukcií prostredníc-
tvom 2D elementov a zemné teleso pomocou 3D elementov s nelineárnym správaním. No na doplnenie
potrebných údajov pre nelineárnu analýzu zemín by bolo potrebné veľké množstvo údajov o zemine
a rozsiahle geologické skúšky. Zároveň pre zohľadnenie okrajových podmienok by bolo nutné aj vymode-
lovanie konštrukčných prvkov mostnej opory. Čo je v prípade dosky v porovnaní s celou mostnou
konštrukciou menej významný prvok.

Ďalším z prístupov je modelovanie prechodovej dosky bez zohľadnenia okrajových podmienok v podobe
mostnej opory a jej krídel, a samozrejme presnej geometrie zemného zásypu a násypu. Okrajová podmienka
napojenia bude tak výrazne zjednodušená na líniovú podperu v mieste vrubového kĺbu. Otázny ostáva
už len výber numerického modelu pre reprezentáciu podložia. Na výber ostáva pružný polpriestor z 3D
elementov, rôzne iteračné metódy pre výpočet pružinových konštánt, alebo užívateľom zadaná plošná
pružná podpera. Na výber sú pre pružné podopretie dve najčastejšie modely - jedno-parametrický
Winklreov model a dvoj-parametrický Winkler-Pasternakov. Najjednoduchšia výpočtová metóda ostáva
konzervatívna statická schéma prechodovej dosky prostredníctvom 2D elementov. Konzervatívna schéma
pozostáva z 2D plochy (samotná ŽB doska) a dvoch líniových podpier. Jedna sa nachádza v mieste
napojenia na oporu, druhá buď na voľnom okraji dosky, alebo v šestine dĺžky dosky od voľného okraja.

Pre čo najvýstižnejšie vystihnutie správania prechodovej dosky zaťažením dopravou bol použitý
numerický model s Winklerovým modelom podložia a nelineárnou funkcionalitou GAP-u.
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Numerický model prechodovej dosky s funkcionalitou GAP-u
Výber numerického modelu mal z dôvodu rozsiahlej analýzy 2 základné požiadavky. Presnosť a rýchlosť
výpočtu. Z dôvodu rýchlosti výpočtu bolo z výberu vylúčené modelovanie podložia 3D elementmi.
Konzervatívna schéma bola použitá pre predbežný návrh a len pre dvojicu cestných profilov. Ako model
podložia bol zvolený jedno-parametrický model s pružinovou konštantou kolmo na plochu dosky. Pre
možnosť zohľadnenia nerovnomerného sadania zásypu a mostnej opory bola využitá nelineárna funkcia
pružiny „GAP“ (v preklade medzera). Jej účelom je zohľadnenie naklonenia dosky. Pružná podpera je
teda aktívna až po prekročení zadanej medzery. V tejto analýze lineárne meniacej sa od líniovej podpery
po voľný okraj.

Porovnanie numerického modelu s výsledkami z experimentu
Prenosnosť výsledkov tohto typu numerického modelu bol porovnávaný s experimentom realizovaným
v Centrálnych laboratóriách STU na Trnávke. Ako je možné vidieť na obrázku (Obr. 5) skúšobná vzorka
bola osadená na pieskovom lôžku a v nádrži naplnenej štrkom typu G2. Doska bola uložená na výsuvnom
tuhom oceľovom nosníku, ktorý zabezpečoval líniové podopretie a možnosť simulovania nerovnomerného
sadania. Samotná nádrž bola 3,9 m široká, 4,2 m dlhá a vysoká 2,25 m. Štrk bol nasypaný a zhutňovaný
po vrstvách 0,3 m do výšky 2 m.

Porovnávaná vzorka má rozmery 3⇥ 2 m a hrúbku 0,15 m. Zaťaženie bolo vnášané dynamickým lysom
cez nosník na dvojicu plôch s rozmerom 0,2⇥ 0,2 m, vzdialené osovo 0,6 m. S týmito geometrickými
parametrami bol vytvorený aj numerický model pre jednotlivé sklony dosky reprezentované zdvihom
uloženia dosky na opore. Výpočet zohľadňoval materiálové nelinearity skúšobnej vzorky na 2D elementoch
o veľkosti 0,1⇥ 0,1 m. Požitý bol normový výpočtový diagram betónu na základe nameranej kockovej
pevnosti.

Rozdiel v deformáciách a zároveň kontaktných napätiach nebol väčší ako 10 %. Numerický výpočtový
model vykazoval väčšie deformácie, ako aj kontaktné napätia, na základe čoho môžeme skonštatovať že
výsledky boli na strane bezpečnej.

Jeden graf z porovnania priebehu deformácie a jeden kontaktného napätia v strede dosky je možné
vidieť na obrázkoch (Obr. 3) a (Obr. 4). Sila v lise bola 150 kN a zdvih podpery 10 mm.

4 ANALÝZA PRECHODOVÝCH DOSIEK
Na zvolenom numerickom modely boli analyzované 3 cestné profily (C7,5, C9,5 a C11,75) pre dĺžky dosák
od 3 m po 10 m. Celkovo tak bolo vytvorených 24 numerických modelov.

Zaťaženie od dopravy aplikované na dosku bolo reprezentované UDL (plošné rovnomerné zaťaženie)
a TS (nápravové zaťaženie). Pre každý z modelov v dvoch usporiadaniach zaťažovacích pásov. S najväčším
zaťažovacím pásom v strede a pri kraji dosky. TS bol po dĺžke umiestňovaný s rozostupom jednotlivých
zaťažovacích stavov po 0,25 m.

Cieľom analýzy bolo získanie obálok maxím ohybových momentov a absolútnych maxím v prípade prieč-
nych síl. Výsledky získane z tejto analýzy boli použité pri predbežnom návrhu pomôcky pre projektantov
pre navrhovanie ŽB prechodových dosiek.

5 PREDBEŽNÝ NÁVRH POMÔCKY PRE PROJEKTANTOV
Inšpirácia na vytvorenie pomôcky pre projektantov vznikla aj na základe pôvodnej normy (OTN 73 6244),
nakoľko už v nej sa nachádzala pomôcka v podobe grafu pre odčítanie hrúbky dosky a ohybového momentu
na bežný meter. Tú sme chceli doplniť ešte o graf pre odčítanie priečnych síl a zároveň pomôcky pre
vystužovanie v podobe schémy ohybovej a šmykovej výstuže. Tá je zároveň zosumarizovaná aj v prehľadnej
tabuľke pre jednotlivé dĺžky.

Na (Obr. 6) a (Obr. 7) sú možné vidieť predbežné grafy vnútorných síl (pre najväčší a najmenší cestný
profil). Na (Obr. 8) je zas uvedená tabuľka a schéma výstuže. Pre úplnosť je nutné ešte overiť aj možné
únavové zlyhanie a samozrejme konzultácia s projektantmi a zhotoviteľmi mostných konštrukcií.

425



Juniorstav 2018

6 ZÁVER
Z porovnania výsledkov experimentu a zvoleného numerického výpočtu vyplýva pomerne veľká zhoda.
Jeho jednoduchosť zároveň umožňuje rýchlejší výpočet a tak je vhodný pre rôzne parametrické štúdie,
prípadne štatistiku. Do budúcna sa uvažuje práve štatistické vyhodnotenie vplyvu jednotlivých parametrov
na návrh prechodovej dosky, aby mohli byť navrhované pomôcky uplatnené v projekčnej praxi Pomôcky
získané na základe analýzy budú slúžiť na obnovu pôvodnej normy OTN 73 6244 pre potrebu aktualizácie
technických predpisov v podmienkach SR.
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Obrázky

Obr. 1 Typický prierez prechodovou oblasťou.

Obr. 2 Možné statické schémy prechodových dosiek.
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Obr. 3 Porovnanie priebehu deformácií v strednici dosky (zdvih 10 mm, sila 150 kN.)

Obr. 4 Porovnanie priebehu kontaktného napätia [kPa] v strednici dosky (zdvih 10 mm, sila 150 kN.)

Obr. 5 Pohľad na experimentálnu vzorku prechodovej dosky a osadenie snímačov deformácie.

Obr. 6 Graf na určenie veľkosti ohybového momentu a hrúbky prechodovej dosky podľa jej dĺžky.
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Obr. 7 Graf na určenie veľkosti šmykovej sily a hrúbky prechodovej dosky podľa jej dĺžky.

Obr. 8 Návrh schémy výstuže v prechodových doskách.
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SMYKOVÁ VÝZTUŽ Z FRP ROŠTŮ

SHEAR REINFORCEMENT MADE FROM FRP GRATING

Lukáš Lyčka*,1

Abstrakt
Výztuže z nekovových materiálů jsou navrhovány především tam, kde by konvenční ocelová výztuž
čelila agresivnímu prostředí nebo by činila problémy jejich vodivost. Kromě odolnosti proti korozi mají
kompozitní materiály vysoký poměr pevnosti ke své hmotnosti. Užití FRP výztuží může prodloužit
plánovanou životnost stavby a snížit náklady na její údržbu. Vzhledem ke svému umístění na vnější
straně armatury jsou třmínky k agresivitě prostředí více náchylné. V článku je prezentován průběh
experimentálního programu uskutečněného na Fakultě stavební VUT v Brně, kde byly prováděny testy
smykové odolnosti nosníků se smykovou výztuží vytvořenou z kompozitních FRP roštů. Skupina zkušebních
vzorků se stávala z devíti nosníků lišících se množstvím užité smykové výztuže. Data ze zkoušek jsou
porovnávány s výsledky experimentů na nosnících vyztužených obyčejnými FRP třmínky nalezenými
v literatuře a výsledcích z výpočtů metodou konečných prvků.

Klíčová slova
Smyk, frp, kompozity, výztuž

Abstract
Corrosion resistance and non-magnetic properties of FRP reinforcement allows its use in places where
application of regular steel reinforcement would face difficulties. The use of FRP composites can increase
the life span of constructions and reduce its maintenance costs. Shear stirrups are more susceptibl e to
harsh conditions, due to their placement at the outer face of the reinforcement, and the use of FRP
materials can lead to lower concrete cover thickness and therefore to a more effective design of an element.
The paper contains the results of own experimental research on concrete beams with shear reinforcement
made of FRP gratings done at the Faculty of Civil Engineering at the Brno University of Technology. Test
specimen consisted of nine beams with different shear reinforcement ratios. Presented experimental data
are then compared with the results of tests on beams with regular shear FRP stirrups found in literature
and with the results from FEM calculations.
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Shear, FRP, composites, reinforcement
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1 ÚVOD
Během uplynulých dvou desetiletí byla provedena řada experimentů na nosnících se třmínky vytvořenými
z kompozitních FRP materiálů. Únosnost takovýchto třmínků značně závisí, a může být limitována,
v místech ohybů [1]. Smyková výztuž, jíž se tato studie zabývá, je tvořena z litých FRP roštů na bázi
skleněných vláken. Výrobcem výztuže je firma Prefa Kompozity a.s. a rošty nesou obchodní název Prefagrid.
Rošty se skládají pouze z přímých, navzájem kolmých vláken a nedochází u nich k redukci únosnosti FRP
výztuže vlivem zakřivení prutu.

Průběh experimentů a jejich srovnání s normovými metodami výpočtu byly již podrobně publikovány
na konferenci Betonářské dny 24 [2] a proto zde budou zmíněny pouze zkrácené podobě. Kromě srovnání
s empirickými metodami výpočtu smyku bylo provedeno ověření softwarem pomocí metody konečných
prvků.

2 EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ
K určení vlastností FRP roštů jako smykové výztuže byla vytvořena série experimentů. Ta se skládala
z devíti nosníků vyztužených podélnou ohybovou výztuží z oceli a „třmínků“ tvořených kompozitními
rošty. Taktéž byl vytvořen jeden zkušební vzorek bez smykové výztuže. Testované nosníky se smykovou
výztuží byly rozděleny na tři sady po třech kusech. Všechny zkoušené nosníky měly stejné rozměry, stejný
použitý materiál a shodné množství ohybové výztuže. Lišily se pouze v množství a rozmístění smykové
výztuže. Každý z nosníků byl dlouhý 1300 mm, široký 180 mm a měl výšku 300 mm. Rozměry a uspořádání
výztuže na jednom nosníku je možné vidět na (Obr. 1).

Pro betonáž byl vzhledem k vnitřním rozměrům otvorů v FRP roštech zvolen beton s maximální frakcí
kameniva 8mm. Mechanické vlastnosti betonu byly zjištěny experimentálně. K určení pevnosti v tlaku
byly použity standartní krychle o rozměru 15 cm a pro určení modulu pružnosti trámce o délce 30 cm
a čtvercovém průřezu s délkou stran 10 cm. Výsledné údaje byly určeny z hodnot na čtyřech krychlích
a čtyřech trámcích. Zjištěná průměrná hodnota pevnosti betonu byla 49MPa s průměrnou hodnotou
modulu pružnosti 29900MPa. Ohybová výztuž vzorků byla tvořena třemi ocelovými pruty o průměru
18mm s krytím 39mm, což odpovídá efektivní výšce nosníku 252mm. Výztuž byla na koncích zahnuta
z důvodu dostatečné kotevní délky. Pro udržení smykové výztuže ve vzpřímené poloze byly do tlačené
oblasti umístěny dva ocelové pruty o průměru 8 mm. Charakteristická mez kluzu použitých profilů ocelové
výztuže byla 500MPa.

Smykové vyztužení testovaných nosníků
Nosníky byly vyztuženy třemi typy smykového vyztužení. Typ smykového vyztužení A je tvořen upravenými
rošty s odstraněnou středovou částí a obsahuje tedy pouze dvě vertikální linie. V nosnících je tento typ
výztuže rozmístěn s podélnými rozestupy 170mm. Tvar výztuže pro typ B a C je shodný a obsahuje
v každém případě čtyři vertikální linie. Navzájem se liší podélnými rozestupy roštů, které jsou pro typ B
120 mm a pro typ C 170 mm. Jednotlivé typy vyztužení nosníků je možné vidět na (Obr. 2) a na (Obr. 3)
část FRP roštu.

3 PRŮBĚH ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY
Nosníky byly namáhány tříbodovým ohybem až do selhání jejich únosnosti. Vzorky byly uloženy na ocelové
válce představující kloubové podpory se vzájemným rozestupem jeden metr. Zatížení bylo na nosníky
vnášeno hydraulickým lisem na jejich střed. Místo styku ocelové desky lisu o rozměrech 100⇥180mm
a samotného vzorku bylo opatřené pryžovou podložkou. Během zkoušky byla měřena a zaznamenávána
aktuální síla lisu a průhyb uprostřed nosníku. Rozvoj trhlin na dvou vybraných nosnících je možné vidět
na (Obr. 4).
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4 VYHODNOCENÍ EXPERIMENTŮ
Výsledky z experimentální studie byly srovnány na výsledcích zkoušek na nosnících vyztužených ocelovou
ohybovou výztuží a FRP smykovou výztuží, které byly publikovány v oborné literatuře za posledních
dvacet let. Srovnání bylo provedeno na třech teoretických metodách výpočtu: dle amerického doporučení
v ACI 440.1R-06, japonské JSCE 1997 a kanadské CAN/CSA 2009.

Metoda konečných prvků
Kromě srovnání s normovými metodami výpočtu byla zároveň prováděna kontrola metodou konečných
prvků. Výpočet byl uskutečněn v programu Midas FEA. Neznámé materiálové charakteristiky nutné pro
správné zadání v softwaru, které nebyly zjištěny experimentálně, byly určeny ze zavedených empirických
vztahů. Porušení nosníku v metodě konečných prvků je možné vidět na (Obr. 5). Průběh zatěžování
vzhledem k průhybu uprostřed nosníku je zobrazen na (Obr. 6).

5 VÝSLEDKY A SROVNÁNÍ
V (Tab. 1) je možné vidět výsledky provedených zkoušek a teoretických metod výpočtu. Srovnání metod
je provedeno pomocí poměru V

test

/V
u

, kde V
u

je maximální síla zjištěná experimentálním testováním a V
u

je hodnota síly na mezi únosnosti z výpočtu pomocí příslušné metody.

Tab. 1 Výsledky vlastních experimentů a srovnání s teoretickými výpočty.
Test Exp. ACI 2016 JSCE 1997 CAN 2009 Midas FEA
[kN] V

u

V
u

V
test

/V
u

V
u

V
test

/V
u

V
u

V
test

/V
u

V
u

V
test

/V
u

A1 362 163 2,22 154 2,35 194 1,87 1,31 276
A2 331 163 2,03 154 2,15 194 1,71 1,2 276
A3 345 163 2,12 154 2,24 194 1,78 1,25 276
B1 405 231 1,75 172 2,35 262 1,54 1,11 364
B2 386 231 1,67 172 2,25 262 1,47 1,06 364
B3 382 231 1,65 172 2,22 262 1,46 1,05 364
C1 399 288 1,38 184 2,17 319 1,25 1,07 372
C2 363 297 1,22 198 1,83 332 1,09 0,98 372
C3 403 297 1,35 198 2,03 332 1,21 1,08 372
D 167 94 1,77 111 1,5 126 1,32 0,82 204

Srovnání teoretických přesností V
test

/V
u

pro provedenou experimentální studii FRP roštů s výsledky
z literatury je zobrazeno v (Tab. 2).

Tab. 2 Srovnání přesností výsledků experimentů s výpočty.
Experiment Počet ACI 2016 JSCE 1997 CAN 2009 Midas FEA

vzorků V
test

/V
u

V
test

/V
u

V
test

/V
u

V
test

/V
u

Tato studie 9 1,71 2,18 1,49 1,09
Literatura [3,4,5,6,7] 27 1,70 2,13 1,62 -

6 ZÁVĚR
Experimentální studie dosáhla podobných přesností při srovnání teoretických výpočtů dle hlavních metod
výpočtu únosnosti prvků se smykovou FRP výztuží (ACI, JSCE, CAN/CSA) jako výsledky experimentů
nalezené v literatuře. Nejlepších výsledků dosáhla metoda výpočtu dle doporučení uvedeného v CAN/CSA
2009, s průměrným poměrem přesností V

test

/V
u

= 1, 49 -. Nejpřesněji reprezentovala skutečný průběh
zkoušky na smykem vyztužených nosnících metoda konečných prvků uskutečněná v programu Midas
FEA. U smykem nevyztuženého nosníku však software výrazně nadhodnotil únosnost vzorku (téměř
o 20 %). Použitím FRP roštů na bázi skleněných vláken jako smykové výztuže se výrazně navýšila únosnost
testovaných nosníků. I u nosníků obsahujících nejméně smykové výztuže došlo k nárůstu únosnosti o více
než 100 % oproti kontrolnímu vzorku nosníku bez smykové výztuže.
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Obrázky

Obr. 1 Rozměry a uspořádání výztuže pro nosník B1.
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Obr. 2 Typy smykového vyztužení.

Obr. 3 Použitá smyková výztuž.

Obr. 4 a) Porušení nosníku B2, b) Porušení nosníku D.
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Obr. 5 Porušení nosníku B2 v programu Midas FEA.

Obr. 6 Průběh zatěžování metodou konečných prvků.
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TECHNOLOGIE ZESILOVÁNÍ BETONOVÝCH
DESEK NA PROTLAČENÍ POMOCÍ

DODATEČNÝCH SMYKOVÝCH TRNŮ

TECHNOLOGY OF STRENGTHENING CONCRETE SLABS AGAINST
PUNCHING BY ADDITIONAL SHEAR REINFORCEMENT

Jan Nováček*,1

Abstrakt
Příspěvek je zaměřen na zesilování železobetonových i předpjatých desek ve smyku pomocí dodatečně
instalovaných ocelových smykových trnů. Technologie umožňuje zesilování konstrukcí přístupných pouze
z jedné strany jako jsou typicky základové desky. Ocelové trny jsou kotvené kombinací mechanické
a vlepené kotvy, které výrazně zvyšují účinnost této technologie. Součástí příspěvku je i popis optimalizace
technologického postupu pro zajištění maximální účinnosti kotvení. Popisovaná technologie byla vyzkoušena
na několika funkčních vzorcích v reálných podmínkách stavby.

Klíčová slova
Beton, zesilování, protlačení, základy

Abstract
The paper is focused on strengthening concrete and prestressed concrete slabs in shear by additional
installed steel shear reinforcements. The technology enables strengthening structures which are accessible
only from one side such as foundation slabs. Steel reinforcement anchorage is provided by combination of
mechanical and adhesive bonding, which significantly increase efficiency of the anchorage. In addition
description of optimization of the technology for ensure maximum effectiveness of the anchorage is
described. Aforementioned technology was tested on several functional samples at a construction site.

Keywords
Concrete, strengthening, punching shear, fondations
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1 ÚVOD
Jedním z nejčastějších druhů založení administrativních a bytových domů je založení na základové desce,
případně na desce v kombinaci s hlubinným založením. V některých případech je nutné přistoupit k zesílení
základů konstrukce. Tato skutečnost může být způsobena přitížením konstrukce (a tudíž zvětšení účinků
na základy), zjištěnou poruchou na stávajících základech nebo i změnami v podzákladí (např. výraznou
konsolidací). Škála možných způsobů zvýšení únosnosti základů je pestrá. V příspěvku je pozornost
zaměřena na zesílení železobetonových základových desek pouze pro mezní stav protlačení. Předpokládá
se, že ostatní mezní stavy (sedání, ohyb, trhliny atd.) vyhovují a není tudíž nutné desku na tyto stavy
zesilovat.

Na (Obr. 1) jsou naznačeny možné základní varianty zvýšení únosnosti v protlačení, které se v principu
zaměřují na obetonování konstrukce spojené se zvětšením účinné výšky (a, b) nebo doplněním prvků
speciálního zakládání vynášející část zatížení a tím snížení účinků na protlačení železobetonové desky/patky
(e, f). Možná je i varianta zesílení jen sloupu, čím dojde k zvětšení obvodu na protlačení (c). Velmi důležitá
je možnost aktivace způsobu zesílení, které ovlivňuje, jaké zatížení bude sanovaná konstrukce přenášet.

Zmíněné způsoby zesilování s sebou nesou v řadě případů nepříjemnou skutečnost ve zvýšených
prostorových nárocích, které ve výsledku omezí užitný prostor nad základy (Obr. 1 a–d, f). U technologie
speciálního zakládání mohou být také omezující přístupové prostory pro vlastní realizaci. Při provádění
pod hladinou podzemní vody je zároveň nutné řešit i těsnění jak krátkodobé během samotné realizace, tak
i dlouhodobé po dobu návrhové životnosti konstrukce. Velkou nevýhodou popisovaných variant zesílení je
ovlivnění analytického modelu (změna tuhosti konstrukce, přidání nových prvků k přenášení zatížení),
ve kterém je nutné zohlednit vnitřní síly na konstrukci před sanací a po sanaci, a to vše v interakci
s podložím.

Dále je v textu popsán vývoj technologie na zesilování pomocí dodatečných smykových trnů, které
eliminují nevýhody výše zmíněných technologií.

2 POPIS TECHNOLOGIE
Využití dodatečných smykových trnů pro zvýšení únosnosti v protlačení železobetonových stropních desek
se věnuje řada článků např. [1]-[4]. Tato technologie zpravidla využívá přístupnosti obou povrchů desky,
na které jsou instalovány přípravky zajišťující zakotvení dodatečných trnů. Jsou tak vhodné pro sanaci
stropních desek. Technologie pro instalaci dodatečných trnů pouze z jedné strany využívá např. zesílení
pomocí speciálních šroubů do betonu [1] nebo vlepovaná ocelová výztuž (HILTI HZA-P [2]). V obou
případech jsou vrty prováděny pouze do hloubky odpovídající poloze podélné výztuže na druhé straně
konstrukce, nejsou tedy konstrukce provrtány skrz. Tyto technologie mají určitá úskalí, která mohou
v některých případech omezit jejich použití pro základové desky. Jako například: šikmé vrtání (může
porušit stávající smykovou výztuž v betonu), krátké kotevní délky zasahující za teoretickou smykovou
trhlinu, omezený sortiment průměrů výztuže při nutnosti přenést v základech poměrně velké síly a též
není řešena otázka realizace v konstrukci pod úrovní podzemní vody.

Bylo hledáno řešení, které by eliminovalo nevýhody výše zmíněných technologií a zároveň by si
ponechávalo jejich zásadní výhody; a to minimální prostorovou náročnost a neovlivnění analytického
modelu.

Nově vyvinutá technologie spočívá v dodatečné smykové výztuži, která je instalována z přístupného
povrchu konstrukce a je kotvena na druhé straně konstrukce, vrt je tedy prováděn skrz celou výšku betonu.
Smyková výztuž je tvořena ocelovou závitovou tyčí, na jejíž konec je instalován tzv. expansion shell
(Obr. 3). V principu se jedná dvojici ocelových přípravků navzájem protichůdných komolých kuželů, které
se při zašroubování závitové tyče posunou podél vzájemné styčné plochy a tím dojde k rozevření expansion
shellu (Obr. 4) na nepřístupné povrchu. Existuje řada výrobců, kteří nabízí tento přípravek pro mechanické
kotvení. V rámci zkoušení technologie byl použit expansion shell firmy Minova, [5]. Na přístupném povrchu
je závitová tyč kotvena přes roznášecí podložku s matkou. Volný prostor mezi závitovou tyčí a povrchem
vrtu je vyplněn injektážní směsí.

Pro realizaci sanace pod hladinou podzemní vody je doplněno řešení o předtěsnění oblasti, do níž
se vrtají otvory pro dodatečnou výztuž. Po zvážení různých variant bylo vybráno osvědčené řešení pro
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zabránění průsaků vody ve formě dvousložkové injektážní pryskyřice. V důsledku volby utěsnění části pod
betonovou deskou je možné bezpečně přistoupit k vrtání skrz celou konstrukci, aniž by došlo k výraznějšímu
průniku tlakové vody.

Kotvení dodatečné smykové výztuže je zajištěno na nepřístupném povrchu mechanickou kotvou a zároveň
i adhesivně pomocí lepící hmoty. Pro prezentovanou technologii zesilování je tento přístup zcela klíčový,
jelikož umožňuje dosáhnout efektivnějšího návrhu sanace.

3 VÝVOJ TECHNOLOGIE
Technologie byla vyvíjena v několika krocích, které postupně zpřesňovaly řešení až k finálnímu provedení
celé sanace protlačení. Všechny zkoušky byly provedeny na základové betonové desce cca 5 m pod hladinou
podzemní vody.

Zkouška předtěsnění oblasti
V prvním kroku byla ověřováno, jak je proveditelné předtěsnění oblasti v místě budoucího osazení dodatečné
smykové výztuže. Skrz základovou desku byl proveden vrt malého průměru a následně byl osazen injektážní
pakr, pomocí kterého se utěsnila oblast pod základovou deskou, resp. pod podkladním betonem základové
desky. Následoval jádrový vrt průměru odpovídajícího velikosti expansion shellu, do něhož se vložila
závitová tyč a aktivovala se mechanická kotva. Celkem bylo provedeno 10 zkušebních vrtů. Až poté
se přistoupilo k injektáži dvousložkovou směsí, která měla zaručovat vodotěsnost vrtu a zároveň měla
přispívat svou soudržnosti mezi povrchem betonu a závitové tyče ke kotvení výztuže v betonu.

Následovala orientační tahová zkouška pomocí dutého hydraulického válci provedená na všech 10
zkušebních vzorcích (Obr. 5). Jednotlivé tyče byly zatěžovány postupně v několika krocích. Zkouška byla
ukončena v okamžik, kdy u ustálené hodnoty předpínací síly nedošlo v dalším kroku k jejímu nárůstu.
Výsledky z tahových zkoušek pro závitovou tyč ? 32 mm jsou v (Tab 1).

Tab. 1 Výsledky orientačních tahových zkoušek z optimalizace předtěsnění oblasti.
Číslo vzorku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 průměr
Ustálená síla [kN] 98 93 95 90 90 90 91 93 85 80 90,5

I přes předtěsnění oblasti bylo ve vrtech zaznamenané malé množství vody (řádově decilitry), které
se zde objevilo v následujících hodinách po provedení vrtu. Z důvodu pracovního postupu byly nejdříve
provedeny všechny vrty a až následně instalována dodatečná výztuž a injektována. Při injektáži tak
došlo k vytlačování vody směsí skrz vrt nahoru (injektážní směs má větší objemovou hmotnost než
voda). Voda smáčela povrch vrtu a injektážní směs dokonale nepřilnula k betonu. U 5 vrtů z celkových
10 došlo k nepatrnému průniku vody u horní kotevní podložky. Tyto vrty byly dodatečně injektovány
polyuretanovou pryskyřicí a tím došlo k eliminaci průniku vody.

Bylo vyhodnoceno, že je nutné zkrátit časovou prodlevu mezi vyvrtáním otvoru pro smykovou výztuž
a injektáží. Tím bude minimalizováno riziko postupného průniku vody do vrtu a dojde tak k lepší
soudržnosti mezi betonem a injektážní směsí.

Příspěvek soudržnosti lepící hmoty na únosnost kotvy
Na základě úpravy pracovního postupu bylo možné zaměřit se na únosnost samotné dodatečné smykové
výztuže, která je ovlivněná řadou faktorů [6], avšak velmi zásadním je právě únosnost v kotvení na
nepřístupné části (Obr. 6). Byly provedeny zkoušky na závitových tyčích ? 32 mm kotvených pouze pomocí
expansion shellu a na závitových tyčích kotvených kombinací mechanické kotvy a polyuretanové pryskyřice
na výšku 200mm. Pro ověření vlivu velikosti průměru závitové tyče byly provedeny i zkoušky na tyčích
průměru ? 25 mm. Výsledky z provedených zkoušek jsou uvedeny v (Tab. 2).
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Tab. 2 Výsledky tahových zkoušek různých typů kotvení.
Velikost Typ Maximální dosažená síla Průměrná
závitové kotvení při tahové zkoušce [kN] síla [kN]
tyče 1 2 3
32 mm mechanické + vlepení 160 130 162 150,7
32 mm mechanické 70 80 73 74,3
25 mm mechanické + vlepení 137 130 132 133,0

Z výsledků je zřejmé, že kombinací kotvení mechanickou kotvou a soudržností lepidla se dosahuje
výrazně vyšších hodnot oproti samotnému kotvení pomocí vlepení do otvoru. Je proto možné navrhovat
efektivnější způsob sanace díky únosnějšímu způsobu kotvení za teoretickou smykovou plochou.

Vliv úpravy kotvení na horním povrchu
Na přístupném povrchu je závitová tyč kotvena pomocí matice a ocelové desky umístěné ve vysekané kapse
v betonu. Během prvních orientačních zkoušek bylo měřeno poměrné přetvoření odporovými tenzometry
přímo na tyči, aplikovaná síla siloměrem pod hydraulickým válcem a povytažení závitové tyče. Odporové
tenzometry byly před zkouškou kalibrovány na použitých tyčích pro přesný přepočet na odpovídající
sílu. Na (Obr. 7) jsou prezentovány výsledky z měření pro variantu, kdy byla tyč zakotvena na roznášecí
desce, která nebyla dostatečně podlita cementovou maltou. Z průběhu hodnot je zřejmý výrazný pokles
síly v tyči na konci měření (-75,8 kN), které je doprovázeno posunem tyče -0,67mm. Při řádném podlití
roznášecí desky bylo dosaženo menšího snížení síly v tyči (-34,4 kN) po uvolnění předpínací síly a tomu
odpovídající posunem tyče -0,38mm (Obr. 8). V obou případech byly odporové tenzometry umístěny
přibližně v polovině celkové volné délky závitové tyče (800mm). Vzhledem k umístění siloměru pod
hydraulickým válcem jsou hodnoty z jeho záznamu na konci měření nulové.

Bylo prokázána výrazná citlivost poklesu vnitřní síly v tyči při zakotvení (okamžitá ztráta předpětí)
na kvalitě provedení podlití kotevní desky. Při realizaci je nutné věnovat zvýšenou pozornost řádnému
provedení tohoto detailu.

4 ZÁVĚR
Byla vyvinuta technologie sanace základových konstrukcí na protlačení pomocí dodatečné smykové výztuže
kotvené kombinací vlepení a mechanické kotvy. Tato technologie prokázala účinný způsob kotvení, který
lze s výhodou použít i pro aplikaci na konstrukcích po hladinou podzemní vody. Po více než roce provedené
vzorky nevykazují ve svém okolí žádný průnik vody. V současné době probíhá dlouhodobé měření na
provedeném zesílení. Uvedený způsob zesílení je chráněn užitným vzorem č. 2016-33038 s názvem Základová
deska nebo patka zesílená proti protlačen.
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Obrázky

Obr. 1 Způsoby zesílení základových konstrukcí v protlačení (a – obetonování a nadbetonování patky, b –
nadbetonování desky, c – obetonování sloupu, d – dodatečná obrácená ocelová hlavice, e – dodatečná

trysková injektáž, f – dodatečné podchycení mikropilotami).

Obr. 2 Schéma technologie sanace protlačení (a – pro základovou patku mimo podzemní vodu, b – pro
základovou desku pod hladinou podzemní vody).

Obr. 3 Expansion shell nasazený na konci závitové tyče před osazením do vrtu.
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Obr. 4 Expansion shell nasazený na konci závitové tyče v rozevřené podobě.

Obr. 5 Tahová zkouška dodatečné smykové výztuže pomocí dutého hydraulického lisu.

Obr. 6 Mechanismus porušení pro dodatečné zesílení smykovou výztuží.
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Obr. 7 Záznam měření z aktivace závitové tyče pro špatně podlitou roznášecí desku.

Obr. 8 Záznam měření z aktivace závitové tyče pro řádně podlitou roznášecí desku.
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VLIV DOTVAROVÁNÍ A SMRŠŤOVÁNÍ BETONU
NA CHOVÁNÍ REOLOGICKY HOMOGENNÍCH

KONSTRUKCÍ

THE EFFECTS OF CREEP AND SHRINKAGE ON THE STRESSES
AND DEFORMATIONS OF CONCRETE STRUCTURES

Jan Prchal*,1

Abstrakt
Příspěvek je zaměřen na rozbor účinků dotvarování a smršťování betonu na reologicky homogenní staticky
neurčité konstrukce. Výpočet je demonstrován na konstrukci sekundárního ostění dálničního tunelu.
Blíže je popsán využitý výpočetní model a postup analytického výpočtu vnitřní napjatosti sekundárního
ostění. V příspěvku je sledován vliv smršťování a dotvarování betonu na celkovou deformaci konstrukce.
Podkladem pro výpočet jsou hodnoty poměrné deformace naměřené na reálné konstrukci dálničního tunelu
na Slovensku. Uvažované rozdělení složek celkového poměrného přetvoření je vyjádřeno na základě různých
výpočetních modelů, které jsou navzájem porovnány.

Klíčová slova
Dotvarování, smršťování, deformace

Abstract
The paper is focused on analysis of the effects of rheological changes of concrete on statically indeterminate
structures. Process of analysis is demonstrated on the structure of secondary tunnel lining. The paper
acquaints with the used computational model and with process of structural analysis of global state of
stress of secondary tunnel lining. The effects of shrinkage and creep on global deformation of the structure
is analyse in this paper. A comparison of the results obtained from the calculation with the relative
deformation values from the measurements of the real structure is discussed in this paper. The global
relative deformation is expressed based on different computational models. These results are reciprocally
compared.
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Creep, Shrinkage, Deformation
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1 ÚVOD
Časově závislé chování betonu je významným specifikem tohoto materiálu a jak v minulosti, tak v sou-
časnosti je mu věnována značná pozornost, čemuž odpovídá i množství poznatků. Významnost projevů
dotvarování a smršťování betonu se odvíjí od řady vlastností betonové konstrukce a dalších vlivů. S pro-
jevy reologických vlastností betonu je často spojeno snížení provozuschopnosti, použitelnosti i únosnosti
konstrukcí. Na druhé straně lze odlišit konstrukce (staticky určité či neurčité), u kterých se projevují
reologické vlastnosti betonu, ale deformacím není bráněno. U těch konstrukcí poté dochází k určitému
nárůstu deformací, což ale nemusí ve všech případech vést k omezení jejich využití.

V následujícím textu je představena analýza tunelového ostění, na kterém bylo na několika místech
provedeno měření poměrných deformací, jejichž výsledky byly následně nesprávně interpretovány, což bylo
jednou z motivací k vytvoření výpočetního nástroje, jež bude reflektovat vývoj dotvarování a smršťování
betonu a bude jím do jisté míry možné predikovat deformace vzniklé v důsledku těchto objemových změn.
Analytický program zároveň umožňuje variaci vstupních hodnot, aby bylo následně možné vyhodnotit
významnost jednotlivých faktorů ovlivňujících chování konstrukce jako celku.

2 POPIS KONSTRUKCE
Předmětem výpočtu je konstrukce sekundárního ostění tunelu, který je součástí slovenské dálnice D1
v úseku Jánovce – Jablonov. Příčný řez tunelu má kružnicový tvar. Průměr kružnicového oblouku určeného
střednicí je 11,0 m. Výška konstrukce měřená od základové spáry k horní hraně ostění je 8,39 m. Sekundární
ostění má tloušťku 300mm, která se ve spodní čtvrtině směrem k podporám zvětšuje na cca 520 mm.
Ostění je založeno na liniových pasech výšky 500mm a šířky 1400mm. Materiálem sekundárního ostění
a základových pasů je beton C30/37 lišící se třídami prostředí.

Skutečná měření na konstrukci probíhala na třech místech ostění severního tubusu. Dvojice tenzometrů
byla osazena ve vrcholu klenby [1] a zbylé dvě dvojice ve výšce cca 5,0 m od paty oblouku [2], [3]. Místa
jsou označena na (Obr. 1). Ve stejných místech byla velikost poměrného přetvoření, resp. deformace,
určována početně postupem popsaným dále. Samotná měření byla provedena jako kontrola stavu přetvoření
konstrukce v daném místě a jejich výsledky jsou pouze lokální informací. Pro potřeby detailního průzkumu
by bylo nutné provést měření v potřebném rozsahu na více místech tunelu doplněné údaji o teplotě
a vlhkosti okolního prostředí. Výsledky měření lze tedy chápat jako motivaci k hlubšímu prozkoumání
dané problematiky.

3 VÝPOČET

Model a idealizace konstrukce
Výpočet byl proveden na prutovém modelu, jehož geometrie je určena střednicí, která vychází ze spojnice
těžišť průřezů reálné konstrukce. Model je tvořen 77 přímými pruty délky cca od 160 mm do 310 mm, které
společně tvoří přibližný kružnicový oblouk, viz (Obr. 1). Konstrukce je podepřena kloubově, což nejlépe
odpovídá interakci se základem. Ostění je modelováno jako metrový výsek liniové konstrukce tunelu.
Výšky průřezů jsou v horní části oblouku rovny 300 mm a zhruba ve spodní čtvrtině konstrukce jsou výšky
průřezů odstupňovány směrem k podporám až na cca 510 mm s tím, že každý prut má konstantní rozměr
průřezu po celé délce.

Vnitřní napjatost
Výpočet konstrukce byl proveden analytickým programem založeným na metodě konečných prvků (MKP).
Při výpočtu deformací je zohledněna pouze vlastní tíha sekundárního ostění. Spolupůsobení s horninovým
tělesem a další přitížení není uvažováno. Tento předpoklad vychází z charakteru konstrukce sekundárního
ostění, stejně tak z vlastností horninového tělesa. Vypočtené deformace a vnitřní síly byly dále použity
pro výpočet přetvoření od dotvarování.
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Reologické jevy
Výpočet dotvarování a smršťování betonu byl řešen v určitých časových intervalech tak, aby bylo možné
porovnat charakter naměřeného přetvoření s vypočtenými hodnotami přetvoření. Současně je při přijmutí
jistých předpokladů možné do jisté míry predikovat velikost přetvoření konstrukce přepočitatelného na
deformaci. Do výpočtu jsou reologické změny zavedeny pomocí následujícího vztahu, kdy je spočteno
celkové poměrné přetvoření jako:
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Vliv časově závislého chování betonu na vnitřní napjatost konstrukce je zanedbán, jelikož velikost
vnitřních sil od přetvoření tvoří pouze zlomek vnitřních sil vznikajících působením vlastní tíhy konstrukce.
Tento fakt je dán tvarem ostění. Z toho důvodu postačuje provést výpočet vnitřních sil na základě
deformací obdržených MKP pouze v prvním kroku. Dále jsou sledovány pouze deformace vzniklé v důsledku
dotvarování a smršťování betonu v čase. V případě, že by konstrukci nebyla umožněna volná deformace
(a síly způsobené poměrným přetvořením by nabývaly významné velikosti), by bylo nutné změnu napětí
zohlednit v každém časovém kroku výpočtu a podle toho modifikovat výše uvedenou rovnici.

K zohlednění účinků dotvarování a smršťování je možné využít řadu metodik, resp. normových předpisů,
jejichž výsledky se od sebe více či méně odlišují. Tento text není primárně věnován srovnávání modelů
popisujících reologické jevy betonu, nicméně v grafu na (Obr. 2) je zobrazen informativní průběh poměrného
přetvoření od dotvarování a smršťování betonu v čase. Zobrazené hodnoty celkového poměrného přetvoření
jsou spočteny podle výše uvedených vztahů pro průřez ve vrcholu oblouku (označení 1 na (Obr. 1)) do
okamžiku 1600 dnů a jsou dokladem toho, jak se mohou výsledky stanovené jednotlivými modely lišit
při použití shodných vstupních parametrů. V grafu jsou zobrazeny také hodnoty poměrného přetvoření
naměřené ve stejném místě konstrukce, jejichž charakter lze tak alespoň orientačně porovnat s modely
predikce. V dalším výpočtu bylo využito výhradně modelu B3 jakožto jednoho z nejvýstižnějších nástrojů
predikce dotvarování a smršťování betonu.

4 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ
Na (Obr. 3) je vykreslen průběh poměrného přetvoření od dotvarování a smršťování v daných průřezech
jak pro veličiny naměřené, tak pro spočtené. Jedná se o přírůstek přetvoření, kde není zahrnuta vlastní
tíha a počátek působení je stanoven na 28. den po betonáži. Jak bylo poznamenáno v úvodu, snahou je
vystihnout charakter působení konstrukce na základě naměřených hodnot, nikoli přesně kopírovat měřený
stav. Tímto způsobem lze přibližně odhadnout a extrapolovat vývoj přetvoření v čase, podle kterého jsou
následně stanoveny posuny a pootočení výpočetním programem.

Na základě průběhu "
c

(t
i

) v daných místech konstrukce lze analogicky spočítat velikost deformací
způsobených dotvarováním a smršťováním betonu v celé konstrukci. Vývoj deformace konstrukce v čase
je patrný z (Obr. 4). Deformace je spočtena podle modelu B3 v uvedených časech. V grafu závislosti
průhybu na čase je rovněž vykreslen průběh celkové svislé deformace ve vrcholu oblouku. Z obrázku je
patrné, že deformaci od objemových změn není bráněno a působením poměrného přetvoření se oblouk
volně deformuje.
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Uvedené závěry se mohou lišit u konstrukcí s jinými okrajovými podmínkami, zvláště co do interakce
s okolním horninovým prostředím. V případě poddajnosti primárního ostění přenáší případná další zatížení
sekundární ostění. Uvedený příklad je zvolen pro ukázku výpočetního postupu a má obecně demonstrovat
velikost a průběh deformací na konstrukcích, kterým je umožněna volná deformace.

5 ZÁVĚR
V článku byl popsán postup výpočtu sekundárního ostění tunelu, které reprezentuje skupinu konstrukcí
označovaných jako reologicky homogenní. Ve výpočtu je zohledněno působení vlastní tíhy konstrukce
a dotvarování a smršťování betonu. Důvodem ke zkoumání výše popsaných jevů právě na konstrukci
sekundárního tunelového ostění je především jednoduchost řešené konstrukce. Ostění představuje konstrukci
s jasným statickým působením a také s jednoduchým postupem výstavby a zatěžování. Konstrukci je
umožněna volná deformace a v důsledku zatížení poměrným přetvořením nevznikají téměř žádné vnitřní
síly. Výpočet je proveden pomocí programu založeném na metodě konečných prvků umožňující volbu
mezi různými modely predikce dotvarování a smršťování, jejichž výsledky se mohou značně lišit a liší se
také počtem nutných vstupních parametrů. Prostřednictvím programu je tak možné popsat přetvoření,
respektive deformaci celé konstrukce z hlediska časového průběhu.
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Obrázky

Obr. 1 Výpočetní schéma řešené konstrukce.

Obr. 2 Vývoj dotvarování a smršťování v čase pro průřez 1.
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Obr. 3 Průběh poměrného přetvoření v čase od dotvarování a smršťování pro jednotlivé průřezy.

Obr. 4 Vývoj deformace konstrukce v čase podle modelu B3.
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KRÁTKODOBÉ POKUSY S MONOSTRANDY

SHORT-TERM EXPERIMENTS WITH MONOSTRANDS

Adam Svoboda*,1

Abstrakt
Metoda dodatečného předpínání konstrukcí nesoudržnou předpínací výztuží je efektivní způsob jak lze
zvýšit únosnost stávajících konstrukcí. Zesílení konstrukcí pomocí dodatečného předpětí je založeno
na aktivním ovlivnění vnitřních sil předpínací silou a radiálními silami vznikajícími v místech ohybů
nesoudržné předpínací výztuže. Za účinky předpětí se tedy považují síly, jimiž působí lana na konstrukci
v místech zakotvení a v místech opření lan o beton při změně směru dráhy – v místech sedel. Sedla
jsou tedy jedním z klíčových konstrukčních detailů těchto předpínacích systémů. Za účelem bližšího
prozkoumání působení monostrandů v ocelových sedlech o malých poloměrech, byla vytvořena metodika
pokusu a zkonstruován betonový zkušební dílec pro analýzu monostrandů v sedlech o poloměrech 600, 1000
a 1500 mm. Cílem krátkodobých pokusů je stanovit vhodné aplikace dodatečného předpínání stávajících
konstrukcí za použití předpínacích lan v HDPE chráničkách v sedlech o malých poloměrech zakřivení.

Klíčová slova
Dodatečné předpínání, monostrand, sedlo, poloměr zakřivení, rekonstrukce

Abstract
Post-tensioning with unbonded prestressing tendons is an effective method for strengthening existing
structures.
Strengthening of structures by post-tensioning is based on active influence of internal forces by prestressing
force and radial forces that occur in places of bending the unbonded prestressing tendons. Thus, the
forces which acts directly on structure in the anchorage areas and in the locations where the prestressing
tendons change their trajectory (in saddles) are considered as the effects of prestressing. Saddles are one
of the most important structural details of the additional prestressing system. For the purpose of closer
examination of the action of monostrand in steel saddles with different radii of curvature, the methodology
of experiment was developed and the concrete test panel for analysis of monostrands in saddles with
radii of 600, 1000 and 1500mm was designed. The aim of short-term experiments with monostrands is
to determine suitable application of post-tensioning of existing structures with prestressing tendons in
HDPE sheaths in saddles with small radii of curvature.

Keywords
Post-tensioning, monostrand, saddle, radius of curvature, reconstruction
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1 ÚVOD
V oblasti rekonstrukcí železobetonových mostů se setkáváme s úspěšnými aplikacemi metody dodatečného
předpínání při zesilování mostních objektů, které nevyhovují dnešním standardům z hlediska dopravní
zatížitelnosti. [1] Nejčastěji se k tomuto účelu používají předpínací soustavy, které jsou složeny z jednotlivých
monostrandů. Jedná se o systémy bez soudržnosti, neboť monostrandy jsou opatřeny separačním HDPE
obalem, který spolu s pasivačním mazivem tvoří primární ochranu lana proti korozi. Za účinky předpětí
se tedy považují síly, jimiž působí lana přímo na konstrukci v místech zakotvení a v místech opření lan
o beton při změně směru dráhy – v sedlech (deviátorech).

Sedla jsou tedy jedním z klíčových konstrukčních detailů při návrhu zesílení konstrukce z hlediska
spolehlivosti a trvanlivost.

2 SEDLA PŘEDPÍNACÍCH SOUSTAV
Sedla jsou pomocné části dodatečné předpínací soustavy, ve kterých dochází ke změně směru trajektorie
předpínacích kabelů, a tedy k přenosu příznivých radiálních sil do sanované konstrukce.

Metoda náhradních kabelových kanálků je založena na umístění předpínacích lan dovnitř do průřezu
zesilované konstrukce tak, aby odpadla komplikovaná transformace radiálních sil skrze externí deviátory
z ocelových svařenců. Sedla jsou vytvářena přímo v materiálu sanované konstrukce za použití pásové
konstrukční oceli, která vede lano v požadovaném poloměru zakřivení, viz (Obr. 1). Tento modifikovaný
způsob vytváření sedel byl ověřen na četných aplikacích [1].

Sedlo se vytváří technologií diamantového řezání a dílčího sekání. Nejprve jsou provedeny lemující
řezy po stranách budoucího sedla. Poté je vytvořena opěrná plocha, která je vyrovnána a zahlazena
vysokopevnostní tixotropní kotevní maltou, do které je následně osazena výztuž sedla z konstrukční oceli
požadovaného poloměru. Po osazení předpínací výztuže je celá oblast sedla reprofilována. Ukázky sedel
jsou na (Obr. 2) [2].

Rozhodujícím parametrem pro návrh sedel je jejich poloměr zakřivení. V současné době neexistuje
technická norma, která by předepisovala minimální poloměr zakřivení sedel při projektování rekonstrukcí
stávajících objektů, kde se inženýři často setkávají s dispozičními nebo stavebními problémy, které prakticky
znemožňují dodržení minimální hodnoty poloměru zakřivení 2,5m předepsané pro deviátory novostaveb
v [3] a [4]. Setkáváme se tedy s poloměry nižšími, které nejsou dostatečně prozkoumány z hlediska krátkodobé
i dlouhodobé spolehlivosti. Jsou známy případy, kdy nevhodně zvolený poloměr zakřivení sedel způsobil
ztrátu primární ochrany monostrandu proti korozi a tím rapidně snížil životnost a spolehlivost celého
konstrukčního řešení rekonstrukce.

3 KRÁTKODOBÉ POKUSY S MONOSTRANDY
Pro ověření skutečného působení předpínacích lan v sedlech o různých poloměrech zakřivení, byl na Ústavu
betonových a zděných konstrukcí na VUT FAST v Brně navržen zkušební železobetonový dílec tvaru L
(Obr. 3), který simuluje oblast deviátoru sanované konstrukce a na kterém v současné době probíhají
krátkodobé pokusy se sedmidrátovými monostrandy Y1860-S7-15,7 v HDPE chráničkách tloušťky cca
2 mm [5].

Zkušební dílec umožňuje změnu zkoumaného poloměru odbouráním sedlové části dílce a přibetonováním
nového segmentu s požadovaným poloměrem zakřivení. Lze zkoumat chování lana v sedlech o malých
poloměrech zakřivení - 1500 mm, 1000 mm a 600 mm, které nacházejí své uplatnění v oblasti rekonstrukcí
pomocí dodatečného předpínání [1, 2].

Navržená metodika krátkodobých pokusů využívá ke zjištění zkoumaných veličin indukčnostní snímače
pro měření posunů, zploštění a protažení lana, snímače magnetoelastické metody pro měření mechanického
napětí v testovaném monostrandu a spárové měrky pro měření ztenčení ochranného HDPE obalu lana
[5, 6].

Výzkum zaměřený na chování monostrandů v sedlech předpínacích soustav probíhá na VUT FAST
v Brně již druhým rokem. Podrobněji je metodika pokusu popsána v [6].
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4 VÝSLEDKY PROVEDENÝCH POKUSŮ
Doposud bylo realizováno měření na dvou zkušebních sériích předpínacích lan od různých dodavatelů
(celkem 6 měření) v sedle o poloměru zakřivení R = 1,50 m. Předpínací lana od prvního dodavatele jsou dále
v příspěvku zobrazena červenou barvou a jsou označena číselnou řadou 01, 02 a 04. Výsledky monostrandů
od druhého dodavatele jsou uvedeny modrou barvou a označeny číselnou řadou 1701, 1702 a 1703. Na
(Obr. 4) je znázorněn typický průběh jednoho krátkodobého pokusu s monostrandem v sedle o poloměru
zakřivení R = 1,50m v závislosti na čase [7].

Níže jsou uvedeny dílčí dosažené výsledky pokusů.

Zploštění monostrandu v rovině rovnoběžné s dosedací plochou sedla
Při menších poloměrech zakřivení sedla dochází ke zploštění průřezu lana (ztráta kruhovosti), které může
ohrozit celistvost HDPE chráničky lan. Z naměřených údajů indukčnostních snímačů posunů lze číselně
odvodit maximální míru zploštění lana. Snímače označené jako Def

1

a Def
2

měří posun předpínacího
lana proti sobě v rovině rovnoběžné s rovinou dosedací plochy sedla (Obr. 3 vpravo). Ze známých hodnot
posunů lze vyčíslit výsledné zploštění lana jako

�d
//

= d
Def1 � d

Def2 (1)

kde
�d

//

je zploštění lana v rovině rovnoběžné s rovinou dosedací plochy sedla a
d
Defi jsou hodnoty naměřených posunů indukčnostními snímači v odpovídajícím čase [5].

Graf na (Obr. 5) ilustruje závislost zploštění monostrandů na napínací síle. U předpínacích lan
s označením 01, 02 a 04 bylo při pokusech dosaženo výsledného maximálního průměrného zploštění
0,307mm. U předpínacích lan s označením 1701, 1702 a 1703 bylo dosaženo maximálního průměrného
zploštění 0,122 mm [7].

Ztenčení ochranného HDPE obalu monostrandu
Vlivem radiálních sil od předpětí, jejichž velikost je závislá na poloměru zakřivení sedla, dochází ke ztenčení
HDPE chráničky, která tvoří primární ochranu lana proti korozi. V polovině poloměru zakřivení sedla
byla měřena deformace HDPE (polyethylen s vysokou hustotou) chráničky monostrandu [5].

Na laně je vymezeno měřické místo velikosti cca 10 mm, ve kterém je HDPE obal lana úplně odstraněn.
Vzniklou mezeru mezi lanem a sedlem, která reprezentuje tloušťku HDPE obalu, lze poté měřit ocelovou
listovou spárovou měrkou s přesností na setiny milimetru [6].

Graf na (Obr. 6) znázorňuje změřenou závislost ztenčení HDPE chráničky monostrandu vlivem
radiálních sil v závislosti na napínací síle. Měřením spárovou měrkou bylo stanoveno ztenčení chráničky až
na hodnotu 0,123mm u předpínacích lan 01, 02 a 04. U monostrandů 1701, 1702 a 1703 bylo naměřeno
ztenčení HDPE obalu 0,253 mm [7].

Z měření ztenčení HDPE obalu plynou vysoké nároky na kvalitu dosedacích ploch sedel, kdy sebemenší
nepřesnost může způsobit porušení obalu a tím ztrátu primární ochrany předpínacího systému [7].

5 ZÁVĚR
Provedené krátkodobé pokusy s monostrandy v sedle o poloměru R =1,50m potvrdily předpoklady
zploštění předpínacích lan. Bylo dosaženo průměrného zploštění průřezu lana 0,307mm (pro lana od 1.
dodavatele) a 0,122mm (pro lana od 2. dodavatele) [7]. Současně bylo naměřeno ztenčení ochranného
obalu monostrandu v dotykové oblasti předpínacího lana se sedlem. Tloušťka HDPE obalu monostrandu
se ztenčila při napínací síle 200 kN až na 0,123mm (u lan od 1. dodavatele) a 0,253mm (u lan od 2.
dodavatele) [7]. Snahou výzkumu je stanovit vhodné aplikace dodatečného předpínání stávajících konstrukcí
za použití monostrandů a zjistit přípustnou hranici zakřivení sedla, aby nedocházelo k poškození chráničky,
a tedy i ke snížení životnosti celého předpínacího systému. Výzkum zaměřený na chování monostrandů
v sedlech předpínacích soustav bude na VUT FAST v Brně dále pokračovat. V dohledné době budou
prováděny pokusy s monostrandy v sedlech o poloměru zakřivení 1000 mm a 600 mm [7].
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Obrázky

Obr. 1 Schéma provedení sedla z pásové konstrukční oceli o poloměru zakřivení R = 1,50m.
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Obr. 2 Sedlo z pásové oceli ve stávajícím mostním trámu před osazením předpínací výztuže.

Obr. 3 Zkušební dílec se sedlem o poloměru zakřivení R = 1,50m (vlevo) a detailní pohled na
indukčnostní snímače posuvu na monostrandu (vpravo).

Obr. 4 Graf znázorňující typický průběh krátkodobého pokusu s monostrandem v sedle o poloměru
zakřivení R = 1,50m.
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Obr. 5 Graf dosaženého zploštění monostrandů při pokusech na dvou různých sériích předpínacích lan
(ozn. 0⇥ a 170⇥).

Obr. 6 Graf dosaženého ztenčení HDPE chráničky monostrandů při pokusech na dvou různých sériích
předpínacích lan (ozn. 0⇥ a 170⇥).
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VYHODNOTENIE PRENOSOVEJ DĹŽKY
Z MERANIA PRETVORENÍ GFRP VÝSTUŽE

U VOPRED PREDPÄTÝCH PRVKOV

EVALUATION OF THE TRANSFER LENGTH FROM MEASURING
STRAINS OF GFRP REBARS FOR PRETENSIONED ELEMENTS

Adrián Valašík*,1

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá vyhodnotením výsledkov merania pretvorení GFRP výstuže u vopred predpätých
prvkov. Betónové dosky sú navrhnuté ako stratené debnenie vystužené GFRP výstužou. Meraním pozdĺž-
neho pretvorenia výstuže počas predpínania sa kontrolovala hladina predpínacej sily. Namerané hodnoty
pretvorenia výstuže počas vnášania predpínacej sily do prierezu sú použité k vyhodnoteniu prenosovej
dĺžky, na ktorej sa vnesie plná predpínacia sila do prierezu. Merače pretvorenia budú ďalej využité počas
zaťažovacej skúšky.

Klíčová slova
Predpätie, GFRP výstuž, prenosová dĺžka

Abstract
This article describes and evaluates experimental results of GFRP bars strain in pre-tensioned elements.
More specifically, concrete slabs designed to be used as lost formwork reinforced with GFRP bars.
Reinforcement elongation during pre-stressing phase was measured to control the pre-stressing force. Data
measured at the time the pre-stressing force was introduced into element cross - section are used to define
the transfer length, throughout which pre-stressing force is transferred into element cross - section. Strain
sensors will further be used when specimen will be exposed to loading, during which reinforcement strain
change due to external loads will be investigated.

Keywords
Prestress, GFRP reinforcement, transfer length
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1 ÚVOD
Aktuálne platné normové predpisy v Európe nepredpisujú návrh nosných konštrukcií s GRFP výstužou.
Navrhovanie GFRP pre nosné prvky v súlade s európskymi normami je možné na základe experimentálneho
vyhodnotenia skúšok podľa kapitoly 5 a prílohy D normy EN 1990.

Pre potreby experimentálneho vyhodnotenia skúšok bol vypracovaný návrh skúšobných vzoriek, na
základe ktorého bola vyšpecifikovaná skúšobná betónová vzorka. Betónová doska má slúžiť ako stratené
debnenie bez ďalšej nosnej funkcie. Jedná sa o betónovú dosku hrúbky 40 mm, vystuženú pomocou
2? 10 mm GFRP. Rozmery prvku sú 2060⇥ 500⇥ 40 mm s krytím výstuže 10mm (Obr. 1).

Na výrobu dosiek bol zvolený betón pevnostnej triedy C35/45 s maximálnym zrnom kameniva 8 mm.
Po získaní výsledkov ťahových skúšok GFRP výstuže od konkrétneho výrobcu sme určili strednú hodnotu
pevnosti v ťahu a následne charakteristickú hodnotu 1011 MPa (výrobca garantuje min. 1000 MPa). Modul
pružnosti výstuže bol stanovený obdobným spôsobom 50,33 GPa (výrobca garantuje minimálne 50 GPa).
Vo výpočte boli uvažované minimálne hodnoty.

2 METODIKA NÁVRHU
Keďže sa jedná o pomerne štíhly betónový prvok, bolo potrebné využiť pri návrhu dosiek predpätie. Z lite-
ratúry a doteraz vykonaných experimentov je zrejmé, že predpätie GFRP výstuže je možné. Kombináciou
predpätia GFRP výstuže a elimináciou hrúbky betónovej krycej vrstvy vieme pomocou pomerne štíhlych
prvkov prekonať ďaleko väčšie rozpätia, ako pri bežných konfiguráciách prierezov.

Predpokladáme, že prefabrikáty budú zaťažené hmotnosťou čerstvého betónu hrúbky 250mm, čo
predstavuje tiaž 6,5 kN/m2. Prefabrikáty môžu byť ďalej zaťažené pracovníkom o hmotnosti 100 kg.
Uvedené zaťaženia, ktorým budú prvky vystavené majú výlučne krátkodobý charakter.

Na základe výskumov dlhodobého správania napätia vo výstuži u vopred predpätých nosníkov, sme
navrhli maximálne napätie vo výstuži v čase vnesenia predpätia do prvku 550MPa [3]. Predpínacia sila
bola stanovená na úrovni 34 kN.

Dosky boli posúdené na základe vzťahov vychádzajúcich zo zahraničných noriem a technických
manuálov. Ďalej boli skúšobné vzorky overené nelineárnym výpočtom podľa kapitoly 5.8.6 (3) a kapitoly
5.7 (4) normy EN 1992. Na výpočet bol použitý software Stab2D-NL, ktorý zohľadňuje geometrickú
a fyzikálnu nelinearitu [2]. Všetky prípady boli nezávisle prepočítané softwarom, vyvinutým Ing. Marek
Čuhákom, Ph.D., fungujúcom na obdobnom princípe.

3 EXPERIMENTÁLNE OVEROVANIE PRETVORENÍ

Tenzometrické merače
Pre tenzometrické merania boli zvolené tenzometre firmy HBM typu LY11-3/120. Tenzometre boli nalepené
na výstuž pomocou lepidla x60 pred zahájením predpínania. Ochrana tenzometrov voči mechanickému
poškodeniu či už od manipulácie s výstužou alebo od betonáže bola zabezpečená pomocou izolácie
ABN75. Použiteľnosť uvedených výrobkov bola overená v predstihu v Univerzitnom vedeckom parku STU
Bratislava.

Pri lepení tenzometrov sme postupovali tak, že najskôr sme naniesli vrstvu lepidla x60 na výstuž,
ktorú sme po vytvrdnutí zbrúsili do rovnej plochy. Následne sme prilepili tenzometre na výstuž. Nakoniec
boli tenzometre obalené izoláciou voči poškodeniu. Na (Obr. 2) je znázornené rozmiestnenie tenzometrov
na vzorke a (Obr. 3) popisuje rozmiestnenie tenzometrov na vzorke.

Pretvorenia - štádium predpínania
Ako je zrejmé z grafu závislosti času a pomerného pretvorenia výstuže počas predpínania 10. 04. 2017
(Obr. 3), predpínanie výstuže prebiehalo v troch stupňoch. Prvá hladina sily je na úrovni 11 kN, druhá
22 kN a nakoniec plná hodnota predpínacej sily na úrovni 34 kN. Po predopnutí GFRP výstuže nasledovala
betonáž.
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Pretvorenia - štádium vnášania predpínacej sily do prvku
(Obr. 6) zobrazuje graf závislosti času a pomerného pretvorenia výstuže počas vnášania predpätia do
prierezu dňa 13. 04. 2017.

4 VYHODNOTENIE PRENOSOVEJ DĹŽKY
Na základe prezentovaných grafov bolo možné vyhodnotiť prenosovú dĺžku, na ktorej sa plná predpínacia
sila vnesie do prierezu. Nárast predpínacej sily po dĺžke prvku bol uvažovaný zjednodušene ako lineárny.
Pomocou grafického vyhodnotenia bolo možné stanoviť prenosovú dĺžku 280 mm pre mŕtvy koniec a 350 mm
pre živý koniec. Priebeh pomerného pretvorenia prvku po dĺžke je znázornený na (Obr. 7).

5 ZÁVER
Na základe prezentovaných výsledkov z meraní možno konštatovať, že zvolená konfigurácia meracej
techniky je vhodná pre merania tohto typu. Porovnaním pretvorení výstuže pri predpínaní s pretvoreniami
meranými na skúšobných výstužiach v laboratóriu sme vedeli účinne kontrolovať hladinu predpínacej sily.
Predpínacia sila bola kontrolovaná aj predpínacou technikou. Pokles pretvorenia na (Obr. 4) po predopnutí
možno vysvetliť javom relaxácie a dotvarovania výstuže a bude predmetom ďalších vyhodnotení. Výsledky
z grafu zobrazeného na (Obr. 6) popisujú zakotvenie výstuže na koncoch dosky. Snímače CH1 a CH5, ktoré
sú najbližšie ku koncom dosky zaznamenali najväčší pokles pretvorenia po vnesení predpínacej sily do
prierezu. Snímače CH2 a CH4 zaznamenali o niečo menší pokles pretvorenia po vnesení predpätia. Snímače
CH0 a CH3, ktoré sú umiestnené v strede rozpätia prvku zaznamenali minimálny pokles pretvorenia,
z čoho vyplýva, že predpínacia sila je účinne vnesená do prvku. Tento malý pokles pretvorenia možno
prisúdiť stlačeniu prvku od účinku predpínacej sily. Pomocou merania sa dala vyhodnotiť prenosová dĺžka,
ktorá je pre mŕtvy koniec 280 mm a pre živý koniec 350 mm.
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Obrázky

Obr. 1 Pôdorys a pozdĺžny rez vopred predpätej betónovej dosky.

Obr. 2 Rozmiestnenie tenzometrov na vzorke.

Obr. 3 Rozmiestnenie tenzometrov na vzorke, hore vľavo pred aplikáciou izolácie, hore vpravo po aplikácii
izolácie, číslovanie zľava 1, 2, 3, 4, 5 + kontrolný tenzometer 0.
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Obr. 4 Graf závislosti času a pomerného pretvorenia výstuže počas predpínania 10. 04. 2017.

Obr. 5 Graf závislosti času a pomerného pretvorenia výstuže počas tuhnutia betónu
v predpínacej dráhe 12. 04. 2017.

Obr. 6 Graf závislosti času a pomerného pretvorenia výstuže počas vnášania
predpätia do prierezu 13. 04. 2017.
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Obr. 7 Graf pomerného pretvorenia po dĺžke prvku.
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HEURISTICKÝ ALGORITMUS PRO
STOCHASTICKOU OPTIMALIZACI NÁVRHU

ŽELEZOBETONOVÉHO PRVKU

HEURISTIC ALGORITHM FOR STOCHASTIC DESIGN
OPTIMIZATION OF REINFORCED CONCRETE ELEMENT

Jakub Venclovský0,1

Abstrakt
Cílem článku je představit algoritmus pro stochastickou optimalizaci návrhu železobetonového průřezu.
Nejprve je představena a popsána úloha deterministické optimalizace průřezu. Následuje popis náhodností,
které do procesu navrhování vstupují, a stochastická reformulace úlohy. Potom je představen samotný
algoritmus. Ten se skládá z vnitřního cyklu deterministické optimalizace založené na metodě redukovaných
gradientů a vnějšího cyklu stochastické optimalizace založené na regresní analýze. Článek končí prezentací
výsledků provedených výpočtů.

Klíčová slova
Deterministická optimalizace, stochastická optimalizace, návrh stavebních prvků

Abstract
Main goal of the paper is to introduce algorithm for stochastic design optimization of reinforced concrete
cross section. Firstly, the deterministic task is introduced and described. The description of randomness
involved in the design process follows. The task is subsequently reformulated into its stochastic form. Then
the algorithm itself is introduced. The algorithm consists of internal cycle of deterministic optimization
based on reduced gradient method and external cycle of stochastic optimization based on regression
analysis. The paper ends by presenting results of the performed calculations.

Keywords
Deterministic optimization, stochastic optimization, design of structural elements

0venclovsky.j@fce.vutbr.cz
1Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav betonových a zděných konstrukcí, Veveří 331/95, 602 00 Brno,
Česká Republika

460



Juniorstav 2018

1 ÚVOD
V rámci efektivního návrhu konstrukcí se ve stavebním inženýrství v poslední době stále více uplatňují
metody matematické optimalizace. Různí se však přístupy k této optimalizaci.

Především se rozlišuje optimalizace deterministická a stochastická (viz [1], [2]). Tato práce se soustřeďuje
na optimalizaci stochastickou. Další dělení se odvíjí od předmětu optimalizace. Zde se jedná o tvar průřezu
nosníku, na něž se práce omezuje (obecně na jednodimenzionální stavební prvky). Dále lze rozlišovat různé
algoritmy řešení.

Rozlišují se algoritmy analytické [3] a simulační [4]. Algoritmy analytické jsou založeny na pravděpodob-
nostní analýze a obecně je nelze použít k dosažení příliš velké přesnosti. Algoritmy simulační využívají
diskretizace pravděpodobnosti k vytvoření určitého počtu možných scénářů, na kterých je následně
simulována řešená úloha. Každý dílčí scénář potom vlastně představuje jeden deterministický problém.

Jelikož cílová přesnost pravděpodobnosti nesplnění mezních stavů pro konstrukci je příliš vysoká (až
10�6), je jedinou možností dosažení takového řešení simulační a současně heuristický přístup. Jeví se jako
vhodné, aby navrhovaný algoritmus (včetně simulací) nepracoval v prostoru navrhovaných veličin, ale
v prostoru pravděpodobnostních vstupů. To vede ke snížení dimenze úlohy (z optimalizačního hlediska),
nicméně dosažené řešení je pouze suboptimální. Proto je také navržený postup nazván heuristikou.

2 DETERMINISTICKÁ ÚLOHA
Je nezbytné nejprve představit vlastní úlohu v její deterministické podobě.

V deterministickém přístupu jsou všechny pravděpodobnostní vstupy nahrazeny jejich návrhovými
hodnotami. Dále se zde uplatňuje princip bezpečnostních součinitelů. Zjednodušená definice optimalizační
úlohy tedy vypadá následovně

min
x

f(x) za podmínek: E(x)  R(x); w(x)  w
max

; x 2 C. (1)

Tyto podmínky a proměnné jsou podrobněji popsány v následujícím textu. Je nezbytné zmínit, že
kromě vektoru navrhovaných proměnných x do úlohy (1), vstupují i další hodnoty – předepsané zatížení
a materiálové charakteristiky.

Vektor navrhovaných proměnných x

Kvůli jednoduchosti se práce omezuje na jednodimenzionální stavební prvky – nosníky. Délka nosníku
je zřejmě daná a nemůže se měnit. Vektor x v (1) tak reprezentuje proměnné, které popisují tvar
průřezu tohoto nosníku a to včetně plochy ocelové výztuže. V jednoduchém případě je průřez obdélníkový
a x = (b, h,A

s1

, A
s2

), viz (Obr. 1). Průřez může být jakýkoliv polygon (musí ale být patřičně předepsán,
viz [5]).

Účelová funkce f(x)

Účelová funkce f(x) v (1) může představovat cokoliv od prosté ceny materiálu po multikriteriální funkci
zahrnující environmentální aspekty napříč výstavbou, údržbou i likvidací konstrukce. Pro jednoduchost
zde bude uvažována účelová funkce, jež vyhodnocuje cenu materiálu:

f(x) = V
c

· C
cv

+W
s

· C
sw

, (2)

kde
V
c

objem použitého betonu,
C

cv

cena betonu za jednotku objemu,
W

s

hmotnost oceli a
C

sw

cena oceli za jednotku hmotnosti.

Mezní stav únosnosti E(x)  R(x)

Podmínka E(x)  R(x) reprezentuje v úloze (1) MSÚ — E(x) představuje účinky zatížení a R(x) odolnost
konstrukce. Toto vyjádření mezního stavu únosnosti je však dosti zjednodušené. Ve skutečnosti se jedná
o celou řadu rovnic, jejichž vyústěním jsou omezení pro přetvoření betonu a ocelové výztuže.
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K vyhodnocení mezního stavu únosnosti je nejprve třeba spočítat vektor deformací. Toho je docíleno
pomocí maticových kalkulací, které jsou v principu založeny na řešení následující diferenciální rovnice
metodou konečných prvků

EIw(4) = q (3)

kde je
E Youngův modul pružnosti,
I moment setrvačnosti,
w průhyb a
q předepsané zatížení na jednotku délky.

Řešením této rovnice pomocí maticových výpočtů založených na MKP se dostane:

KU = F (4)

kde je
K matice tuhosti,
U vektor deformací a
F je vektor zatížení.

Z vektoru deformací jsou nyní spočítány vnitřní síly. Z nich se následně spočítají tzv. parametry
přetvoření (viz [4]), z nichž se vyhodnotí samotné přetvoření v klíčových bodech a přímo se porovná s jeho
limitujícími hodnotami pro přetvoření betonu a ocelové výztuže.

Mezní stav použitelnosti w(x)  w

max

Jak je patrné ze samotné podmínky w(x)  w
max

, MSP se v práci limituje pouze na omezení průhybu.
Tato podmínka je opět velmi zjednodušená a ve skutečnosti reprezentuje celou řadu rovnic. Vyhodnocení
je velmi podobné vyhodnocení MSÚ s tím rozdílem, že je třeba vzít v potaz možnost vzniku trhlin. Tyto
trhliny pak ovlivňují ohybovou tuhost B

i

B
i

= EI
i

(5)

čímž je ovlivněn i moment setrvačnosti I
i

, který je vstupem do diferenciální rovnice a tedy maticového
výpočtu. Zda trhliny vzniknou, se rozhoduje z vektoru vnitřních sil. Je tak třeba najít rovnovážný stav.
Viz opět [4].

Omezení navrhovaných proměnných x 2 C

Podmínka x 2 C pouze vymezuje limitní hodnoty pro samotné designové proměnné. Sem jsou současně
zahrnuta i omezení, vyplývající ze vzájemných vztahů těchto proměnných – např. maximální a minimální
plocha výztuže vzhledem k ploše betonového průřezu.

Optimalizační algoritmus
Samotná optimalizace je postavena na metodě redukovaných gradientů, konkrétně řešiče CONOPT
z optimalizačního prostředí GAMS. Z toho vyplývají některá pravidla pro prováděné výpočty. V prvé řadě
je to nutnost spojitosti veškerých vztahů včetně jejich prvních derivací. Toho je v některých případech
(pracovní diagramy, zmíněná tuhost) nutno docílit pomocí Hermitovské interpolace. Viz opět [4].

3 STOCHASTICKÁ ÚLOHA
Byla přestavena deterministická forma úlohy. Proces navrhování však ve skutečnosti zahrnuje řadu nejistot,
mezi něž patří:

• náhodnost fyzikálních veličin – zejména zatížení a materiálové charakteristiky,

• statistické nejistoty při popisu daných veličin kvůli nedostatku informací,

• nejistoty způsobené nepřesnostmi ve výpočtovém modelu (vzhledem ke skutečnému chování kon-
strukce),

462



Juniorstav 2018

• nejistoty dané nepřesnostmi v definicích mezních stavů,

• chyby a nepřesnosti způsobené člověkem.

V deterministickém pojetí úlohy jsou veškeré zmíněné nejistoty zahrnuty do výpočtu prostřednictvím
již zmíněného výběru návrhové hodnoty a/nebo použitím různých bezpečnostních součinitelů. Je pak
zřejmé, že pro požadovanou pravděpodobnost selhání konstrukce lze stochastickým přístupem získat
přesnější řešení problému.

Při zahrnutí nejistot bude původní úloha (1) reformulována do své stochastické podoby:

min
x

S(f(x, ⇠)), za podmínek: P (E(x, ⇠)  R(x, ⇠))  ↵; P (w(x, ⇠)  w
max

)  �, x 2 C, (6)

kde:
S() značí střední hodnotu,
⇠ představuje náhodnost,
P () značí pravděpodobnost a
↵,� jsou předepsané hodnoty pravděpodbností.

4 PŘÍKLAD – ZADÁNÍ
Navržený způsob řešení bude představen přímo na jednoduchém příkladu. Nejprve tedy zadání příkladu.

Jedná se o 5 m dlouhý nosník zatížený spojitým zatížením q a normálovou silou N . Viz (Obr. 2).
Průřez nosníku je dán 8 proměnnými b

1

, b
2

, b
3

, h
1

, h
2

, h
3

, A
s1

, A
s3

– 6 z nich určuje tvar průřezu
a 2 plochu ocelové výztuže – dle (Obr. 3).

V konečně-prvkovém výpočtu je nosník rozdělen na 10 elementů e
1

, . . . , e
10

každý délky 0,5 m.
Spojité zatížení q a normálová síla N jsou náhodné veličiny s gama rozdělením (slouží pouze k testování

algoritmu). Rozdělení q je na (Obr. 4), rozdělení N je na (Obr. 5). Rozdělení jsou následující

q ⇠ �(3250; 0, 01), (7)

N ⇠ �(148; 0, 05). (8)

Pro jednoduchost je ve výpočtu s pravděpodobnostními hladinami ↵ a � z podmínek P (E(x, ⇠) 
R(x, ⇠))  ↵; P (w(x, ⇠)  w

max

)  � zacházeno jako s jedinou hladinou �. Zmíněné podmínky jsou tak
v příkladu nahrazeny jedinou podmínkou

P (E(x, ⇠)  R(x, ⇠) ^ w(x, ⇠)  w
max

)  �, (9)

Hodnota � jíž má být dosaženo je 99,99%.
Na rozměry průřezu jsou kladeny některé další požadavky. Celková výška průřezu h může dosáhnout

maximálně 350mm. Dílčí výšky h
1

, h
2

, h
3

musí být minimálně 100mm. Šířka b
2

musí být minimálně
100 mm, šířky b

1

, b
3

pak alespoň 200 mm a nejvíce 900 mm. Pro šířky b
1

, b
3

také platí

b
k

� 2 · 50 + 4A
sk

202⇡
(50 + 20). (10)

Tato závislost vyjadřuje, že daná šířka musí pojmout ocelovou výztuž průměru 20 mm, přičemž krytí
i světlá vzdálenost výztuže jsou 50mm.

Uvažuje se cena betonu 2500Kč/m3 a cena oceli 30Kč/kg.

5 ALGORITMUS ŘEŠENÍ
Výpočtový algoritmus využívá regresní analýzy k iteračnímu nalezení vhodného řešení úlohy. Následuje
popis dílčích součástí výpočtu.
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Vyhodnocování pravděpodobnosti
Pravděpodobnost je vyhodnocována na ortogonální síti metodou, kterou by bylo možno označit jako
modifikovanou metodu bisekce. Podstatou této metody je nalézt hranici mezi scénáři, které splní a ne-
splní deterministické podmínky úlohy a to zmíněnou metodou bisekce (tato metoda je však částečně
modifikována).

Ortogonální síť má ve své největší velikosti (nadále je dělena v menší sítě zmíněnou metodou bisekce)
514⇥ 514 bodů. Síť se s přibližováním k očekávané poloze zmíněné hranice zhušťuje.

Inicializace výpočtu
Výpočet je inicializován výběrem 16 scénářů náhodných veličin. Pro každý z těchto scénářů je deter-
ministicky spočteno optimální řešení. Následně je vyhodnocena pravděpodobnost, že takto vypočítané
řešení splní podmínky MSÚ a MSP – vyhodnocení levé strany podmínky (9). Vybraných 16 scénářů jsou
kombinace hodnot zatížení q a normálové síly N :

q 2 {30, 25; 31, 75; 33, 25; 34, 75} (11)
N 2 {5, 25; 6, 75; 8, 25; 9, 75} (12)

Výsledky této inicializace jsou na (Obr. 6) pro hodnotu pravděpodobnosti a na (Obr. 7) pro hodnotu
účelové funkce.

Regresní analýza
Na (Obr. 6) a (Obr. 7) jsou vyhodnocené body již proloženy příslušnými polynomickými funkcemi získanými
pomocí metody nejmenších čtverců – pro pravděpodobnost je to polynom 3. stupně, pro hodnotu účelové
funkce polynom 1. stupně (tedy rovina). Tyto řády polynomů byly zvoleny vhodně vzhledem k průběhům
pravděpodobnosti a účelové funkce pozorovaných na větším vzorku než zmíněných 16 hodnot.

Regresní analýza je vážená. Chyba v bodě i je vynásobena hodnotou 1/|p
i

� �|, kde p
i

představuje
pravděpodobnost, že řešení získané pro tento scénář vyhoví podmínkám MSÚ a MSP (p

i

je hodnota levé
strany podmínky (9) pro tento scénář).

Iterační postup
Řešení nadále probíhá iteračně. Dle regrese na (Obr. 6) a (Obr. 7) je vybrán bod (scénář), který splňuje
pravděpodobnostní podmínku (9) a současně má nejnižší hodnotu účelové funkce. Pro tento scénář je
deterministickou optimalizací spočteno řešení a vyhodnocena pravděpodobnost, že toto řešení splní MSÚ
a MSP – vyhodnocena levá strana podmínky (9).

V případě, že výsledná pravděpodobnost je vyšší a současně dostatečně blízká požadované hodnotě �,
postup končí a stávající řešení je řešením úlohy.

V případě opačném je tento nově vyhodnocený bod použit jako další bod v regresi. Znovu se provádí
regrese, deterministická optimalizace a vyhodnocení pravděpodobnosti. Tento postup se opakuje, dokud
není pravděpodobnost vyšší a současně dostatečně blízká hodnotě � (jak vyplývá z předchozího odstavce).

Heuristický akgoritmus
Zmíněný algoritmus ve skutečnosti neřeší minimalizační úlohu (6) ale úlohu (podmínky zůstávají nezmě-
něny)

min
⇠

min
x

f(x, ⇠). (13)

Vzhledem k tomu je tak algoritmus heuristikou a poskytuje pouze suboptimální řešení.

6 PŘÍKLAD – VÝSLEDKY
Řešení příkladu zadaného v kapitole 4 bylo nalezeno jako deterministické optimální řešení pro scénář
q = 34, 5810 kN/m, N = 5, 1583 kN. Pravděpodobnost, že toto řešení splní MSÚ a MSP, byla vyhodnocena
jako 99,99001 %. Tato pravděpodbnost byla následně ověřena metodou Monte Carlo na 105 scénářích, z nichž
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nevyhovělo 5 (přičemž přijatelné by bylo 10). To je zřejmě způsobeno tím, že rozložení reprezentativních
bodů na síti pro vyhodnocování pravděpodobnosti je na stranu bezpečnou.

V (Tab. 1) jsou k nalezení hodnoty proměnných popisující tvar průřezu a množství výztuže v dílčích
elementech prvku, které byly získány jako řešení popsané v předchozím odstavci. Samozřejmě se neočekává,
že by tato čísla byla použita pro skutečný návrh. Slouží spíše jako návod jak průřez po délce uspořádat.

Tab. 1 Výsledky příkladu.
e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10

b1 223,1 490,3 558,3 713,7 845,6 845,6 713,7 558,2 490,3 200,0
b2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
b3 589,5 900,0 561,9 702,0 813,1 813,1 701,9 561,9 900,0 636,7
h1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
h2 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0
h3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
A

s1 103,9 160,8 141,9 171,8 196,5 196,5 171,8 141,9 160,8 102,8
A

s3 347,3 1164,8 2073,1 2701,6 3200,4 3200,4 2701,5 2073,1 1164,8 349,2

Vzhledem k tomu jak probíhá samotná deterministická optimalizace (pomocí metody redukovaných
gradientů – GRG) lze si v tabulce všimnout některých zvláštních hodnot. Zejména se jedná o hodnoty b

3

v elementech e
2

a e
9

. Jelikož jediným účelem šířky b
3

je pojmout výztuž A
s3

, zřejmě by zde stačila nižší
hodnota. Algoritmus GRG však dosáhl pro něj definovaného minima (gradientu dostatečně blízkému nule)
dříve, než tyto hodnoty dále snížil. Ze stejného důvodu si lze všimnout, že nosník není zcela souměrný.

7 ZÁVĚR
Byl vyvinut a vyzkoušen algoritmus založený na regresní analýze pro optimalizaci železobetonových prvků.
Tento algoritmus byl úspěšně vyzkoušen na jednoduchém příkladě optimalizace nosníku. Další prací by se
mělo stát jednak oddělení částí MSÚ a MSP na jednotlivé výpočetní modely a hladiny pravděpodobnosti,
dále také zvýšení hladiny pravděpodobnosti až na 10�6, to bude nejspíše nutno doprovodit i vhdonou
změnou v samotném vyhodnocování pravděpodobnosti.
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Obrázky

Obr. 1 Jednoduchý obdélníkový průřez.

Obr. 2 Schéma řešeného příkladu.

Obr. 3 Schéma průřezu nosníku.

Obr. 4 Rozdělení spojitého zatížení q.
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Obr. 5 Rozdělení normálové síly N .

Obr. 6 Pravděpodobnost, že řešení získané deterministickou optimalizací daného scénáře vyhoví MSÚ
a MSP – levá strana podmínky (9).

Obr. 7 Hodnota účelové funkce získaná deterministickou optimalizací pro daný scénář.
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EXPERIMENTÁLNE OVERENIE PRIEČNEHO
ROZNOSU LOKÁLNEHO ZAŤAŽENIA NA

KONZOLOVÝCH DOSKÁCH

EXPERIMENTAL VERIFICATION OF LOCAL LOAD TRANSVERSE
REDISTRIBUTION ON CANTILEVER SLABS

Radoslav Vida*,1, Jaroslav Halvonik1

Abstrakt
Vlastnosť železobetónových dosiek roznášať zaťaženie v priečnom smere je významným faktorom pri
ich posudzovaní. Na určovanie roznosu, tzv. spolupôsobiacej šírky, existuje viacero metód, ktoré však
nie sú normovo stanovené. Predkladaný článok sa zaoberá experimentálnou analýzou spolupôsobiacej
šírky pre šmykové overenie na konzolových doskách vystavených koncentrovanému zaťaženiu. Šmyková
odolnosť dosiek bola porovnávaná so vzorkami, ktoré nemali možnosť priečneho roznosu a na základe
tohto porovnania bola určená spolupôsobiaca šírka, ktorá sa zapojila do prenosu zaťaženia.

Klíčová slova
Betón, mostovková doska, šmyková odolnosť, koncentrované zaťaženie, roznos

Abstract
An ability of reinforced concrete slabs to distribute concentrated load in transverse direction is an important
property for their verification. Several methods for the assessment of transverse distribution (effective
width) were proposed but they were not incorporated in the current standards. This paper deals with
an experimental analysis of the effective width for shear verification of slabs subjected to concentrated
load. Shear resistance of the slab specimens subjected to concentrated load obtained from tests has been
compared with resistance of the slab strips loaded by uniform shear. Based on this check, the effective
width has been evaluated. Experimental results were also compared with results of models introduced in
relevant standards

Keywords
Concrete, bridge slab, shear resistance, concentrated load, distribution
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1 ÚVOD
Mostovkové dosky komorových a trámových mostov predstavujú typické príklady betónových dosiek
vystavených koncentrovanému zaťaženiu od kolesových tlakov. Normové modely kolesových tlakov sú
pomerne jednoduché a majú formu rovnomerného zaťaženia kN/m2, ktoré pôsobí na ohraničenej ploche.
Podstatne zložitejšie je stanoviť ako sa toto zaťaženie roznáša smerom ku podpere, resp. aká šírka dosky sa
bude podieľať na jeho prenose. Dá sa očakávať, že špička namáhania bude v osi zaťažovanej plochy, ktorá
je vedená kolmo na os podopretia. Z praktickej skúsenosti vieme, že aj po prekročení odolnosti v tejto
oblasti zlyhanie nenastane, nakoľko dôjde k redistribúcií zaťaženia, ktoré sa začne presúvať do menej
namáhaných oblasti. Určiť veľkosť tejto oblasti najmä v prípade šmykového namáhania je pomerne zložité
a neexistujú jednoznačné pravidlá aká má byť roznášacia šírka dosky pri overení šmykovej odolnosti. Na
(Obr. 1) je francúzsky a dánsky model [1] pre stanovenie účinnej šírky dosky pre šmyk. Obe metódy sú
založené na roznose pod uhlom 45°. V prípade francúzskej metódy sa roznos meria od vzdialenejšieho
okraja zaťažovanej plochy a v prípade dánskej metódy od stredu zaťažovanej plochy.

Priečny roznos pre šmykové overenie je uvedený aj v Model Code 2010, pozri (Obr. 1). Pri konzolových
doskách je podobný francúzskemu modelu. Pri doskách proste podopretých sa predpokladá roznos pod
uhlom 60°. Za kritický prierez sa považuje miesto vzdialené o menšiu z hodnôt d a a

v

/2.
Európska norma EC2 neponúka model pre uváženie priečneho roznosu pre šmykové posúdenie dosiek

pri pôsobení koncentrovaného zaťaženia. To je jednou z príčin, že pri projektovaní nových mostov aj
pri pomerne veľkej hrúbke mostovkových dosiek vzniká potreba navrhnúť do dosky šmykovú výstuž, čo
v porovnaní s minulosťou zvyšuje najmä prácnosť pri realizácii nových mostov.

Preto pre lepšie pochopenie pôsobenia dosiek zaťažených koncentrovaným zaťažením až do porušenia
šmykom bola pripravená experimentálna kampaň, ktorá bude zahŕňať celkom 16 testov, z ktorých 8 bude
vykonaných s použitím koncentrovaného zaťaženia.

2 POPIS EXPERIMENTU
Experimentálne overovanie šmykovej odolnosti dosiek s koncentrovaným zaťažením bolo doteraz vykonané
na 3 železobetónových vzorkách dĺžky 2,5 m (SL 0.1, SL 1.1 a SL 1.2), ktorých tvar priečneho rezu je na
(Obr. 2). Každá vzorka umožnila uskutočniť dva testy. Najprv bola do porušenia zaťažená jedna strana
vzorky (strana A) a po prestavení zaťažovacej zostavy nasledoval test na druhej strane vzorky
(strana B).

Druhú skupinu tvorili doskové pásy s rovnakým geometrickým usporiadaním a vystužením s výnimkou
dĺžky, ktorá bola zmenšená na 0,5 m, aby sa dalo dosiahnuť konštantné šmykové namáhanie na celej šírke
dosky (ST 1.1 a ST 1.2). Porovnanie odolnosti umožnilo odhadnúť veľkosť spolupôsobiacej šírky dosky
pre šmykové porušenie.

Železobetónové dosky boli vyrobené z betónu C30/37, dosiahnutá priemerná valcová pevnosť betónu
f
cm

, spolu so stupňom vystuženia je uvedená v (Tab. 1). Účinná výška dosky d v mieste votknutia bola
168 mm.

Zaťaženie bolo generované hydraulickým lisom rozopieraným do oceľového rámu cez dynamometer
(2000 kN), a do dosky cez oceľovú platňu rozmeru 250 x 250 mm, pozri(Obr. 3). Protiváhu zabezpečoval
synchrónne pracujúci druhý lis, opäť rozopieraný do oceľového rámu a cez mohutný oceľový priečnik do
dosky. Zdvojená oceľová platňa hrúbky 2 x 40 mm zabezpečovala takmer dokonale rovnomerné plošné
zaťaženie. Predný okraj oceľovej platne bol umiestnený vo vzdialenosti 335 mm (2d) od líca podpery.

Meracie prostriedky tvorilo okrem dynamometra 8 deformometrov so základňou dĺžky 400 mm s osade-
nými tisícinovými výchylkomermi. Deformometre boli osadené pri hornom okraji dosky, pozri (Obr. 4),
tak aby sa zachytil priečny roznos zaťaženia. Ďalej boli použité vždy tri libely osadné na konci dosky a 6
snímačov na meranie deformácií konca dosky a pod bremenom. Pootočenie dosky nad podperou bolo
merané dvoma dvojicami lineárnych snímačov dráhy umiestnených na oboch koncoch vzorky.
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3 MERANIA
Namerané odolnosti pri porušení sú zhrnuté v (Tab. 1). Okrem sily pri porušení uvádzame pri doske
šírky 0,5 m aj odolnosť vyjadrenú šmykovým napätím v

R,c

, ktoré bolo vypočítané podľa vzorca (1). Pre
doskový pás s nižším stupňom vystuženia sa nepodarilo získať hodnoty v

R,c

, nakoľko pri jednej vzorke
nastalo ohybové porušenie.

v
R,c

= F
max,0,5

/b
0,5

· d (1)

Spolupôsobiaca šírka dosky b
eff

pre šmykové porušenie bola získaná z pomeru sily pri dosiahnutí
porušenia na vzorke dĺžky 2,5 m a experimentálne stanovenej odolnosti v

R,c

.

b
eff,test

= F
max,2,5

/v
R,c

· d (2)

Tab. 1 Charakteristiky vzoriek a dosiahnuté maximálne zaťaženia.

Vzorka
f
cm

1 ⇢
l

1 F
max,0.5 v

R,c

v
R,c

2

Vzorka
F
max,2.5 b

eff,test

[MPa] [%] [kN] [MPa] [MPa] [kN] [m]
ST 0.1 A 36,05 0,7 - - SL 0.1 A 347 -
ST 0.1 B 36,05 0,7 - - SL 0.1 B 362 -
ST 1.1 A 34,80 1,7 135 1,607 1,577 SL 1.1 A 373 1,407
ST 1.1 B 34,80 1,7 130 1,548 1,577 SL 1.1 B 451 1,702
ST 1.2 A 32,15 1,7 125 1,488 1,547 SL 1.2 A 382 1,470
ST 1.2 B 32,15 1,7 135 1,607 1,547 SL 1.2 B - -
1 hodnota platí aj pre vzorky SL
2 priemerná hodnota

Distribúcia pomerných pretvorení po šírke dosky meraných pri hornom povrchu pre vybratý zaťažovací
krok je na (Obr. 7). Je možné sledovať koncentráciu pretvorení v úrovni zaťažovacej platne a postupný,
ale pomerne rýchly pokles smerom ku okrajom vzorky.

4 POROVNANIA S TEORETICKÝMI MODELMI
Pre stanovenie teoretickej šmykovej odolnosti bol použitý súčasný model EC2 z roku 2004, ďalej nový
model EC2 odvodený z teórie CSCT z roku 2017 a model MC2010.

Porovnanie bolo urobené s použitím francúzskeho modelu a modelu MC2010, ktoré dávajú rovnaké
efektívne šírky pre experimentálne vzorky. V prípade modelu EC2 (2017) bola efektívna šírka vypočítaná
vo vzdialenosti d/2 od líca podpery, v ostatných prípadoch to bolo vo vzdialenosti a

v

/2 od líca podpery,
kde a

v

je šmykové rozpätie, v našom prípade rovné 2d.

b
eff,d

= b
z,2

+ 2 · (b
z,1

+ d) = 0, 25 + 2 · (0, 25 + 0, 168) = 1, 086m (3)

b
eff,d/2

= b
z,2

+ 2 · (b
z,1

+ 1, 5d) = 0, 25 + 2 · (0, 25 + 1, 5 · 0, 168) = 1, 254m (4)

Model EC2 (2004): Šmyková odolnosť sa stanoví podľa vzorca (5) ako stredná hodnota.

V
Rm,2004

= (2d/a
v

) · C
Rk,c

· k(100 · ⇢
l

· f
cm

)1/3 · d · b
eff

(5)

V
Rm,2004

= v
Rm,c

· d · b
eff

(6)

kde
f
cm

je valcová pevnosť betónu v [MPa] - nameraná stredná hodnota,
C

Rk,c

empirický súčiniteľ, C
Rk,c

= 0,18,
k súčiniteľ zohľadňujúci tzv. "size efekt", k = 2.
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Model EC2 (2017): Šmyková odolnosť sa stanoví podľa vzorca (7) ako stredná hodnota.

V
Rm,2017

= (100 · ⇢
l

· f
cm

· d
dg

/a
v

)1/3 · d · b
eff

(7)

kde
d
dg

je súčiniteľ vplyvu kameniva, ak d
g,max

je viac ako 16 mm, potom d
dg

= 32 mm,
a
v

šmykové rozpätie, a
v

= max (M
Ed

/V
Ed

; 2,5d,
M

Ed

/V
Ed

ohybový moment/priečna sila vo vzdialenosti d/2 od líca podpery.

Model MC2010: Šmyková odolnosť sa stanoví podľa vzorca (8) ako stredná hodnota.

V
Rm,MC2010

= (2d/a
v

) · 0, 4/(1 + 1500 · "
x

) · 1300/(1000 + k
dg

· z · f
cm

)1/2 · z · b
eff

(8)

kde
k
dg

je súčiniteľ vplyvu kameniva, ak d
g,max

je viac ako 16 mm, potom k
dg

= 1,
z rameno vnútorných síl,
"
x

pomerné pretvorenie dosky v osi prvku v priereze vzdialenom a
v

/2 od líca podpery.

Pre doskové pásy boli vypočítané teoretické šmykové odolnosti podľa jednotlivých modelov s použitím
nameraných pevností materiálov, bez parciálnych súčiniteľov. (Tab. 2) sumarizuje tieto výsledky a zároveň
uvádza porovnanie priemernej šmykovej sily v kritickom priereze (lokálne pôsobiace zaťaženie a vlastná
tiaž prvku) V

E

s teoretickou odolnosťou V
R

.

Tab. 2 Porovnanie dosiahnutej šmykovej odolnosti doskových pásov a normových výpočtov.
Vzorka F

max,0.5,avr V
E

V
Rm,2004 V

Rm,2004 V
Rm,2017 V

Rm,2017 V
Rm,MC2010 V

Rm,MC2010

V
R

V
E

/V
R

V
R

V
E

/V
R

V
R

V
E

/V
R

[kN] [kN] [kN] [-] [kN] [-] [kN] [-]
ST 1.1 132,5 135,1 117,8 1,147 138,8 0,973 104,6 1,292
ST 1.2 130,0 132,6 114,8 1,155 135,1 0,981 100,6 1,318

Následne boli podľa nich vypočítané teoretické odolnosti vzoriek SL 1.1 a SL 1.2 s využitím spolupôsobia-
cej šírky určenej podľa (Obr. 1). Z takto získaných výsledkov bola po odpočítaní vplyvu vlastnej tiaže
vzorky určená teoretická maximálna lokálne pôsobiaca sila F

t

a porovnaná s experimentálne získanou silou
F
max

.

Tab. 3 Porovnanie maximálnej sily z experimentu a podľa normových výpočtov.
Vzorka F

max,2.5 V
Rm,2004 V

Rm,2004 V
Rm,2017 V

Rm,2017 V
Rm,MC2010 V

Rm,MC2010

F
t

F
max

/F
t

F
t

F
max

/F
t

F
t

F
max

/F
t

[kN] [kN] [-] [kN] [-] [kN] [-]
SL 1.1 A 373 250,6 1,488 342,4 1,089 221,9 1,681
SL 1.1 B 451 250,6 1,799 342,4 1,317 221,9 2,032
SL 1.2 A 382 244,1 1,565 333,1 1,147 213,2 1,792

Tab. 4 Experimentálne zistená spolupôsobiaca šírka dosiek a uhol roznosu.
Vzorka F

max,2.5 F
max,0.5,avr b

eff,test

b
eff,test

/b
load

b
eff,0d b

eff,d/2 b
eff,d

b
eff,2d

[kN] [kN] [m] [-] [°] [°] [°] [°]
SL 1.1 A 373 132,5 1,407 5,62 45 49 54 67
SL 1.1 B 451 132,5 1,702 6,80 51 55 60 71
SL 1.2 A 382 130,0 1,470 5,88 46 51 56 68

Výsledky sumarizuje (Tab. 4), ktorá zároveň uvádza potrebný uhol priečneho roznosu na dosiahnutie
danej šírky v prípade určovania b

eff,test

vo vzdialenosti d/2 od líca podpery (b
eff,d

/2) podľa EC2 (2017),
vo vzdialenosti d (b

eff,d

) podľa EC2 (2004), resp. MC2010 a tiež vo vzdialenosti 0d (b
eff,0d

) a 2d (b
eff,2d

)
čo je okraj zaťažovanej oblasti.
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5 ZÁVER
Cieľom výskumnej kampane bolo zistiť účinnú šírku dosky v šmyku pri pôsobení koncentrovaného zaťaženia
sústredeného na ploche 250 x 250 mm, ktoré je umiestnené tak, že okraj zaťaženia je vo vzdialenosti 2d
od líca podpery. Jedná sa o šmykovo najúčinnejšiu polohu. Z porovnania experimentálnych odolnosti
v čistom šmyku a odolnosti v sústredenom zaťažení bola zistená minimálna spolupôsobiaca šírka 1,4 m,
čo reprezentuje 5,6 násobok pôdorysného rozmeru zaťažovacej platne pri vystužení ⇢

l

= 1,7%. Ak by sa
uvažovala spolupôsobiaca šírka dosky na okraji zaťažovanej plochy (b

eff,2d

) minimálny uhol roznosu by
dosahoval hodnotu 67° a naopak, v líci podpery (b

eff,0d

) uhol by dosahoval hodnotu 45°. Z uvedeného
je zrejmé, že modely pre roznos zaťaženia v šmyku by mali definovať polohu kritického prierezu pri
koncentrovanom zaťažení vzhľadom na okraj zaťaženia a nie na líce podpery. Nami odporúčaná vzdialenosť
je d od okraja zaťaženia.
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Obrázky

Obr. 1 Model priečneho roznosu.
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Obr. 2 Tvar vzorky - priečny rez.

Obr. 3 Zaťažovacia zostava.

Obr. 4 Deformometre.
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Obr. 5 Zaťažovacia zostava (vzorka ST).

Obr. 6 Porušená vzorka ST.

Obr. 7 Pomerné pretvorenia po šírke dosky SL 1.1 B pri sile F
2,5

= 410 kN.
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MOSTNÍ KONSTRUKCE S HLAVNÍM NOSNÝM
PRVKEM KABELEM

BRIDGE STRUCTURES WITH CABLE AS A MAIN LOAD BEARING
MEMBER

Karel Zlatuška*,1, Martin Olšák1, Radim Nečas1, Jan Koláček1

Abstrakt
Článek se zabývá návrhem a podrobnou statickou analýzou konstrukcí, které obsahují jako hlavní nosný
prvek kabel. Jde jak o konstrukce půdorysně v přímé, tak především půdorysně zakřivené. Vzhledem
k možnostem konstrukčního uspořádání, dynamickému chování a velikosti deformací od proměnných
zatížení se jedná téměř výlučně o lávky pro pěší. Podobné konstrukce již byly realizovány v České Republice
i v zahraničí a představují nepochybně zajímavou alternativu ke klasickým řešením. Pro návrh takovýchto
staveb je nezbytné hluboké porozumění jejich funkce, kterého lze dosáhnout jen podrobnou analýzou.
V tomto článku je analyzováno chování těchto konstrukcí pro jeden ze základních typů konstrukčního
uspořádání – s kabelem pod mostovkou. Byly vytvořeny výpočtové softwarové modely, na kterých bylo
zkoumáno především hledání optimálního tvaru kabelu a vzpěr. Dále bylo u vybraných konstrukcí
analyzováno stabilitní chování konstrukce se zaměřením na vybočení vzpěr a odezva na proměnná zatížení.

Klíčová slova
Kabel, lávka, optimální tvar, stabilita

Abstract
The paper deals with the design and detailed static analysis of structures with the cable as a main
load bearing member. The structures can be straight in plan or curved. Because of the design options,
dynamic behavior or deformations from the variable loads it is almost exclusively the footbridge. Similar
structures have already been built in the Czech Republic or abroad and they are undoubtedly an interesting
alternative to classic solutions. For designing such structures a deep understanding of its behavior is
needed. This can be reached through the detailed analysis. In this paper a behavior of the structures with
cable under the deck is analyzed. FEM calculation models has been created. On those models the optimal
shape of the cable and struts has been investigated. Latter the buckling analysis has been performed with
detail focus on struts buckling.
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1 ÚVOD
Mostní konstrukce s kabelem jako hlavním nosným prvkem jsou používány již dlouhou dobu. Do této
kategorie lze zařadit visuté konstrukce, kdy se hlavní nosný kabel nachází nad projektovanou mostovkou.
Tento je zpravidla zavěšen na pilířích a ukotven vně konstrukce. Vlastní nosná konstrukce mostu je pak
zavěšena na závěsech, které ji spojují s kabelem. Druhou možností použití kabelu jako nosného prvku je
jeho vedení pod úrovní mostovky. Kabel je na koncích kotven buď mimo konstrukci mostu, nebo přímo do
mostovky, čímž vytváří tzv. „samokotvený systém“. Právě tímto konstrukčním uspořádáním se převážně
zabývá tento článek.

2 STATICKÉ PŮSOBENÍ
Statické působení obou typů konstrukcí se v principu příliš neliší. Hlavní nosný prvek, kterým je přímo kabel,
vynáší mostovku pomocí radiálních sil. Tyto síly jsou způsobeny vedením kabelu v zakřivené trajektorii
a jeho napnutím. Rozdíl v chování obou konstrukčních systému je především v přenosu radiálních sil do
mostovky. U visutého systému je přenos zabezpečen pomocí tažených závěsů, kdežto při použití kabelu
umístěného pod mostovkou je přenos radiálních sil realizován pomocí tlačených vzpěr (Obr. 1).

3 GEOMETRICKÉ KONSTRUKCE
Pro podrobnou analýzu byl zvolen model konstrukce s půdorysným zakřivením o délce 60m a poloměru
zakřivení v ose mostovky 150 m. Konstrukce je tvořena betonovou mostovkou komorového průřezu (Obr. 2),
která je podepřena v desetinách rozpětí, tj. po 6m. Podepření je provedeno pomocí ocelových vzpěr
průřezu I. Vzpěry jsou podporovány kabelem, který je na svých koncích kotven do nosné konstrukce.

Okrajové podmínky
Konstrukce je uložena na koncích pomocí koncových příčníků na dvojici podpor s osovou vzdáleností 6,0 m.
Na jednom konci je konstrukce uložena kloubově, neposuvně, což simuluje uložení na pevných ložiskách,
nebo vrubových kloubech. Na druhé opěře bylo uložení použito kloubové, posuvné ve vodorovném směru
tak, aby chování konstrukce odpovídalo samokotvenému systému [1]. Normálová síla z kabelu je díky
tomuto uspořádání přenášena do mostovky, kde vytváří tlakovou rezervu v betonovém průřezu nosné
konstrukce.

Vzpěry
Vzpěry jsou umístěny v desetinách rozpětí konstrukce. Jsou tvořeny ocelovým I profilem s proměnnou
výškou. Ta činí 1,5m v místě připojení k mostovce a 0,5m v místě napojení kabelu. Sklon vzpěr byl
proměnný a byl volen tak aby koncové body kabelu kopírovaly požadovanou geometrii.

Kabel
Geometrie kabelu byla odvozena z teorie vláknového polygonu [2] z reakcí na náhradním spojitém nosníku.
Poloha kabelu byla měněna pomocí otáčení celého polygonu okolo podélné osy (tětivy kružnice tvořící
geometrii mostovky). Nejpříznivější poloha kabelu se nakonec ukázala jako svislá s maximálním vzepětím
5,0 m.

4 MODELOVÁNÍ KONSTRUKCE
Výpočetní model byl sestaven z prutových prvků v softwaru Midas Civil 2018 (Obr. 3). Nosný kabel byl
modelován z „truss“ prvků. Do podpůrného kabelu bylo vneseno počáteční napětí, což simulovalo napnutí
kabelu. Počáteční síly byly dopočítány pro všechny části kabelového polygonu.
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Optimalizace geometrie kabelu a předpínací síly
Úhel sklonu kabelového polygonu od svislé roviny byl jedním z hlavních parametrem, který byl zkoumán.
Kritériem pro nalezení optimálního sklonu bylo namáhání, resp. deformace vzpěr. Při odklánění kabelu
od svislé roviny směrem ke středu kružnicového oblouku dochází k prodlužování vzpěr a tím pádem
k výraznému nárůstu deformací. Z tohoto hlediska se ukazuje, že optimální poloha kabelu je ve svislé rovině.
Předpínací síla byla hledána tak, aby radiální účinky kabelu vyrovnaly deformace mostovky v místech,
kde jsou připojeny vzpěry (Obr. 4). Síla ve všech částech polygonu byla určena pro vyrovnání vlastní tíhy
nosné konstrukce a tíhy vzpěr. Vodorovná složka síly byla určena na 6830 kN.

5 ANALÝZA KONSTRUKCE
Analýza byla provedena s vlivem geometrické nelinearity. Model byl pro účely výzkumu dále zatížen dle
platných norem. Rozhodujícím zatížením je zatížení davem lidí s charakteristickou hodnotou 5,0 kN/m2.
Dále byla konstrukce zatížena v příčném směru – vliv větru a dále byly zkoumány účinky rovnoměrné
změny teploty.

Příčné namáhání
Vlivem sklonění vzpěr dochází ke značnému příčnému namáhání mostovky. Toto namáhání je způsobeno
vodorovnou složkou síly, kterou přenáší vzpěra od kabelu. Konstrukce se potom v příčném směru chová
jako vetknutý nosník na celé rozpětí, ve zkoumaném případě na 60 m. Toto příčné namáhání lze částečně
redukovat použitím předpínacích kabelů vedených excentricky přímo v nosné konstrukci.

Napětí na nosné konstrukci
Nosná konstrukce se ve výchozím stavu chová dle předpokladů. Díky samokotvenému systému [1] vnáší
nosný kabel do konstrukce normálovou sílu, která vytváří tlakovou rezervu. Po přidání vnitřních soudržných
kabelů dojde k dalšímu navýšení tlakové rezervy a zároveň k redukci příčných ohybových momentů. Od
stálých složek na konstrukci nedochází k výskytu tahových napětí. Při zvyšování zatížení zároveň dochází
k nárůstu síly v nosném kabelu a tím i k nárůstu tlakové síly přenášené do mostovky.

Stabilitní analýza
Vzhledem k použití štíhlých ocelových vzpěr lze předpokládat, že konstrukce bude náchylná ke ztrátě
stability. Z tohoto důvodu byla provedena stabilitní analýza pro maximální zatížení konstrukce davem
lidí a boční zatížení větrem. Dle předpokladů první vlastní tvar vybočení konstrukce odpovídá vybočení
nejdelší vzpěry v podélném směru mostu (Obr. 5). S ohledem na působení kabelu dochází ke skupinovému
vybočení vzpěr. Součinitel kritického zatížení pro první tvar vybočení je 5,61.

Dynamická analýza
Na konstrukci byla také provedena modální analýza, při které byly zjištěny vlastní tvary kmitání konstrukce.
První podélný tvar odpovídá frekvenci 0,797 Hz (Obr. 6) a první příčný pak frekvenci 3,264 Hz. Pro první
svislý a příčný tvar byla zkoumána i odezva na harmonické buzení. Vypočítaná zrychlení se jak pro svislý
i příčný směr dosahují hodnot maximálně 0,023m/s2.

6 ZÁVĚR
Po provedené analýze lze konstatovat, že konstrukce s kabelem jakožto hlavním nosným prvkem lze úspěšně
navrhovat. Při jejich návrhu je ovšem nutné se zaměřit na specifické problémy, která se při tomto návrhu
vyskytují. Jedná se zejména o správný návrh geometrie kabelu, redukci příčných ohybových momentů
pomocí dodatečného vnitřního předpětí a stabilitu tlačených ocelových vzpěr. Další aspekty působení
těchto konstrukcí by měly být náplní budoucího výzkumu.
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Obr. 1 Rozdíly ve statickém působení.

Obr. 2 Příčný řez nosnou konstrukcí.
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Obr. 3 Schéma výpočetního FEM modelu.

Obr. 4 Minimalizace deformací nosné konstrukce.

Obr. 5 První tvar vybočení.

Obr. 6 První vlastní tvar kmitání.
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OHYBOVÁ TUHOST CLT PANELŮ

BENDING STIFFNESS OF CLT PANELS

Pavel Dobeš*,1, Antonín Lokaj1, Radek Papesch2

Abstrakt
Příspěvek se zabývá stanovením lokálního a globální modulu pružnosti CLT panelů. CLT panely jsou
velkoformátové stavební dílce složené z křížem orientovaných vrstev masivního dřeva. Panely byly podrobeny
čtyřbodovému ohybu, kdy byl zaznamenáván deformačně-zatěžovací diagram. Experimentální výsledky
byly následně porovnávány s numerickým modelem ve Scia Engineer a s analytickým výpočtem.

Klíčová slova
Dřevo, CLT panel, modul pružnosti, numerický model, průhyb, ortotropie

Abstract
The paper deals with the determination of the local and global modulus of elasticity of CLT panels. CLT
panels are large-format building components composed of cross-oriented solid wood layers. The panels were
subjected to a four-point bending test, where a load-deformation curve was recorded. The experimental
results were then compared with a Scia Engineer numerical model and an analytical calculation.
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Timber, CLT panel, modulus of elasticity, numerical model, deflection, ortotropy
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1 ÚVOD
Hlavním cílem příspěvku je stanovení přetvárných parametrů jednoho typu CLT panelů na základě
dat získaných z laboratorních destruktivních zkoušek na vzorcích reálných rozměrů a jejich porovnání
s analytickými vztahy a numerickým modelem. Příspěvek tedy rovněž nastiňuje způsob numerického
modelování takových konstrukčních dílců.

2 VLASTNOSTI CLT
CLT (= cross laminated timber) neboli křížem vrstvené panely jsou velkoformátové stavební dílce složené
z křížem orientovaných vrstev masivního dřeva. CLT panely jsou obvykle složeny ze 3 až 7 vrstev.
Tyto vrstvy jsou vzájemně slepeny ve všech směrem, přičemž na jejich slepení se nejčastěji využívají
polyuretanová lepidla. Na jejich zhotovení se používá převážně smrkové dřevo, ale lze se setkat i s panely z
borovice či jiné jehličnaté dřeviny.

CLT panely jsou oblíbené pro své vynikající pevnostní a tuhostní vlastnosti, rovněž vykazují výbornou
požární odolnost. Další důležitou vlastností je poměrně vysoká tepelná akumulace. Konstrukce z křížem
lepeného dřeva jsou přirozeně difúzně otevřené, čímž mohou regulovat vlhkost v interiéru [5], [6], [9], [10].

3 STANOVENÍ PŘETVÁRNÝCH CHARAKTERISTIK CLT
PANELŮ POMOCÍ LABORATORNÍCH TESTŮ

Přetvárné charakteristiky (lokální modul pružnosti v ohybu a globální modul pružnosti v ohybu) CLT
panelů byly stanoveny dle postupů norem EN 408+A1 [2] a EN 16351 [3].

Lokální modul pružnosti v ohybu
Zkušební vzorek je zatěžován v čtyřbodovém ohybu. Vzorek je prostě podepřen při rozpětí rovnajícím
se 18násobku výšky (Obr. 1). Rychlost zatěžování musí být konstantní až do maximálního působícího
zatížení, které odpovídá 40 % odhadnuté maximální únosnosti. Deformace w je uvažována jako průměr
z měření na obou bočních stranách v neutrální ose. Naměřené hodnoty deformací příslušící jednotlivým
zatěžovacím krokům se použijí pro sestrojení grafu závislosti zatížení-deformace. Část grafu mezi 10 % a
40 % odhadnuté maximální únosnosti se použije pro regresní analýzu, přičemž je požadován součinitel
korelace 0,99 a lepší [2].

Lokální modul pružnosti v ohybu se určí dle vztahu:
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Globální modul pružnosti v ohybu
Způsob zatěžování, uspořádání zatížení a podepření vzorku je totožné jako při zkoušce ke stanovení
lokálního modulu pružnosti v ohybu (Obr. 2). Z tohoto důvodu byly oba moduly pružnosti v ohybu
stanoveny na základě téže zkoušky. Deformace w je měřena uprostřed rozpětí a od středu taženého
nebo tlačeného okraje. Tato deformace musí zahrnovat veškerá lokální zatlačení, ke kterým může dojít
v podporách a bodech zatížení, i deformace samotných podpor. Rovněž je pro interpretaci výsledků
užito regresní analýzy pro část grafu mezi 10 % a 40 % odhadnuté maximální únosnosti s respektováním
součinitele korelace 0,99 a lepším [2].

Globální modul pružnosti je dán vztahem:
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kde G modul pružnosti ve smyku (brán hodnotou 650 MPa).

4 ANALYTICKÝ VÝPOČET OHYBOVÉ TUHOSTI
Výpočet ohybové tuhosti křížem lepeného dřeva je založen na teorii lineární pružnosti. Je uvažováno pouze
s vrstvami lamel ve směru působícího zatížení, tuhost příčných vrstev je ve výpočtu zanedbána (Obr. 3).
Účinnou ohybovou tuhost lze získat na základě vztahu z přílohy B normy ČSN EN 1995-1-1 [1], kde je
uveden postup pro výpočet tuhosti mechanicky spojovaných nosníků. Ve výpočtu je přitom aplikována
Steinerova věta s uvážením určité poddajnosti mezi spojovanými vrstvami prostřednictvím součinitele
smykové poddajnosti �.
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vzdálenosti mezi těžišti jednotlivých vrstev a těžištěm panelu [mm].

Výpočet součinitelů smykové poddajnosti je však nutné upravit pro lepené nosníky dle vztahů [7]
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5 STANOVENÍ OHYBOVÉ TUHOSTI NA ZÁKLADĚ
EXPERIMENTU

Panel CLT 140-3 se skládá ze 3 vrstev - krajní nosné vrstvy tloušťky 40 mm jsou uloženy v podélném
směru, střední vrstva tloušťky 60 mm leží příčně. Geometrická specifikace panelu a uspořádání zkoušky
jsou uvedeny na (Obr. 4).

Bylo zkoušeno 5 vzorků příslušného typu panelu. V (Tab. 1) je uveden výpočet momentu setrvačnosti,
lokálního a globálního modulu pružnosti a příslušných účinných ohybových tuhostí na základě výsledků
experimentu dle výše uvedených vztahů.

Tab. 1 Stanovení momentu setrvačnosti, modulů pružnosti a ohybové tuhosti pro CLT 140-3.
Vzorek I

ef

E
m,l

EI
ef,l

E
m,g

EI
ef,g

[mm4] [MPa] [N ·mm

2
] [MPa] [N ·mm

2
]

1 102085360 14000 1,429E+12 10669 1,220E+12
2 102085360 10442 1,066E+12 9627 1,101E+12
3 102085360 10244 1,046E+12 9366 1,071E+12
4 102085360 10080 1,029E+12 9290 1,062E+12
5 102085360 11454 1,169E+12 9671 1,106E+12
Průměr [MPa] 11244 1,148E+12 9724 1,112E+12
Směrodatná odchylka [MPa] 1458,6 1,489E+11 494,3 5,652E+10
Variační koeficient [%] 12,97% 12,97% 5,08% 5,08%

Numerický model CLT 140-3
Panel byl modelován v programu Scia Engineer 16.1 pomocí deskových prvků (Obr. 5), kterým byla
nadefinována ortotropie prostřednictvím několika fyzikálních konstant. Hodnoty parametrů ortotropie
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vložených do programu byly vypočteny dle online manuálu programu Scia Engineer [11]. V následující
tabulce (Tab. 2) jsou uvedeny hodnoty pro krajní vrstvy tloušťky 40 mm.

Tab. 2 Parametry ortotropie pro krajní podélné vrstvy.
Tloušťka

desky/stěny [mm]
40

Materiál C24 (EN 338)
D11 [MNm] 5,8667E-02
D22 [MNm] 1,9700E-03
D12 [MNm] 2,0000E-04
D33 [MNm] 5,2800E-03
D44 [MNm] 2,1700E+01
D55 [MNm] 2,1700E+01
d11 [MNm] 4,4010E+02
d22 [MNm] 1,4800+01
d12 [MNm] 1,5000E+00
d33 [MNm] 3,9600E+01

Panely jsou modelovány ze dřeva pevnostní třídy C24. Ta byla určena na základě normy pro vizuální
třídění podle pevnosti [4]. Jednotlivé vrstvy jsou spojeny pomocí tuhých prutů. Na konci tuhých prutů
je nadefinována translační tuhost v podélném směru. Ta představuje poddajnost smykového spojení
mezi jednotlivými vrstvami. Translační tuhost byla stanovena na základě znalosti součinitele smykové
poddajnosti pro lepené spoje a rozteče tuhých ramen dle vztahu
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kde
E

i

moduly pružnosti v tahu a tlaku jednotlivých vrstev (stanoveny dle [4]) [MPa],
A

i

průřezové plochy jednotlivých vrstev [mm2],
s s rozteče tuhých ramen [mm],
l vzdálenost podpor [mm],
�
i

součinitele smykové poddajnosti (vypočtené dle vztahů 4 až 6) [-],
K

i

translační tuhosti [N/mm].

Pro uvedený výpočetní model byla použita hodnota translační tuhosti v připojení jednoho tuhého
ramene K = 253 000 N/mm.

6 VÝSLEDKY
Tato kapitola obsahuje srovnání naměřených deformací skutečných vzorků, deformací dle analytického
vztahu se stanovenou průměrnou hodnotou globální ohybové tuhosti a numerického modelu. CLT panel
je podepřen a zatížen obdobných způsobem jako při zkoušce čtyřbodovým ohybem. Hodnota zatěžovací
síly je 2 ⇥ 20 kN = 40 kN, což odpovídá cca 40 % předpokládané maximální únosnosti panelu, kde ještě
lze uvažovat lineárně pružný materiál. Je počítán a porovnáván maximální průhyb uprostřed nosníku
(Tab. 3).

Naměřené průhyby
V (Tab. 3) jsou uvedeny naměřené průhyby z destruktivních zkoušek pro zatížení 40 kN. Průměrný globální
průhyb s uvážením zatlačení v podporových bodech je dán hodnotou w

MAX

= 25,4mm.
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Tab. 3 Naměřené průhyby.
Vzorek w [mm]

1 23,3
2 25,4
3 26,9
4 25,6
5 25,9

Analytický vztah
S uplatněním průměrné hodnoty účinné ohybové tuhosti (globální modul pružnosti) získané na základě dat
ze zkoušek byl pomocí analytického vztahu z lineární pružnosti vypočítán maximální průhyb uprostřed:

w
MAX

=
F

24 · EI
ef,g

· �3 · a · l2 � 4 · a3� (8)

w
MAX

=
20000

24 · 1, 112 · 1012 · �3 · 1260 · 33602 � 4 · 12603� = 26, 0 mm (9)

Numerický model
Průhybová plocha numerického modelu je znázorněna na (Obr. 6). Maximální průhyb uprostřed je dán
hodnotou w

MAX

= 27,3 mm.
Graf na (Obr. 7) znázorňuje závislost průhybu na zatížení až do porušení vybraného vzorku CLT 140-3.

Tab. 4 Naměřené průhyby.
Zkouška Analytický výpočet Numerický model

w
MAX

[mm] 25,4 26,0 27,3

7 ZÁVĚR
V příspěvku je ukázáno stanovení ohybové tuhosti CLT panelů na základě dat ze zkoušek. Příspěvek
rovněž uvádí způsob modelování CLT panelů s využitím ortotropie v programu Scia Engineer. Byly
porovnány průhyby uprostřed nosníku, kdy maximální průhyb numerického modelu vychází o 5 % vyšší
než u výpočtu dle analytického vztahu se stanovenou průměrnou ohybovou tuhostí a o 7% vyšší než je
průměrná naměřená hodnota průhybu skutečných vzorků (Tab. 4). Malý rozdíl je připisován faktu, že
není možné přesně stanovit třídu pevnosti dřeva skutečných vzorků a zahrnout do výpočetního modelu
jejich skutečné materiálové nehomogenity.
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Obrázky

Obr. 1 Uspořádání zkoušky pro měření lokálního modulu pružnost v ohybu [2].

Obr. 2 Uspořádání zkoušky pro měření globálního modulu pružnost v ohybu [2].
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Obr. 3 Popis vrstev CLT panelu pro výpočet účinné ohybové tuhosti.

Obr. 4 Rozměry CLT 140-3 a uspořádání zkoušky.

Obr. 5 Numerický model CLT 140-3 ve Scia Engineer 16.1.
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Obr. 6 Průhybová plocha numerického modelu.

Obr. 7 Graf znázorňující závislost průhybu na zatížení až do porušení vybraného vzorku CLT 140-3.
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ANALÝZA RÝCHLOSTI UHOĽNATENIA
DREVENÝCH PRVKOV S TRHLINAMI

ANALYSIS OF THE CHARRING RATE OF TIMBER MEMBERS WITH
FISSURES

Zuzana Kamenická*,1

Abstrakt
Na určenie mechanickej odolnosti drevených prvkov za požiaru výrazne vplýva reziduálny prierez. Výpočet
reziduálneho prierezu súvisí s určením hĺbky zuhoľnatenia a rýchlosti uhoľnatenia. Pri rôznych rozmeroch
trhlín môže dochádzať k zmenšeniu reziduálneho prierezu a tým aj mechanickej odolnosti. Preto v pláno-
vanom experimente bude analyzovaná rýchlosť uhoľnatenia drevených prvkov s trhlinami. Experiment
bude uskutočnený v spolupráci s Materiálovotehcnologickou fakultou so sídlom v Trnave. Vzorky budú
vystavené vysokým teplotám v mufľovej peci a v kónickom kalorimetri. Výsledky experimentu budú
porovnané s numerickou analýzou vytvorenou pomocou programu na báze MKP. Cieľom článku je popísať
plánovaný experiment s drevenými vzorkami s trhlinami a analyzovať očakávaný výstup z experimentu
pomocou numerickej analýzy.

Klíčová slova
Drevo, požiar, rýchlosť uhoľnatenia, trhliny

Abstract
The residual cross-section has a significant influence on the mechanical resistance of timber members in
fire. Calculation of the residual cross-section is related to the determination of the charring depth and rate.
In case of various dimensions of fissures, it is possible that as the cross-section reduces to the residual
one, the mechanical resistance will be reduced as well. The charring rate of timber members with fissures
will be analysed in the planned experiment. The experiment will be conducted in cooperation with the
Faculty of Materials Science and Technology in Trnava. The samples will be exposed to high temperatures
in a muffle furnace and in a cone calorimeter. The results of the experiment will be compared with the
numerical analysis which will be realised by means of FEM-based software. The aim of the paper is to
describe the planned experiment with timber samples with fissures and to analyse the expected outcome
of the experiment by means of a numerical analysis.
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Timber, fire, charring rate, fissures
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1 ÚVOD
Pre určenie reziduálneho prierezu je relevantné vypočítať hĺbku zuhoľnatenia [1], s ktorou súvisí aj rýchlosť
uhoľnatenia. Hĺbka zuhoľnatenia je uvažovaná ako poloha izotermy určitej teploty, ktorá má rozdielne
hodnoty podľa rôznych publikácií, a to od 260 do 350 °C [2]. Najčastejšie sa uvažuje s izotermou 300 °C, čo
je aj v súlade s normou [3]. Keď je známa hĺbka zuhoľnatenia, je možné vypočítať rýchlosť uhoľnatenia tak,
že hĺbka zuhoľnatenia bude podelená časom vystavenia požiaru. Tým je realizovateľný výpočet meniacich
sa hodnôt rýchlosti uhoľnatenia v závislosti od času vystavenia požiaru. V Eurokóde 5, časť 2 [3] sa
nachádza tabuľka s hodnotami rýchlosti uhoľnatenia, ktoré sú pri zjednodušených pravidlách uvažované
ako konštanty počas celého času vystavenia požiaru. Pre mäkké drevo a buk platí, že návrhová teoretická
rýchlosť uhoľnatenia je �

n

= 0,7 mm/min pre lepené lamelové drevo (s charakteristickou objemovou
hmotnosťou ⇢ = 290 kg/m3) a �

n

= 0,8 mm/min pre rastené drevo (s charakteristickou objemovou
hmotnosťou ⇢ = 290 kg/m3). Tento rozdiel je spôsobený tým, že v rastenom dreve sa nachádza viac trhlín
ako v lepenom lamelovom dreve [4] a tak dochádza k rýchlejšiemu uhoľnateniu dreva. V publikácii [5]
je uvedené, že by mal byť zohľadnený vplyv trhlín a medzier so šírkou väčšou ako 4 mm, ale neexistuje
žiadny návrh, ako zohľadniť tento účinok na uhoľnatenie dreva [4].

2 PLÁNOVANÝ EXPERIMENT
Pre stanovenie vplyvu odlišných rozmerov trhlín na rýchlosť uhoľnatenia je plánovaný experiment
v spolupráci s Materiálovotechnologickou fakultou so sídlom v Trnave, kde bude prebiehať celý experiment.
Vzorky sú z KVH reziva triedy C24 od firmy WHC. 30 vzoriek má rozmery 140⇥ 240⇥ 200 mm (Obr. 1)
a 30 vzoriek rozmery 50⇥ 100⇥ 100 mm (Obr. 2). Vzorky sú rozdelené do 6 skupín po 5 kusov, pričom
jedna skupina je bez trhlín a zvyšné skupiny sú s rôznymi rozmermi trhlín. Prvá skupina vzoriek má
jednu trhlinu 4⇥ 16 mm, druhá skupina je bez trhlín, tretia skupina s trhlinou 4⇥ 32 mm, štvrtá skupina
6⇥ 24 mm, piata skupina 6⇥ 60 mm a šiesta skupina má tri trhliny 4⇥ 32 mm. Objemová hmotnosť väčších
vzoriek je 416,74 kg/m3 a vlhkosť 9,5 %. Pri menších vzorkách je objemová hmotnosť 477,28 kg/m3 a 7,7 %.
Väčšie vzorky budú skúšané v mufľovej peci (Obr. 3 vľavo) a menšie vzorky v kónickom kalorimetri (Obr. 3
vpravo). Vo väčších vzorkách budú umiestnené termočlánky v smere trhlín každé 2 cm pre sledovanie
priebehu teplôt v priereze počas celého času vystavenia vysokým teplotám. Tým bude možné stanoviť
hĺbku zuhoľnatenia meniacu sa v čase. V mufľovej peci je možné nastaviť 8 riadených nábehov teploty,
ktoré budú sledovať priebeh normovej požiarnej krivky ISO 834. Na kónickom kalorimetri, v ktorom budú
skúšané menšie vzorky, je možné nastaviť tepelný tok do 100 kW/m2. Tento prístroj je používaný na
meranie rýchlosti uvoľňovania tepla, pre poskytnutie potrebných údajov pre predpovedanie správania sa
požiaru, pre zistenie kvality úrovne výrobkov alebo na iné využitia [6].

3 NUMERICKÁ ANALÝZA
V programe na báze MKP (Ansys Workbench) boli vytvorené modely s jednotlivými trhlinami. Tepelné
vlastnosti dreva boli zadané podľa Eurokódu 5, časť 2 – príloha B [3]. Tepelné vlastnosti vzduchu v trhline
boli zadané podľa [9], ale hodnoty tepelnej vodivosti boli prenásobené faktorom prebraným z tab. 3.9
publikácie [2] pre rôzne rozmery medzier.

Na (Obr. 4) sú znázornené priebehy rýchlosti uhoľnatenia v mieste trhliny v porovnaní s modelom
bez trhlín (resp. s miestom neovplyvneným trhlinou). Na (Obr. 5) je zobrazený príklad priebehu teplôt
v okolí trhliny. Sú tu určené rýchlosti uhoľnatenia v mieste trhliny a v určitej vzdialenosti od trhliny,
kde je priebeh teplôt neovplyvnený trhlinou. Táto vzdialenosť je vo väčšine prípadov približne 2⇥ d

char

(2⇥ hĺbka zuhoľnatenia v mieste trhliny).
Pre zjednodušenie modelovania trhlín v dreve je možné vytvoriť tzv. „smeared layer“ („rozmazanú

vrstvu“) (Obr. 6), kde je použitá vrstva určitej hrúbky po celom obvode prierezu, ktorá má váhovo
spriemerované vlastnosti dreva a vzduchu v trhline. Pri tejto vrstve nie je potrebné vedieť presnú polohu
trhliny v priereze. Je potrebné poznať množstvo a rozmery trhlín a ich vplyv je tým „rozmazaný“ po celom
obvode prierezu. Rýchlosť uhoľnatenia s takýmto prierezom je v prvých cca 30 minútach vyššia ako pri
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priereze bez trhlín a po tomto čase je už takmer rovnaká (Obr. 7).

4 EXPERIMENT V PRAHE
Na ČVUT v Prahe bol v roku 2016 uskutočnený experiment zameraný na uhoľnatenie dreva s trhlinami
a bez trhlín. S experimentom pomáhali študentky Bc. Tereza Havrdová, Bc. Michaela Malá a Bc. Michaela
Křížová pod vedením Ing. Lukáša Blesáka, Ph.D. a Ing. Kamily Cábovej, Ph.D. Boli použité tri vzorky,
kde prvý drevený prvok bol s 5 trhlinami, druhý s 1 trhlinou a tretí bol uvažovaný bez trhlín. Vzorky
boli prierezu 105⇥ 97 mm a vytvorené trhliny 40⇥ 5 mm. Pre zistenie teplôt v rámci prierezu aj pred
prierezom bolo dokopy použitých 7 termočlánkov. Experiment trval 16 minút.

Na (Obr. 8) je znázornený úbytok z dreveného prierezu a hĺbku zuhoľnatenia po experimente, kde
najmenšia hĺbka bola v prípade prierezu bez trhliny. Pri priereze s jednou trhlinou bol výrazný vplyv
trhliny na hĺbku zuhoľnatenia iba v mieste trhliny. V prípade prierezu s piatimi trhlinami bol najvýraznejší
vplyv trhlín zo všetkých vzoriek a tento účinok sa vyskytol pozdĺž celého prierezu vzhľadom na hustotu
výskytu trhlín.

5 ZÁVER
Z predbežných analýz trhlín v dreve a prvých výsledkov z experimentu v Prahe vyplýva, že trhliny môžu
mať signifikantný vplyv na uhoľnatenie dreva v mieste trhliny a v prípade viacerých trhlín v priereze
dokonca na celý drevený prierez. Vyššie uvedený postup pre analýzu jednotlivých trhlín v programe je
možné využiť napr. pri určení požiarnej odolnosti už existujúcich drevených konštrukcií, na ktorých sa
časom vyskytli rôzne výsušné trhliny. Vzhľadom na náročnosť modelovania trhlín v programe na báze
MKP by bolo možnosťou zjednodušiť problematiku pomocou spomenutej „smeared layer“. Tento spôsob
ale stále nie je dostatočne jednoduchý na bežné použitie v stavebnej praxi. Po získaní štatistických údajov
o najčastejších trhlinách v dreve by bolo možné vytvoriť nové všeobecné odporúčania pre určenie rýchlosti
uhoľnatenia a hĺbky zuhoľnatenia, v prípade dokázania výskytu trhlín takých rozmerov a frekvencie
výskytov, že by mali vplyv na uhoľnatenie dreva.
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Obrázky

Obr. 1 Väčšie vzorky pred narezaním trhlín (vľavo) a po narezaní (vpravo).

Obr. 2 Menšie vzorky pred narezaním trhlín (vľavo) a po narezaní (vpravo).
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Obr. 3 Mufľova pec (vľavo) [7] a kónický kalorimeter (vpravo) [8].

Obr. 4 Rýchlosť uhoľnatenia pri rôznych rozmeroch trhlín.

Obr. 5 Príklad priebehu teplôt v priereze s trhlinou 4x16 v 15. minúte požiaru s vyznačenou polohou
izotermy 300 °C a rýchlosťou uhoľnatenia na hrane trhliny a vo vzdialenosti, ktorá nie je ovplyvnená

trhlinou.
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Obr. 6 „Smeared layer“ s použitím vrstiev s rôznou hrúbkou pre trhlinu 4⇥16.

Obr. 7 Rýchlosť uhoľnatenia v závislosti od času pre model s lokálnou trhlinou 4⇥16 v porovnaní
s modelmi „smeared layer“.

Obr. 8 Vzorka s 5 trhlinami (vľavo hore), vzorka s 1 trhlinou (vpravo hore) a vzorka bez trhlín (dole) po
experimente.
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POČIATOČNÁ GLOBÁLNA A LOKÁLNA
IMPERFEKCIA TLAČENÝCH PRÚTOV

INITIAL GLOBAL AND LOCAL IMPERFECTION IN FLEXURAL
BUCKLING

Igor Niko*,1

Abstrakt
V súčasnosti prebieha príprava novej generácie tzv. „eurokódov”, autor článku sa zaoberá normovým
postupom na výpočet vzpernej odolnosti. Článok obsahuje vyhodnotenie odolnosti tlačeného prúta
použitím ekvivalentnej globálnej a lokálnej imperfekcie. Autor rozvádza postupy podľa EN 1993-1-1 čl.
5.3.2 a podľa EN 1999-1-1 čl. 6.3.3 opisuje teoretického pozadia ! metódy. V článku sa nachádza príklad
získania momentu druhého rádu so zohľadnením imperfekcií prúta s konštantným prierezom, ktorý je
zaťažený konštantnou osovou silou, porovnanie medzi dvoma metódami, ako aj popis použitia metódy na
prúty s nekonštantným prierezom a osovou silou.

Klíčová slova
Vzper tlačených prútov, imperfekcie, teória druhého rádu

Abstract
There is currently an effort in preparing next generation of so called „eurocodes”, author is concerned with
procedures in standards related to calculation of buckling resistance. The article encompasses determination
of resistance of members subjected to axial compression, using equivalent global and local imperfection.
Author gives account of methods contained in EN 1993-1-1 ar. 5.3.2 and EN 1999-1-1 ar. 6.3.3, describing
theoretical background of ! method. The article contains example of determining of second order moment
considering imperfections of uniform member, loaded by uniform axial force, comparing two methods,
including explanation of application on non uniform members.
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Flexural buckling, imperfections, second order theory
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1 ÚVOD
Článok 5.3.2 normy EN 1993-1-1 [1] udáva akým spôsobom určiť imperfekciu na konštrukcií pre potrebu
analýzy prútov a rámov teóriou druhého rádu. Tieto imperfekcie sú určené v podobe ekvivalentej hodnoty
amplitúdy vybočenia skúmanej konštrukcie, pri tvare vybočenia ktorý je afinný prvému tvaru pružnej
straty stability vzperu k príslušnej osi. Je potrebné vziať do úvahy všetky možnosti, vzper k obom
hlavným osiam ako aj krútenie a zistiť najmenej priaznivý prípad. Táto imperfekcia nahrádza materiaĺové
a geometrické nedostatky skutočnej konštrukcie, ktoré negatívne ovplyvňujú odolnosť. Tento vplyv je
znásobený pri zaťažený tlakovou silou, ktorá na excentricite vytvára dotatočný ohybový moment. Pre
rámy náchylné na naklonenie je nevyhnutné toto naklonenie zohľadniť.

2 VZPERNÁ ODOLNOSŤ PRÚTA POUŽITÍM EKVIVALENT-
NEJ GLOBÁLNEJ A LOKÁLNEJ IMPERFEKCIE

Hodnota v úvode spomínanej imperfekcie môže byť stanovená v rámci národnej prílohy normy [1].
V závislosti od vzperných kriviek sa udáva hodnota amplitúdy e

0

v podobe pomeru e
0

/L, kde L je dĺžka
prúta [1].

Účinky globálnej a lokálnej imperfekcie je možné nahradiť systémom ekvivalentných horizontálnych
síl, ktoré vyvodia na prúte vnútorné sily zodpovedajúce prútu s určitým naklonením � pre globálnu
imperfekciu a deformáciou e

0

pre lokálnou imperfekciu [1].
Alternatívne je možné použiť tzv. „unique global and local initial” („ugli”) imperfekciu podľa vzťahu

(1), [1, 3, 4, 5 a 6].

e
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kde: [labelwidth=1.3cm]
↵
m

faktor imperfekcie kritického prierezu podľa [1],
M

Rk,m

návrhová momentová odolnosť kritického prierezu,
N

Rk,m

návrhová osová odolnosť kritického prierezu,
�
m

pomerná štíhlosť vztiahnutá na kritický prierez,
� redukčný súčiniteľ závislý od pomernej štíhlosti �

m

a faktoru imperfekcie ↵
m

,
m označuje charakteristiky kritického prierezu vo všetkých vzťahoch.

Význam tejto imperfekcie je ukázaný v nasledujúcich vzťahoch. Definícia „ugli“ imperfekcie (2)

⌘
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(x) = ⌘
0,ugli,m

· ⌘
cr

(x) (2)

kde: [labelwidth=1.3cm]
⌘
cr

(x) funkcia prvého vlastného tvaru pružnej straty stability a
⌘
0,ugli,m

amplitúda „ugli” imperfekcie v závislosti od charakteristík kritického prierezu „m“. Túto amplitúdu
dostaneme podľa vzťahu (3).
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| je hodnota ohybového momentu v kritickom priereze od ⌘
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(x). Priebeh samotného
ohybového momentu druhého rádu ktorý vznikne od „ugli“ imperfekcie v tvare ⌘
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kde k je známy parameter upravujúci moment prvého rádu na moment druhého rádu podľa (5)

k =
↵
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↵
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� 1
(5)
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Vyhodnotiť odolnosť prúta potom môžeme podľa vzťahu (6)

N
Ed

(x)

N
Rd

(x)
+

M II

Ed,ugli

(x)

M
Rd

(x)
 1 (6)

Vo všeobecnosti nie je vopred známa poloha kritického prierezu „m“, keďže hľadáme prierez s najväčším
využitím dvoch vzťahov. Hodnota M II

(Ed,ugli)

závisí od prierezových charakteristík kritického prierezu,
čo vedie k iteračnému výpočtu. V prvom kroku sa určí funkcia prvého vlastného tvaru straty stability
konštrukcie ⌘

cr

(x) a jej derivácie ⌘I
cr

(x) a ⌘II
cr

(x). Ďalej je nutné odhadnúť miesto kritického prierezu
pre ktorý získame amplitúdu „ugli” imperfekcie ⌘

0,ugli,m

a priebeh prídavného momentu druhého rádu
M II

Ed,ugli

(x). Po následnom vyhodnotení podmienky (6) zistíme či sa zhoduje kritický prierez „m“ s miestom
najväčšieho využitia. V prípade že nie, pokračuje sa v iterácií.

3 VZPERNÁ ODOLNOSŤ PRÚTA PODĽA EN 1999-1-1
Nasledujúca kapitola obsahuje stručné teoretické pozadie metódy na výpočet odolnosti štíhlych prútov
podľa EC 9, použitím ! súčiniteľa. Vzťahy sú prebraté z literatúry [2], [7] a [8].

Postup na výpočet odolnosti kombinovane namáhaných prútov podľa EN 1999-1-1 čl. 6.3.3 [2] je
odvodená z plastickej odolnosti obdĺžnikového prierezu. Použitím rôznych exponentov sú upravované
interakčné vzťahy aby sa ich interakčné krivky priblížili presnému vzťahu.

Prúty ktoré sú veľmi štíhle sú ovplyvnené účinkami druhého rádu ktoré vychádzajú z priečnej deformácie.
V závislosti na hodnote štíhlostič � sa menia interakčné krivky. Pri veľmi malej štíhlosti sa krivky podobajú
krivkám krátkych prútov, so zväčšujúcou sa štíhlosťou sa celková odolnosť zmenšuje.

Tento fakt je zohľadnený v návrhových vzťahoch zmenšením exponentov vo vzťahoch pre krátke prúty.
To sa dosiahne prenásobením parametrov ⇠
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Tieto vzťahy je možné použiť na výpočet odolnosti prúta namáhaného len osovou tlakovou silou,
kde ohybový moment bude vznikať len ako moment druhého rádu, využitím ! súčiniteľa. Podobne ako
v návrhovom postupe podľa EC 3 [1], je potrebné v prvom kroku návrhu vyhodnotiť odolnosť prierezu (EN
1999-1-1 čl. 6.2.9) [2], a v druhom kroku celkové správanie sa prúta. Odolnosť prierezu, rovnako v pružnom
ako aj v plastickom návrhu, závisí od lokálnej straty stability častí prierezu. Oba eurokódy zohľadňujú
účinky lokálnej straty stability zatriedením prierezu, pričom sa v prípade kombinovaného namáhania
podľa EC 9 vyšetruje trieda prierezu samostatne pre napätosť v priereze pre jednotlivé zložky namáhania.
Zatriedenie sa nevykoná pre napätosť zodpovedajúcu kombinovanému namáhaniu, čo znamená že prierez
môže byť zatriedený do rôznych tried pre osové namáhanie a ohybové namáhanie okolo hlavných osí.
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Prierezy odolné voči klopeniu by podľa EN 1999-1-1 čl. 6.3.3 [2] mali vyhovieť podmienkam (12)
a (13). Jednotlivé exponenty a ich význam sú vysvetlené [2], konzervatívne je možné uvažovať s hodnotami
exponentov 0,8. Parametre !

x

zohľadňuje nepriaznivý účinok lokálnych zvarov na hliníkové zliatiny (HAZ),
a vplyv nekonštantného priebehu ohybového momentu.

!
x

=
1

�+ (1� �) · sin⇡xs

l
c

(14)

4 PRÍKLAD
Uvažujme prút na jednej strane votknutý, na druhej kĺbovo uložený, zaťažený osovou tlakovou silou
s hodnotu rovnou vzpernej odolnosti daného prúta k osi z, vypočítanou metódou náhradného prúta.
Prierez tohoto prúta je HEM 220, s prierezovými charakteristikami podľa statických tabuliek. Prút je
zhotovený z ocele S355. Výpočet bude s pružnými charakter., s parciálnym súčiniteľom �

M1

rovným 1,1.
Pri výpočte ! metódou môžeme vyčísliť hodnotu prídavného momentu druhého rádu vzťahom (15).

Postupom opísaným v kapitole 1 vieme získať priebeh ohybového momentu druhého rádu s použitím „ugli“
imperfekcie vzťahom (16). Keďže ide o prút namáhaný konštantnou osovou silou s konštant. prierezom po
dĺžke, polohu krtického prierezu m dokážeme určiť vopred, nachádza sa v mieste amplitúdy funkcie ⌘

cr

(x).
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Hodnoty momentu v kritickom priereze sa v riešenom príklade presne zhodujú, rovnako ich priebeh je
totožný (Obr. 3).

4M(x
m

) = 61, 508 kN ·m (17)

M II

Ed,ugli

(x
m

) = 61, 508 kN ·m (18)

5 ZÁVER
Na vyhodnotenie odolnosti v prípade ! metódy potrebujeme použiť časť vzťahu (12), s pridaním účinku
momentu 4M(x), využitie na celej dĺžke prúta je znázornené na (Obr. 4) v pravo. Podľa „ugli“ imperfekcie
odolnosť prúta určí vzťah (6), priebeh na (Obr. 4) v ľavo. Opäť je pri porovnaní presná zhoda v maximálnych
hodnotách. Člen vzťahu (12) ktorý zohľadňuje vpyv osovej sily N

Ed

obsahuje exponent ⌘
c

, ktorý má
v príklade hodnotu 0,8, a preto je napriek presnej zhode momentov odchýlka vo využití v miestach mimo
maximálneho momentu. Zhoda momentov sa zmenšuje čim viac je namáhanie N

Ed

vzdialené od vzpernej
odolnosti N

bRd

.
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Obrázky

Obr. 1 Interakčné krivky pri rôznych štíhlostiach � na prúte s H prierezom [8].

Obr. 2 Určenie parametra x pre vzťah 14 [2].

498



Juniorstav 2018

Obr. 3 Priebeh ohybového momentu druhého rádu podľa „ugli” imperfekcie (v ľavo) a podľa ! metódy
(v pravo), v absolútnej hodnote.

Obr. 4 Priebeh využitia podľa „ugli” imperfekcie (v ľavo) a podľa ! metódy (v pravo).
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MONTE CARLO SIMULATION OF FLEXURAL
BUCKLING OF STRUCTURAL GLASS COLUMNS

BASED ON EXPERIMENTS

Ondřej Pešek*,1

Abstract
The goal of this paper is to develop Eurocode buckling curves of structural laminated glass columns.
EC buckling curves of metal member cannot be used directly because of differences in glass mnbers
behaviour: manufacturing initial imperfections, brittle bahaviour of glass and visco-elastic behaviour of
interlayer. A previous research on shape and size of initial geometrical imperfections of glass menbers
is briefly summarized, but equivalent geometrical imperfections (including all types of imperfections)
is needed as a base for flexural buckling analysis. The equivalent geometrical imperfections were taken
from experimental analysis evaluated using Southwell’s plot. The Monte Carlo simulation was performed
according to the analytical second order theory of compressed elastic rods. The rightness of that approach
was verified by experimental, theoretical and numerical analysis of that problem.
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Monte Carlo simulation, Initial imperfection, Flexural buckling, Second order theory, Laminated glass

*pesek.o@fce.vutbr.cz
1Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institute of Metal and Timber Structures, Veveri 331/95, 602
00 Brno, Czech Republic

500



Juniorstav 2018

1 INTRODUCTION
It is necessary to know size and shape of initial geometrical imperfections to make static design according
to the all types of simulations - analytical simulations according to the second order theory, numerical
analysis according to the large deflection theory and buckling curves approach. Actually there are
two types of overall bow imperfection – initial geometrical imperfection (imperfection of unloaded
specimen) and equivalent initial geometrical imperfection including three types of imperfections: geometrical
imperfections (geometrical curvature of beam or column), construction imperfections (imperfections of
boundary conditions) and physical imperfections (residual stresses, inhomogeneity of the material).

2 GLASS MEMBERS INITIAL GEOMETRICAL
IMPERFECTIONS

The maximum allowable values of the overall bow deflection according to the EN 1863-1 [1] and EN 12150-1
[2] are: (i) 3.0 mm/m for float glass horizontally tempered, (ii) 4.0 mm/m for horizontally tempered glass
(other types) and (iii) 5.0 mm/m for vertically tempered glass (all types). Measured specimens are listed
in (Tab. 1).

Tab. 1 The list of measured and tested specimens.
Designation Glass Foil Length Width Glass thickness Foil thickness
ESG 12 Fully tempered - 1500 150 12 -
VG 66.2 Float PVB 1500 150 6+6 0.76
VSG 66.3 Fully tempered EVASAFE 1500 150 6+6 1.14
VSG 444.33 Fully tempered EVASAFE 1500 150 4+4+4 1.14

Measuring device, methodology and evaluation
Overall bow shape of glass specimens was analysed according to EN 1863-1 and EN 12150-1 using Carl
Zeiss measuring device. Measured specimen was fixed in vertical position (due to dead load deflections
elimination) and supported by two timber blocks. Permanent stability of glass was ensured by steel stand.

Because of elimination of measurement errors due to measuring set up geometrical imperfections
(guiding rail) every specimen was measured in two positions. The geometrical imperfection of the guiding
rail was deducted from measuring the initial shape imperfections of the same glass specimen twice: once
in the conventional position (u

0,uncorr,1

) and once in the mirrored position (u
0,uncorr,2

) – see (Fig. 1).

Shape and size of initial imperfections
Specimens FB1 – FB3 are made of ESG 12, spec. FB4 – FB6 are made of VG 66.2, spec. FB7 – FB12 are
made of VSG 66.3 and spec. FB13 – FB15 are made of VSG 444.33. The shapes are mostly symmetrical,
only two of them (FB15 and FB14 – both made of laminated safety glass) are significantly asymmetrical.
Results of this research were published and discussed in [3] in detail, similar research was publishedby
Belis J. and colleagues in 2011 [5].

The biggest initial overall bow imperfection was measured in specimen FB15 – 2.423 mm, which is
1.615 mm/m. The smallest initial overall bow imperfection was measured in specimen FB5 – 0.312mm,
which is 0.208mm/m. Measured sizes of imperfections confirmed that overall bow imperfections of fully
tempered glass are significantly greater than for annealed glass where imperfections are almost negligible.

3 EXPERIMENTAL TESTING OF GLASS COLUMNS

Test set-up
Tested specimens are listed in (Tab. 1) The specimen was placed in a steel frame consisting of steel girders
and columns. Hinged supports were ensured by steel coulters fitted on both ends of specimen. Coulter was
equipped with cutting edge which fits into the conical notch of the bearing plate.
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Loading force was generated by manually operated hydraulic press. Loading force, normal stress, vertical
deflection and horizontal (lateral) deflection at mid-span were measured. Tested specimens were loaded by
static force and loading rate was determined by the press cylinder pull (approximately 0.075mm/s).

Equivalent geometrical imperfections
Euler’s critical force N

cr

and equivalent geometrical initial imperfection e
0,ekv

were determined using
Southwell’s plot. The principle of Southwell’s plot is in (Fig. 2) Linear function (blue line) is approximated
from points only in area b, because of elimination of gaps in test set-up (area a) or plastic states in the
end of tests (area c). Equivalent geometrical imperfection is imperfection that converts all imperfections
(geometrical, physical and structural) into one geometrical imperfection. It is convenient because determine
of structural and physical imperfections is difficult and their after application in numerical models or
other simulations is problematical.

Calculated equivalent imperfections were statistically evaluated using Statistica software [4] – see
histograms for normal and lognormal distribution in (Fig. 3) 5 % quantile are 3.591 mm (2.148 mm/m) and
6.665mm (3.986mm/m) for normal and lognormal distribution respective. Curvature is approximately
L/250 in the case of lognormal distribution.

4 MONTE CARLO SIMULATION
In the frame of experimental testing low number of specimens were tested. All tested specimens had
extremely high non-dimensional slenderness. From limited results it is not possible to verify buckling
curves reliably. Monte Carlo simulation offer to verify reliability and accuracy of buckling curves for all
spectre of non-dimensional slenderness. It requires suitable choice of input parameters.

Analythical analysis
Behaviour of imperfect columns under load is nonlinear. Eq. 1 describes (according to the second order
theory) the dependency of deformation f(w

0

)x of axially loaded imperfect column on amplitude of initial
imperfection. Using eq. 2 normal stresses at mid-span can be calculated. Sinusoidal shape of overall bow
imperfection is considered in accordance with results of [3] and [5]. Flexural deformation increases with
increasing amplitude of initial imperfection.
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where:
w

0

is amplitude of initial geometrical imperfection [mm],
A section area [mm2],
W section modulus to weak axis [mm3],
N normal compressive force [N],
N

cr

Euler’s critical force [N],
L column (buckling) length [mm] and
x point of interest, distance from mid-span [mm].

Buckling curves approach analysis
Eurocode buckling curves approach is described by equations (3-5). Curves are characterized by parameters
↵
imp

and ↵
0

.
N

b,Rd

= � ·A · f
gd

(3)

� =
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502



Juniorstav 2018

� = 0.5 ·
h
1 + ↵

imp
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�
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where:
A is cross section area [mm2],
f
gd

design value of glass tensile strength [MPa],
� reduction factor [-] and
� non-dimensional slenderness [-].

Input parameters for Monte Carlo simulations
Stochastic values of some input parameters are unavailable; in this case they were estimated. All input
parameters are listed in (Tab. 2).

Tab. 2 The list of Monte Carlo simulation input parameters.
Variable Designation Statistical Mean Standard Variation

distribution deviation ß coefficient
Section width b normal 150 0.75 0.005
Interlayer thickness t

int

normal 0.76 0.0038 0.005
Glass Young’s modulus E normal 70000 3500 0.05
Glass tensile strength f

bk

lognormal 5.73 0.573 0.1
Amplitude of imperfection w0,ekv lognormal 1.191 0.119 0.1

Minimum Maximum
Buckling length L

cr

uniform 30 1600
Glass thickness t1; t2 unuiform 5.8 6.2

Glass strength f
b,k

is not a material constant because of fracture behaviour. It depends on size and
number of flaws, residual stress, load history, environmental conditions etc. Statistical distribution is
best fitted by two-parameter Weibull distribution [6], but these parameters are not presented. Lognormal
distribution was used for simplification. Mean and standard deviation were determined so that 5 % quantile
is 120 MPa – that is characteristic value for fully tempered glass.

Mean and standard deviation of equivalent geometrical imperfection w
0,ekv

were determined so that
5 % quantile is 4mm/m – that is result of Southwell’s plot of experimental testing.

Glass thickness t
1

and t
2

hasn’t unambiguous statistic distribution due to continual float process. The
actual histogram is composed and has two or more significant peaks. Each random selection has different
distribution shape. Parameters of uniform distribution corresponded with allowable deviation ±0.2mm
for thickness 6mm according to the [2].

Parameters of buckling length L
cr

were determined to get wide spectre of non-dimensional slenderness.
Interlayer shear modulus G

int

has constant value 1.0MPa.

Evaluation of the simulation
Using MS Excel 1000 Monte Carlo simulations were carried out. According to the second order theory
deflections and normal stresses in glass columns with random combinations of input parameters were
calculated. Ultimate limit state (buckling strength N

ult,MC

) was considered when normal stress exceeds
strength of glass. Then reduction factors were calculated and they are plotted in graphs in (Fig. 4).

In graphs buckling curves according Amadio and Bedon (red line) [7]; EC3 (orange line) and new
proposed by author (blue line) are plotted. Reduction factors are plotted by red and green colour - in the
case of green colour the simulation is on the safe side, in the case of red colour it is on the unsafe side.
In graphs Euler’s hyperbola is plotted by grey line and blue crosses are reduction factors obtained from
experimental testing.

EC3 buckling curve c is conservative for low slender columns, for slenderness from 2.0 to 5.0 there
are 9 unsafe cases. Amadio and Bedon buckling curve is unsafe for very low non-dimensional slenderness,
where 34 unsafe cases were obtained. Author proposes new curve with parameters listed in (Tab. 3) where
only 1 case is unsafe, but curve is very uneconomic for slenderness up to 2.0.
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Tab. 3 Summary of Monte Carlo simulations

.

Buckling curve ↵0 ↵
imp

Number of unsuitable simulations P
f

Amadio & Bedon 0.06 0.71 34 0.034
EC3 c 0.20 0.49 9 0.009
Author 0.20 0.65 1 0.001

5 CONCLUSION
On basis of experimental testing and measuring of initial imperfections 1000 Monte Carlo simulations
were carried out. New buckling curve was developed according to the results of the simulation. Further
research should be target to carry out the same simulation using numerical analysis according to the large
deflection theory. All simulations could be verified by additional experiments.
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Figures

Fig. 1 Evaluation of guiding rail imperfection.
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Fig. 2 Southwell’s plot.

Fig. 3 Statistical evaluation of equivalent imperfections.

Fig. 4 Monte Carlo simulation results.
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SVAŘOVÁNÍ POD TLAKOVÝM ZATÍŽENÍM

WELDING UNDER COMPRESSIVE LOAD

Martin Vild*,1

Abstrakt
Při svařování pod tlakovým zatížením je nutné posoudit únosnost prvku na vzpěr. Část průřezu poblíž svaru
je oslaben vysokou teplotou a svar rovněž způsobuje nezanedbatelné deformace, které jsou při svařováním
pod zatížením vyšší než při běžném svařování. Článek popisuje autorem navrženou metodu určení únosnosti
tlačených sloupů oslabených vysokou teplotou od svařování. Metoda je validovaná experimenty provedenými
v laboratoři Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí v listopadu roku 2017. Sloupy profilů HEA 100
a SHS 100⇥ 5 byly zatíženy vypočtenou mezní osovou silou a pod tímto konstantním zatížením byla na
sloup navařována housenka svaru odspodu sloupu až do poloviny jeho výšky. Poté byla při pokračujícím
svařování síla postupně zvyšována až do kolapsu sloupu rovinným vzpěrem. Naměřené vzpěrné únosnosti,
deformace a teploty jsou porovnány s autorovou návrhovou metodou.

Klíčová slova
Experiment, návrhová metoda, ocel, svařování, vzpěr

Abstract
Buckling load resistance has to be checked during welding under compressive load. A part of a cross-section
is ineffective due to high temperature near the weld. Moreover, the weld causes deformations which are
higher than in case of regular welding. The article presents author’s method determining the buckling
load resistance of the compressed member during welding. The method is validated by experiments
performed in the laboratory of Department of Metal and Timber Structures in November 2017. Columns
with cross-section HEA 100 and SHS 100⇥ 5 were loaded with the maximal force determined using
the analytical method and under this constant load, the weld bead was being laid from the bottom of
the column to the mid-height. Then, still during welding, the force was gradually increased until the
column failed via flexural buckling. Measured values of load resistance, deformations and temperatures
are compared with the author’s analytical method.

Keywords
Experiment, design method, steel, welding, buckling
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1 ÚVOD
Článek je součástí tématu zesilování pod zatížením [1], [2]. Tím je myšleno zvětšení průřezové plochy
[3], což lze nejlevněji, nejrychleji a nejúčinněji provést přivařením dalších ocelových prvků na původní
zesilovaný průřez. Při svařování je na malé oblasti dosahováno vysokých teplot až do cca 1 800 °C, teplota
kolem svaru rychle klesá. Nejblíže svaru je tzv. tepelně ovlivněná oblast, kde dochází k překrystalizaci.
Další blízké okolí svaru je dočasně ovlivněno vysokou teplotou. S narůstající teplotou se mechanické
vlastnosti oceli rychle zhoršují [4]. Svařování tedy dočasně oslabuje průřezovou plochu prvku [5], trvale
do něj vnáší reziduální napětí a přetvoření a mění krystalickou strukturu oceli. Svařování pod tlakovým
zatížením způsobuje výraznější trvalé deformace [6], [7], [8] a je potřeba ověřit únosnost původního prvku
oslabeného vysokou teplotou od svařování na vzpěr [5], [8]. Doporučení v České republice pro maximální
stupeň zatížení ↵

g

(poměr původního zatížení N
1

a únosnosti původního prvku N
b,0,Rd

), je 0,5 [3], [9].

2 POSTUP
Autorem byla v rámci disertační práce vyvinuta metoda stanovení vzpěrné únosnosti původního prvku
s částí průřezu oslabenou vysokou teplotou a namáhaného tlakovou osovou silou. Metoda byla validována
na představených experimentech.

Analytická metoda
Analytická metoda redukuje průřezovou plochu o část, kde je teplota vlivem svařování vyšší než 500 °C.
Teplotní pole lze stanovit několika způsoby: experimentálně pomocí termočlánků či termokříd, numericky
nebo analyticky. Nejjednodušší a nejčastěji používaný způsob je výpočet teploty za pohybujícím se
bodovým tepelným zdrojem [10], [11]. Efektivní intenzitu svařování q lze stanovit podle rovnice (1), kde
⌘
a

značí účinnost svařování [12], [13], [14], U elektrické napětí, I elektrický proud a v rychlost svařování.

q = ⌘
a

UI

v
(1)

Pomocí Rosenthalových rovnic lze dále určit vzdálenost r
500

, kde je dosažena maximální teplota
T
p

=500 °C. Z rychlosti chladnutí můžeme určit délku tepelně oslabené oblasti. Rychlost chladnutí je
důležitá také kvůli vzniku křehkých martenzitických struktur ve svaru a v tepelně ovlivněné oblasti.

Dále je nutné určit zvětšení kritické délky L
cr

původního prutu, jehož část je oslabena. Prvek je
posuzován jako prvek proměnného průřezu s oslabenou částí v rozhodující výšce, např. v polovině
u oboustranně kloubově uloženého prutu. Zvýšení kritické délky vede k nižší kritické síle N

cr,e

a vyšší
štíhlosti prutu s oslabenou částí průřezu. Nesymetrické oslabení také posune těžiště o hodnotu �w
a oslabený průřez je namáhán ohybovým momentem. Výchylku původního prvku pod zatížením N

1

lze
stanovit z rovnice (2), kde e

temp

značí amplitudu počáteční imperfekce původního prutu, L délku prutu,
E modul pružnosti oceli a I

0

moment setrvačnosti původního prutu.

w
temp

=
1

1� N
1

N
cr,e

e
temp

+4w +
5

48

N
1

4wL2

EI
0

(2)

Dle metody druhého řádu můžeme stanovit normálové napětí v rozhodujících vláknech průřezu z rovnice
(3), kde A

temp

značí oslabenou průřezovou plochu, W
el,temp

elastický modul oslabeného průřezu a f
y

mez
kluzu oceli.

�
x,1

=
N

1

A
temp

+
w

temp

N
1

W
el,temp

(3)

Mez kluzu by neměla být překročena, plastifikace části průřezu způsobí výraznou výchylku a normálové
napětí �

x

rychle roste účinkem druhého řádu.

Validace metody experimentem
Experimenty na sloupech průřezů HEA100 a SHS100·5 délky 3m byly provedeny v listopadu 2017
v laboratoři Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí. Účelem těchto experimentů bylo ověření maximálního
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stupně zatížení ↵
g

, při kterém je možné bezpečně zesilovat svařováním. Sloupy byly uloženy na břitových
ložiscích, kloubově kolem osy z a vetnuté kolem osy y. Nejprve byly zatíženy na maximální vypočtené
zatížení podle analytické metody, při kterém je stále bezpečné svařovat. Na prvku HEA 100 bylo svařováno
při zatížení N

1

=158 kN (↵
g

=0,79), na prvku SHS 100·5 při zatížení N
1

=290 kN (↵
g

=0,85). Poté
byla nanášena housenka svaru podle navržených hodnot napětí, proudu a rychlosti svařování metodou
obloukového svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře plynu CO

2

(viz (Tab. 1), účinnost
svařování ⌘

a

= 0,8) až zhruba 15 cm nad polovinu výšky sloupu. Poté byla při pokračujícím svařování osová
síla zvyšována až do porušení sloupu rovinným vzpěrem. Průběh maximální teploty T

p

na vzdálenosti od
svaru je znázorněn na (Obr. 3). Měřeny byly posuny ve třech výškových úrovních – w

u

, w
m1

, w
m2

a w
l

,
délkové změny sloupu – z, osová síla – N a teplota ve dvou výškových úrovních – T1 až T7 (viz (Obr. 1)
a (Obr. 2)).

Tab. 1 Vlastnosti svařování v ochranné atmosféře CO
2

.
I [A] U [V] v [mm/s] q [J/mm] T0 [°C] F2 t

p

�

t

8/5(2D)
[s] r500 [mm]

HEA 110 20.5 2.7 668 20 1 8 15.9 18.7
SHS 110 20.5 2.7 668 20 2 5 20.3 15.0

3 VÝSLEDKY DISKUZE
Měření teploty z termočlánků ukazuje v obou případech mírně nižší teploty než teplota dle Rosenthalových
rovnic – viz (Obr. 3). Teplota oceli byla velmi málo ovlivněna svarem ještě zhruba 5 cm před termočlánkem,
sloup v polovině výšky se prohříval o pouze cca 5 °C při provedeném 1,1m svaru. Poté teplota prudce
vzrůstala, v místě r = 15mm od osy svaru o cca 300 °C za 20 s. Svar rychle chladnul a teplota v různých
vzdálenostech od osy svaru se postupně vyrovnávala. Ke ztrátě stability rovinným vzpěrem došlo u sloupu
HEA3 při čase t = 739 s, kdy byla teplota na termočlánku T5 už 200 °C.

Deformace způsobené svařováním a následným zatěžováním v závislosti na čase a osové síle jsou
na (Obr. 4). Všechny testované sloupy vyhnuly rovinným vzpěrem kolem kloubu břitového ložiska na
stranu směrem od svaru. Z grafu je vidět, že výchylka v horní čtvrtině sloupu w

u

je nižší než výchylka
v dolní čtvrtině sloupu w

l

. To je způsobeno smrštěním svaru a tepelně ovlivněné oblasti. Svar na sloupech
otevřeného průřezu také způsobil mírné natočení sloupu – v maximální hodnotě průměrně 19mrad, ale
natočení se vyrovnávalo při vzrůstající výchylce sloupu, tudíž zřejmě není nutné uvažovat prostorové
vybočení prutu.

Srovnání analytického určení únosnosti při svařování sloupů HEA100 a SHS 100⇥5 při použití jmeno-
vitých materiálových charakteristik a bez uvážení působení nesymetrického smrštění od svaru �

vert

je
na (Obr. 5). Všechny sloupy vydržely maximální zatížení při svařování spočítané analytickou metodou
a vybočily při mírně vyšším zatížení, což validuje analytické řešení. Sloupy HEA 100 vybočily průměrně při
zatížení 191 kN (předpokládaná únosnost 158 kN), sloupy SHS 100·5 při zatížení 313 kN (předpokládaná
únosnost 290 kN). Vzhledem k použití jmenovitých materiálových charakteristik je vypočtená únosnost až
přeceněná (sloup SHS3 vybočil při zatížení 292 kN) a při dlouhých svarech způsobujících nesymetrické
smrštění je vhodné zvážit výchylku �

vert

od prováděného svaru při výpočtu normálového napětí – rovnice
(3), přestože Huenersen et al. [5] tvrdí, že během svařování ještě nedosahuje smrštění významných hodnot.
Jejich tvrzení zřejmě platí pouze pro kratší úseky svarů. Návrh svařování by rozhodně měl minimalizovat
tuto výchylku �

vert

, tj. rozdělit dlouhé úseky svarů na kratší a svařovat vždy střídavě na jedné a na druhé
straně.

4 ZÁVĚR
Svařování pod zatížením je proveditelné a příliš neoslabuje únosnost původního prvku. Svar ovlivňuje
vysokou teplotou pouze velmi malou oblast. Vzpěrná únosnost prvku je ovlivněna zejména zvýšenou
výchylkou. Byla navržena analytická metoda určení únosnosti prvku namáhaného tlakovou osovou silou, na
který je přivařován další prvek. Tato metoda byla navržena za pomoci numerických modelů a validována
představenými experimenty. Nejvíce jsou oslabovány štíhlé průřezy. Svar by měl být rozdělen na menší
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úseky, které jsou rovnoměrně rozmístěny tak, aby bylo minimalizováno přetvoření sloupu od smrštění svarů.
Experimentálně zkoušené prvky vybočily rovinným vzpěrem průměrně při zatížení 191 kN (↵

g

= 0, 96)
a 313 kN (↵

g

= 0, 91). Tyto hodnoty jsou velmi vysoké v porovnání s únosností původního prvku.
Podrobnější analýza vlivu původního zatížení může vést k výrazným úsporám a umožní svařování i při
mnohem vyšším stupni zatížení než ↵

g

= 0, 5 doporučeným technickými podmínkami [3].
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Obrázky

Obr. 1 Průřezy, housenka svaru a poloha měřených bodů po průřezu pomocí termočlánků (T) a lankových
snímačů polohy (w).

Obr. 2 Měření termočlánky přes azbestovou destičku přitlačenou svěrkou na sloupech HEA2 a SHS1;
schéma senzorů po výšce sloupu.
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Obr. 3 Měření teploty z termočlánků na sloupu HEA3; závislost maximální dosažené teploty na
vzdálenosti od osy svaru – srovnání analytických křivek a naměřených hodnot z termočlánků.

Obr. 4 Sloup HEA3: Závislost deformací na čase a osové síle.

Obr. 5 Vybočený sloup SHS1 s navařenou housenkou svaru ve zkušební sestavě; průběh výchylky ve
směru osy y uprostřed prutu (průměr ze snímačů w

m1

a w
m2

) na osové síle N .
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INVESTIGATION OF INFLUENCE OF STRESS
CONDITION ON INTERNAL INSTABILITY IN SOIL

Zakaraya ALHASAN*,1, Lumír MIČA1

Abstract
Internal erosion in soil involves loss of fine particles within the coarse particles under seepage flow, which
causes considerable changes in the hydraulic and mechanical behaviour of the soil. Worldwide extensive
research on the phenomenon of internal erosion was conducted. Terms, such as suffosion, suffusion, heave,
boiling, fluidization, piping and others, describing different internal erosion patterns were defined. Types
of internal erosion test methods were summarized and classified into three groups, of which different
practical purposes can be distinguished. In this paper available findings of several laboratory researches
were assessed from the point of view of investigating the initiation and development of internal erosion
and the effect of stress condition on hydraulic and mechanical characteristics of soil samples subjected to
seepage flow. Final conclusion on the effect of stress condition on internal erosion was performed based on
available data.

Keywords
Internal erosion, piping, stress condition, suffusion
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1 INTRODUCTION
The earth structures and their sub-bases subjected to the seepage flow forces can be eroded and may
subsequently failed. Failures of such structures may cause large economic damage, environmental disasters,
and loss of lives. Internal erosion occurring in embankment structures, including dams and levees, has
been classified as one of the greatest threats to the performance and safety of those type of water retaining
structures. A study on the relative risk of failure of dams in western USA carried out by Von Thun [14]
shows that 60% of the failures of embankment dams higher than 50 feet were due to piping. Therefore,
the author described the piping failures as the No. 1 dam safety problem in western USA. According to
the results of a statistical analysis carried out by Foster et al. [3], 46.1 % of failures (with known mode of
failure) of embankment dams (up to 1986, excluding dams constructed in Japan pre-1930 and in China)
were induced by piping erosion. Therefore, investigation of the mechanical behaviour of eroded soil and
definition of the erosion characteristics have been addressed by several authors since the early 20th century.

For describing different internal erosion phenomena dam engineers have used a number of terms such
as piping, suffusion, sand boiling and heave, even though many internal erosion incidents were generally
described as piping [15]. Terzaghi and Peck [12] classified piping failures into failure by subsurface erosion
and failure by heave. Suffusion as internal instability of soils, with particle size distribution does not
satisfy self-filtering conditions, was adopted to report that a number of embankment dams in France have
suffered from internal erosion due to suffusion [4]. Since there have been no universally accepted definitions
for those terms and many internal erosion incidents were too generally described as piping, Wan and Fell
[15] provided definitions for those terms within their interpretative report about investigation of internal
erosion and piping of soils. A comprehensive study was performed by the Interagency Committee on Dam
Safety (ICODS [5]) addressing the topic of evaluation and monitoring of internal erosion. This study
discussed various processes of internal erosion that can occur in soils and how that erosion can, in some
cases, result in failure of a dam or levee.

2 TYPES OF INTERNAL EROSION TEST METHODS
Internal erosion test methods can be summarized within three groups as follows:

1st group: Several test methods were proposed to measure the erodibility of soils and evaluate the soil erosion
potential in channels or around the soil-structure surface. Those methods are:

– the jet erosion test,
– the rotating cylinder test,
– the flume test,
– the erosion function test.

2nd group: Other test methods were developed in order to identify the dispersive clay in soils vulnerable to
internal erosion. Two methods were considered as the standardized laboratory tests for soil erosion:

– the pinhole test,
– the double hydrometer test.

3rd group: In case of soil erosion in cracks, the recently developed laboratory tests are:

– the Slot Erosion Test (SET),
– the Hole Erosion Test (HET).
– Those two tests can be used to quantify the erosion rate, to approximate the critical hydraulic

shear stress corresponding to initiation of piping erosion and to determine their relationship to
the soils properties.

– Another new test method of soil erosion in cracks is the Process Simulation Apparatus for
Internal Crack Erosion (PSAICE) [6] which was developed to assess the erosion rate of a sandy
soil with cracks at different hydraulic gradients.
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3 METHODS

Stress conditions in soils
Since in the dam body the saturated and unsaturated zones have different geotechnical properties mainly
the stress condition, total and effective stresses should be also distinguished. The total stresses are
stresses transferred by the soil particles, water and air in the voids while the effective stresses are stresses
transferred by the soil particles. Therefore, deformation of soil depends on the effective stresses not the
total ones.

Within the dam body, the soil is subjected to vertical (�
0

1

) and horizontal (�
0

2

, �
0

3

) principal effective
stresses. Usually soil stress condition in the dam body varies depending on the location and the type of
possible dam failure. In case of possible slip failure of downstream slope (for instance), three standard
stress conditions can be distinguished at different locations on the possible slip surface (Fig. 1). If the
seepage occurs within the saturated zones, seepage forces will play a very important role in destabilizing
the dam therefore the seepage stresses should be taken into account when defining the soil stress conditions.

Within the dam foundation, the seepage may occur as downward or upward in the same direction as
�

0

1

, or may be horizontal in the same direction as �
0

3

(Fig. 1).

Experimental researches
Piping and suffusion are the fundamental types of internal erosion in soils. Numerous laboratory researches
were carried out in order to investigate the mechanical behaviour of eroded soils induced by piping
or suffusion. The outcomes of experimental investigation of the piping erosion of soils in the core of
embankment dams were presented by Wan and Feel [15]. Authors experimented the use of both the slot
erosion test and the hole erosion test to discover the erosion characteristics of soil; where the erosion rate
index was used to describe the erosion characteristics. Ke and Takahashi [7] presented a newly developed
triaxial apparatus to directly investigate the mechanical behaviour of eroded soils. During the erosion
test, authors maintained the back pressure in the tested samples to ensure a relatively high degree of
saturation and they installed a consecutive monitoring system in order to enable continuous recording
of the eroded soil mass. Using that triaxial apparatus, a series of seepage test were carried out by Ke
and Takahashi [8] in order to present the characteristics of suffusion and its mechanical consequences
on saturated cohesionless soil with deferent initial fines contents at various stress condition. A similar
laboratory tests was performed by Chang et al. [2]. The experimental programme was implemented to
study the shear strength of a dense internally-unstable soil subjected to the loss of fine particles and to
investigate the stress-strain relationship of soil after the loss of a significant amount of fine particles.

Available laboratory researches studying the internal erosion phenomenon were performed for different
kinds of soil under different stress conditions. The triaxial and K

0

stress condition are the main conditions
under which experimental tests were conducted (Fig. 2). This section reviews some researches with respect
to the relation between instability characteristics (critical hydraulic gradient) and stress condition in the
soil under triaxial and K

0

stress condition.

Triaxial stress condition
During the triaxial test, both axial �

1

and confining �
3

stresses can be controlled and both axial "
a

and radial "
r

deformations can be measured. Soil specimens are subjected to seepage flow along the �
1

direction (Fig. 2a).
Several authors carried out their experimental researches under the triaxial stress conditions. The

group of Bendahmane and his colleagues [1] developed a new experimental device consisting of triaxial
cells with the possibility to apply hydraulic stresses in order to characterize the erosion evolution processes.
The parametric study was conducted by authors to examine three parameters: hydraulic gradient, clay
particles content, and confining pressure using a material of sand and clay. The soil samples were
tested with different clay content (5, 10, 20, and 30%) and under different isotropic confining stress
(�

1

= �
3

= 100, 150, 200, 250 kPa). In order to improve understanding of the erosion, authors distinguished
between the tests during which only clay particle migration is initiated, and the tests during which the
transport of both clay particles and sand grains is observed. In their study, the erosion critical gradient was
assessed from the effluent’s instantaneous optical analysis and the erosion development was addressed by
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comparing the injection volume flow rates and the obtained mass flow measurements. Authors presented
the influence of hydraulic gradient on the maximum erosion rate for specified clay particles content and
specified confining stress. As well the influence of clay content on the maximum erosion rate for specified
confining stress and different hydraulic gradient. Depending on the hydraulic gradient, the erosion of the
tested soils decreases as a function of the clay content. Tests isotropic confinement with 10 % clay content
reveal that the maximum erosion rate decreases with the applied axial stress.

Since the onset of internal erosion is governed by the hydromechanical conditions within the soil, i.e.
hydraulic gradient, effective stresses, and soil density, the relation between these factors should be well
understood. For that purpose extensive laboratory tests focused on suffusion in poorly graded sand (SP)
were carried out [2] in order to investigate the initiation and development of internal erosion subject to
complex stress conditions and the corresponding critical hydraulic gradients, and also to monitor the effect
of stress conditions on these critical hydraulic gradients. Authors used a new stress controlled erosion
apparatus which allowed independent control of hydraulic gradient and stress condition. Authors carried
out three series of erosion tests under three stress conditions: isotropic, triaxial compression, and triaxial
extension. Authors divided the entire erosion process into four phases: stable, initiation, development,
and failure; therefore, they distinguished three critical gradients: initiation, skeleton-deformation, and
failure gradient. The effects of stress condition on these critical hydraulic gradients were described and
the variations in erosion rate, soil permeability and deformation of the specimen were recorded.

K0 stress condition
Experimental tests under the K

0

stress condition are usually performed within a permeameter i.e. only
the �

0

1

principal effective stress can be controlled and the "
a

deformation can be measured. In this case
the effective confining �

0

3

stress is a function of the effective �
0

1

stress, �
0

3

= K
0

· �0

1

. Soil specimens are
subjected to seepage flow along the �

1

direction (Fig. 2b).
Tomlinson and his colleague Vaid [13] presented an experimental study of piping erosion. They studied

the susceptibility of cohesionless soils to piping through granular filters using artificial glass beads. To
examine the influence of confining pressure on piping erosion, the performance of soil-filter systems of
several grain-size ratios was evaluated under several confining pressure levels. The soil-filter systems were
tested in a permeameter under variable confining pressures to determine the critical gradient when the soil
erodes through the filter. The onset of piping was determined by monitoring sample settlement, confining
pressure, amount of eroded soil and water outflow rate.

Papamichos and his colleagues [9] developed a sand erosion model coupling the mechanical behaviour
of the solid-fluid system with the erosion behaviour of the solids due to fluid flow taking into account the
effects of the external stresses and fluid flow rate. For sand specimens subjected to K

0

conditions, authors
observed that the maximum erosion rate of the sand increases both with the applied axial stress and fluid
flow rate.

Moffat and Fannin [10, 11] presented the results of laboratory permeameter tests involving unidirectional
seepage flow through reconstituted specimens of four widely graded cohesionless soils. Authors defined
the onset of instability by a significant decrease in local hydraulic gradient over a relatively short time.
A hydromechanical boundary governing the onset of seepage-induced internal instability in one-dimensional
flow was established for each of four tested soils. Local hydraulic gradient was deduced from measurements
of pore-water pressure at piezometers located along the length of the specimen and the average vertical
effective stress between two adjacent piezometers was then determined. During the test procedure, soil type,
vertical effective stress, average hydraulic gradient, and direction of seepage flow (upward or downward)
were tested. Authors described the spatial and temporal progression of instability by the sequential
occurrence of suffusion, suffusion, and piping.

From experimental researches presented above it can be noticed that laboratory tests were carried out
for soil samples under different experimental conditions; mainly soil gradation curve, fine particles content
or direction of seepage flow. In addition, authors did not perform a laboratory tests for soil samples
subjected to seepage flow perpendicular to the �

0

1

direction (Fig. 3) even under triaxial or K
0

stress
conditions. Therefore, further laboratory researches should be performed with respect to the similarity of
tested materials and experimental conditions.
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4 DISCUSION ON THE INFLUENCE OF STRESS CONDITION
Soil samples subjected to seepage flow were usually tested to define the critical hydraulic gradient when
the internal erosion initiates. Under different stress conditions, the critical value of hydraulic gradient
corresponds to the instant when the hydraulic shear stress exceeds the shear resistance of the stressed soil
particles. Therefore, stress condition of the soil theoretically influences the critical hydraulic gradient thus
the internal erosion.

With respect to the stress conditions of the soil and the seepage flow direction, the triaxial and K
0

stress conditions were assessed in the laboratory researches presented in chapter 3 in order to obtain
a better understanding to the effect of stress condition on filtration instability at different locations
within the dam body and its sub-base. Under isotropic and triaxial compression conditions, laboratory
experiments showed that the critical hydraulic gradient [1, 2] increases as the axial or confining stress
increases together with the decrease of the porosity. Under the triaxial extension conditions, the critical
gradient slightly increases with the increase of effective mean stresses. This was attributed to the decrease
of soil porosity with the increase of effective mean stress under downward seepage flow. Chang and Zhang
[2] observed that the critical gradient under the compression stress conditions is generally higher than
that under the extension stress conditions for the same confining stresses. Moreover, values of the critical
gradient can be different at different stress conditions, even at similar porosity cases. That was explained
from the evolution of shape and distribution of the voids within the soil specimen during the seepage
process.

Under the K
0

stress conditions, the laboratory tests were carried out for cohesionless soil specimens
and their instability was usually characterized by suffusion or piping. A linear relation between the critical
gradient and the axial effective stress was found by Moffat and Fannin [10, 11] and the slope of that
relation is different for each of four tested soils. On the contrary, Tomlinson and Vaid [13] presented
a linear invers relation between the critical gradient and the confining stress, where the critical gradient
slightly deceases as the confining stress increases. Authors attributed that to the effect of high confining
stress on particle stability which may cause the collapse of arching bridges formed between small particles
under low stress conditions.

5 CONCLUSION
Some available laboratory researches addressing the internal erosion were presented and proposed definitions
of the influence of stress conditions on internal erosion were mentioned. For understanding experimental
methods investigating the influence of stress conditions on internal erosion, total and effective stresses were
defined and K

0

and triaxial isotropic/compression/extension stress conditions were discussed. A summary
of the effect of stress conditions on internal erosion involving different stress conditions, their locations
within the dam body and its sub-soil, and the suitable experimental setups was performed. It can be
concluded that further laboratory research should be performed with respect to using identical soil
specimens for all tests. Another research may be performed by testing the soil samples with seepage flow
perpendicular to the �

1

direction (Fig. 3).
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Figures

Fig. 1 Stress conditions in the dam body.

517



Juniorstav 2018

Fig. 2 Diagram of triaxial and K
0

stress conditions tests.

Fig. 3 Diagram of K
0

stress conditions tests with horizontal seepage flow.
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INVESTIGATION OF STRESSES ACTING OVER
BASAL REINFORCED PILED EMBANKMENTS

Eren Balaban*,1, Mehmet İnanç Onur2, Aleš Šmejda1

Abstract
Construction of basal reinforced piled embankments is increasing globally, because embankments with
reinforcement and pile can be constructed much more faster than traditional method. Because of those
reasons, design guideless are being reviewed and new modifications are proposed. New design methods of
basal reinforced piled embankments are also developed at the same time. Due to stress transfer mechanism
of basal reinforced piled embankments, strain and stress calculation on geosynthetic has a crucial part both
in the design guidelines and during developing new methods. In this study, stress and strain acting over
geosynthetic are computed for different pile diameters, different distance between piles and for different
reinforcement stiffnesses by using finite element method. Computed strains and stresses over geosynthetic
is given after 55, 180 and 1000 days from the beginning of embankment construction. This study is divided
into two parts. Construction and observation of the embankment is done at the first part. 12 kPa traffic
load is applied to embankment at 180th day in order to reveal potential differences on strains, stresses on
geosynthetic. Settlement on the surface on the embankment is also considered during the study. Forces
acting over the pile which is situated closest to symmetry line of embankment is also evaluated during
this study.
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1 INTRODUCTION
Existing roads are widened or new roads are constructed due to increasing demands. This situation brings
up excessive consolidation problem, because especially construction area of new roads passes over soft soils.
Excessive settlements should be avoided to provide safe driving for drivers and also to reduce maintenance
costs. Several methods can be used to solve consolidation problem. Those methods can be listed as pre
– consolidation of soft soil, using lighter material as a fill, replacing soft soil with another material or
constructing vertical drains. However, all of those methods have shortcomings about time or geotechnical
risks. In order to overcome those shortcomings basal reinforced piled embankments are used to construct
embankments. Using reinforcements over piles decrease the pile cap area necessary to form soil arches
which transfer embankment loads to piles. Reinforcement also transfer some part of the load to piles.
Terzaghi explanied soil arching as, when two adjacent soil exists and one yields, shear bands forms between
yielding and the adjacent one. Shearing reduces stress over the yielding soil and transfers it to adjacent
soil [1]. J. Han and M. A. Gabr numerically investigated effect of stiffness of geosynthetic, elastic modulus
of pileto tension in geosynthetic. [2]Van Eekelen experimentally determined strains over geosynthetic with
respect to applied load. Different type of geosynthetics are also used. Measured strains are compared
with calculated strains with EBGEO [3, 4]. Jie huang conduvted a parametric study considering soil
modulus, soil permeability, column elastic modulus, column spacing and tensile stiffness of geosynthetic.
Maximum tension on geosynthetic is compared. Same researchers conducted finite element study in 3D
software. They considered change in strain in geosynthetic and settlement with respect to time [6, 7].
JunZhang et. al. conducted finite element study considered two different type of geosynthetic. They
provided change of tension on geosynthetics depending on time [8]. K. W. Liu and Kerry Rowe conducted
a study considering reinforcement viscosity and subsoil’s decreasing hydraulic conductivity. Four types of
geosynthetics are used and change in reinforcement strain with respect to time is given in the study [9].
W. Lu et. al. proposed an analytical mehod to predict evaluation of soil arching. Their mthod comprehends
predicting the tension force on geosynthetic too [10]. Van Eekelen et. al. showed calculation of loads
in basal reinforced piled embankments by using BS 8006. They showed shortcomings of BS 8006 and
proposed a modification to it. This study consist of forces acting on geosynhetic [12]. Van Eekelen et. al.
analyzed different analytical models, considering different load distribution over geosynthetics. Results
are compared with field measurements and model tests considering strains over geosynthetics [13]. It is
clear that, correctly calculation of geosynthetic strains are crucial during design and lifetime of a basal
reinforced piled embankments. Therefore, tension forces and strains acting over geosynthetic is shown in
this study. In addition, axial force acting over first pile closest to symmetry axis of the embankment is
evaluated too. Parametric study is conducted regarding pile diameter, pile center to center distance and
reinforcement stiffness. Changes on stress, strain over geosynthetic and axial force of pile is also given
with respect to time.

2 MATERIAL AND METHOD
Embankment considered in this study is taken from the study of Liu et. al. [11]. This study is very
comprehensive study concerning basal reinforced piled embankments. Therefore, it is used to as a base
study to calibrate finite element model of this study.

Embankment presented by Liu et. al.’s has height of 5.6meter. That embankment is constructed in
55 days. However, study gives results till 180 days from the beginning of the construction. Piles used in the
construction has 1 meter diameter and 3D center to center distance. Geosynthetic used has a 1180 kN/m
stiffness.

Plaxis 2D v8 finite element software is used in this study. Material models and parameters used in the
finite element analysis can be seen on (Tab. 1).

Plaxis results measurements showed good consistency with the field measurements. The results of
Plaxis and field measurements are given in (Tab. 2) and differences are given as percentages.
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Tab. 1 Material model parameters for Plaxis.
Material Model c � E ⌫ �⇤ ⇤ e0 k

x

k
y

Embankment MC 11 28 20000 0.3 - - - 129.6 86.4
Gravel MC 11 43 20000 0.3 - - - 129.6 86.4
Coarse
Grained Fill MC 17 25 7000 0.3 - - - 129.6 86.4
Silty Clay SSM 1 28 - 0.35 0.036 0.00727 0.65 1.3E-4 8.64E-4
Soft Silty Clay SSM 1 19.3 - 0.35 0.069 0.014 1.17 6.48E-4 4.32E-4
Med. Silty Clay SSM 1 24.5 - 0.35 0.03 0.00603 0.66 6.48E-4 4.32E-4
Sandy Silt SSM 1 9.3 - 0.35 - - 0.78 6.48E-4 4.32E-4

Tab. 2 Comparison between field measurements and finite element model.
Field measur. Field measur. FEM FEM Difference (%) Difference (%)

55th Day 180th Day 55th Day 180th Day 55th Day 180th Day
S1 9 14.3 15.24 22.2 40.97 35.59
S2 41 65 41.56 52.54 1.35 23.72
S3 63 87 65.85 85.04 4.33 2.30
S4 14 19 16.97 28.83 17.5 34.10
E4 31.4 3 37.8 39.5 16.93 3.80
E9 583 710 696.56 748.37 16.22 5.13

Places of those point in the (Tab. 2) can be seen on the study of Liu et. al. study.
Two additional reinforcement stiffness is also considered in this study as 4000 kN/m and 10000 kN/m

in addition to 1180 kN/m. Pile center to center distance is also varied in between 2.5D and 3.5D. Different
pile diameters are also added into this study as 0.5 meter and 1.5 meter. Traffic load is taken as 12 kPa.

3 RESULTS

Effect of Reinforcement Stiffness
Increasing reinforcement stiffness decreased total strain calculated on the geosynthetic. Highest strain
is measured for 1180 kN/m reinforcement stiffness, while lowest stiffness is measured for 10000 kN/m.
It is also seen that, once the embankment construction is over, calculated strain does not change with
respect to time. When the position of the geosynthetic is considered, highest strain is observed on the piles
with regardless of geosynthetic stiffness. This behaviour can be seen on (Fig. 1) given below. However, in
contrast to strain, maximum tension force is calculated for highest reinforcement stiffness as 56.6 kN/m,
while lowest tension force is calculated to be 23.41 kN/m for lowest reinforcement stiffness. Settlement on
the surface of the embankment is decreased from 99.82mm to 80.86 mm as the reinforcement stiffness is
increased. Axial force on the pile is increased from 531.86 kPa to 539.53 kPa as expected as the stiffness of
reinforcement increased. Computed strain and tension forces remained constant with time for all stiffness
values. However, axial pile stress increment changed between 24.54 kPa to 18.09 kPa as the stiffness
increased from 1180 kN/m to 10000 kN/m. 3 mm average change is computed for all the cases between 55th

and 1000th day. When the traffic load is applied, highest strain is increased to 2.28 % while lowest strain
increased to 0.66 %. Tension force on geosynthetic is increased for all stiffness values. Highest tension force
calculated as 66.04 kN/m for highest stiffness value. Highest surface settlement becomes 119.43 mm while
lowest surface settlement becomes 80.86 mm due to traffic load. Axial stress acting over pile increased to
574.83 kPa for 1180 kN/m reinforcement stiffness while 600 kPa for 10000 kN/m reinforcement stiffness.

Effect of Pile Diameter
Lowest strains are calculated when the 0.5 meter piles are used during the construction. Calculated highest
strains are equal to 0.59 % in that case. Highest strains are calculated for 1 meter pile diameter as 1.98 %.
Change of the strain with respect to position can be seen on (Fig. 2) given below. Strain and tension on
geosynthetic remained constant with time for 0.5 meter and 1 meter pile diameter. However, an increase is
seen between the time 55 day and 180 day for the 1.5 meter pile diameter. After 180th day slight decrease
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is computed. Unlike to strain and tension force, an increase in pile force is computed between the 55th day
and 1000th day. Lowest increase is calculated as 6.05 kPa for 0.5meter diameter, while highest increase
is calculated as 80.24 kPa for 1.5meter diameter. When the settlement on the embankment surface is
considered, maximum increment is found as 17.07mm for 1.5meter pile diameter. Negligible change is
observed for 0.5meter pile diameter.

When the traffic load is exerted to embankment, maximum strain at the end of simulation is calculated
as 0.69 %, 2.28 % and 1.91 % for 0.5 meter, 1 meter and 1.5meter pile diameter respectively.

Lowest axial pile stress is calculated as 499.03 kPa for 0.5meter pile diameter while, highest stress
is calculated as 651.24 kPa for 1.5meter pile diameter. When the traffic load is applied, minimum axial
stress is increased to 568.34 kPa, while highest axial stress is increased to 743.32 kPa.

When the settlement on the surface of embankment is investigated, it is seen that, lowest settlement
is computed as 29.45mm for 0.5meter pile diameter. Highest settlement is computed as 141.81mm for
1.5 meter pile diameter. When the traffic load is applied, settlements increased to 35.01 mm and 171.09 mm
for 0.5 meter and 1.5 meter pile diameter respectively. In both cases, settlement calculated for 1 meter pile
diameter is in between the values calculated for 0.5 meter and 1.5 meter pile diameter.

Effect of Pile Center to Center Distance
When the effect of center to center distance of piles investigated, it is seen that lowest strains are calculated
for 2.5D as 1.03 %. Highest is calculated as 1.98 % for 3D center to center distance between pile. Change
of strain over geosynhetic for different distances can be seen on (Fig. 3).

Strain and tension on geosynthetic remain constant after the construction of embankment. An increase
on pile stress is found between 55th day and 1000th day after the beginning of construction. However,
largest increment is computed for 3.5D distance. This is similar to settlement increase in given time
increment. Largest settlement difference is calculated as 5.91 mm for 3.5D.

Computed forces over the geosynthetic is similar to computed strains. While highest tension force is
computed for 3D distance as 23.40 kN/m, lowest tension force is calculated as 12.15 kN/m for 2.5D pile
center to center distance. Adding traffic load caused an increase geosynthetic tension load. Highest tension
increased to 26.92 kN/m while lowest tension load increased to 13.32 kN/m due to traffic load.

Lowest axial pile stress is calculated as 531.86 kPa for 3D, while highest axial pile stress is calculated
as 609.46 kPa for 3.5D pile center to center distance. Those values increased to 574.82 kPa and 687.06 kPa
when the traffic load is applied to embankment.

Settlement on the embankment surface is calculated as 54.25 mm, 99.82 mm and 121.84 mm for 2.5D,
3D and 3.5D pile center to center distance respectively. When the traffic load is applied, calculated
settlements increased to 64.93 mm, 119.42 mm and 143.80 mm respectively.

4 DISCUSSION
It is seen that all the highest strains are observed on the places where a pile exist. At that point geosynthetic
meets with more rigid structure than soft soil beneath it and shows lower settlement. This behaviour also
helps force transfer to piles.

Application of traffic load caused an increase in strain, axial stress and settlement of embankment.
This increase is more pronounced for the pile loads. Although applied traffic load is 12 kPa, in each case,
pile load is increased more than 12 kPa. This proves that, most of the traffic load is transmitted to piles.

Increased reinforcement stiffness barely influenced the settlement of embankment surface, because it
also has low influence on the load transfer mechanism. This can be seen very clear when change in pile
load increase is investigated.

As the pile diameter increases both forces in pile and settlement increases. It should be reminded that
keeping 3D pile center to center distance constant, increased distance between piles. Due to this, altough,
piles are carrying more loads in the case of 1.5 meter diameter, calculated settlement is the highest. This
due to that, as the pile diameter increases from 0.5meter to 1meter, strain on geosynthetic increases
to 2.28% from 0.66%. However when the pile diameter increases to 1.5meter, strain on geosynthetic
decreases to 1.92% which means distortion in the load transfer mechanism.
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When the distance between piles is considered similar conclusion can be made like pile diameter. As
the distance between piles is increased, load transfer mechanism is distorted and higher settlement is
observed on the embankment surface.

5 CONCLUSION
In all the cases considered in this study, highest strains and tension forces are computed at the point
where geosynthetic meets with pile. Lowest settlements are computed in cases, piles are closer to each
other. As the reinforcement stiffness is increased, computed strains over geosynthetic is decreased, however
tension is increased. It is also seen that as the traffic load applied, pile stress, strain and tension force on
geosynthetic and settlement on embankment surface are also increased. It should be also stated here that
higher stress increase is observed on the pile when the consolidation process continues during the given
time.
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Figures

Fig. 1 Change of reinforcement strain with respect to position for different reinforcement stiffness.

Fig. 2 Change of reinforcement strain with respect to position for different pile diameter.

Fig. 3 Change of reinforcement strain with respect to position for different center to center distance
between pile.
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VYUŽITÍ VLÁKNOBETONU PRO PRIMÁRNÍ
OSTĚNÍ TUNELU POVAŽSKÝ CHLMEC

UTILISATION OF SFRC FOR PRIMARY LINING OF THE POVAŽSKÝ
CHLMEC TUNNEL

Martin Baláž*,1

Abstrakt
Obsahem příspěvku je posouzení možnosti využití stříkaného vláknobetonu pro primární ostění dálničního
tunelu Považský Chlmec a porovnání alternativního návrhu s realizovaným standardním řešením. Součástí
práce je numerické modelování tří příčných řezů a posouzení únosnosti ostění v daných řezech, které
vychází mimo jiné i z mezinárodních předpisů a rakouských směrnic. Práce obsahuje i textovou část,
která je věnovaná popisu ražby tunelu Považský Chlmec v zastižených geotechnických podmínkách včetně
porovnání předpokladů a skutečnosti. V práci je dále řada informací k problematice tunelového ostění
ze stříkaného vláknobetonu (platné normy a předpisy v ČR a zahraničí, dosavadní zkušenosti z ČR
a zahraničí, informace k projektové přípravě i následné realizaci, relevantní laboratorní zkoušky, atd.).

Klíčová slova
Tunel, primární ostění, vláknobeton

Abstract
The aim of this paper is evaluation of the possibility to utilise fibre reinforced sprayed concrete for
the primary lining of the Považský Chlmec Tunnel and comparison of such alternative design with the
realised standard solution. The paper also includes a short description of the encountered geotechnical
conditions and performed numerical modelling, which was necessary for determination of internal forces
in the designed underground structure. The evaluation of fibre reinforced tunnel lining capacity is based
on international standards. The paper also contains additional information about tunnel linings from
fibre reinforced sprayed concrete such as standards and guidelines in the Czech Republic and abroad,
project experience from the Czech Republic and abroad, details about design and construction or relevant
laboratory testing.
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Tunnel, primary lining, fibre reinforced concrete
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1České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra geotechniky, Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6, Česká
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1 ÚVOD
V České republice a na Slovensku se stříkaný vláknobeton využívá pro primární ostění tunelů velmi zřídka.
V zahraničí to ovšem neplatí, jedná se o zcela běžnou technologii, která nabízí spoustu výhod oproti
standardnímu řešení. Přidaná vlákna ve stříkaném betonu mohou v určitých případech nahradit konvenční
vyztužení, které sestává z příhradových rámů a prutové výztuže. Pokud to geotechnické podmínky dovolí,
tak návrh ostění ze stříkaného vláknobetonu může vést k jednoduší a rychlejší výstavbě tunelů.

HOCHTIEF CZ zvažoval během výstavby využití stiříkaného vláknobetonu pro tunel Považský Chlmec.
Tato myšlenka plynule ze dvou důvodů. Prvním důvodem byly velmi příznivé geotechnické podmínky
pro ražbu a druhým smluvní nastavení projektu pomocí „žlutého fidicu“. Tento typ smlouvy dovoluje
zhotoviteli se svým projektantem v rámci určitých pravidel optimalizovat technické řešení s cílem snížit
výrobní náklady a čas výstavby. Tunel byl nakonec realizován standardním způsobem z důvodu nedostatku
času pro přípravu a zajištění všech formálních náležitostí alternativního návrhu. Nicméně z technického
hlediska byl návrh připraven do značného detailu. Tento článek přibližuje poznatky zjištěné během přípravy
alternativního řešení.

2 TUNEL POVAŽSKÝ CHLMEC
Tunel Považský Chlmec se nachází na čerstvě zprovozněném úseku dálnice D3 při severním okraji Žiliny
na Slovensku. Nový úsek dálnice s celkovou délkou 4250 m nejprve překračuje vodní nádrž Hričov dvěma
mostními estakádami. Dále úsek pokračuje dvoukilometrovým tunelem ze západního portálu k východnímu.
Na východní portál navazují další dvě estakády přes řeku Kysucu.

Ražba dvou-tubusového tunelu začala v lednu 2015 a byla dokončena v srpnu 2016. Tunel byl ražen
pomocí Nové rakouské tunelovací metody s horizontálním členěním čelby (kalota, opěří a dno). Hloubené
úseky se nachází, kromě západního a východního portálu, také ve středové jámě. Ražba tunelu byla
specifická tím, že napnutý harmonogram vyžadoval ražbu až ze šesti čeleb najednou (Obr. 1). Při zohlední
délky tunelu lze tvrdit, že se jedná nepochybně o raritu.

Tunel byl v největší míře ražen v relativně únosném horninovém masivu s vysokým nadložím (v ně-
kterých částech až 120m). Tenká vrstva stříkaného betonu v těchto geotechnických podmínkách tvořila
především bezpečnostní funkci.

Zastižený masiv je tvořen flyšovým souvrstvím jílovců, pískovců a slepenců, poškozených vrásněním
a tektonickou činností. Masiv byl rozčleněn pro účely návrhu do několika typů podle pevnosti, četnosti
diskontinuit, propustnosti atd. Inženýrskogeologickým průzkumem byly definovány pro ražbu čtyři kvazi-
homogenní celky (M1, M2, m3 a nejhorší typ M4).

3 NÁVRH A POSOUZENÍ VLÁKNOBETONOVÉHO OSTĚNÍ
Pro výpočet vnitřních sil v primárním ostění byla využita numerická analýza softwarem Plaxis 2D.
Vypočtené vnitřní síly závisí především na geotechnických podmínkách v daném řezu a tuhosti primárního
ostění.

Pro ražbu bylo navrženo 8 technologických tříd (TT 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3 a MP1). Navržené
třídy se liší tloušťkou ostění, počtem výztužných sítí, počtem a délkou svorníků, délkou záběru, maximálním
odstupem pracovišť (kalota, opěří, dno) a způsobem vyztužení dna.

Posouzení vláknobetonového ostění bylo provedeno pro tři technologické třídy ve třech řezech tunelu.
Maximální hodnoty vnitřních sil byly vypočteny pro technologické třídy TT 4.2, 5.1 a 6.2 s rozdílnou
tloušťkou primárního ostění (150mm, 200mm a 250mm). Pro každý řez byl vytvořen výpočetní model
s rozdílnými vstupními parametry (Obr. 2).

Posuzované fáze výstavby byly modelovány několika zatěžovacími stavby (Obr. 3). V provedených
výpočtech byl zohledněn také prostorový efekt při ražbě tzv. relaxací masivu. Ta závisí na délce záběru,
velikosti raženého profilu, geotechnických podmínkách a dalších faktorech.

Pro další analýzu byly vypočteny průběhy normálových sil a ohybových momentů v primárním ostění
(Obr. 4). Primární ostění tunelu je po celém obvodě zatíženo tlakem a v některých částech také relativně
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malým ohybem. Jedná se o typické průběhy vnitřních sil pro ostění tunelů v obdobných geotechnických
podmínkách (jedná se o skalní prostředí s vysokým nadložím). Tento typ zatížení je vhodný pro návrh
vláknobetonového ostění, které má omezenou únosnost v porovnání se standardním vyztužením tvořené
prutovou výztuží.

Únosnost vláknobetonového průřezu
Současné smluvní podmínky projektů často vyžadují návrh podle platných norem a předpisů. V České
republice a na Slovensku jsou základními předpisy pro návrh stavebních konstrukcí Eurokódy. Norma pro
navrhování betonových konstrukcí (Eurokód 2) však neposkytuje žádnou oporu pro výpočet únosnosti
vláknobetonu.

Z tohoto důvodu byl výpočet proveden v několika krocích. Nejprve byla pro porovnání vypočtena
únosnost železobetonového průřezu (realizovaný návrh). Dále byla vypočtena únosnost prostého betonu
a na konec byl zohledněn vliv přidaných vláken podle zahraničních předpisů. V provedených výpočtech bylo
postupováno podle mezinárodního předpisu Model Code 2010 (výsledky uvedené v tomto článku) a dále
také pro porovnání podle rakouských směrnic Richtlinie Spritzbeton a Richtlinie Faserbeton. Hlavním
rozdílem mezi uvedenými předpisy je přístup k určení residuální tahové pevnosti v tahu za ohybu, která
je základní veličinou vstupující do výpočtu únosnosti vláknobetonového průřezu (Obr. 5).

Cílem výpočtu únosnosti prostého betonu bylo určení míry vlivu vláken. Navržené vláknobetonové
ostění vyhovělo bez pozitivního vlivu přidaných vláken pro třídy 4.2 a 5.1. V případě třídy 6.2 návrhové
zatížení překročilo hranice interakčního diagramu (Obr. 6).

Výpočet únosnosti průřezu s vlivem vláken byl proveden podle zásad Eurokódů s aplikačními pravidly
převzatých ze zahraničních předpisů. Výsledky byly pro oba zahraniční předpisy obdobné.

Vliv přidaných vláken do betonové směsi ovlivňuje mechanické vlastnosti výsledného produktu. Vlák-
nobeton je kompozitní materiál, který po vzniku trhliny dokáže přenášet určité residuální napětí v tahu za
ohybu. Hodnota tohoto napětí závisí na typu vláken, dávkování, soudržnosti betonu s rozptýlenými vlákny
atd. V provedených výpočtech byl navržen vláknobeton s residuální pevností v tahu za ohybu 1,5 MPa.
Jedná se o hodnotu, kterou je třeba prokázat na použité vláknobetonové směsi trojbodovou ohybovou
zkouškou na nosnících podle normy EN 14651. Z výsledků zkoušek na již realizovaných zahraničních
tunelových projektech lze tvrdit, že se jedná o běžně dosahovanou pevnost stříkaného vláknobetonu
s dávkováním 25 – 45 kg/m3 ocelových vláken nebo 4 – 6 kg/m3 polymerových vláken. Se zavedením této
hodnoty do výpočtu únosnosti navržené vláknobetonové ostění vyhovělo (Obr. 7).

Zkoušky vláknobetonových vzorků
Mechanické vlastnosti stříkaného vláknobetonu lze určit zatěžovacími zkouškami. Kromě běžných zkoušek,
které se provádějí na betonových vzorcích, se u vláknobetonu zjišťuje také energetická absorpce na
panelových vzorcích nebo pevnost v ohybu na nosnících.

Zkouška energetické absorpce panelu je praktická z toho důvodu, že simuluje oblast primárního ostění
mezi svorníky, která je zatížená nestabilním blokem horniny. Oběma zkouškami se posuzuje nejen únosnost,
ale také houževnatost.

4 POROVNÁNÍ ALTERNATIVNÍHO NÁVRHU
S REALIZOVANÝM ŘEŠENÍM

Provedenými výpočty bylo prokázáno, že je možné pro všechny technologické třídy navrhnout vláknobeto-
nové primární ostění se stejnou tloušťkou jako při standardním realizovaném řešení (150mm, 200mm
a 250 mm). Na základě těchto výsledků lze obě řešení komplexně porovnat.

Zásadní motivací pro využití stříkaného vláknobetonu pro primární ostění tunelů plyne z možné časové
úspory při ražbě. Nová rakouská tunelovací metoda sestává z cyklických operací, které na sebe navazují
v každém záběru. Časová úspora při ražbě plyne z vypuštění pracné a relativně nebezpečné činnosti
stavění ocelových rámů a vázání prutové výztuže (Obr. 8) a (Obr. 9).

Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že návrh vláknobetonového ostění nemusí být vždy efektivní.
V nepříznivých geotechnických podmínkách pro ražbu stříkaný vláknobeton nemusí plnohodnotně nahradit
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stadardní řešení s prutovou výztuží. V daném případě bylo vypočteno, že přidaná vlákna zvýšila únosnost
průřezu velmi málo v porovnání s prostým betonem (přibližně o 5%). Proto je třeba vždy provést
podrobnou analýzu pro každý projekt a komplexně porovnat obě řešení. Při návrhu je také nutné zohlednit
možnosti dodavatelů betonových směsí, zkušenosti techniků a dělníků na stavbě s novými technologiemi,
přístup investora k inovativním postupům atd. Hlavní výhody a nevýhody alternativního řešení jsou
přehledně shrnuty v následující (Tab. 1).

Tab. 1 Výhody a nevýhody alternativního řešení
Výhody Nevýhody
Časová úspora (milníky, konkurenceschopnější nabídka
do soutěže, možné nižší výrobní náklady)

Vyšší cena materiálu

Vyšší bezpečnost výstavby (dělníci nemusí stavět rámy
a vázat sítě pod nezajištěným masivem)

V nevhodných geotechnických podmínkách stříkaný
vláknobeton nemůže plně nahradit standardní řešení
s prutovou výztuží

Vhodnější pro komplikované tvary podzemního díla
(propojky, tunelová křížení)

V případě, že je vyžadováno sekundární ostění s izolací,
tak je nutné dodržet přesnost výrubu a více profilovat

Vyšší kvalita nastříkané vrstvy betonu (vyhnutí se
stínování za prutovou výztuží)

V případě, že jsou navržena ocelová vlákna, tak je
třeba aplikovat pod izolaci tenký ochranný přestřik
bez drátků

Úspora oceli (životní prostředí) Další požadavky na průkazní zkoušky (na panelech
nebo nosnících)

5 ZÁVĚR
V předkládaném článku byly zohledněny časové a ekonomické výhody využití stříkaného vláknobetonu
pro primární ostění konkrétního tunelu. Na základě provedených výpočtů bylo zjištěno, že alternativního
řešení by bylo pro tento projekt výhodnější než standardní řešení. Hlavní výhoda alternativního řešení
plyne ze značných časových úspor. Celkem se jedná o snížení doby výstavby přibližně o 16% celkového
času ražeb. Z časové úspory plyne i snížení výrobních nákladů na výstavbu, které bylo vypočteno v daném
případě přes 6% celkové ceny raženého díla.
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Obrázky

Obr. 1 Podélné schéma tunelu Považský Chlmec.

Obr. 2 Analyzované řezy se vstupními parametry pro výpočet.

Obr. 3 Zatěžovací stavy výpočtu.

Obr. 4 Vypočtené vnitřní síly v primárním ostění tunelu.

Obr. 5 Princip výpočtu únosnosti průřezu (prutová výztuž, prostý beton a vláknobeton).
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Obr. 6 Posouzení únosnosti bez vlivu přidaných vláken (TT 6.2).

Obr. 7 Posouzení únosnosti s vlivem přidaných vláken (TT 6.2).

Obr. 8 Průměrné časy cyklických operací ražby NRTM a vypočtená průměrná rychlost postupu pro
standardní řešení.

Obr. 9 Průměrné časy cyklických operací ražby NRTM a vypočtená průměrná rychlost postupu pro
alternativní řešení.
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STANOVENIE ÚNOSNOSTI PILÓTOVÝCH
ZÁKLADOV NA ZÁKLADE VÝSLEDKOV

STATICKEJ PENETRAČNEJ SKÚŠKY

ESTIMATION BEARING CAPACITY OF PILE FOUNDATION ON
RESULTS CONE PENETRATION TEST

Filip Gago*,1, Martina Holičková1

Abstrakt
Penetračné terénne testovanie zemín je využívané od realizácie inžinierskogeologického prieskumu, až po
výpočty sadania terénu, stabilitné výpočty svahov alebo rizikové analýzy. Najčastejšie používané v praxi je
však ako metóda pre určovanie rôznych parametrov zemín, ktoré vstupujú do ďalších analytických alebo
numerických výpočtov. Pomocou získaných parametrov sa dajú dopočítať únosnosti plošných a hlbinných
základových konštrukcií; ide o tzv. „nepriame“ stanovenie únosnosti z výsledkov penetračného sondovania.
Výsledky in-situ testovania však môžu byť použité aj „priamo“ na výpočet únosnosti hlbinných pilótových
základov, pričom toto priame určovanie únosnosti pilót používa pre výpočet nameraný penetračný
odpor zemín. Výsledky dynamického penetračného sondovania sa využívajú pre návrh baranených pilót
a stanovuje sa nimi únosnosť pri vháňaní pilót do zeminy. Statické penetračné skúšky na rozdiel od
dynamických sú však vhodnejšie pre návrh pilótových základov, ktoré sa nebarania a teda nedochádza
pri ich realizácii k dynamickému zaťažovaniu zemín. Predložený článok sa zaoberá navrhovaním pilót
a porovnávaním ich únosnosti na základe vybraných výpočtových metód, ktoré využívajú výsledky
statického penetračného sondovania.

Klíčová slova
Statická penetračná skúška, únosnosť, pilóty, penetračný odpor q

c

, základy

Abstract
Field penetration testing soils is in practice the most often used as a method for determining the parameters
of soils, that enter into other analytical or numerical calculations. Using the acquired parameters, can be
calculated the capacities shallow and depth of the foundation structures. In-situ test results can be used
"directly"on calculation of bearing capacity of deep pile bases. Results of dynamic penetration probing
can be utilized on the design of driven piles. Static penetration tests are more suitable for the design of
pile foundations, which they don�t drive and therefore there is no dynamic loading of the soil during their
implementation. Presented Article deals with designing piles and comparing their load capacity based on
selected computations methods that use the results of static penetration probing.
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Cone penetration test, bearing capacity, piles, tip resistance q
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, founadtion
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1 ÚVOD
Navrhovanie hlbinných základových konštrukcií si vyžaduje poznanie základovej pôdy a horninového
prostredia, v ktorom pôsobí prenášané zaťaženie z vyššie položených stavebných konštrukcií. Dôkladné
poznanie geologického prostredia slúži pre bezpečné a hospodárne založenie stavebných objektov. Napriek
tomu, že geologický prieskum je ekonomicky nákladný a časovo náročný, má nezastupiteľnú úlohu v systéme
stavebného zámeru, projektu a realizácie stavby. Na rozdiel od plošných základov sa nekladie tak veľký
dôraz na odoberanie neporušených vzoriek zemín a na množstvo laboratórne získaných hodnôt pevnostných
parametrov zemín. Značná pozornosť však musí byť venovaná stanoveniu konzistencie súdržných zemín,
uľahnutosti nesúdržných zemín a prostej tlakovej pevnosti skalných a poloskalných hornín. Pre určenie
indexových vlastností zemín, konzistencie a uľahnutosti, je vhodné využiť pri prieskumných prácach
penetračné skúšky zemín. V prípade použitia dynamickej penetračnej skúšky je nutné vždy poznať
geologický profil okolia sondy zistený jadrovým vŕtaním. Nevýhodou penetračného sondovania môže byť
nízka priestupnosť podložím, kedy pomerne malá prekážka vo forme odolnej horniny často znemožní ďalšie
pokračovanie pri penetrovaní alebo neprípustne ovplyvní výsledky [3].

2 POSTUPY VÝPOČTU ÚNOSNOSTI
Pohľad na sondu statickej penetračnej súpravy a jej sútyčie môže mať podobnosť s pilótou, pričom kužeľ
sondy je považovaný za pätu pilóty a namerané bočné trenie na oceľovej manžete sa dá prirovnať treniu
na plášti pilóty. Analytické výpočty únosnosti pilót sa preto môžu realizovať pomocou klasických postupov
teórie mechaniky zemín. t.j. pomocou „nepriamo“ získaných parametrov z CPT sondovania s

u

, K
0

, �
ef

, ↵
a � faktor alebo sa únosnosť môže stanoviť z „priamo“ nameraných hodnôt odporov na hrote q

c
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f
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plocha plášťa pilóty pre každú vrstvu zeminy [m2].

Vyššie uvedené rozdelenie postupov výpočtu znázorňuje (Obr. 1).

„Priamy” postup
Pomocou priamych metód sa môžu využiť výsledky in-situ testov pre analýzu a návrh základov bez
hodnotenia akýchkoľvek charakteristických parametrov zemín. Použitie priamych metód je ale zvyčajne
založené na empirických alebo semiempirických vzťahoch. Každá z priamych metód bola vyvinutá pri
rôznych podmienkach ako je typ pilót, alebo druh zeminy.

Nórsky geotechnický inštitút (NGI) vytvoril priamu empirickú metódu k posudzovaniu únosnosti pilót.
Návrhové rovnice v roku 2001 aktualizoval Powell, ktorý vytvoril databázu 63 zaťažovacích skúšok pilót.
Pomocou týchto testov odvodil vzťah pre trenie na plášti f

p
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=
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=15, avšak v rozložených, tvrdých
ílovcoch môže nadobúdať hodnotu 25 až 35 [11]. Priame hodnoty k
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[3]. Pre určenie k
2

v danom geologickom prostredí bolo N
kt

stanovené štatistickou analýzou na hodnotu
24 pre íly tvrdej konzistencie (až ílovce). Hodnota súčiniteľa N

kt

má obmedzenú platnosť na lokalitu,
ktorá sa vyskytuje z hľadiska geologického členenia v komjatickej priehlbine. [7]

„Nepriamy” postup
V rámci nepriamych metód sa z nameraných in-situ testov použijú údaje na odhad parametrov zemín tak,
že vstupujú do teoretických modelov, ktoré vypočítajú únosnosť pilót alebo deformačnú odozvu. Z nich sa
počíta jednotkový odpor plášťa pilóty f
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Výpočet podľa EC7
Výsledná zvislá únosnosť pre osamelú pilótu sa vypočíta ako súčet únosnosti na plášti pilóty a únosnosti
päty pilóty. Únosnosť plášťa vychádza z teórie zemných tlakov a Mohr-Coulombovej rovnice šmykovej
pevnosti, kde hlavnú zložku pre výpočet f
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Návrhová únosnosť na plášti pilóty vplyvom trenia sa vypočíta podľa
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Jednotková únosnosť päty pilóty vychádza z výpočtu únosnosti plošného základu a počíta sa podľa
vzťahu
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Do vzťahu (9) vstupuje efektívna súdržnosť, ktorá sa nachádza pod pätou pilóty; súčinitele únosnosti
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, ktoré závisia sa efektívnom uhle vnútorného trenia, vážený priemer objemovej tiaže zeminy
nad pätou pilóty �
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, objemová tiaž zeminy pod pätou pilóty �
2

, a dĺžka pilóty L. Únosnosť päty pilóty sa
počíta prenásobením plochou päty pilóty a súčiniteľom závislým od dĺžky pilóty. Celý vzťah sa redukuje
parciálnym súčiniteľom spoľahlivosti:
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Pri opísanom postupe sa do výpočtu implementujú parciálne súčinitele spoľahlivosti, ktoré ovplyvňujú
výsledok výpočtu.
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Súčinitele sa delia na 3 skupiny:

• súčinitele vplyvu zaťaženia – skupina A1,

• súčinitele pre redukovanie pevnostných parametrov – M1,

• súčinitele pre redukovanie dielčích únosností – R2.

Výsledná únosnosť pilóty je súčtom únosnosti na päte a trenia na plášti

R
v,d

= R
b,d

+R
s,d

[kN] (9)

Pilóta CPT (EC7)
Výpočtový postup bol stanovený podľa EN 1997-2, ktorý stanovuje najväčšie napätie v päte pilóty, čiže
maximálnu únosnosť päty p

max,pata

pre každú penetračnú skúšku podľa nasledujúceho vzorca:
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pričom p
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↵
p

súčiniteľ typu pilóty [-],
� súčiniteľ, ktorý zohľadňuje tvar pilóty [-],
s súčiniteľ, ktorý zohľadňuje tvar päty pilóty [-],
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priemerné hodnoty penetračných odporov viz (Obr. 3) [MPa].

Pri počítaní únosnosti pilót inštalovaných v súdržných zeminách sa uvažuje aj s prekonsolidáciou
zemín, prípadne s odľahčením zeminy vplyvom výkopu stavebnej jamy. Sila, ktorú prenáša päta pilóty sa
stanovuje potom zo vzorca:

F
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kde A
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plocha päty pilóty [m2].

Prenášané napätie plášťom sa počíta podľa vzťahu:
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intervale. Maximálna sila, ktorú prenáša plášť je súčtom všetkých dĺžok pilóty s príslušný prenosom
zaťaženia prenásobená obvodom plášťa pilóty
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4L  dĺžka rozšírenej päty pilóty (ak je rozšírená),

z hĺbka vo vertikálnom smere (kladná smerom do hĺbky).

Maximálna únosnosť pilóty v tlaku sa skladá z

F
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= F
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+ F
max,plast

[MN] (14)

Vyššie uvedené postupy sú jednotné v tom, že každý z nich uvažuje s prenášaním zaťaženia čiastočne
trením plášťa pilóty o horninové prostredie a čiastočne s prenášaním zaťaženia cez pätu pilóty.
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3 POLOHA PENETRAČNÝCH TESTOV
Záujmové územie sa nachádza vo východnej časti Nitrianskeho samosprávneho kraja a zároveň v severo-zá-
padnej časti Levického okresu, ktorý susedí s okresmi Nitra a Zlaté Moravce, juhozápadne od Kozmálovských
vrchov, ktoré sú súčasťou Štiavnických vrchov okolo Hrona. Letecký pohľad na lokalitu je na (Obr. 4).

Základy vzniku územia sa síce datujú už od vrchného tortónu, ale rozhodujúcou dobou vzniku
je pliocén. Vytváranie jednotnej panvy sprevádzal silný subsekventný a po jej konsolidácii aj finálny
vulkanizmus, najmä v priestore dôležitých hlbinných zlomov v jej podloží. Mladšiu výplň panvy tvoria
hlavne pliocénne sedimenty, ďalej sarmat a tortón so silnou vulkanickou prímesou. Prevládajú pestré
pelitické série tvorené ílmi a vápnitými ílmi s polohami piesku až pieskovca alebo štrkov a zlepencov.
Mocnosť sedimentov je najčastejšie v stovkách metrov. Pôdorysné rozmiestnenie sond je zreteľné z (Obr. 5).
Podrobná preskúmanosť územia bola potrebná kvôli dôkladnému zisteniu geologického rozhrania vrstiev,
prípadne výskytu poruchových zón alebo zlomov.

4 ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV
Výsledky výpočtov únosnosti pilót podľa uvedených metodík ukazujú výrazné rozdiely v prenášaní
zaťaženia plášťami pilót ale tak isto aj pätami pilót. Na (Obr. 6) môžeme vidieť prenášanie zaťaženia
plášťami pilót, rozdiely medzi distribúciou zaťaženia medzi jednotlivými metodikami a medzi skúškami sú
niekoľko násobné.

Na (Obr. 6) vidieť maximálne hodnoty, ktoré sú pri zaťažení prenášané plášťom pilóty podľa priameho
postupu (podľa Powella) a naopak, najmenšie hodnoty vznikajú pri výpočte podľa EC7 časti 2 (Pilota
CPT). (Obr. 7) predstavuje inverziu k (Obr. 6), čo je potrebné na to, aby sa vyrovnali rozdiely v prenášaní
zaťaženia plášťom pilóty. Celkové prenášanie zaťaženia (Obr. 8) pilótami je superpozícia jednotlivých
výsledkov, čo je prenášanie plášťom a pätou pilóty. Už výsledky na (Obr. 6) predpovedali, ktorá metodika
bude prenášať najväčšie zaťaženie, jedná sa o priame navrhovanie pilót podľa Powella, ktorého metodika
používa pre výpočet tzv. „surové“ dáta. Ostatné tri predstavené výpočtové postupy sú konzervatívnejšie,
únosnosť pilót je v extrémnych prípadoch polovičná, v rámci porovnania jednej penetračnej skúšky, čo je
výrazný rozdiel.

5 ZÁVER
Z predloženého príspevku vyplýva, že metódy pre navrhovanie pilót vykazujú značné rozdiely únosnosti
pilót v kvázi homogénnom geologickom prostredí. Dôležité je myslieť aj na fakt, že návrhové metódy sú
použité na I. medzný stav, čo je medzný stav únosnosti. Ak by boli pilóty posudzované na II. medzný stav
používateľnosti, s vysokou pravdepodobnosťou by nevyhoveli. V budúcnosti by sa mohla prepočítať daná
úloha za rovnakých podmienok aj metódou konečných prvkov, bolo by zaujímavé sledovať akú silu prenesú
jednotlivé pilóty a vlastne pri akom sadnutí. V literatúrach je nespočetné množstvo uvedených postupov
a návodov na to, ako správne navrhovať pilóty v rôznych geologických podmienkach. Výber správnej
metodiky by sa mal ešte pred výstavbou overiť priamo in-situ statickou zaťažovacou skúškou na modelovej
pilóte, ktorá overí predpoklady projektanta a vyhodnotí, či bol návrh efektívny, predimenzovaný alebo
podhodnotený. Správa z výsledkov statickej zaťažovacej skúšky by tvorila podklad pre operatívnu zmenu
v projektovej dokumentácii na realizáciu stavby. V súčasnosti sa v praxi realizujú statické zaťažovacie
skúšky len v minimálnej miere, čo je na škodu projektanta, lebo sadanie pilóty môže iba výpočtom
navrhnúť, overené bude až po realizácii stavby. Taktiež je to na škodu investora, keďže predimenzovaný
projekt zakladania znižuje ekonomickú efektívnosť stavebnej konštrukcie.
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Obrázky

Obr. 1 Postupy výpočtu únosnosti pilóty.

Obr. 2 Reprezentatívna totálna šmyková pevnosť v oblasti päty pilóty.
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Obr. 3 Stanovenie hodnôt penetračných odporov.

Obr. 4 Letecký snímok na lokalitu.
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Obr. 5 Zobrazenie geologických diel v pôdoryse.

Obr. 6 Porovnanie plášťovej únosnosti pilót.

Obr. 7 Porovnanie únosnosti na pätách pilót.

Obr. 8 Celková únosnosť pilót.
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ANALÝZA VÝSLEDKOV LABORATÓRNYCH
EXPERIMENTOV A NUMERICKÝCH MODELOV

ANALYSIS OF THE RESULTS OF LABORATORY EXPERIMENTS
AND NUMERICAL MODELS

Karina Fábryová Chalupková*,1

Abstrakt
Uvedený príspevok sa zoberá stanovením vstupných parametrov pre šesticu materiálových modelov
zemín na základe výsledkov laboratórnych skúšok. Kalibrovanie vstupných parametrov pre materiálové
modely a overenie vplyvu použitých materiálových modelov na výsledky časového vývoja stláčania zeminy
bolo vykonané na základe výsledkov vlastného realizovaného experimentu. Laboratórnymi skúškami boli
stanovené indexové, fyzikálne, pevnostné a deformačné vlastnosti zeminy. Oedometrická skúška bola
vykonaná na rekonštituovaných vzorkách, ktoré boli pripravené so štyrmi rozličnými vlhkosťami, čím
sa dosiahlo, že bolo možné sledovať aj vplyv konzistenčného stavu zeminy na vhodnosť, resp. nevhodnosť
materiálového modelu. Následne bola v programe Plaxis 2D analyzovaná oedometrická skúška zeminy.
Numerický model zodpovedal realizovanej oedometrickej skúške. Výsledky časového vývoja stláčania
dosiahnuté s použitím šiestich materiálových modelov boli porovnané s výsledkom oedomterickej skúšky.

Klíčová slova
Laboratórne skúšky, oedometrická skúška, materiálové modely, časový vývoj sadania

Abstract
This paper deals with setting input parameters for six material models of soil, based on the results of the
laboratory tests. The calibration of the input parameters for the material models and the verification
of the influence of the applied material models on the results of the time development of the soil compression
was made based on the results of the own experiment. Laboratory tests have determined the index, physical,
strength and deformation properties of the soil. The oedometer test was performed on reconstituted
soil samples prepared with four different humidities, there was achieved the effect of soil consistency
on the suitability or unsuitability of the material model. Subsequently, the oedometer soil test was analyzed
in the Plaxis 2D program. The numerical model corresponds to the realized oedometer test. The results
of the time development of compression achieved by using of six material models were compared with
the result of the oedemeter test.
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Laboratory tests, oedometer test, material models, time development of compression
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1 ÚVOD
Často sa stáva, že výsledky geotechnického prieskumu nie sú dostatočné a neposkytujú projektantovi všetky
potrebné informácie o podloží. Problémom pokročilejších materiálových modelov je absencia vstupov
pre numerický model na základe výsledkov prieskumu. Uvedený príspevok sa zoberá stanovením vstupných
parametrov pre šesticu materiálových modelov zemín a overenie ich vhodnosti. Jedná sa lineárne pružný
materiálový model, Mohr – Coulombov model (MC), Hradening Soil model (HS), Modifikovaný Cam Clay
model (MCC), Soft Soil model (SS) a Soft Soil Creep model (SSC). Kalibrovanie vstupných paramet-
rov pre materiálové modely a overenie vplyvu použitých materiálových modelov na výsledky časového
vývoja stláčania zeminy bolo z tohto dôvodu vykonané na základe výsledkov vlastného realizovaného
experimentu. Ten pozostával z realizácie oedometrickej skúšky, ktorá je považovaná za modelovú skúšku
jednodimenzionálnej konsolidácie.

2 VYKONANÉ LABORATÓRNE SKÚŠKY
Laboratórne skúšky zemín boli realizované na zemine odobratej z lokality R1 Nitra – Východ. Geotechnický
prieskum bol realizovaný dvoma vrtmi do hĺbky 10 metrov a 15 metrov. V rámci realizácie laboratórnych
skúšok boli zisťované indexové, fyzikálne, pevnostné a deformačné vlastnosti zeminy. Za účelom zistenia
uvedených vlastností zemín boli realizované nasledovné skúšky – hustomerná skúška, stanovenie medze
tekutosti, stanovenie medze plasticity, pyknometrická skúška, oedometrická skúška, šmyková skúška.
Pevnostné a deformačné vlastnosti zeminy boli zisťované na rekonštituovaných vzorkách, preto bola daná
zemina pred zahájením skúšok vysušená v sušičke a rozmletá. V uvedenom príspevku sú podrobnejšie
prezentované výsledky oedometrickej skúšky.

Na základe stanovenia indexových a fyzikálnych vlastností bola daná zemina na základe normy
STN 72 1001 (2010) a diagramu plasticity zatriedená ako íl s vysokou plasticitou - F8 - CH.

Pri určovaní vstupných parametrov pre materiálové modely zemín a verifikácii ich vhodnosti, je
potrebné zohľadniť aj konzistenčný stav zeminy, nakoľko niektoré materiálové modely sú vyvíjané
pre určitý konzistenčný stav (napr. Soft Soil model je určený pre zeminy mäkkej konzistencie). Pevnostné
a deformačné vlastnosti zeminy boli stanovené oedometrickou skúškou a šmykovou skúškou. Tieto skúšky
boli realizované na rekonštituovaných vzorkách. Vzorky boli pripravené so 4 rozličnými vlhkosťami:
w= 12%, 20%, 30%, 40%, aby bolo možné sledovať vplyv konzistenčného stavu zeminy na vhodnosť
materiálových modelov, ako aj pripraviť vzorku vhodnú pre Soft Soil a Soft Soil Creep model.

Zemina s požadovanými vlhkosťami bola zhutnená predpísaným spôsobom pomocou skúšky Proctor
štandard. Na základe skúšky Proctor štandard bola stanovená objemová hmotnosť zeminy vlhkej a zeminy
po vysušení. Z takto zhutneného valca zeminy boli vyrezané skúšobné vzorky pre šmykovú a oedometrickú
skúšku (Obr. 1). Merná hmotnosť, pórovitosť a číslo pórovitosti boli stanovené na základe pyknometrickej
skúšky.

Celkovo bolo realizovaných 8 oedometrických skúšok - z každej vlhkosti boli realizované dve oedomet-
rické skúšky. Skúšobná vzorka mala štandardné rozmery – výška vzorky bola 30 mm a priemer vzorky
100 mm. Vzorky boli opatrené z oboch strán filtračnými papierikmi aby neprišlo k zatláčaniu jemných
zŕn do drenážnych doštičiek. Vlhkosť v komore bola udržovaná pomocou navlhčenej vaty. Pri skúške
boli použité vo fáze priťažovania nasledovné hodnoty normálových napätí: � = 50, 100, 200, 300, 400,
500 kPa. Pre odľahčovaciu vetvu: � = 500, 400, 300, 200, 100, 50 kPa. Pre vytvorenie hysteréznej slučky
bol opakovaný cyklus odľahčovania a priťažovania 50 – 500 kPa. Za výslednú hodnotu oeodmetrického
modulu, indexu priťaženia a opätovného odľahčenia bol považovaný priemer z dvoch meraní.

3 REALIZÁCIA NUMERICKEJ ANALÝZY NA ZÁKLADE
VÝSLEDKOV LABORATÓRNYCH SKÚŠOK

Na základe výsledkov oedometrickej skúšky boli vyhodnotené časové priebehy stláčania (Obr. 2), kompresné
krivky (Obr. 3) a závislosti čísla pórovitosti e � ln� (Obr. 4). Obrázky časového priebehu stláčania,
kompresná krivka a závislosti čísla pórovitosti e� ln� sú znázorné na uvedených obrázkoch pre vzorku 3.
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Oedometrické moduly boli vyhodnotené z kompresných kriviek, tie tvorili vstupy pre lineárne pružný
materiálový model, Mohr – Coulombov model a Hardening Soil model. Referenčné moduly (E

oedref

, E
50ref

,
E

urref

) boli stanovené pri referenčnom napätí p
ref

= 100 kPa. Pri vyhodnotení parametrov �,  pre
modifikovaný Cam Clay sa vychádzalo zo závislosti e�ln� (Obr. 4). Parametre pre Soft Soil (�⇤,K⇤) model
boli stanovené na základe zmeny objemu vzorky, teda sa vychádzalo zo závislosti pomernej deformácie
✏� ln�. Vstupy (deformačné parametre) pre jednotlivé materiálové modely sú uvedené v tabuľke.

Tab. 1 Deformačné parametre pre jednotlivé materiálové modely.
Materiálový Lineárne pružný Hardening soil Modifikovaný Soft Soil
model Mohr - Coulomb

E
oed

E
oed,el,500�300 E

oedref

E50ref E
urref

�  �* *
Vzorka [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [-] [-] [-] [-]
vzorka 1
w=14,2 % 7233 288236 9772 12215 29316 0,0502 0,0075 0,0299 0,0045
vzorka 2
w=22,1 % 8748 46466 9346 11682 28037 0,0588 0,0116 0,0356 0,0048
vzorka 3
w=30,3 % 4397 54054 2863 3578 8588 0,128 0,0107 0,0724 0,006
vzorka 4
w=43 % 3407 39216 1275 1594 3825 0,1861 0,0169 0,0864 0,0136

S vyššie uvedenými vstupnými parametrami bola následne pomocou numerického modelovania v SW
Plaxis 2D analyzovaná oedometrická skúška zeminy. Pri analýze oedometrickej skúšky bolo použitých šesť
spomínaných materiálových modelov. Numerický model zodpovedal realizovanej oedometrickej skúške – to
znamená, že ako modelované zaťaženia boli použité zaťažovacie stavy z realizovanej oedometrickej skúšky
(� = 50, 100, 200, 300, 400, 500 kPa, pre odľahčovaciu vetvu: � = 500, 400, 300, 200, 100, 50 kPa). Doba
pôsobenia jedného zaťažovacieho stavu zodpovedala času pôsobenia daného zaťaženia pri oedometrickej
skúške. Výsledky časového vývoja stláčania dosiahnuté s použitím šiestich materiálových modelov boli
porovnané s výsledkom oedomterickej skúšky (Obr. 5) až (Obr. 8).

4 ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV NUMERICKEJ ANALÝZY
Pre vzorku 1a 2 (vzorky s vlhkosťami 14,2 % a 22,1 %) sa ako najmenej vhodný materiálový model ukázal
MCC model a SS a SSC model – pri SS modeloch bol tento trend očakávaný nakoľko tieto modely sú
vyvíjané pre vzorky mäkkej konzistencie, čomu pri týchto dvoch vzorkách nezodpovedal ich fyzikálny stav.
Pri vzorke 1, pomerne dobrú zhodu vykazuje HS model a pri druhej vzorke lineárne pružný a MC model.
Pri vzorkách 3 a 4, čo boli vzorky s 30,3 % a 43 % vlhkosťou, sa opäť ako najmenej vhodným pri obidvoch
vzorkách ukázal MCC model. Pri vzorke 3 dobrú zhodu vykazuje MC model, HS model a SSC model.
Pri tejto vzorke bola očakávaná lepšia zhoda merania so SS modelmi. Tá sa dosiahla až pri vzorke 4 so
43 % vlhkosťou, takže vysvetlením môže byť, že tretia vzorka s 30,3 % vlhkosťou ešte úplne nezodpovedala
konzistenčnému stavu pre SS model. Pri štvrtej vzorke pomerne dobrú zhodu vykazoval aj HS model.

Na základe výsledkov tejto analýzy bolo zisťované, čo viedlo k rozptylu, resp. väčším odchýlkam
pri jednotlivých modeloch. Veľká odchýlka pri MCC je spôsobená tým, že materiálový model má pro-
blém s korektným uvažovaním počiatočnej tuhosti, nie je vhodný pre výpočty kde dochádza k malým
deformáciám. Je vhodný pri modelovaní v kritickej oblasti, teda v oblasti kde dochádza k porušeniu
zeminy a je vhodnejší tým pádom skôr pre vedecké modely ako pre praktické výpočty. Pri vzorke 3 a 4
bola očakávaná ešte lepšia zhoda so SS modelmi. Tu môže byť určitá nezhoda spôsobená tým, že väčšina
literatúr uvádza že parametre pre tento model sú stanovené na základe triaxiálnej skúšky, pričom môžu
byť stanovené aj z výsledkov oedometrickej skúšky. Keďže pri triaxiálnej skúške je trojosový stav napätosti
a pri oedoemtrickej skúške jednoosí (je zabránené bočnej deformácii) môže prísť k skresleniu objemovej
deformácie. Tento vplyv bude analyzovaný ešte ďalším výskumom.
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5 ZÁVER
V príspevku bola prezentovaná realizácia laboratórnych skúšok na vysokopalstickom íle triedy F8 – CH
a stanovenie vstupných parametrov pre materiálové modely, ktoré sú potrebné pre realizáciu výpočtových
modelov podložia. Dnes je samozrejmosťou využívanie geotechnických softvérov a používanie rôznych
materiálových modelov pri tvorbe výpočtového modelu. Avšak pri realizácii geotechnického prieskumu
sa stále stretávame s absenciou parametrov pre pokročilejšie modely. Na základe výsledkov prezentovaných
v článku bude zhodnotená vhodnosť resp. nevhodnosť jednotlivých materiálových modelov a budú
realizované numerické modely konštrukcií, kde bude sledovaný vplyv použitého materiálového modelu
pri časovom vývoji sadania stavieb, pričom jednotlivé výsledky budú porovnávané s dostupnými výsledkami
geotechnického monitoringu.
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Obrázky

Obr. 1 Vyrezané vzorky zeminy a.) pre oedometrickú skúšku b.) pre šmykovú skúšku.

Obr. 2 Časový priebeh stláčania pre vzorku 3.
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Obr. 3 Kompresná krivka pre vzorku 3.

Obr. 4 Závislosť e� ln� pre vzorku 3.

Obr. 5 Časový vývoj stláčania – vzorka 1.
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Obr. 6 Časový vývoj stláčania – vzorka 2.

Obr. 7 Časový vývoj stláčania – vzorka 3.

Obr. 8 Časový vývoj stláčania – vzorka 4.
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ANALÝZA CHOVÁNÍ ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ
V NESOUDRŽNÝCH ZEMINÁCH

ANALYSIS OF BEHAVIOUR OF SOLDIER PILE WALLS IN
UNCOHERENT SOIL

Marie Jančičková*,1

Abstrakt
K návrhu záporového pažení je mnohdy využíváno 2D numerické modelování či metoda závislých tlaků.
V případě numerického modelování je v inženýrské praxi okolní zemina nejčastěji popisována Mohr-
Coulombovým materiálovým modelem s ohledem na poměrně snadné získání pěti základních vstupních
parametrů. Tento článek je zaměřen na porovnání výsledků získaných 3D a 2D analýzou záporového pažení
v nesoudržných zeminách, kdy je zemina popisována jednak lineárním materiálovým modelem a jednak
materiálovými modely nelineárními. Prvním z nich je výše zmíněný lineárně pružný dokonale plastický
Mohr-Coulombův model a druhým je elasto-plastický model se zpevněním (Hardening Soil Model), který
oproti Mohr-Coulombovu modelu rozlišuje mezi prvotním přitížením a odtížením.

Klíčová slova
Záporové pažení, 3D analýza, 2D analýza, Mohr-Coulombův model, Hardening Soil Model

Abstract
For the design of soldier-pile walls is often used 2D numerical modeling or subgrade reaction method. In
the case of numerical analysis is a most common engineering practice to describe the soil by Mohr-Coulomb
material model. This model is used mainly because of simplicity of obtaining its five basic input parameters.
This paper focuses on comparison of results obtained by 3D and 2D analysis of soldier pile walls in
uncoherent soil, where the soil is described by both linear and nonlinear material models. First nonlinear
material model is the above mentioned elastoplastic Mohr-Coulomb model (without hardening) and second
is nonlinear elastoplastic model with plastic hardening (Hardening Soil Model), which compared with
Mohr-Coulomb model incorporates the effect of initial loading and unloading.

Keywords
Soldier pile walls, 3D analysis, 2D analysis, Mohr-Coulomb Model, Hardening Soil Model
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1 ÚVOD
Řešení záporového pažení, jakožto jednoho z nejčastěji využívaných způsobů zajištění stavebních jam, prošlo
v průběhu posledního století značným vývojem. Počáteční výpočty, využívající relativně jednoduchých
analytických řešení, v průběhu doby nahradila metoda závislých tlaků a následně i metoda konečných prvků.
Nutno však připomenout, že hovoříme-li o metodě konečných prvků v souvislosti se záporovým pažením,
pak se v inženýrské praxi setkáváme v drtivé většině případů pouze s rovinným řešením. Tento přístup ze
strany stavebních inženýrů je pochopitelný, vzhledem k časové i finanční náročnosti 3D modelování. Takové
řešení ovšem nahlíží na pažicí konstrukci jako na souvislou podzemní stěnu, jejíž tuhost je počítána pouze
z průřezových charakteristik zápor, jejich vzdálenosti a modulu pružnosti oceli. Vliv pažin je téměř vždy
zanedbáván. Získané výsledky tedy neodpovídají skutečnosti, neboť 2D model opomíjí fakt, že záporové
pažení je konstrukce nesouvislá, což se projevuje zejména pod dnem stavební jámy. Moderní 3D metody
nám poskytují možnost získat představu o skutečném chování konstrukce a o stavu napjatosti zeminy
v okolí záporového pažení. Dalším neméně důležitým faktorem, který má vliv na získané výsledky je použití
správného materiálového modelu. Nejvyužívanějším materiálovým modelem je Mohr-Coulombův model,
neboť jeho pět základních vstupních parametrů je do jisté míry snadno dostupných i pro inženýrskou praxi.
Využití pokročilých materiálových modelů však lépe vystihuje chování zemin a výsledky tak nabývají
reálnějších hodnot. Následující text popisuje chování záporového pažení a změny napjatosti okolního
prostředí. Model záporové stěny je vytvořen v suchém písku za využití lineárně elastického materiálového
modelu, nelineárního Mohr-Coulombova modelu a pokročilého Hardening soil modelu se zpevněním.

2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O 3D MODELU
Model vytvořený v programu Plaxis 3D reprezentuje tři pole záporového pažení stavební jámy hluboké
3,5 m. Zápory s osovou vzdáleností 2,0m jsou navrženy z profilu HEB 260 s patou vetknutou 7,5m pod
původní úroveň terénu, tj. 4,0m pod dno stavební jámy. Pažiny zhotovené z dřevěných hranolů mají
rozměry 0,25⇥ 0,1 m. Přesný model byl vytvořen v programu AutoCad a je zobrazen na (Obr. 1).

Záporové pažení je modelováno v dobře zrněném písku s použitím tří materiálových modelů, které jsou
popsány ve třetí kapitole.

Model záporového pažení je vytvořen za využití plošných stěnových prvků, které jsou použity jak
při modelování pažin tak při modelování ocelových zápor. V programu Plaxis 3D není možné modelovat
zápory pomocí nosníkových prvků, neboť zde lze definovat pouze délku a normálovou a ohybovou tuhost.
Není tedy možné definovat šířku zápory, a to má za následek, že pod dnem stavební jámy na ni nepůsobí
žádný pasivní odpor ani aktivní tlak a celá konstrukce se hroutí vlivem působení aktivního tlaku nad
dnem jámy. Zápory byly tedy modelovány dvěma druhy stěnových prvků: první sloužící pro definování
rozměrů a tuhosti stojiny a druhý pro definování pásnic tak, aby model přesně vystihoval chování zápory
a stav napjatosti v okolní zemině. Pro modelování pažin byl použit třetí stěnový prvek s odpovídajícími
vlastnostmi. Spojení zápory a pažiny bylo definováno jako kloubové, což dostatečně reprezentuje uložení
pažin. V neposlední řadě je třeba upozornit na to, že byly definovány kontaktní prvky mezi zeminou
a konstrukcí tak, aby nedocházelo ke vzniku nežádoucích a zároveň nereálných tahových namáhání.

Modelovaná oblast o rozměrech 20⇥ 6,26⇥ 30m byla rozdělena na několik částí, aby síť konečných
prvků mohla být postupně zjemňována v okolí pažicí konstrukce. Takto vytvořená síť je zobrazena na
(Obr. 2) a obsahuje více než 290 000 konečných prvků.

Postup výstavby je modelován v pěti fázích, přičemž první fází je fáze iniciační. Ve druhé fázi jsou
aplikovány zápory a dále je modelováno postupné hloubení stavební jámy včetně aplikace pažin.

3 POUŽITÉ MATERIÁLOVÉ MODELY
Prvním použitým materiálovým modelem je lineárně elastický (LE) model, který popisuje pouze pružné
přetváření. Ačkoli není tento model vhodný pro sledování deformací konstrukce a změn napjatosti
v zeminách, je využit pro srovnání výsledků s ostatními materiálovými modely. Dalším materiálovým
modelem je Mohr-Coulombův (MC) lineárně elastický dokonale plastický model, neboť patří v inženýrské
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praxi mezi nejvyužívanější. Oblibě se těší zejména pro výbornou dostupnost pěti základních vstupních
parametrů.

Program Plaxis 3D a 2D umožňuje uživateli zadat lineární nárůst modulu přetvárnosti a soudržnosti
se změnou hloubky. S ohledem na výsledky získané z laboratorních měření je zvyšován modul přetvárnosti
o 1,0 MPa na 1m hloubky s počátkem z = �5m.

Posledním použitým materiálovým modelem je pokročilý Hardening soil (HS) model s objemovým
a smykovým zpevněním. Tak jako u Mohr-Coulombova modelu jsou stavy napětí popsány základními
parametry smykové pevnosti, jimiž jsou úhel vnitřního tření, soudržnost a úhel dilatance. Tuhost zeminy je
oproti MC modelu popsána třemi referenčními moduly: referenčním sečnovým modulem Eref

50

, referenčním
edometrickým modulem Eref

oed

a referenčním modulem pružnosti při odtížení a opětovném přitížení Eref

ur

.
Vlivem zpevnění nedochází k nereálným deformacím (zdvih dna stavební jámy vlivem odtížení, vytlačení
zápory apod.), jako je tomu u MC modelu a LE modelu.

Vstupní parametry pro jednotlivé modely byly získány z laboratorních měření, konkrétně z triaxiálních
a edometrických zkoušek a jsou uvedeny v (Tab. 1).

Tab. 1 Vstupní parametry pro jednotlivé modely.
Parametr Lineárně elastický model Mohr-Coulombův model Hardening Soil model
�
unsat

[kN/m3] 17,5 17,5 17,5
� [°] - 34 34
c [kPa] - 3 0
 [°] - 4 4
E

def

[kN/m2] 19 560 19560 -
⌫ [-] 0,28 0,28 -
Eref

50 [kN/m2] - - 26 000
Eref

eod

[kN/m2] - - 13 600
Eref

ur

[kN/m2] - - 120 000
⌫
ur

[-] - - 0,2
pref [kN/m2] - - 130

4 VÝSLEDKY
První část této kapitoly je zaměřena na výsledky získané 3D analýzou chování záporového pažení v dobře
zrněném písku, a to zejména na stav napjatosti a přetvoření okolní zeminy. Veškeré výsledky jsou
zobrazovány v poslední fázi výstavby pro všechny tři použité materiálové modely. Řez je veden 0,7 m pod
dnem stavební jámy.

Druhá část kapitoly je zaměřena na vzájemné porovnání výsledků, které byly získány při popisu zeminy
jednotlivými materiálovými modely, a zároveň na srovnání výsledků získaných 2D analýzou. Jedná se
o srovnání působícího vodorovného napětí po celé délce zápory a o sledování deformace konstrukce.

Na (Obr. 3) je zobrazeno normálové napětí působící ve směru vodorovné osy x (kolmé na rovinu pažicí
konstrukce). V oblasti pod dnem stavební jámy dochází ke koncentraci napětí v okolí zápor. Při použití
lineárně elastického modelu se napětí koncentruje správně v okolí zápory, ale napjatost se výrazně liší od
zbývajících dvou (pružno-plastických) modelů:

Mohr-Coulombův model a Hardening soil model predikují v této oblasti téměř stejné výsledky, a to
více než dvojnásobné extrémní tlaky oproti lineárně elastickému modelu.

Na (Obr. 4) jsou pro přiblížení zobrazena přetvoření ve směru osy x. Jak je z grafického výstupu patrno,
vodorovná přetvoření odpovídají vývoji působícího napětí. Zatímco u LE modelu dochází k nereálnému
přemístění zeminy mezi záporami, jako by se jednalo o souvislou stěnu, MC model a HS model popisují
chování písku dle předpokladů. Za pozornost stojí zhruba poloviční deformace HS modelu ve srovnání
s MC modelem při prakticky stejné napjatosti (Obr. 3).

Na (Obr. 5) je zobrazen graf, na kterém jsou srovnány deformace konstrukce při využití 2D a 3D
modelování pro všechny výše zmíněné typy materiálových modelů. Využití LE modelu pro zjištění deformace
konstrukce je nevhodné, dochází k zatlačení paty záporového pažení směrem do stavební jámy a celkově
k nereálnému přemístění celé konstrukce, jak bylo předpokládáno. Naopak MC model a HS model správně
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vystihují průběh deformace. 2D modely oproti 3D modelům vypočítaly větší deformace, což v inženýrské
praxi často vede k méně hospodárnému návrhu konstrukce, a to zejména u hlubších stavebních jam.

Na (Obr. 6) je zobrazen graf průběhů vodorovného napětí působícího na ocelovou záporu. Nutno
podotknout, že počátek osy x je umístěn na líci konstrukce, proto jsou hodnoty napětí vně i uvnitř stavební
jámy záporné. Jak je z grafů patrno, napětí získané běžně využívaným 2D modelováním dosahuje místy
až 1,5 násobku velikosti napětí, které je predikováno 3D modelem.

5 ZÁVĚR
Srovnání výsledků získaných 2D a 3D analýzou poukazuje na fakt, že v praxi často využívané 2D
numerické modelování vede k nehospodárnému návrhu konstrukce záporového pažení. Vyšší hodnoty
napětí a deformace souvisí s převedením záporového pažení na souvislou stěnu s konstantní tuhosti. Je tedy
vhodné přistoupit k redukci napětí a případně deformací, které mohou místy nabývat i několikanásobně
vyšších hodnot. Doporučení jakým způsobem k takové redukci přistupovat, bude předmětem dalšího
výzkumu.
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Obrázky

Obr. 1 Modelovaná část záporového pažení [2]. Obr. 2 Síť konečných prvků [2].

Obr. 3 Normálové napětí ve směru osy x: a) Lineárně elastický model b) Mohr-Coulombův model c)
Hardening soil model.

Obr. 4 Přetvoření ve směru osy x: a) Lineárně elastický model b) Mohr-Coulombův model c) Hardening
soil model.
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Obr. 5 Vodorovná deformace zápory.

Obr. 6 Vodorovné napětí ve směru osy x působící na záporu.
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ZPŮSOB VYHODNOCENÍ TRIAXIÁLNÍCH
ZKOUŠEK HORNIN

METHOD OF EVALUATION OF TRIAXIAL TESTS IN ROCK
MECHANICS

Martin Závacký*,1

Abstrakt
V geotechnice se v podmínkách triaxiální napjatosti běžně testují zeminy. Těmto testům lze podrobit
i skalní horniny, které však vykazují o několik řádů vyšší hodnoty pevnosti. Jejich namáhání in situ
se tedy obvykle odehrává ve vyšším oboru napětí, kde lineární aproximace obálky porušení pomocí
Mohr-Coulombovy podmínky může být značně nepřesná. Tento problém se pokouší eliminovat nelineární
empirické Hoek-Brownovo kritérium porušení. Článek uvádí základní charakteristiku obou zmíněných
podmínek porušení, které se v geotechnice používají. Dále prezentuje vyhodnocení výsledků triaxiálních
zkoušek provedených na různých typech hornin pomocí obou přístupů a srovnává jejich výsledky.

Klíčová slova
Mechanika hornin, triaxiální zkouška, Hoek-Brownova podmínka porušení, Mohr-Coulombova podmínka
porušení

Abstract
Soils are often tested under triaxial stress conditions in geotechnics. However, the same type of test can be
also performed on rocks, but they usually indicate much higher values of strength. Then larger interval of
loading can be reached for the rocks and the linear approximation by the Mohr-Coulomb failure envelope
may be considered as inaccurate. This problem is eliminated by the nonlinear empirical Hoek-Brown
failure criterion. The article presents the basic characteristics of the two mentioned failure criteria that
are used in geotechnics. Both approaches and comparison of their outputs are illustrated by example of
the results evaluation of triaxial tests performed on different types of rocks.

Keywords
Rock mechanics, triaxial tests, Hoek-Brown failure criterion, Mohr-Coulomb failure criterion
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1 ÚVOD
Zkoušky v trojosé napjatosti, čili triaxiální zkoušky, jsou v geotechnice poměrně hojně používány v la-
boratorním testování, protože dobře simulují víceosové namáhání, které se objevuje v horninovém, či
zeminovém masivu. Tento typ zkoušek se více uplatňuje při testování zemin, avšak tuto proceduru lze
použít i pro skalní horniny. Je rozšířenější spíše v zahraničí, než v České republice, no s dostupnějším
laboratorním vybavením pro triaxiální zkoušky hornin lze očekávat zvyšování zájmu o tyto testy i u nás.
Výsledek jedné zkoušky v trojosé napjatosti může být zajímavý z pohledu vědy, no pro praxi má omnoho
větší význam vyhodnocení celé série zkoušek. Je pak možné stanovit parametry podmínky porušení, na
základě které lze provádět statické výpočty, a tedy navrhovat geotechnické konstrukce. Existuje však vícero
přístupů od různých autorů. Pro geotechniku obecně je typická Mohr-Coulombova podmínka porušení,
dobře známá z mechaniky zemin, která se používá i v prostředí skalních hornin. Dále se v mechanice
hornin uplatňuje také Hoek-Brownova formulace, která byla navrhnuta právě pro popis chování skalních
masivů. První zmíněná Mohr-Coulombova podmínka porušení je lineární a obvykle se s ní pracuje se
zakreslením Mohrovych kružnic v souřadnicích normálových a smykových napětí. Její nespornou výhodou
je matematicky jednoduchý zápis, ve kterém je zapotřebí znát pouze dva parametry: � – úhel vnitřního
tření a c – zdánlivou soudržnost.

⌧ = c+ � tan� (1)

Naopak, Hoek-Brownova podmínka porušení je nelineárním, empirickým pravidlem odvozeným na
základě analýzy velkého množství laboratorních zkoušek. Je komplexním modelem popisujícím nejenom
samotnou neporušenou horninu, ale zahrnuje i vliv diskontinuit na chování celého horninového masivu
pomocí hodnoty Geological Strength Index (GSI) a Disturbance faktorem (D) zavádí vliv antropogenního
porušení, například trhacími pracemi [1]. V tomto případě vyhodnocení se obvykle používá zobrazení
v souřadnicích hlavních napětí. O něco komplikovanější zápis pracuje kromě pevnosti v prostém tlaku
�
ci

, také se třemi materiálovými konstantami: m
i

– platí pro neporušenou horninu a určí se optimálním
přeložením výsledků triaxiálních zkoušek předepsanou křivkou, dále s, a – dopočítávají se z hodnot GSI
a D pro horninový masiv. V případě interpretace vztahu pro samotnou skalní horninu bez uvažování vlivu
diskontinuit nabývají parametry s, a hodnot 1,0 resp. 0,5.
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2 METODY
Pro ukázku vyhodnocení triaxiálních zkoušek hornin byly vybrány čtyři série laboratorních testů. Jde o tři
testy droby, čtyři testy syenitu s menší velikostí krystalů, čtyři testy jemnozrnných enkláv vyskytujících se
ve zmíněném syenitu a čtyři testy syenitu z jiné lokality s většími zrny minerálů. Zkušební tělesa tvaru
válce měla průměr 38mm a výšku přibližně 75mm, pro dosažení štíhlostního poměru 2,0. Výjimkou
byla pouze poslední sada syenitů s průměrem 54mm a výškou 110mm. Větších rozměrů bylo použito
pro splnění podmínky, aby průměr tělesa byl přibližně alespoň 10-ti násobkem velikosti minerálních zrn
v testované hornině [2].

K nanesení osového zatížení byl použit hydraulický zatěžovací rám. Rychlost osového zatížení byla
řízena přírůstkem deformace v intervalu 0,5 až 1µm/s. Radiální napětí bylo vyvozeno pomocí Hoek-
Brownovy triaxiální buňky, do které se těleso vloží a při testu hydraulický olej tlačí na vzorek přes pružnou
membránu obepínající plášť válce. Osové napětí se do buňky přenáší ocelovými válečky shodného průměru
jako vzorek, které jsou opřený přímo o podstavy vzorku. Tyto válečky jsou na vnějších koncích opatřeny
klouby, které se vkládají mezi triaxiální buňku a čelisti hydraulického lisu. Ilustrační řez uvedeným typem
buňky se nachází na (Obr. 1) [3].

Testy byly prováděny za různých podmínek, co se týče plášťového napětí a zatěžování probíhalo nejprve
izotropně do dosažení požadovaného komorového tlaku a následně se až do porušení zvyšovalo už jenom
osové zatížení. Použitý rozsah komorových tlaků ve vyhodnocovaných zkouškách byl 0MPa až 20MPa.
Konkrétní hodnoty jsou uvedeny v (Tab. 1). Do vyhodnocení byly zahrnuty i výsledky prostých tlakových
zkoušek. Jde totiž o speciální případ triaxiální zkoušky, kde má minimální hlavní napětí nulovou hodnotu.
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Samotné vyhodnocení jednotlivých sad testů proběhlo pomocí programu RocLab, který byl vyvinut
společností Rocscience v přímé spolupráci s E. Hoekem, jako spoluautorem Hoek-Brownovy podmínky
porušení pro horniny. Z toho vyplývá i prioritní zaměření programu na práci s tímto modelem. Pomocí
metody nejmenších čtverců prokládá křivku podmínky porušení a hledá nejoptimálnější hodnoty materiá-
lových konstant. Software také umožňuje zjištění parametrů pro Mohr-Coulombův vztah. Nejde však
o přímé stanovení, ale o průměrnou aproximaci primárně vyhodnocené Hoek-Brownovy podmínky na
určitém intervalu [1].

Jako poslední úkon bylo provedeno srovnání výsledné pevnosti, tedy hodnoty na čáře porušení pro obě
podmínky porušení ve třech bodech vyhodnocovaného intervalu. Jednotlivé body jsou umístněny do 50 %
tahové pevnosti, 50% a 100% tlakové pevnosti. Uvedené hodnoty se vztahují na laboratorně testovaný
interval minimálního hlavního napětí.

3 VÝSLEDKY
Prezentováno je celkem 15 výsledků zkoušek, které tvoří čtyři série testů pro různé horniny, jak již bylo
zmíněno v předešlé kapitole. V (Tab. 1) jsou uvedeny maximální osová napětí dosažená za působení různých
komorových tlaků v jednotlivých testech. Uvedené série testů byly prováděny s delšími časovými rozestupy
a pro různé účely, proto se úplně neshodují v hodnotách použitých komorových tlaků. S těmito výsledky se
však dále pracuje a zmíněný fakt nemá na vyhodnocení parametrů dvou srovnávaných podmínek porušení
zásadní vliv.

Tab. 1 Výsledky triaxiálních zkoušek hornin [MPa].
�3 Droba Syenit I Enkláva Syenit II
0 84 99 126 110
5 125 129 169 156
10 153 165 210 207
13,5 - - - 237
20 - 222 248 -

Stanovení hodnot konstant v rovnicích podmínek porušení podle Hoek-Browna i Mohr-Coulomba
z uvedených laboratorních měření v (Tab. 1) bylo provedeno za pomoci programu RocLab. Jednotlivé
parametry pro každou sérii testů jsou uvedeny v (Tab. 2). Při vyhodnocování triaxiálních zkoušek zmíněným
programem je důležitý i rozmezí minimálního hlavního napětí, pro které se vyhodnocení provádí. V (Tab. 2)
je proto uvedena i horní mez tohoto intervalu. Grafické srovnání průběhu podmínek porušení pro jednu
sérii testů je uvedeno na (Obr. 2).

Tab. 2 Hodnoty parametrů ve srovnávaných podmínkách porušení pro zkoumané horniny.
Parameter Droba Syenit I Enkláva Syenit II
�3max [MPa] 21 24 33 27
�
ci

[MPa] 84,7 95,6 130,3 106,9
m

i

[-] 16,07 15,95 14,64 25,57
� [°] 47,9 47,8 46,9 52,2
c [MPa] 15,6 17,6 24,3 18,7

Jako poslední krok studie bylo provedeno srovnání výsledků, které vychází z odchylky hodnoty získané
Mohr-Coulombovým vztahem od hodnoty Hoek-Brownova vztahu, který je zde brán jako referenční.
V (Tab. 3) jsou uvedeny tři kontrolní body pro každou sadu testů podle hodnoty minimálního hlavního
napětí.
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Tab. 3 Srovnání hodnot hlavních napětí vypočtených podle studovaných podmínek porušení.
Parameter Droba Syenit I Enkláva Syenit II
�3 50% tah -2,9 -2,9 -4,2 -1,9
�1HB 54 66 91 76
�1MC 61 72 96 92
% +13 +9 +5 +21
�3 50% tlak 5 10 10 6,5
�1HB 123 167 195 177
�1MC 116 159 182 164
% -6 -5 -7 -7
�3 100% tlak 10 20 20 13,5
�1HB 153 219 255 234
�1MC 146 226 253 225
% -5 +3 -1 -4

4 DISKUSE
Při laboratorních zkouškách docházelo k porušení horninových těles diagonální smykovou trhlinou, která
byla více či méně dobře pozorovatelná. Například enklávy se porušovaly křehkým lomem s velmi jasnou
smykovou trhlinou, jak je i patrné z (Obr. 3). Naproti tomu syenity se porušovali více duktilně a šířka
oblasti, kde docházelo ke smykovému porušení, byla výrazně větší, než u zmíněných enkláv. To může
souviset s hrubozrnnější strukturou horniny a vzájemným uspořádáním jednotlivých krystalů.

Ve všech čtyřech studovaných případech docházelo s rostoucím radiálním napětím ke zvyšování osové
pevnosti. Je také pozorovatelná tendence ke snižování tohoto trendu při vyšších komorových tlacích, což
je také v souladu s dosavadními zkušenostmi [4].

Z vyhodnocení parametrů pro Hoek-Brownovo kritérium porušení je patrná značná shoda modelem
určené a laboratorně stanovené pevnosti v prostém tlaku. Je to částečně dáno i tím, že tato hodnota je
jedním z bodů přímo zadaných pro hledání optimálního průběhu čáry porušení. Program se tedy snaží
najít řešení co nejblíže tomuto bodu. Zajímavější jsou však hodnoty parametru m

i

, které se pro první
tři případy odlišují jen málo, i když se jedná o výrazně jiné typy hornin. Z této řady vyčnívá poslední
hodnota pro hrubozrnný syenit, která se výrazně liší i od syenitu z první lokality. Je vhodné připomenout,
že právě poslední sada testů byla provedena na větších zkušebních tělesech, což také může mít dopad na
výsledky. Bez další podrobnější analýzy však nelze jednoznačně prohlásit, který z uvedených činitelů má
na výsledek větší vliv, nebo jestli sem nevstupuje dokonce i nějaký další faktor.

Podobné chování vykazuje i hodnota úhlu vnitřního tření ve vyhodnocení podle Mohr-Coulombovy
podmínky porušení. První tři výsledky se vzájemně liší jen málo, no poslední hodnota pro hrubozrnný
syenit je výrazně vyšší. Avšak parametr zdánlivé soudržnosti se mezi hrubozrnným a jemnozrnnějším
syenitem naopak odlišuje jen málo. Zdánlivou soudržnost má nejnižší droba a nejvyšší enkláva.

Srovnáním průběhů Mohr-Coulombovy a Hoek-Brownovy podmínky porušení dle (Tab. 3) můžeme
usuzovat, že rozdíly mezi výsledky v tlakové oblasti nejsou markantní a pohybují se do 10%. To se dá
z pohledu stavební praxe v rámci geotechniky obecně považovat za dostatečnou shodu. Ke větším rozdílům
dochází v tahové oblasti, kde ve svoleném srovnání podle (Tab. 3) přesahují i 20% a rozdíl je zřejmý
i z (Obr. 2). Tento rozpor vychází z podstaty formulace podmínek porušení. Mohr-Coulombův lineární
vztah nezohledňuje realisticky chování hornin v tahu a je pouze fixně omezen tahovou pevností určenou
na základě zkoušek. Naopak nelineární Hoek-Brownův vztah dovoluje svou formulací hodnotu tahové
pevnosti i odhadnout.

5 ZÁVĚR
Na základě uvedených dat lze konstatovat, že obě srovnávané podmínky porušení poskytují zejména
v oblasti tlakového namáhání vzájemně blízké výsledky a jsou z tohoto pohledu zaměnitelné. V oblasti
tahového namáhání však Mohr-Coulombův vztah výrazně nadhodnocuje reálné pevnosti, co vede k chybě
na stranu nebezpečnou. Jako výrazný přínos Hoek-Brownova přístupu lze vyzvednout možnost zahrnutí
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vlivu diskontinuit a antropogenního porušení na výsledné chování horninového masivu. Výhodou je i lepší
aproximace reálného chování hornin v krajních oblastech sledovaného intervalu, tedy v tahové oblasti
a pro vyšší minimální hlavní napětí. Umožňuje to nelineární formulace vztahu. Nevýhody Hoek-Brownova
modelu, jako je například matematicky složitější zápis, nebo potřeba více vstupních parametrů, které
třeba u nás není standardem zjišťovat, příliš nepřejí jeho rozšiřování v praxi v rámci České republiky.
Tyto mínusy by však neměly být překážkou k postupnému osvojování si tohoto propracovaného modelu
nabízejícího velký potenciál při řešení úloh mechaniky hornin.
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Obrázky

Obr. 1 Schéma triaxiální buňky [1].
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Obr. 2 Graf průběhu podmínek porušení pro syenit II.

Obr. 3 Porušený vzorek enklávy po triaxiální zkoušce.
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VLIV EOLICKÉ VLNY NA KONSTRUKCE

EFFECT OF WIND WAVE ON STRUCTURES

Martin Hušek*,1

Abstrakt
Existují různé typy zatížení, které mohou působit na konstrukci. Mohou to být účinky větru, sněhu, ale
i exploze nebo nárazu vozidla. Některé typy zatížení lze velice snadno převést na silový ekvivalent. Díky
tomu se v numerických simulacích nemusí modelovat zatížení jako takové, ale postačí aplikace sil na
určitou oblast konstrukce. V některých případech však tento převod tak jednoduchý není. Přímořské
oblasti, které jsou vystaveny volnému moři, často řeší potíže způsobené eolickými vlnami – mořské vlny
vyvolávané větrem. Náraz vlny do konstrukce přitom není tím největším problémem. Problém představují
zejména objekty, které se dají do pohybu vlivem vlny a svou kinetickou energií působí na konstrukci –
mořská mola, budovy mariny apod. Přítomnost rozrážečů vln spočívajících na mořském dnu problematiku
dále komplikuje. Jak stanovit ekvivalentní zatížení, resp. kinetickou energii tohoto typu zatížení pomocí
FSI analýzy je proto předmětem příspěvku.

Klíčová slova
Eolická vlna, FSI, ALE, kinetická energie, disipační mechanismus

Abstract
There are different types of loading that can affect a structure. It can be the effect of wind, snow but also
explosion or impact of a vehicle. Some types of loading can be easily converted to a force equivalent. As
a result, numerical simulations do not have to contain the loading as such, but it is enough to apply forces
to a particular area of a structure. In some cases, however, this conversion is not so simple. Coastal areas
exposed to the open sea have to deal with difficulties caused by wind waves – sea waves caused by wind.
The impact of the wave on a structure is not the biggest problem. Objects that are put into the motion
due to the waves and their kinetic energy affecting a structure – marine piers or buildings, are the actual
problem. The presence of the wavE–dissipating mechanism on the seabed further complicates the problem.
How to determine the force equivalent or the kinetic energy of this type of loading using FSI analysis is
therefore the subject of the contribution.

Keywords
Wind wave, FSI, ALE, kinetic energy, dissipating mechanism
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1Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební mechaniky, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká republika
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1 ÚVOD
Přímořské oblasti vystavené volnému moři musejí řešit potíže způsobené eolickými vlnami – mořské vlny
vyvolávané větrem. Tyto vlny mohou na otevřeném moři získat vysokou rychlost vlivem nárazových větrů.
S rychlostí vln často roste i jejich výška, čímž se věci dále komplikují. Samotný náraz vln do konstrukce
však nemusí být tím největším problémem. Ať už se jedná o konstrukce betonové, ocelové nebo dřevěné,
které mají základ pod mořským dnem nebo pontonový, situace je vždy stejná. V moment nárazu vlny se
kinetická energie, připadající objemu nesené vody, přenáší formou silového zatížení na konstrukci. Pokud
by zde nebylo rozebíráno dlouhodobé hledisko zatěžování a jeho vlivu na konstrukci, kterým může být
vymílání betonu nebo únavové porušení ocelových spojů, situace by se zjednodušila. Ale jen do té doby,
dokud by se řešila interakce vody a konstrukce. Bohužel toto není tím největším problémem. Kinetická
energie vlny je totiž zanedbatelná v porovnání s kinetickou energií unášených věcí. Těmito věcmi jsou
nejčastěji plavidla utržená nebo vyvázaná z mooringových či kotevních lan. Hmotnost plavidel přitom
může být až několik stovek tun. Pokud je pak plavidlo uneseno vlnou a následně vymrštěno do přilehlé
konstrukce, může dojít ke značným škodám. Jak ale stanovit hodnotu zatížení resp. kinetickou energii
unášeného plavidla? Žádné empirické vztahy neexistují.

Numerická simulace popsaného děje a její následné vyhodnocení je jednou z možností. Jaký způsob
výpočtu, případně jakou numerickou metodu zvolit, je však další otázkou. Je třeba uvážit délku simu-
lovaného děje. V prvních fázích simulace je nutné vytvořit stav, kdy jsou tlaky v simulované kapalině
ustálené a nedochází k oscilacím. Následně musí být do modelu umístěno simulované plavidlo, přičemž
musí být rovněž dosaženo klidového stavu. V dalším kroku simulace lze vytvořit vlnu, která následně
uvede simulované plavidlo do pohybu. Zaznamenána musí být zejména ta část kinetické energie plavidla,
ve které se vytvoří její maximální amplituda. Tomu odpovídá prostup vlny z přídě plavidla na jeho záď.
Časově se pak může jednat o několik desítek vteřin. Použití meshfree particle metod je samozřejmě možné,
ale vzhledem k uvedenému také časově náročné [1]. Použití metody konečných prvků (MKP) je otázkou [2].
Dalo by se konstatovat, že je žádoucí, aby simulované plavidlo bylo aproximováno Lagrangeovskými sítěmi
MKP. To je z toho důvodu, aby byla detailně zaznamenána jeho poloha, případně jeho napjatostní stav.
S Lagrangeovskými sítěmi je však nepraktické a často i problematické simulovat volnou hladinu [3]. Pro
simulaci volné hladiny je daleko výhodnější použití Eulerovských sítí MKP. Bohužel těmi není možné získat
tolik informací o pohybu hmoty [3]. Je však možné oba přístupy kombinovat tak, že dochází k simultánnímu
výpočtu obou druhů sítí konečných prvků a k jejich průběžným interakcím. Eulerovské prvky vyhodnocují
pohyb kapaliny a Lagrangeovské naopak pohyb plavidla. Tento proces je často jednoduše označován
jako FSI z anglického Fluid Structure Interaction. Problémem Eulerovských sítí však může být jejich
neměnnost. Často je nutné pro zpřesnění výpočtu určitou oblast přesíťovat, případně přesunout prvky
z jedné oblasti do druhé. Sítě, a tedy prvky MKP, které jsou schopny popsaného, jsou označovány jako
ALE prvky z anglického Arbitrary Lagrangian Eulerian [4]. Jak název napovídá, jedná se o kombinace sítí
Eulerovských a Lagrangeovských. Aby bylo zřejmé, jak tohoto procesu využít, bude zde krátce diskutována
numerická FSI simulace s metodou MKP, kde kapalina bude zastoupena ALE prvky a plavidlo prvky
Lagrangeovskými [5].

2 NUMERICKÁ SIMULACE
Pro úspěšné vytvoření stabilního numerického modelu je potřeba dodržet několik pravidel.

• ALE prvky musí být pravidelné a jemné natolik, aby vystihly chování volné hladiny.

• Lagrangeovské prvky, které jsou v interakci s ALE prvky, musejí být srovnatelně veliké, případně
menší.

• K FSI interakci by mělo docházet pouze v tlaku.

• Počet bodů interakce mezi ALE prvky a Lagrangeovským prvkem by měl být 4–6.

• Tuhost virtuální pružiny, zabraňující penetraci materiálů, by měla být 10% tuhosti kritické.
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• Časový krok numerické simulace by měl být menší než 80 % kroku vycházejícího z podmínky CFL
(Courant–Friedrichs–Levy).

3 FSI
K interakci mezi ALE a Lagrangeovskými prvky může docházet několika způsoby. Tím nejjednodušším
způsobem je použití kontaktní penalitní formulace. Je vhodné, aby k interakci docházelo minimálně ve
čtyřech bodech umístěných na povrchu Lagrangeovského prvku, tzv. segmentu. V těchto bodech se pak
následně vytvářejí virtuální pružiny, které zabraňují penetracím mezi materiály. Tuhost k těchto pružin
může být založena na:

k = f
s

A K

d
min

(1)

kde je
f

s

váhový parametr tuhosti,
A plocha segmentu, na kterém dochází ke kontaktu,
K objemový modul pružnosti a
d
min

minimální diagonála segmentu, na kterém dochází ke kontaktu.

Hodnota f
s

by měla být zhruba 10 % v případě, kdy se ke kalkulaci tuhosti k používá ten z větších
objemových modulů pružnosti K materiálů v interakci.

4 PARAMETRY NUMERICKÉ SIMULACE
Cílem numerické simulace je získání křivky kinetické energie plavidla umístěného v kolizním kurzu vlny.
Díky zjištěné křivce je následně možné stanovit zatížení, které by plavidlo vytvářelo na přilehlou konstrukci.
Simulován je pouze 2D řez procházející osou symetrie plavidla (jedna vrstva 3D prvků s okrajovými
podmínkami). Konečné prvky sítě ALE mají na délku 0,2 m, Lagrangeovské pak 0,075 m.

Uvažována je oblast dlouhá 150 m. Plavidlo o hmotnosti 10 t, spočívající na vodní hladině, měří na
délku 20 m. Uvnitř plavidla je umístěno celkem 5 závaží, každé o hmotnosti 0,5 t. Vlna je vytvářena
pohyblivým pístem na levé části simulované oblasti. Pohyb pístu je zadán jako půlvlna funkce sinus
s amplitudou 7 m přes čas 6 s. Po dobu prvních 2 s simulace je přitom aplikováno pouze gravitační
zrychlení pro ustálení děje. Vzhledem k tomu, že není nutné zjišťovat napjatostní stav plavidla, pístu nebo
závaží, jsou Lagrangeovské prvky zadány jako nedeformovatelné.

Simulovány jsou celkem dvě varianty zobrazené na (Obr. 1) a na (Obr. 2). V prvním případě se jedná
o simulaci vodní hladiny bez rozrážečů vln. V druhém případě pak přibývají rozrážeče vln, které jsou hojně
používány v přímořských oblastech vystavených volnému moři. Materiálové parametry vody a vzduchu
jsou uvedeny v (Tab. 1) a v (Tab. 2). Simulováno je celkem 20 s popsaného děje. Výpočtový model je
připraven i pro nadcházející testy, ve kterých bude simulována série vln, optimalizace tvaru a velikosti
rozrážečů vln, ale také pohyb plavidla proti volné hladině. Okrajové podmínky ALE sítě byly až na dno
vodní hladiny uvažovány jako nekonečné – tedy simulovaly otevřené moře.
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Tab. 1 Materiálové charakteristiky vody.
Hustota, ⇢

w

[ kg/m3] 998,210
Tlakový (kavitační) limit, PC

w

[Pa] –10000
Koeficient dynamické viskozity, µ

w

[Pas] 8,684E–004
Koeficient C0w lineární polynomiální stavové rovnice [Pa] 101325
Koeficient C1w lineární polynomiální stavové rovnice [Pa] 2,25E+009
Koeficient C2w lineární polynomiální stavové rovnice [Pa] 0
Koeficient C3w lineární polynomiální stavové rovnice [Pa] 0
Koeficient C4w lineární polynomiální stavové rovnice [–] 0
Koeficient C5w lineární polynomiální stavové rovnice [–] 0
Koeficient C6w lineární polynomiální stavové rovnice [–] 0
Vnitřní energie E0w na jednotku referenčního objemu [N/m2] 0

Tab. 2 Materiálové charakteristiky vzduchu.
Hustota, ⇢

a

[ kg/m3] 1,1845
Tlakový (kavitační) limit, PC

a

[Pa] –10
Koeficient dynamické viskozity, µ

a

[Pas] 1,844E–005
Koeficient C0a lineární polynomiální stavové rovnice [Pa] 0
Koeficient C1a lineární polynomiální stavové rovnice [Pa] 0
Koeficient C2a lineární polynomiální stavové rovnice [Pa] 0
Koeficient C3a lineární polynomiální stavové rovnice [Pa] 0
Koeficient C4a lineární polynomiální stavové rovnice [–] 0,4
Koeficient C5a lineární polynomiální stavové rovnice [–] 0,4
Koeficient C6a lineární polynomiální stavové rovnice [–] 0
Vnitřní energie E0a na jednotku referenčního objemu [N/m2] 2,533E+005

5 VÝSLEDKY
Výsledky s vykreslením rychlostního pole jsou uvedeny na (Obr. 3) a na (Obr. 4). V obou případech
je zřejmý postup generované vlny v průběhu simulace. Na (Obr. 3) v čase t = 15 s, kdy vlna naráží do
plavidla, je zřejmé nejen samo plavidlo v pohybu, ale také umístěné závaží. Vzhledem k pohybu závaží je
kinetická energie plavidla do jisté míry ovlivněna. V některých případech se může jednat o stabilizující
efekt, v některých naopak o efekt destabilizující. Na (Obr. 4) je pak vidět vliv rozrážečů vln. Ačkoliv
i v tomto případě je plavidlo v pohybu, tak z barevné škály je zřejmé, že k největšímu úbytku rychlostního
pole dochází v oblasti rozrážečů vln a k samotnému plavidlu dochází pouze jen jakési vlny residuální.

Na (Obr. 5) je vykreslena kinetická energie plavidla z obou provedených simulací. V této energii je
započítán i vliv pohybu umístěných závaží uvnitř plavidla. Z křivek kinetické energie je možné vyvodit
několik poznatků. Tím prvním je zřejmá efektivita rozrážečů vln. Maximální hodnota kinetické energie
případu s rozrážeči vln totiž dosahuje necelých 15% maximální hodnoty kinetické energie případu bez
rozrážečů. Druhým poznatkem je pak odsunutí maximální hodnoty kinetické energie v čase. To je způsobeno
tím, že vlna zpomalená o rozrážeče potřebuje více času do okamžiku interakce. V poslední řadě je možné
konstatovat, že se v případě s rozrážeči vln zvyšuje frekvence pohybu plavidla v čase a tím i jeho tlumení
– s každou oscilací roste disipace energie.

6 ZÁVĚR
V příspěvku byl představen postup, kterým lze získat zatěžovací křivku resp. křivku kinetické energie
plavidla unášeného eolickou vlnou. Způsob je přitom založený na kombinaci ALE a Lagrangeovských
konečných prvků v numerické simulaci. K interakci mezi oběma sítěmi dochází díky penalitní kontaktní
formulaci. Byly uvedeny nutné podmínky, které musejí být dodrženy pro stabilitu výpočtu, ale také
názorná ukázka numerické simulace. Z numerické simulace se jednak vyhodnocovala křivka kinetické energie
plavidla, ale také efektivita tzv. rozrážečů vln, které se s oblibou staví před mořská mola. Z výsledků
simulací je zřejmá funkčnost celého procesu.
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Obrázky

Obr. 1 Schéma numerické simulace – bez rozrážečů vln.

Obr. 2 Schéma numerické simulace – s rozrážeči vln.
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Obr. 3 Výsledky numerické simulace – bez rozrážečů vln.

Obr. 4 Výsledky numerické simulace – s rozrážeči vln.

Obr. 5 Srovnání kinetické energie plavidla.
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PŘÍPRAVA NUMERICKÝCH MODELŮ ZKOUŠKY
ŠTÍPÁNÍ KLÍNEM VÁLCOVÝCH TĚLES

DEVELOPMENT OF FEM MODELS OF WEDGE-SPLITTING TEST
SUBJECTED TO CYLINDRICAL SPECIMENS

Jiří Klon*,1

Abstrakt
Příspěvek popisuje vývoj numerického modelu zkoušky štípání klínem na válcových tělesech vyrobených
z kvazikřehkých materiálů. Tyto modely jsou používány pro predikci šíření trhlin (poškození) a jsou stěžejní
pro vyhodnocení lomových parametrů materiálu. Vývoj modelů byl prováděn v programech ATENA
Engineering a ATENA Science, které pracují na bázi metody konečných prvků. Analýza je zaměřena na
porovnání 2D a 3D variant modelu vytvořených s použitím reálných materiálových parametrů získaných
z laboratorních zkoušek.

Klíčová slova
Zkouška štípaní klínem, metoda konečných prvků, kvazikřehký materiál, šíření trhliny

Abstract
This paper discusses development of the numerical model of the wedge-splitting test on cylindrical specimens
made of quasi-brittle materials. These models are used for predictions of crack/failure propagation and
are crucial for the further evaluation of fracture parameters. For numerical model development, ATENA
Engineering and ATENA Science software were used. The analysis is focused on comparison of the 2D and
3D numerical models created with real material properties obtained from experimental data measurement.

Keywords
Wedge-splitting test, FEM, quasi-brittle material, crack propagation
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1 ÚVOD
Odpovídající vyhodnocení zatěžovacích zkoušek všech možných konfigurací je zásadní pro výstižné určení
lomových parametrů zkoušeného materiálu. Má sice reálný základ v normách, ale skutečné vyhodnocení
testů, kde lze pozorovat selhání v důsledku trhlin, bohužel často postrádá lomový přístup, což je zejména
v případě kvazikřehkých materiálů velký nedostatek (jejich porušení je spojeno s rozvojem trhlin). Jelikož
trhliny vznikající v počátečních stádiích porušování jsou indikátory poškození celé konstrukce a mohou
vést k selhání celé konstrukce, není jejich zkoumání pouze vizuálně dostačující. Z tohoto důvodu bylo
přistoupeno ke zkouškám těles, při kterých se snažíme zaznamenat jejich odezvu na zatížení od počátečního
stádia rozvoje trhlin až po porušení vzorku trhlinou procházející celým tělesem.

Z hlediska stanovení hodnot lomových parametrů záleží zejména na velikosti a tvaru tělesa a také na
okrajových podmínkách zkoušky. Tyto vlivy se obecně nazývají vliv velikosti, tvaru a okrajových podmínek.
Interpretace lomových parametrů pomocí standardních zkušebních metod tyto vlivy nereflektuje. Řešením
pro kvazikřehké materiály by mohlo být přihlédnutí k aktuálnímu rozsahu lomové procesní zóny (LPZ)
rozvíjející se u vrcholu makroskopické trhliny ve zkoušeném tělese. V tomto místě dochází k tahovému
změkčení materiálu, které je způsobeno změnou materiálových vlastností. Tyto změny jsou způsobeny
mechanismy probíhajícími před čelem trhliny, jako jsou větvení trhlin, přemosťování líců trhliny, atd.
U kvazikřehkých materiálů není velikost této zóny v porovnání s velikostí celé konstrukce zanedbatelná.
Procesy probíhající v LPZ můžeme ve stručnosti popsat jako vznik mikrotrhlin, iniciace makrotrhliny
a její postupné šíření napříč celým tělesem.

Podle [1], [2] je nejběžnější zkušební konfigurací používanou pro určení lomových parametrů kvazikřeh-
kých materiálů (obzvláště betonu) tříbodový ohyb trámce se zářezem. Existují ovšem i další běžně
užívané zkušební konfigurace, například zpráva [3] věnuje dlouhou kapitolu konfiguraci, která je běžně
označována jako zkouška štípání klínem (wedge splitting test – WST). Uspořádání zkoušky štípání klínem
pro kvazikřehký materiál bylo poprvé publikováno v roce 1986 [4]. Tato konfigurace přináší mnoho výhod,
jako je zkoušení na tělesech válcového tvaru (odebraných ze stávající konstrukce pomocí jádrového vývrtu),
kompaktní rozměry umožňující výrobu většího množství zkušebních těles, volba vhodného úhlu a velikosti
štípacího klínu (různý poměr přítlačné a štípací síly). Zkušební konfigurace, která je předmětem tohoto
výzkumu a jejíž forma odpovídá skutečnému experimentu, standardně prováděnému na Ústavu stavební
mechaniky, Fakulty stavební, Vysokého učení technického v Brně (Obr. 1) a (Obr. 2), je založena na štípání
zkušebního tělesa klínem vloženým mezi ocelové příložky, které jsou opatřeny čepy nesoucími kuličková
ložiska, přes přenášející zatížení z klínu na těleso (Obr. 2). Zkoušený vzorek může být podepřen jednou,
nebo dvěma podporami. V porovnání s krychelným tvarem vzorku má válcový tvar jisté výhody, jako jsou
možnost přípravy zkušebního tělesa z jádrového vývrtu, menší množství betonu potřebného k vytvoření
stejného ligamentu, atd.

2 MODELY ZKOUŠKY ŠTÍPÁNÍ KLÍNEM
Tento příspěvek je zaměřen na porovnání dvoudimenzionálního a třídimenzionálního numerického modelu
zkoušky štípání klínem na válcových tělesech z kvazikřehkého materiálu. Pro sestavení těchto modelů
a analýzu jejich odezvy metodou konečných prvků (MKP) byly použity programové nástroje ATENA
Engineering a ATENA Science [6]. Tyto programy byly vyvinuty k provádění nelineárních analýz konstrukcí
na bázi MKP a obsahují nástroje speciálně navržené pro simulaci kvazikřehkého lomu.

Hlavním cílem těchto modelů je určit nejvhodnější způsob numerického modelování přenosu zatížení
ze zkušebního lisu na vzorek. Zatěžující soustava se sestává ze štípacího klínu a ocelových příložek
s kuličkovými ložisky. Tyto příložky umožňují přenést do vzorku zatížení, které je kombinací přítlačné
a štípací síly. Během skutečné zkoušky je tento přenos realizován pomocí kuličkových ložisek, které jsou
na příložkách přichyceny pomocí ocelových čepů (Obr. 2). Tato ložiska umožňují volné natočení příložek
během zatěžování (v rámci deformace zkušebního tělesa), díky čemuž je umožněno mírné natočení celého
vzorku, a zároveň tato ložiska zabraňují vzniku třecí síly mezi příložkami a štípacím klínem. Díky použití
výše zmíněných ložisek je zároveň možné použít různé úhly štípacího klínu – tím pádem jiný poměr
přenesených sil z celkového zatížení.
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ATENA Engineering
Nejprve byl v programu ATENA Engineering 2D vytvořen rovinný model (Obr. 3). Tento model je složen
z několika částí, které jsou dohromady spojeny v jeden funkční celek. Hlavní částí je vlastní zkušební
vzorek, který má kruhový tvar o průměru 150mm a tloušťku 50mm (tloušťka se v programu ATENA
2D přiřazuje pro jednotlivé části modelu – makroprvky s její zvolenou hodnotou. Tato část modelu byla
vytvořena z materiálového modelu 3D Non Linear Cementitious 2, který se v programu ATENA používá
pro modelování kvazikřehkých materiálů (hodnoty materiálových parametrů jsou zobrazeny v (Tab. 1).
Další částí modelu jsou výše popsané ocelové příložky, přes které je přenášeno zatížení z ocelového klínu do
zkušebního vzorku. Tyto příložky jsou umístěny symetricky proti sobě na horní části zkušebního vzorku
a mají tvar písmene „L“. Spojení mezi příložkami a zkušebním vzorkem je realizováno pomocí materiálu
2D Interface. Tento materiál se v programu ATENA 2D používá pro spojení dvou různých materiálů
s možností nastavení vlastností kontaktu [7]. Tento materiál je použit téměř po celé délce kontaktu mezi
vzorkem a příložkami. Pouze malá část kontaktu (5 mm v horizontální části kontaktu pro každou příložku)
je realizováno pevnou vazbou prvků. Tato úprava byla nutná k dosažení stability výpočtu modelu. Výše
popsaná ložiska jsou ve skutečnosti osazena na příložky pomocí ocelových čepů, které zároveň tvoří
osu ložiska viz (Obr. 2). Toto osazení ložisek není možné ve 2D variantě modelu vytvořit, proto bylo
nahrazeno příhradovou konstrukcí, která umožnila uchytit příložky v místě, které odpovídá ose ložiska
(střed ocelového čepu) [8]. Třetí částí modelu je podkladní blok, který tvoří podporu zkušebnímu vzorku.
Spodní plocha tohoto bloku je zároveň použita jako podpora celého modelu.

Tab. 1 Materiálové parametry numerického modelu válcového tělesa.
3D Nonlinear 3D Elastický 2D Interface

Parametr Cementitious 2 Isotropní
Modul pružnosti E [MPa] 4, 189 · 104 2, 100 · 105

Poissonovo číslo ⌫ [– ] 0,2 0,3
Pevnost v tahu f

t

[MPa] 4,268 1, 0 · 10�2

Pevnost v tlaku f
c

[MPa] -63,750
Spec. lomová G

f

[MN/m] 1, 067 · 10�4

energie
Normálová tuhost K

nn

[MN/m3] 2, 0 · 108

Tečná tuhost K
tt

[MN/m3] 2, 0 · 108

Koheze C [MPa] 1, 0 · 10�2

Součinitel tření µ [– ] 5, 7 · 10�1

Jelikož program ATENA Engineering, neumožňuje přímo modelovat „otáčení“ kuličkového ložiska, bylo
nutné přistoupit ke zjednodušení tohoto mechanismu. Pro rovinnou variantu bylo zvoleno zjednodušení,
kdy je sestava štípacího klínu, působícího na ložiska, nahrazena táhlem (použitý materiál pro externí
kabel – Pružný 1D). Táhlo táhne za příložku ve směru, kterým působí při zkoušce síla ze štípacího klínu.
Horní konec táhla je uchycen v místě, kde se při skutečné zkoušce nachází osa ložiska (v rovinném modelu
nahrazeno příhradovou konstrukcí). Druhá strana táhla je připevněna k rozšíření podkladního bloku (toto
rozšíření je od podkladního bloku k bodu, kde je uchyceno táhlo a je zde vnášena předepsaná deformace).
Tato úprava byla nezbytná pro vytvoření pevného bodu, ke kterému je možno táhlo připojit (rozšíření
bloku je provedeno z materiálu s velmi nízkým modulem pružnosti).

Zatěžování modelu je provedeno posunem spodního konce táhel ve směru jeho podélné osy. Tato
deformace způsobuje vzdalování příložek od sebe, což v důsledku vede ke štípání (tahu) a stlačování vzorku.
Připomeňme, že použitím táhel byla zachována možnost natočení příložky okolo osy ložiska. Materiálové
parametry pro táhla byly voleny tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší tuhosti.

ATENA Science
Následně byl vytvořen prostorový model v programovém nástroji ATENA Science. V tomto případě
byla pro řešení modelu použita metoda Arc-Length. Tato metoda umožňuje zatěžovat zkušební těleso
nejen přírůstkem deformace, jako v případě metody Newton-Raphson použité u rovinné varianty modelu,
ale také silovým zatížením. Metoda Arc-Length při zatěžování silou sleduje odezvu tělesa a umožňuje,
v případě že řešení nekonverguje, zatěžující sílu zmenšit oproti síle působící na začátku kroku (sestupná
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větev zatěžovacího diagramu, viz [6]). Model se obdobně jako u předchozí varianty skládá z vlastního
zkušebního tělesa, ocelových příložek a podkladního klínu. Rozdíl oproti rovinné variantě je v modelování
příložek, které je ve 3D variantě možno namodelovat včetně částí nesoucích ložiska, jenž byly u 2D modelu
nahrazeny příhradovou konstrukcí. Jelikož je v tomto případě zkušební těleso zatěžováno sílami působícími
v místech, kde byly u předchozí varianty uchyceny táhla (ve skutečnosti jsou to místa, kde se nachází osy
ložisek), která zde již nejsou třeba, je i spodní část modelu vytvořena bez rozšíření použitého v rovinné
variantě pro uchycení spodních konců táhel viz (Obr. 4). Zatěžující síly působí ve směru, kterým byla
u předchozí varianty vedena táhla a při svém působení stlačují a štípají zkušební těleso. Vzhledem k tomu,
že působiště sil na obou stranách příložky jsou v jedné ose, tak je i v tomto případě umožněno volné
natočení příložky. Kontakty jsou u tohoto modelu řešeny „napevno“ z důvodu urychlení výpočtu. Jelikož
je program ATENA Science nástupcem programu ATENA Engineering, a obsahuje všechny materiálové
modely, které byly ve starší verzi, bylo tyto možno použít i v případě prostorového modelu, včetně jejich
parametrů viz (Tab. 1). Opět tedy byl pro model zkušebního tělesa použit materiálový model 3D Non
Linear Cementitious 2 a pro příložky a podkladní blok elastický isotropní materiálový model.

3 POROVNÁNÍ VARIANT
Jelikož není možné porovnat odezvu vzorku u jednotlivých variant modelu (závislost posunutí na síle)
z důvodu různých způsobů zatěžování (zároveň bylo nutné pro správnou funkci modelu upravit některé
vlastnosti pomocných konstrukcí, např. materiálové parametry a rozměry pomocných konstrukcí), jsou
modely hodnoceny z hlediska mechanismu iniciace a šíření trhlin viz (Obr. 5).

U obou modelů se první trhliny začaly rozvíjet od vrcholu iniciačního zářezu a směřovaly směrem
k podkladnímu bloku. Během dalšího zatěžování se u rovinné varianty začaly objevovat trhliny v blízkosti
výřezu na horní straně vzorku, kde probíhá přenos zatížení z ocelových příložek. Patrně z důvodu pevného
spojení mezi příložkami a tělesem ke vzniku trhlin v těchto místech u prostorové varianty nedošlo.
Trhliny jdoucí od iniciačního zářezu se postupně přemostily v makrotrhlinu, která postupuje směrem dolů
k podkladnímu bloku. Ve 2D variantě modelu se přibližně v jedné třetině výšky vzorku od spodního líce
makrotrhlina ohnula směrem ven z tělesa a nakonec se začal drtit beton (vznikají trhliny) nad podkladním
blokem. U 3D varianty k tomuto ohnutí makrotrhliny nedošlo, při zatěžování postupně prostoupila celým
tělesem až k podkladnímu bloku.

4 ZÁVĚR
Z výše popsané analýzy je zřejmé, že rozvoj trhlin pro obě varianty je velmi podobný. U obou modelů
dochází k šíření trhlin způsobem, který odpovídá šíření poškození sledovanému při reálné zkoušce. Z tohoto
důvodu se autor domnívá, že modely pracují principiálně správně. V budoucnu autor předpokládá osazení
modelů „monitory“, pomocí kterých bude možno posoudit správné fungování modelů nikoliv pouze pomocí
rozvoje trhlin, ale také pomocí veličin, které se při reálné zkoušce zaznamenávají, jako je přemístění
příložek, velikost zatěžující síly, atd.
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Obrázky

Obr. 1 Geometrie zkušebního tělesa pro zkoušku štípáním
klínem včetně rozměrů [5].

Obr. 2 Zkouška štípání klínem
na válcovém tělese [5].

Obr. 3 2D varianta numerického modelu.
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Obr. 4 3D varianta numerického modelu.

Obr. 5 Rozvoj trhlin u použitých variant numerického modelu válcového tělesa.
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TESTOVÁNÍ KONSTITUTIVNÍCH ROVNIC PRO
MODELOVÁNÍ BETONU

TESTING OF CONSTITUTIVE EQUATIONS FOR CONCRETE
MODELING

Petr Král*,1

Abstrakt
Cílem tohoto příspěvku je otestování konstitutivních rovnic určených pro modelování rovinného stavu
napjatosti betonu. Konstitutivní rovnice jsou založeny na přírůstkové teorii plasticity, v rámci které se
uplatňují aspekty jako plocha (funkce) plasticity, zpevnění materiálu, neasociovaný zákon plastického tečení,
plastický modul zpevnění a ekvivalentní napětí závislé na ekvivalentní poměrné deformaci. Konstitutivní
rovnice jsou naprogramovány v programu Octave a otestovány na úlohách jednoosé a dvojosé napjatosti
betonu v tlaku. Výsledky výpočtů pro jednoosé tlakové namáhání betonu jsou srovnány s experimentálními
daty.

Klíčová slova
Konstitutivní rovnice, rovinná napjatost, beton, plasticita, simulace

Abstract
The aim of this contribution is the testing of constitutive equations intended for modeling the plane
stress state of concrete. The constitutive equations are based on the incremental theory of plasticity in
which aspects such as yield surface (function), hardening rule, nonassociated flow rule, plastic hardening
modulus, and equivalent stress dependent on the equivalent strain are applied. The constitutive equations
are programmed in the Octave program and tested on the tasks of uniaxial and biaxial compression of
concrete. Calculation results for uniaxial compression of concrete are compared to experimental data.

Keywords
Constitutive equations, plane stress, concrete, plasticity, simulation

*kral.p@fce.vutbr.cz
1Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební mechaniky, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká republika
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1 ÚVOD
Beton je v současnosti jedním z nejpoužívanějších materiálů ve stavební praxi, jelikož nabízí oproti
jiným materiálům jisté výhody, z nichž nejvýraznější je především jeho tvarová variabilita. Soustavné
a v současnosti stále rozsáhlejší využívání betonu za účelem výstavby nových stavebních konstrukcí vede
konstruktéry ve spolupráci s výpočtáři ke snaze o zpřesňování návrhu těchto konstrukcí prostřednictvím
simulací metodou konečných prvků [1, 2]. Tato snaha o návrh bezpečnějších, trvanlivějších a zároveň
ekonomicky mnohem výhodnějších betonových konstrukcí nicméně vyžaduje zapojení nástrojů nelineární
mechaniky, které spočívá především v aplikaci nelineárních materiálových modelů betonu v rámci numeric-
kých simulací. Moderní komplexní výpočetní systémy založené na metodě konečných prvků [3, 4] umožňují
v současné době aplikaci celé řady nelineárních materiálových modelů betonu, jejichž konstitutivní vztahy
(rovnice) jsou založeny především na teorii plasticity, mechanice poškození, nelineární lomové mechanice
a kombinacích zmíněných teorií. Realizace konstitutivních vztahů takovýchto modelů v simulacích metodou
konečných prvků je však závislá na hodnotách jejich parametrů, jejichž určení je mnohdy velmi obtížné,
neboť většina modelů zahrnuje velké množství parametrů ryze matematického a nefyzikálního charakteru.
Konstruktér či výpočtář se tudíž při používání takovýchto modelů bohužel velmi často není schopen obejít
bez často velmi komplexního procesu inverzní identifikace materiálových parametrů [5]. V současnosti je
nicméně stále možné využít skutečnost, že většina výpočetních systémů umožňuje implementaci nových
konstitutivních rovnic a že stále existují neimplementované konstitutivní rovnice, které pro svou funkci
vyžadují definovat relativně malé množství parametrů převážně fyzikálního charakteru a které popisují
chování reálného betonu velmi uspokojivě. Příklad takovýchto konstitutivních rovnic, které mají potenciál
uplatnit se v rámci implementace do výpočetních systémů, je prezentován v tomto příspěvku. Před
implementací do výpočetního systému je nicméně vždy nutné konstitutivní rovnice otestovat na základních
úlohách, což je cílem tohoto příspěvku.

Konstitutivní rovnice využité v rámci tohoto příspěvku jsou určeny pro modelování rovinného stavu
napjatosti betonu a jsou založeny na přírůstkové teorii plasticity [6], v rámci které se uplatňují aspekty
jako plocha (funkce) plasticity, zpevnění materiálu, neasociovaný zákon plastického tečení, plastický modul
zpevnění a ekvivalentní napětí závislé na ekvivalentní poměrné deformaci. Konstitutivní rovnice jsou
v rámci tohoto příspěvku testovány prostřednictvím naprogramované uživatelské funkce v programu
Octave [7] na úlohách jednoosé a dvojosé napjatosti betonu v tlaku. Výsledky výpočtů pro jednoosé
tlakové namáhání betonu jsou srovnány s experimentálními daty.

2 TEORETICKÉ POZADÍ KONSTITUTIVNÍCH ROVNIC
Matematický zápis konstitutivních rovnic [6] v přírůstkové formě je dán vztahem

d� = (Ce �Cp) d" (1)

kde � a " jsou sloupcové vektory složek napětí a deformací v souřadnicovém systému x, y (rovinná
napjatost), Ce je matice tuhosti elastického materiálu definovaná pro rovinnou napjatost jako

Ce =
E

c,init

1� ⌫2

2

4
1 ⌫ 0
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5 (2)

a Cp je plastická matice tuhosti materiálu definovaná jako
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Parametr E
c,init

uvedený v rovnici (2) je počáteční modul pružnosti materiálu a parametr ⌫ je Poissonovo
číslo materiálu. Funkce zatěžování F uvedená v rovnici (3), která je závislá na složkách vektoru napětí, je
dána funkcí plasticity definovanou pro oblast tlakového namáhání ve tvaru
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kde parametr � = 1, 16 a parametr c je dán rovnicí

c = 1 + 0, 05848
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Funkce G uvedená v rovnici (3), která je, podobně jako funkce zatěžování F , závislá na složkách vektoru
napětí, je dána funkcí plastického potenciálu, která má tvar Misesovy funkce plasticity s izotropním
zpevněním
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Jelikož je g odlišné od f , je v rámci konstitutivních rovnic uplatňován neasociovaný zákon plastického
tečení. Ekvivalentní napětí �
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Poměrové parametry R
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při jednoosé tlakové zkoušce a parametr q je, pro
oblast plochy plasticity odpovídající tlakovému namáhání, definován jako
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Stejně jako u parametru c musí mít obě hlavní napětí v rovnici (18) zápornou hodnotu a musí splňovat
podmínku, že �
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kde "
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jsou složky vektoru deformace. Plastický modul zpevnění H
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zahrnutý v rovnici (3) je
definován vztahem
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3 TESTOVÁNÍ V PROGRAMIU OCTAVE
Konstitutivní rovnice byly v rámci tohoto příspěvku naprogramovány jako uživatelská funkce v programu
Octave [7] (freeware alternativa k programu MATLAB) a otestovány. Uživatelská funkce umožňovala na
základě definovaných hodnot vstupních parametrů simulovat rovinný stav napjatosti betonového tělesa ve
tvaru šestistěnu se zanedbatelným rozměrem ve směru osy z při konstantním nárůstu deformace. Zatěžování
tedy bylo v rámci uživatelské funkce vyvozováno přírůstkově skrze složky vektoru deformace, přičemž
modelovaná namáhání byla jednoosý (uxc) a dvojosý (bxc) tlak (schématické znázornění řešených úloh
je zobrazeno na (Obr. 1)). Použité hodnoty vstupních parametrů byly následující: E

c,init

= 14500 MPa;
⌫ = 0, 2; f

c

= 33 MPa; "
c

= 0, 0021; "
f

= 0, 0035; �
f

= 38, 5 MPa.
Srovnání výsledků simulací je zobrazeno na (Obr. 2) společně s informacemi o poměrech složek vektoru

deformace při modelování dvojosého tlakového namáhání. Z (Obr. 2) je možné vidět, že výsledky simulací
prokázaly schopnost konstitutivních rovnic postihnout nárůst pevnosti betonu v důsledku zvyšující se
intenzity dvojosého tlakového namáhání, což je v souladu s reálným chováním betonu. Na (Obr. 2) je
dále možné vidět srovnání simulované zatěžovací křivky popisující chování betonu při jednoosém tlakovém
namáhání s experimentálně naměřenou zatěžovací křivkou pro stejný způsob namáhání betonu získanou
z literatury [8]. Experimentální křivka je výsledkem tlakové zkoušky provedené na zkušebním tělese
z prostého betonu o rozměrech 200 mm⇥ 200 mm⇥ 50 mm. Srovnání experimentální křivky se simulovanou
křivkou ukazuje, že konstitutivní rovnice jsou, při zvolené kombinaci vstupních parametrů, schopny
vystihnout jak mez maximální pevnosti (mez porušení) reálné zatěžovací křivky, tak do jisté míry také
její tvar. Menší odchylky mezi oběma křivkami by bylo možné dosáhnout některou z dalších možných
kombinací vstupních parametrů, nicméně zde je na místě poznamenat, že při zvolené kombinaci vstupních
parametrů bylo možné prostřednictvím konstitutivních rovnic modelovat požadované tlakové změkčování
betonu po překročení jeho maximální tlakové pevnosti, ačkoliv ekvivalentní tečný modul nabýval při
výpočtech permanentně kladných hodnot. Této skutečnosti bude možné s výhodou využít po implementaci
konstitutivních rovnic do výpočetního systému založeného na metodě konečných prvků, jelikož zajištěním
permanentně kladných hodnot ekvivalentního tečného modulu v průběhu numerického výpočtu dojde
k odstranění numerických obtížností, které by jinak byly spojeny s jeho zápornými hodnotami.

4 ZÁVĚR
V rámci tohoto příspěvku byly popsány a následně otestovány konstitutivní rovnice určené pro modelování
rovinného stavu napjatosti betonu a založené na přírůstkové teorii plasticity, v rámci které se uplat-
ňují aspekty jako plocha (funkce) plasticity, zpevnění materiálu, neasociovaný zákon plastického tečení,
plastický modul zpevnění a ekvivalentní napětí závislé na ekvivalentní poměrné deformaci. Testování
konstitutivních rovnic bylo provedeno prostřednictvím uživatelské funkce naprogramované v programu
Octave na základních úlohách jednoosé a dvojosé napjatosti betonu v tlaku. Výsledky výpočtů pro
jednoosé tlakové namáhání betonu byly srovnány s příslušnými experimentálními daty. Srovnání ukázalo,
že testované konstitutivní rovnice jsou, při použité kombinaci vstupních parametrů, schopny vystihnout
jak mez maximální pevnosti (mez porušení) reálné zatěžovací křivky, tak do jisté míry také její tvar.
Použitá kombinace vstupních parametrů s sebou navíc přinášela skutečnost, že ekvivalentní tečný modul
nabýval při výpočtech permanentně kladných hodnot. Této skutečnosti bude možné s výhodou využít
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po implementaci konstitutivních rovnic do výpočetního systému založeného na metodě konečných prvků,
jelikož zajištěním permanentně kladných hodnot ekvivalentního tečného modulu v průběhu numerického
výpočtu dojde k odstranění numerických obtížností, které by jinak byly spojeny s jeho zápornými hod-
notami. Na základě provedených výpočtů a srovnání lze závěrem konstatovat, že použité konstitutivní
rovnice mají potenciál uplatnit se v rámci implementace do výpočetních systémů, jelikož se jeví jako
vhodný nástroj pro modelování chování reálného betonu při rovinném stavu napjatosti. Implementace
testovaných konstitutivních rovnic do výpočetního systému založeného na metodě konečných prvků bude
předmětem dalšího výzkumu a snažení autora tohoto příspěvku.

Poděkování
Příspěvek byl vytvořen za finanční podpory projektu vysokoškolského specifického výzkumu VUT v Brně
FAST-S-16-3718 a za finanční podpory projektu vysokoškolského specifického výzkumu VUT v Brně
FAST-J-17-4779.

Použité zdroje
[1] KALA, J. – HRADIL, P. – BAJER, M. Reinforced Concrete Wall Under Shear Load – Experimental

and Nonlinear Simulation. International Journal of Mechanics, vol. 9, pp. 206-212, 2015. ISSN
1998-4448.

[2] WU, M. – CHEN, Z. – ZHANG, C. Determining the Impact Behavior of Concrete Beams Through
Experimental Testing and Meso-Scale Simulation: I. Drop-Weight Tests. Engineering Fracture
Mechanics, vol. 135, pp. 94-112, 2015. ISSN 0013-7944.

[3] LS-DYNA, Theory Manual, Livemore Software Technology Corporation, Livemore, California, 2017.
[4] ANSYS, ANSYS Mechanical Theory Reference Release 15.0, 2014.
[5] KRÁL, P. – HRADIL, P. – KALA, J. Inverse Identification of the Material Parameters of a Nonlinear

Concrete Constitutive Model Based on the Triaxial Compression Strength Testing. Frattura ed
Integrità Strutturale (Fracture and Structural Integrity), vol. 11, pp. 38-46, 2017. ISSN 1971-8993.

[6] HU, H.-T. – SCHNOBRICH, W. C. Constitutive Modeling of Concrete by Using Nonassociated
Plasticity. Journal of Materials in Civil Engineering, vol. 1, no. 4, pp. 199-216, 1989. ISSN 0899-1561.

[7] EATON, J. W. – BATEMAN, D. – HAUBERG, S. – WEHBRING, R. GNU Octave – Free Your
Numbers. Published by Free Software Foundation, 2017.

[8] KUPFER, H. – GERSTLE, K. Behaviour of Concrete under Biaxial Stress. Journal of the Engineering
Mechanics Division, ASCE, vol. 99, pp. 852-866, 1973.

Recenzent
doc. Ing. Jiří Kala, Ph.D.; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební mechaniky,
Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká republika.
kala.j@fce.vutbr.cz

574



Juniorstav 2018

Obrázky

Obr. 1 Schématické znázornění řešených úloh.

Obr. 2 Výsledky simulací a experimentální data (srovnání).
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TVAROVÁ OPTIMALIZACE OCELOVÉHO
STŘEŠNÍHO VAZNÍKU

SHAPE OPTIMIZATION OF STEEL ROOF TRUSS

Ondřej Krňávek*,1

Abstrakt
Příspěvek se zabývá tvarovou optimalizací ocelového střešního vazníku na aplikační úrovni. Pro vlastní
optimalizaci je využíváno kombinace dostupných komerčních softwarových nástrojů (Scia Engineer 15
and optiSLang 5). Hlavní důraz je kladen na praktickou realizaci a použití funkční optimalizační smyčky.
V rámci řešené úlohy figurují na místě návrhových proměnných parametry definující dimenze průřezů
a polohy jednotlivých styčníků. Účelovou funkci tvoří celková hmotnost konstrukce. Návrhová omezení
jsou zastoupena podmínkami mezního stavu únosnosti, mezního stavu použitelnosti (dle Eurokódu 3),
a dále též podmínkami konstrukčními (např. minimální sklonu střechy). Model zatížení je realizován
s mírným zjednodušením taktéž dle Eurokódu. Jelikož se v průběhu výpočtu mění vnější tvar střechy, je
součástí výpočetního modelu též automatizovaný výpočet zatížení. Dle tvaru střechy je tedy modifikováno
aplikované zatížení sněhem a větrem. Při řešení úlohy je používán evoluční algoritmus.

Klíčová slova
Optimalizace, ocelový střešní vazník, Scia Engineer, Eurokód, evoluční algoritmus

Abstract
This article deals with shape optimization of the steel roof truss on the application level. For this purpose,
the combination of available commercial software (Scia Engineer 15 and optiSLang 5) was used. The
main emphasis is put on the practical creation and utilization of functional optimization loop. Design
variables are represented by cross-section dimensions and joint positions. The objective function is defined
by the total mass of the structure. Design constraints are represented by the conditions of ULS and SLS
(according to Eurocode 3) and conditions of usability and manufacturability (minimum roof slope, etc.).
An applied load is defined in accordance with Eurocode. Since the roof shape varies during solution, an
automatic load calculation (snow and wind) was implemented. The evolutionary algorithm is used for the
solution.
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1 ÚVOD
Vývoj optimalizačních algoritmů, včetně jejich implementace do softwarových nástrojů, je dnes již na
takové úrovni, že mohou být reálně využity pro řešení širokého spektra inženýrských úloh. Možnost
takového použití je zajištěna zejména existencí dostupných obecných optimalizačních nástrojů, určených
primárně za účelem realizace optimalizačních úloh, které mohou být využity v kombinaci s prakticky
libovolným řešičem. Na straně druhé lze též konstatovat, že na trhu se specializovanými softwarovými
nástroji jsou též k dispozici programy sloužící za účelem návrhu nosných konstrukcí staveb, umožňující
parametrizaci a provádění automatizovaných posudků dle platných norem. Následující článek se věnuje
tvarové optimalizaci střešního vazníku na aplikační úrovni, přičemž si klade za cíl realizaci optimalizační
smyčky vybraného obecného optimalizačního nástroje (optiSLang 5) se statickým softwarem běžně
používaným v ČR (Scia Engineer 15), a následně zkoumání aplikovatelnosti použití optimalizačních
algoritmů při návrhu zmíněné konstrukce, a to na úrovni předběžné studie.

2 POPIS ŘEŠENÉHO PROBLÉMU
Zájmovou konstrukci tvoří ocelový střešní vazník, který je součástí zastřešení průmyslové haly o půdo-
rysných rozměrech 12 × 60 m. Celková výška haly je závislá na výšce vazníku, jež je parametrizována
(pro výpočet zatížení větrem uvažována hodnota 10 m). Topologii příhradového vazníku ilustruje (Obr. 1).
Konstrukce je navrhována jako symetrická, prostě uložená. Osová vzdálenost vazníků činí 5 m. Průřezy
jednotlivých prvků vazníku jsou voleny jako kruhové trubky, přičemž jsou používány 3 odlišné dimenze –
pro dolní pás, horní pás a diagonály.

V rámci realizované optimalizační úlohy byla provedena plná parametrizace konstrukce. Pro zajištění
možnosti vysoce variabilního návrhu tvaru střešního nosníku byly kromě dimenzí průřezů (vnější průměry +
tloušťky stěn) parametrizovány též pozice styčníků. V případě dolního pásu byla parametrizace provedena
s ohledem na možnost takřka libovolného rozložení styčníků (z důvodu proveditelnosti byla hodnotou
1,0m omezena pouze jejich minimální vodorovná vzdálenost), pás byl přitom navrhován jako přímý.
Parametrizace horizontálního rozložení styčníků pro horní pás byla realizována obdobně, dále však byly
parametrizovány též pozice styčníků ve svislém směru.

Zatížení vazníku
Zatížení konstrukce bylo provedeno s mírným zjednodušením dle Eurokódu, přičemž bylo uvažováno
zatížení vlastní tíhou vazníku a střešního pláště (ocelové vaznice + KOB plech), sněhem a větrem. Uvedené
zjednodušení spočívalo především v tom, že veškeré zatížení působící na daný prvek horního pásu vazníku
bylo uvažováno jako spojité rovnoměrné. Celkové účinky zatížení na prut zůstaly zachovány, nebyly však
modelovány na něj působící lokální vlivy. Daný postup byl zvolen zejména s ohledem na úroveň návrhu
a případnou vysokou složitost automatizace úlohy. Dále byly zavedeny též mírná zjednodušení v rámci
výpočtu klimatických zatížení. Jelikož zavedený postup umožňoval návrh různých tvarů a sklonů střechy,
a intenzita a uspořádání klimatických zatížení na těchto parametrech přímo závisí, bylo v rámci realizované
úlohy nutno přistoupit k zavedení automatizovaného výpočtu klimatických zatížení. Pro výpočet zatížení
sněhem a větrem byly tedy uvažovány dva možné tvary střechy, a to sedlová a válcová. Za rozlišovací
kritérium mezi těmito tvary střech, potažmo použitím příslušných normových postupů pro výpočet zatížení,
byla zvolena hodnota poměru průměrného vzepětí střešního půloblouku vůči jeho rozpětí viz (Obr. 1).
Za sedlovou byla střecha považována v případě, že daný poměr nepřesáhl hodnotu 0,05. V opačném
případě pak byla střecha považována za válcovou. V případě sedlové střechy byly účinky zatížení sněhem
stanovovány dle kapitoly 5.3.3 normy [6] a účinky zatížení větrem dle kapitoly 7.2.5 normy [7]. V opačném
případě (válcová střecha) pak byly účinky zatížení sněhem stanovovány dle kapitoly 5.3.5 příslušné normy
a účinky zatížení větrem dle kapitoly 7.2.8 daného předpisu. V rámci výpočetního systému Scia Engineer
pak byly vytvořeny oddělené zatěžovací stavy zahrnující uspořádání a hodnoty klimatických zatížení zvlášť
pro sedlovou a válcovou střechu. Všechny tyto zatěžovací stavy byly zahrnuty do příslušných kombinací,
v jejichž rámci byla aktivita daných zatěžovacích stavů řízena na základě aktuální konfigurace střechy.
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Posouzení konstrukce
Posouzení konstrukce dle [8] bylo prováděno automatizovaně v rámci výpočetního systému Scia Engineer.
Konstrukce byla posuzována na mezní stav únosnosti (MSÚ) i mezní stav použitelnosti (MSP). Kombinace
zatěžovacích stavů byly prováděny opět v rámci statického softwaru, a to dle [4]. V případě MSÚ byly
používány vztahy 6.10a a 6.10b uvedené v kapitole 6.4.3.2 dané normy. Pro posouzení 2. mezního stavu
pak byla používána charakteristická kombinace (viz kapitola 6.5.3 [4]). Kritérium pro posouzení MSÚ
tvořil maximální jednotkový posudek omezený hodnotou 1,0. V případě MSP byl pak omezen maximální
průhyb konstrukce, jenž nesměl překročit 1/250 rozpětí vazníku.

3 OPTIMALIZAČNÍ ÚLOHA A JEJÍ TECHNICKÉ ŘEŠNÍ
V rámci realizované optimalizační úlohy bylo definováno celkem 13 spojitých návrhových proměnných.
Prvních 7 parametrů bylo využíváno pro definici tvaru vazníku, zbylé parametry pak byly využity k definici
průměrů a tlouštěk stěn navrhovaných průřezů. (Tab. 1) uvádí jednotlivé návrhové proměnné včetně jejich
referenčních (výchozích) hodnot. Dále jsou též uvedeny hodnoty mezí těchto proměnných použité v rámci
globální optimalizace.

Tab. 1 Návrhové proměnné úlohy.
Návrhová Jednotka Referenční Dolní Horní
proměnná hodnota mez mez
dpa

abs

m 2,40 1,0 4,5
dpb

rel

- 0,774194 0,0 1,0
hpa

abs

m 1,20 1,0 4,0
hpb

rel

- 0,631578 0,0 1,0
h1

abs

m 0,48 0,1 2,0
dh2

abs

m 0,96 0,0 2,0
dh3

abs

m 0,96 0,0 2,0
dpas

d

m 0,120 0,05 0,2
dpas

t

m 0,006 0,004 0,015
hpas

d

m 0,120 0,05 0,2
hpas

t

m 0,006 0,004 0,015
diag

d

m 0,060 0,04 0,1
diag

t

m 0,003 0,0026 0,01

Další důležitou část optimalizační úlohy tvoří použitá účelová funkce (kritérium). V daném případě
byla hodnota účelové funkce definována celkovou hmotností vazníku (automaticky stanovováno statickým
softwarem). Cílem realizované optimalizační úlohy bylo přitom nalézt minimum účelové funkce při splnění
následující sady návrhových omezení. První dvojice návrhových omezení byla definována za účelem
vyloučení variant, které nesplňují podmínky posouzení na 1. a 2. mezní stav.

un
check

 1, 0 (1)

uz
max

 12/250 (2)

Další dvojice návrhových omezení pak byla zavedena za účelem omezení relativní štíhlosti navrhovaných
prutů (z důvodu zamezení návrhu velmi štíhlých tlačených prvků), a dále též za účelem dodržení
minimálního sklonu střechy doporučovaného výrobcem použité střešní krytiny.

�
max

 200 (3)

min
angle

� 10� (4)

Poslední trojice návrhových omezení pak byla zavedena z důvodu zamezení návrhu průřezů disponujících
malým poměrem mezi vnějším průměrem a tloušťkou stěny.
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dpas
d

dpas
t

� 8
hpas

d

hpas
t

� 8
diag

d

diag
t

� 8 (5)

Technické řešení optimalizační smyčky
Jak již bylo uvedeno v úvodu, pro realizaci prováděné optimalizační úlohy byla použita kombinace softwarů
optiSLang 5 a Scia Engineer 15. Za účelem propojení obou softwarů byl využit univerzální interface
softwaru optiSLang založený na výměně dat na bázi textových souborů. Pro vstupní parametry (aktuální
hodnoty návrhových proměnných) byl používán XML soubor, pro přenos výstupních parametrů (celková
hmotnost konstrukce, posudek MSÚ, maximální hodnota průhybu vazníku, hodnoty štíhlostí jednotlivých
prvků a minimální sklon střechy) pak bylo využito souboru TXT. Celou řešenou konstrukci, včetně
plné parametrizace, automatického výpočtu zatížení, posouzení, načítání vstupů a generace výstupů,
bylo nejprve nutné namodelovat v rámci statického softwaru. Následně již byla celá optimalizační úloha
prováděna s využitím softwaru optiSLang, přičemž software Scia Engineer byl již opakovaně spouštěn
pouze na pozadí, a to k výpočtu výstupních parametrů příslušných jednotlivým návrhovým bodům. Pro
volání řešiče bylo využíváno speciálně vytvořeného dávkového souboru.

4 VÝPOČET A VÝSLEDKY
Pro řešení úlohy byl použit evoluční algoritmus. Celá úloha byla přitom realizována ve dvou krocích
– globální a lokální optimalizace. Hlavní účel globální optimalizace představovalo kvalitní prohledání
návrhového prostoru, respektive nalezení kvalitního řešení vyskytujícího se v blízkosti hledaného extrému.
Navazující krok pak byl proveden za účelem zkvalitnění řešení nalezeného v rámci předchozího kroku
bez dalšího prohledávání ostatních částí návrhového prostoru. V případě obou fází bylo přitom použito
odlišného nastavení optimalizačního algoritmu. V rámci globální optimalizace bylo využito početnější
populace a jiné nastavení parametrů selekce a mutace. Konfiguraci vazníku v počátečním (výchozím)
návrhovém bodě ilustruje (Obr. 2). Počáteční tvar střechy byl volen jako sedlový se sklonem 21, 8�.
Dimenze průřezů pak byly voleny s dostatečnou rezervou s ohledem na posudky obou mezních stavů.
Záměrem autora bylo přitom ponechat veškeré návrhové úsilí na používaném optimalizačním algoritmu,
a to za účelem sledování efektivity zvoleného řešení.

(Obr. 3) ilustruje vývoj hodnoty účelové funkce v průběhu obou prováděných výpočtů. Návrhové body
označené zeleně reprezentují varianty splňující veškerá návrhová omezení, řešení označená červeně naopak
nevyhovují. Během globální fáze optimalizace bylo realizováno celkem 420 iterací, a v případě navazující
fáze pak více než 750 volání řešiče.

Tab. 2 Výsledky jednotlivých fází optimalizace.
Parametr Jednotka Výchozí Globální Lokální

stav optimalizace optimalizace
dpa

abs

m 2,40 2,26 2,31
dpb

rel

- 0,77 0,79 0,79
hpa

abs

m 1,20 1,46 1,92
hpb

rel

- 0,63 0,63 0,61
h1

abs

m 0,48 0,48 0,59
dh2

abs

m 0,96 0,43 0,50
dh3

abs

m 0,96 0,65 0,40
dpas

d

m 0,120 0,120 0,098
dpas

t

m 0,006 0,004 0,004
hpas

d

m 0,120 0,123 0,113
hpas

t

m 0,006 0,004 0,004
diag

d

m 0,060 0,057 0,04
diag

t

m 0,003 0,0026 0,0026
Hmotnost vazníku kg 485,5 327,7 272,4
Jedn. posudek - 0,76 0,98 1,00

V rámci provedené optimalizační procedury byla zredukována celková hmotnost střešního vazníku.
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Bylo docíleno funkčního tvaru konstrukce (Obr. 4), a to při maximálním využití navrhovaných průřezů
obou pásů vazníku (max. hodnota posudku 1,0). Lze též konstatovat, že aplikací daného postupu bylo
dosaženo rovnoměrného využití jednotlivých prutů pásů, a to zejména v případě pásu horního (využití
95% až 100%). Je zřejmé, že v případě navrhovaného průřezu diagonál by bylo možné realizovat ještě
další redukci hmotnosti. S ohledem na nízkou dimenzi prvků však bylo od dalšího postupu upuštěno.

5 ZÁVĚR
Tento článek se zabýval tvarovou optimalizací ocelového střešního vazníku na aplikační úrovni. Byla
realizována funkční optimalizační smyčka s využitím programu optiSLang a statického softwaru Scia
Engineer. V návaznosti na tento krok byla provedena plnohodnotná optimalizace ocelové nosné konstrukce.
Ze zkušeností autora načerpaných během realizace úlohy plyne, že k získání opravdu kvalitních výsledků
(nejen po matematické stránce, ale i po stránce statické) je optimalizační úlohu vhodné provádět s co
největší pečlivostí (kvalitní výpočetní model, zahrnutí všech podmínek, atd.). Dále by též bylo vhodné
věnovat další výzkum problematice závislosti získaného řešení na volbě výchozích podmínek, a také
vhodnosti využití dalších optimalizačních metod například pro lokální optimalizaci.
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Obrázky

Obr. 1 Parametrizace geometrie střešního vazníku.
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Obr. 2 Geometrie vazníku a hodnoty jednotkových posudků před optimalizací.

Obr. 3 Hodnoty účelové funkce v průběhu optimalizace (vlevo globální optimalizace,
vpravo optimalizace lokální).

Obr. 4 Geometrie vazníku a hodnoty jednotkových posudků po optimalizaci.
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STRAIN RATE DEPENDENCY OF MATERIAL
PARAMETERS IN DISCRETE MODEL FOR

CONCRETE FRACTURE

Josef Květoň*,1, Jan Eliáš1

Abstract
The contribution presents simulations of concrete experiments using discrete meso-scale model. In the
model, the volume domain is discretized into a system of interconnected particles of polyhedral shape
that are considered as ideally rigid. The behavior of material is simplified by the particle interaction and
is described by the constitutive law applied at particle contacts. The existing constitutive law is enhanced
with the strain rate dependency. With increasing rate of deformation, the material resistance is increased.
Various settings of function governing such an increase are considered. In combination with influence of
inertia forces, the model is capable of representing the dynamical nature of concrete fracture. The results
obtained with the model are compared with the results of dynamical experiments from literature.
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Strain rate, inertia, concrete fracture, dynamics
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1 INTRODUCTION
Fracture of composite materials initiates at the meso-scale. In concrete, it is the scale where one may
distinguish individual aggregates. Overall (macro-scale) behavior of material might be described using
homogeneous description, however, the meso-scale behavior must be then incorporated phenomenologically.
It is therefore convenient to use meso-scale model. One such possibility is to use model that simplifies each
aggregate with the surrounding cement paste as single rigid particle of polyhedral shape. Interaction of
such particles is governed by a constitutive law applied at particle contacts. In the presented contribution,
constitutive relation at individual contacts is scaled according to the strain rate between two neighboring
particles. Equations of motion are solved using implicit time integration scheme according to Newmark.

2 PARTICLE MODEL
The simulations are performed using 3D particle model adopted according to [4]. The constitutive relations
are simplified according to [5].

The idea of the model is to represent meso-structure of the material, where each polyhedron represents
an aggregate with surrounding cement matrix. The material body is discretized into convex polyhedrons
using Voronoi tessellation. Polyhedrons are assumed to be ideally rigid and their interaction at their
contacting facets governs the macroscopic material behavior.

Elastic behavior is determined by two parameters, namely meso-scale elastic modulus E
0

and tangential
- normal stiffness ratio ↵. Their relation to macro-scale Young’s modulus E and Poisson’s ratio ⌫ can be
derived from principle of virtual work, as shown in [6].

E
0

=
E

1� 2⌫
↵ =

1� 4⌫

1 + ⌫
(1)

However, this relation is only theoretical and for ↵ values far from zero exhibits some error. Actual model
behavior is also affected by presence of boundaries as described in [6]. The smaller the specimen with
respect to the grain size, the larger the effect of boundaries. The suitable values of material parameters
can be, in case of small specimens and ↵ far from zero, obtained by fitting the elastic response of the
model.

In nonlinear regime, isotropic damage model is applied. Relation between stress (s) and strain (e) on
each facet yields

s
N

= (1� !)E
0

e
N

s
M,L

= (1� !)↵E
0

e
M,L

(2)

where N is normal and M and L are two shear directions. ! is damage parameter that describes integrity
of the contact, i.e. ability to transfer load. Initially, the damage is zero. As the contact strain reaches the
elastic limit s

0

, the damage may increas up to value ! = 1, which indicates that contact is not able to
transfer any load anymore. The damage parameter ! is calculated in equivalent space as the ratio between
equivalent stress s

a

that is actually transfered by the contact and the equivalent stress s
e

that would be
transfered using the elastic material model.

! = 1� s
a

s
e

(3)

Strain rate dependency of the constitutive law appears in calculation of s
a

s
a

= F (ė)s
0

exp

✓
K

0

(�� F (ė)s
0

/E
0

)

s
0

◆
(4)

where � is history variable accounting for irreversibility of the damage. The values of K
0

and s
0

are
dependent on the straining direction and are part of the description of the constitutive law which is quite
complex, the interested reader is referred to [5]. Strain rate dependent function F (ė) is used according to
[3]

F (ė) = 1 + c
1

arcsinh
✓
ėl

c
0

◆
(5)
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where c
0

and c
1

are material parameters, ė is contact strain rate and l is length of an element connecting
centers of two connected particles. The influence of parameters c

0

and c
1

is depicted in left part of (Fig. 1),
c
0

is responsible for increase delay and c
1

for increase slope. The left part of the figure shows the elastic
limit s

0

according to the straining direction. The elastic envelope is scaled according to the strain rate. It
is not only the elastic limit that is influenced by the strain rate dependency, it is also nonlinear behavior
in softening regime governed by the damage parameter !, see Eq. (5).

3 DYNAMICS
Loading under different strain rates is time dependent phenomenon, which can be conveniently resolved
using equations of motion

Mü+Cu̇+Ku = F (6)

where M , C and K stay for mass, damping and stiffness matrix respectively, F denotes loading vector
and u represents displacements. Time derivative is expressed by the dotted symbol.

Numerical methods for solving such system are divided into explicit and implicit. Explicit methods are
conditionally stable, which often brings need to calculate over a large number of very short time steps,
they are convenient for events of a short duration like impact loading.

In this contribution, an implicit Newmark method is used [8, 1]. In this method, equilibrium is assumed
at the end of current time step, and the time derivatives (acceleration and velocity) are calculated according
to following equations
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where � and � are parameters of Newmark method within interval h0, 1i and satisfying condition
2� � � � 0.5. Substituting them into Eq. (6) we obtain the following system
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On the contrary to explicit methods, the implicit ones are unconditionally stable, so the time step length
is restricted by the desired accuracy. Another difference is the appearance of stiffness matrix on the left
side of the equation, which brings need to solve system of equations in each time step, which makes the
calculation more computationally demanding.

For higher strain rates, the inertia influence is also important. The mass matrix is assembled using full
inertia tensor of any particle. The particles of polyhedral shape can be decomposed into tetrahedrons, for
which analytical expression of inertia tensor is known [9]. Tensors of individual tetrahedrons are combined
using parallel axis theorem.

4 NUMERICAL SIMULATIONS
The model was applied on a simple tensile test of a prismatic beam in uniaxial tension.

The beam width and depth is 100 mm, thickness 40 mm. One end of the beam is fixed, whereas the
other one is loaded by an increasing deformation, under wide range of strain rates, from 10�6 to 102 s�1.

Various settings of an increase function from Eq. (5) were used, all the considered settings are listed in
(Tab. 1). Other material parameters used in calculations have following values: elastic modulus E

0

= 50GPa,
tangential/normal stiffness ratio ↵ = 0.25, tensile strength f

t

= 2.5MPa, meso-scale fracture energy
G

f

= 25N/m2, other parameters of constitutive law are derived from these using simplified relations from
[4]. Mass inertia is governed by the material density, ⇢ = 2500 kg/m3.

Results are plotted in (Fig. 2). Dynamic increase factor (DIF) for any model response is calculated
as ratio between dynamic and static strength f

dyn

/f
stat

. Static strength is taken from simulation under
strain rate ė

stat

= 10�6 s�1. Reference calculation is performed using basic constitutive law with F (ė) = 1.
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Tab. 1 Parameters of strain rate dependency for various settings of constitutive law used in calculations.
c
0

[m/s] c
1

[ - ]
set 1 1 · 10�5 5 · 10�2

set 2 2.5 · 10�5 8 · 10�1

set 3 1 · 10�2 8 · 10�1

set 4 1 · 10�5 5 · 10�1

The response of the model is compared to experimental results from [11, 10, 2] which are also shown
in (Fig. 2) together with dotted curve representing the modified CEB relation for DIF presented in [7].

It can be observed that setting of strain rate dependency of constitutive law changes overall response,
however, it should be noted that sudden increase in DIF for rates ė � 1 s�1 is due to inertia forces.

5 CONCLUSION
The particle model was used to simulate behavior of specimens loaded in uniaxial tension. The specimens
were loaded under wide range of strain rates, from quasi-static up to 100 s�1. Resistance of particle
connection was scaled depending on the strain rate. Setting of the strain rate dependency of the constitutive
law is crucial to capture the dynamical nature of concrete behavior. However, for strain rates over 1 s�1,
the influence of inertia cannot be neglected.
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Figures

Fig. 1 Influence of parameters of increase function (left) and scaling of elastic envelope for increasing
strain rate (right).

Fig. 2 Increase in tensile strength for various settings of the model compared with experimental data
[2, 10, 11] and modified CEB formulation [7].
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INICIALIZAČNÉ DYNAMICKÉ MERANIE
PREMIESTNENÍ MOSTA

INITIAL DYNAMIC DISPLACEMENT MEASUREMENT OF THE
BRIDGE

Katarína Lamperová*,1, Michal Venglár1, Milan Sokol1

Abstrakt
V tomto článku je opísaný postup dynamických meraní oceľového zaveseného mosta cez Dunaj (Most
Slovenského národného povstania). Vertikálne premiestnenia konštrukcie boli merané pomocou interfero-
metrického radaru. Merané dáta budú v budúcnosti vyhodnotené a porovnané s výsledkami dynamického
MKP výpočtu premiestnení, zrýchlení a spektier odozvy konštrukcie. Účelom vyhodnocovania bude
overenie správnosti a funkčnosti numerického modelu, ktorý bude možné použiť na opakované kontroly
stavu konštrukcie.

Klíčová slova
Dynamické merania, radarová interferometria, monitorovanie stavu konštrukcií, Fourierova transformácia,
MKP model

Abstract
This paper describes the procedure of dynamic measurements of an asymmetric cable-stayed steel bridge
over the Danube (Bridge of the Slovak National Uprising). Vertical displacements of the structure were
measured by interferometric radar. The measured data will be evaluated and compared to the results of
the dynamic FEM calculation of the displacement, acceleration and the frequency spectra of structure.
The purpose of the evaluation will be to verify the accuracy and functionality of a numerical model that
can be used for monitoring the state of construction.

Keywords
Dynamic measurement, radar interferometry, structural health monitoring, Fourier transform, FEM model
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1Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra stavebnej mechaniky, Radlinského 2766/11, 810 05
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1 ÚVOD
Radarové meranie je v súčasnosti veľmi rozšírené a mnoho vedeckých tímov vo svojich prácach potvrdilo
jeho výhody [4, 7 a 9]. Radarová interferometria je technológia na meranie vzdialeností a premiestnení
niekoľkých bodov súčasne pomocou interferometrického radaru. Radarové merania sú obzvlášť vhodné
pre merania posunov konštrukcií s obmedzeným prístupom alebo v situáciách, kedy je potrebné veľmi
rýchle diaľkové vyšetrenie stavu konštrukcie (v núdzových situáciách, merania na overenie bezpečnosti).
Zariadenie dokáže merať vzdialenosti s veľmi vysokou presnosťou až na 0,01 mm.

Interferometrický radar je elektronické zariadenie umožňujúce identifikáciu, zameranie a určenie
vzdialenosti objektu od meracieho zariadenia. Fungovanie radaru je založené na technológii diferenčnej
interferometrie (differential interferometry) a technológii súvislej frekvenčnej stupňovitej vlny (stepped
frequency continuous wave – SFCW) [1 - 3].

Táto technológia bola aplikovaná na zisťovanie stavu konštrukcie Mosta SNP (Obr. 1). Na meranie
zvislých premiestnení bol použitý interferometrický radar IBIS-S s anténami typu 3.

2 DYNAMICKÉ MERANIE
Radar bol umiestnený na spevnenej ploche pri brehu Dunaja na Petržalskej strane. Toto umiestnenie
bolo odmerané laserovým diaľkomerom vzhľadom na polohu podpier mosta a následne boli tieto údaje
zadané do ovládacieho programu. Poloha zariadenia bola vybraná tak, aby bolo možné merať posuny na
čo najväčšom úseku okraja mosta. Keďže približne v polovici rozpätia hlavného poľa mosta je umiestnená
obslužná lávka, ktorá by výrazne ovplyvňovala meranie. Radar bol zacielený na odrážač pripevnený na
zábradlí lávky pre chodcov. Identifikácia prebehla na základe pozorovania radiálneho profilu odrazivosti
v ovládacom programe a posúvaním odrážača pozdĺž zábradlia. Pri pohybe odrážača sa súčasne pohyboval
aj jeden z vrcholov radiálneho profilu odrazivosti.

Meranie bolo spustené v dynamickom režime so vzorkovacou frekvenciou 200 Hz. Celkový dosah radaru
bol rozdelený na 200 radiálnych spádových oblastí. Namerané predpokladané premiestnenia boli ukladané
do dátových súborov. Uskutočnilo sa niekoľko päťminútových meraní za sebou. Súčasne s radarovými
meraniami je potrebné kamerou zaznamenávať dopravná situácia na moste (Obr. 3).

Merané dáta
Jednotlivé merania boli zapisované do dátových súborov. Súbory obsahovali priebehy premiestnení 200
rôznych bodov konštrukcie (stredov radiálnych spádových oblastí) v čase. Dĺžka časového kroku bola
0,005 s (vzorkovacia frekvencia 200Hz). Tieto priebehy boli následne upravené do tabuliek a spracované
vo forme grafov (Obr. 2).

Fourierova transformácia
Na analyzovanie dát bude použitá diskrétna forma Fourierovej transformácie (discrete Fourier transform
DFT) a to kvôli zahusteniu poradníc frekvenčnej osi najmä v okolí špičiek. Ako je známe, z analýzy
rýchlou Fourierovou transformáciou (fast Fourier transform FFT) môžeme dostať len obmedzené poradnice
frekvencií závislé najmä od dĺžky záznamu. V prípade, ak sa špička nachádza medzi dvoma poradnicami
z FFT, tak nevieme presne vypočítať jej amplitúdu [5, 6].

3 DYNAMICKÉ VÝPOČTY
Podľa projektovej dokumentácie bude vytvorený numerický MKP model konštrukcie mosta, vrátane
mnohých detailov (zakrivenie mostovky vo vertikálnom smere, káble, priečny rez, výstuhy, podpery, pylóny,
reštaurácia).

Na FEM modeli budú najskôr modálnou analýzou počítané vlastné frekvencie a tvary kmitania.
Pre ďalšie dynamické výpočty budú zadané rádovo stovky časovo premenných síl, ktoré korešpondujú
s videozáznamom dopravy (Obr. 3). Do programu na zadávanie dynamického zaťaženia budú zapisované
časové okamihy, v ktorých jednotlivé vozidlá vstúpia na hlavné pole mosta a kedy z neho odídu [8].
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Z týchto údajov budú počítané priemerné rýchlosti vozidiel pohybujúcich sa na moste. Zároveň bude
zapisovaný typ vozidla s odhadom jeho hmotnosti a počtom náprav. Celková hmotnosť vozidla bude prepo-
čítaná a rozdelená na jednotlivé nápravy a stopy (napr. dvojnápravové vozidlo - 2⇥ 2 teda 4 pohybujúce
sa sily). Výpočet bude realizovaný metódou rozkladu do vlastných tvarov (Time History). Vypočítané
hodnoty premiestnení, zrýchlení a následne aj spektier frekvencií budú porovnávané s výsledkami analýzy
meraných dát.

4 ZÁVER
Analýzou meraných dát bude overovaná správnosť a funkčnosť numerického modelu konštrukcie mosta.
Tento model bude možné použiť pre opakované kontroly stavu konštrukcie pri rôznych dopravných
situáciách. Pri testovaní budú identifikované dopravné situácie, ktoré môžu byť vhodné pre systémovú
identifikáciu a monitorovanie stavu konštrukcie. Veľkým prínosom je fakt, že aj bez akéhokoľvek zasahovania
do reálnej konštrukcie bude možné analyzovať vnútorné sily a napätia v jednotlivých prvkoch konštrukcie.

Poďakovanie
Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č.APVV-
0236-12.

Použité zdroje
[1] Ingegneira dei Sistemi (IDS) S.p.A.: IBISDV Software ver. 03.04.005 – User Manual. Pisa: Marec

2009. 98s.
[2] Ingegneira dei Sistemi (IDS) S.p.A.: IBIS-S System ver. 1.0 – User Manual. Pisa: Jún 2010. 48s.
[3] Ingegneira dei Sistemi (IDS) S.p.A.: IBIS-S Controller Software ver. 02.02.000 – User Manual. Pisa:

Júl 2010. 51s.
[4] NICO, G., CIFARELLI, G., MICCOLI, G., SOCCODATO, F. M.: Merging GBSAR and topographic

surveys to measure pier deformations. In: INGEO 2017 Proceedings of the 7th International Conference
on Engineering Surveying. Lisabon, Portugal, October 18-20. 2017, pp. 311-316, ISBN 978-972-49-
2300-0.

[5] OLIVEIRA, M.; NÁPOLES, S. and OLIVEIRA, S.: Fourier analysis: Graphical animation and
analysis of experimental data with Excel. In: Spreadsheets in Education (eJSiE). 2012, Vol. 5: Iss. 2,
Article 2. ISSN 1448-6156.

[6] OSGOOD, B.: Lecture Notes for The Fourier Transform and its Applications. Stanford University,
2015.

[7] RAVENTÓS, J., COUSO, C., GARCÍA, J.: The use of InSAR technology to monitor ground
and structural displacement. In: INGEO 2017 Proceedings of the 7th International Conference on
Engineering Surveying. Lisabon, Portugal, October 18-20. 2017, pp. 303-310, ISBN 978-972-49-2300-0.

[8] ŠIŠMIŠOVÁ, Z., SOKOL, M.: Štúdia systémovej identifikácie nosnej konštrukcie mosta. Diplomová
práca. 2016.

[9] TALICH, M.; GLÖCKNER, M. et al.: Ověřená technologie určování vodorovných pohybů výškových
budov pozemním interferometrickým radarem. Zpráva o provedených ověřovacích měřeních. Praha:
Ústav teorie informace a automatizace, 2014.

Recenzent
doc. Ing. Katarína Tvrdá, Ph.D.; Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra
stavebnej mechaniky, Radlinského 2766/11, 810 05 Bratislava, Slovenská republika.
katarina.tvrda@stuba.sk

589



Juniorstav 2018

Obrázky

Obr. 1 Most SNP.

Obr. 2 Záznamy merania premiestnení mosta v bodoch a) neďaleko pylóna, b) odrážač, c) medzi prvým
a druhým lanom, d) približne v strede rozpätia.
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Obr. 3 Videozáznam dopravnej situácie na moste.
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KOMBINACE METOD ASYMPTOTIC SAMPLING
A IMPORTANCE SAMPLING PRO ODHAD

PRAVDĚPODOBNOSTI PORUCHY

ASYMPTOTIC SAMPLING AND IMPORTANCE SAMPLING
COMBINATION FOR THE ESTIMATION OF FAILURE PROBABILITY

Magdalena Martinásková*,1

Abstrakt
Článek stručně popisuje metody Asymptotic sampling a Importance sampling, které byly vyvinuty pro
odhad pravděpodobnosti poruchy při spolehlivostní analýze problémů s náhodnými vstupy. Zabývá se
zejména možností kombinace těchto metod, což může vést ke zpřesnění získaného odhadu, aniž by se
výrazně zvýšily výpočetní nároky. Je však nutno pamatovat také na jistá omezení a úskalí takového
přístupu. Článek tato omezení identifikuje a nastiňuje možnosti, jak se s nimi vyrovnat při současném
zachování přijatelných nároků na výpočetní čas.

Klíčová slova
Spolehlivostní analýza, pravděpodobnost poruchy

Abstract
This article concisely describes Asymptotic Sampling and Importance sampling methods developed for the
estimation of failure probability in reliability analysis of problems with random inputs. It deals particularly
with the possibility of combination of these two methods which may lead to more accurate estimates
without increasing the computational difficulty. It should be noted that certain limitations and pitfalls
accompany this approach. These restrictions are identified in the article and a possible way of coping with
them is suggested.
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Reliability analysis, failure probability
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1 ÚVOD
Stavební inženýři se ve své praxi často setkávají s problémy, které obsahují náhodné vstupní veličiny.
Typickým příkladem je statické řešení libovolné konstrukce, kde jako náhodné vstupní veličiny vystupují
materiálové charakteristiky použitých stavebních materiálů (pevnost, modul pružnosti, apod.), geometrie
konstrukce i zatížení, které bude na konstrukci po dobu její životnosti působit. Inženýři jsou pak nuceni
tyto problémy řešit i přes nejistotu vstupních veličin, s čímž se mohou vypořádat různými způsoby.
Nejběžnějším a v převážné většině případů preferovaným způsobem řešení je výpočet podle normových
vztahů.

Normy pro posuzování stavebních konstrukcí mají v sobě již zahrnut pravděpodobnostní přístup
takovým způsobem, aby konstrukce navržená v souladu s normou dosahovala dostatečného stupně
spolehlivosti. S náhodností na vstupech norma pracuje tak, že náhodné vstupní veličiny nahrazuje jejich
charakteristickými hodnotami a pro dosažení požadované bezpečnosti konstrukce jsou tyto charakteristické
hodnoty dále násobeny dílčími součiniteli spolehlivosti.

Takovýto přístup je zcela dostačující v případě běžných konstrukcí z materiálů, které jsou již popsány
v normách. Jinak je tomu v případě použití inovativních materiálů, které zatím normou popsány nejsou
a nemají tedy dosud stanovené dílčí součinitele spolehlivosti a vztahy pro posouzení mezních stavů. Zde je
třeba volit alternativní přístup, který ovšem norma také připouští, a to plně pravděpodobnostní přístup,
který je sice oproti postupu dle normy složitější, ale lze jej použít právě i pro materiály, pro něž norma
dosud vytvořena nebyla, a tak dosáhnout požadované bezpečnosti navrhované konstrukce. Využití tohoto
přístupu může být i přes jeho náročnost výhodnější také v případě ojedinělých konstrukcí (výjimečných
konstrukčních systémů), nebo naopak konstrukcí a konstrukčních prvků, které budou opakovaně mnohokrát
využity, a zpřesněná analýza může tedy přinést značnou úsporu na použitých materiálech.

Při plně pravděpodobnostním přístupu jsou náhodné vstupy uvažovány svým pravděpodobnostním
rozdělením a k řešení problému se pak využije statistická, citlivostní nebo spolehlivostní analýza. Právě
poslední z výše uvedených posuzuje pravděpodobnost poruchy řešené konstrukce a je tedy z praktického
pohledu stavebního inženýra zabývajícího se navrhováním a statickým posouzením konstrukcí nejpřínosnější.
Také tento článek se zabývá možnostmi některých metod spolehlivostní analýzy, jak bude popsáno dále.

2 METODY PRO ODHAD PRAVDĚPODOBNOSTI PORUCHY
Jednoduché problémy umožňují dojít k výsledné pravděpodobnosti poruchy (P

f

) analyticky, a to pro-
vedením transformace vstupních náhodných veličin podle jejich vzájemných vztahů, čímž lze získat
pravděpodobnost-
ní rozdělení výstupu, a dále integrací tohoto rozdělení. Protože ale reálné problémy bývají komplikovanější
a rozdělení pravděpodobnosti výsledné posuzované veličiny většinou analyticky získat nelze, spolehlivostní
analýza se obvykle provádí odhadem na základě provedení určitého počtu simulací (N

sim

).
Nejjednodušší metodou odhadu pravděpodobnosti poruchy je metoda Monte Carlo [1], v níž jsou

vstupy do jednotlivých simulací připraveny podle rozdělení pravděpodobnosti jednotlivých vstupních
náhodných veličin a P

f

se vypočte jako poměr simulací, u nichž došlo k poruše, k celkovému počtu simulací.
Tato metoda je výhodná pro složité problémy s velkou pravděpodobností poruchy, neboť naprogramování
výpočtu je primitivní a výslednou hodnotu P

f

lze odhadnout na základě malého počtu simulací.
Posudky statického řešení stavebních konstrukcí se dělí na posouzení mezního stavu únosnosti a mezního

stavu použitelnosti. Pro oba tyto případy v závislosti na následcích poruchy norma [2] stanovuje cílovou
pravděpodobnost poruchy, které musí být správným návrhem konstrukce dosaženo. Např. u mezního
stavu únosnosti se P

f

pohybuje v řádu 10-4 - 10-7. Stavební praxe tedy reálně řeší problémy s cílovou
pravděpodobností poruchy v řádu 10-6. Při vyhodnocení P

f

pomocí prosté metody Monte Carlo by bylo
zapotřebí velké množství simulací (řádově alespoň 107 simulací), aby bylo možné P

f

správně odhadnout.
Zde je již na místě uvažovat o časové náročnosti řešení každé jednotlivé simulace (např. vyhodnocení
konstrukce v programu pracujícím na bázi konečných prvků), neboť při zmiňovaném počtu simulací může
narůst náročnost řešení problému takovým způsobem, že tento není řešitelný v reálném čase. Proto byly
vyvinuty pokročilejší metody odhadu P

f

, které oproti prosté metodě Monte Carlo snižují nezbytný počet
simulací. V článku je dále popsáno použití metod Importance Sampling [3] a Asymptotic Sampling [4], [5].
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Je zde navíc také popsána možnost kombinace uvedených dvou metod, což za určitých podmínek přispěje
k jejich dalšímu zefektivnění.

Importance Sampling
Metoda Importance Sampling existuje ve dvou variantách – Importance Sampling kolem střední hodnoty
a Importance Sampling kolem návrhového bodu. Vzhledem k tomu, že tato metoda má být dále použita
v kombinaci s metodou Asymptotic Sampling, bude popsána varianta Importance Sampling kolem střední
hodnoty (ISm), neboť tato varianta uvažovanou kombinaci metod umožňuje. V metodě ISm odhadujeme
P

f

řešeného problému pomocí vyhodnocení simulací (vzorků), které jsou připraveny jako výběr ze sdružené
hustoty pravděpodobnosti h

�

(x) s modifikovanou směrodatnou odchylkou � vstupních náhodných veličin
viz (Obr. 1).

Pokud řešený problém nejdříve transformujeme tak, aby vstupní náhodné veličiny měly normované
normální rozdělení N(0,1), pak modifikovaná směrodatná odchylka � > 1 znamená vyšší rozptyl vstupních
náhodných veličin oproti reálnému problému, což ve většině případů vede k vyššímu počtu simulací,
u nichž dojde k poruše. P

f

řešeného problému (� = 1) pak lze odhadnout i s nižším počtem simulací
pomocí následujícího výpočtu

P
f(ISm)

(� = 1) =

ZZZ
I (g (x)) · h

�

(x) · f (x)

h
�

(x)
dx ⇠= 1

N
sim

NsimX

i=1

I (g (x
i

) ,�) · f (x
i

)

h
�

(x
i

)
(1)

kde
I (g (x

i

) ,�) je výraz, který znamená vyhodnocení připravených simulací z hlediska, zda daná simulace je
v oblasti poruchy viz červené body v (Obr. 1),

f (x
i

) je funkce sdružené hustoty pravděpodobnosti vstupních náhodných veličin pro daný simulační
bod,

h
�

(x
i

) je vzorkovací hustota pravděpodobnosti pro daný simulační bod.

Asymptotic Sampling
V rámci metody Asymptotic Sampling (AS) je provedeno několik kroků, v nichž se uměle navyšuje rozptyl
vstupních náhodných veličin, což umožní vyhodnocení P

f

pro takto modifikovaný problém podle vztahu

P
f(AS)

(�) =

ZZZ
I (g (x)) · h

�

(x) dx ⇠= 1

N
sim

NsimX

i=1

I (g (x
i

) ,�) =
N

f

(�)

N
sim

(2)

Z takto obdržených odhadů P
f

pro několik modifikovaných problémů se pak extrapolací získá odhad
P

f

reálného problému.
Tento postup umožní vyhodnocení P

f

i při nižším počtu N
sim

, protože navýšení rozptylu při modifikaci
problému obvykle vede k zvýšení P

f

.

3 KOMBINACE METOD ASYMPTOTIC SAMPLING
A IMPORTANCE SAMPLING

Obě výše uvedené metody využívají vyhodnocení simulací centrovaných kolem střední hodnoty µ (v případě
transformace pravděpodobnostního rozdělení vstupních náhodných veličin na normované normální rozdělení
jsou vzorky centrovány kolem počátku). Vzhledem k tomu, že toto obecně bývá nejnáročnější část celého
výpočtu, je namístě uvažovat o dvojím využití výsledků simulací, a to jednak pro jednotlivé kroky metody
AS, ale také pro odhad P

f

pomocí metody ISm.
Z výše uvedených rovnic je patrné, že rozdíl mezi oběma metodami spočívá jen v zavedení vah pro

jednotlivé simulace u výpočtu metodou ISm. Váha simulace je určena jako poměr hodnoty funkce sdružené
hustoty pravděpodobnosti k hodnotě vzorkovací hustoty pravděpodobnosti pro dané hodnoty vstupních
náhodných veličin (řešený simulační bod).

Obě metody lze tedy kombinovat tak, že v rámci postupu AS provedeme v jednotlivých krocích kromě
odhadu P

f(AS)

(�) modifikovaného problému také odhad P
f(ISm)

(� = 1) reálného problému pomocí ISm.
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Pro závěrečnou regresi pak kromě P
f(AS)

(�) použijeme také opakovaně získané odhady P
f(ISm)

(� = 1)
a extrapolací pak získáme jediný odhad P

f

pro reálný problém.

4 ZÁVĚR
Graf na (Obr. 2) porovnává odhady získané samostatně použitými metodami AS a ISm a také odhad P

f

pomocí kombinace obou metod (tato metoda je dále značena jako AS + IS). Celý proces byl několikrát
zopakován pro různé rozložení simulací (vždy ale podložené sdruženou hustotou pravděpodobnosti vstupních
náhodných veličin), což vedlo k jisté variabilitě získaných odhadů P

f

pro reálný problém. Z obrázku je
zřejmé, že kombinace metod AS + IS vede ke snížení rozptylu výsledných odhadů oproti metodám AS
a ISm použitým samostatně. Vzhledem k tomu, že pro reálný případ už nebude použita série různých
simulačních plánů a získáváno více odhadů P

f

, jde o celkové zpřesnění získaného výsledku.
Je třeba ještě poznamenat, že v jednotlivých krocích metody AS dochází k stále výraznější modifikaci

původního problému umělým navyšováním rozptylu, což u některých problémů může způsobit nekonzis-
tentní výsledky, je-li výpočet prováděn s příliš malým N

sim

. Proto je nutné před aplikací postupu AS +
IS (případně i samotné AS) zvážit, zda řešený problém nespadá právě do této kategorie problémů. Není-li
možné problém z tohoto hlediska posoudit, nabízí se možnost dát výsledkům P

f(ISm)

(� = 1) a případně
také P

f(AS)

(�) váhy v závislosti na tom, ve kterém kroku postupu AS byly získány (jak moc byl modifikován
původní problém).
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Obrázky

Obr. 1 Prostor vstupních náhodných veličin u 2D problému (2 náhodné vstupy). Body znázorňují
jednotlivé simulace použité pro odhad P

f

; jsou barevně rozlišeny podle toho, zda spadají do bezpečné
oblasti (zakresleny zeleně), nebo do oblasti poruchy (šedá oblast, body zakresleny červeně). Jako hranice
poruchy je volena funkce Z = X

1

+X
2

+ 3, 8. Tři varianty zobrazují rozmístění vzorků v jednotlivých
krocích metody AS, v níž dochází k umělému navyšování rozptylu vstupních náhodných veličin. Stejný
princip lze použít i v metodě ISm: Vlevo: � = 1 (reálný problém, pravděpodobnostní rozdělení vstupních
náhodných veličin pouze transformováno na normované normální rozdělení – vzhledem k malé P

f

nelze
při daném N

sim

odhad provést); Uprostřed: � = 1,5; Vpravo: � = 2.

Obr. 2 Odhad pravděpodobnosti poruchy: Metodou ISm – zeleně je vykreslen odhad P
f

reálného
problému pro rozptyly vstupních náhodných veličin odpovídající krokům metody AS; Metodou AS –
červeně je vykreslen odhad P

f

v jednotlivých krocích metody (modifikovaný problém), černě regresní
funkce pro extrapolaci P

f

reálného problému; Kombinací metod AS + ISm – modře regresní funkce pro
extrapolaci P

f

reálného problému.
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APPROXIMATION OF VOLUMES OF VORONOI
CELLS USING PARALLEL SOLUTION

Jan Mašek*,1, Miroslav Vořechovský1

Abstract
The presented paper concerns an algorithm for fast approximation of volumes of hyper-dimensional Voronoi
cells. One of many utilizations of known values of volumes of Voronoi cells is weighing of integration
points in a Monte Carlo type integration. The discussed algorithm does not require the construction of the
corresponding Voronoi diagram which typically is a highly computationally demanding task, especially
when performed in higher dimensions. For the purposes of approximation of Voronoi cell volumes, only the
mutual distances of points in sample are evaluated. The parallelized solution using GPU’s shared memory
is described, emphasizing maximal efficiency of data transfer. The optimization of memory throughput
is shown to be crucial for the problem at hand. The solution complexity is discussed as well as the
convergence to the exact solution is provided.

Keywords
Voronoi cell volumes, CUDA, shared memory

*jan.masek1@vut.cz
1Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institute of Structural Mechanics, Veveri 331/95, 602 00 Brno,
Czech Republic

597



Juniorstav 2018

1 INTRODUCTION
The construction of a Voronoï diagram, see [1], [2], associated with a given set of points has become
a classical task of computational geometry utilized in dozens of research and engineering fields. The
geometric sense of Voronoï diagrams is used for solving tasks like searching for the nearest neighbor,
the largest empty circle or estimating the roundness of an object. Technical applications include e.g.
construction of meshes in bordered or periodically repeated domains, see [3] and [4].

In the field of Design of Experiments, which is of interest to the authors, a Voronoï diagram associated
with a given point set (point sample) is one of possible geometric constructions used for evaluation
of uniformity of the point sample and possibly for further optimization of the point layout, see [5].
Additionally, it has been also proposed, see [5], to use the volume of each cell in the Voronoï diagram
can as the weight of the corresponding integration point as used in the weighted numerical integration of
Monte Carlo type.

The construction of the Voronoï diagram is a demanding task, the result of which are convex polyhedrons
in the number equal to the number of points in the point sample, further denoted as N

sim

. In the worst
cases, the solution complexity approaches O(N2

sim

), see e.g. the QuickHull algorithm [6]. Moreover, the
computational demands crucially grow with the dimension of the design domain, further denoted as N

var

.
On top of these computations, the eventual enumeration of volumes of all N

var

-dimensional cells, see [7],
has to be executed.

The presented contribution proposes a fast parallelized implementation of approximation of volumes of
the Voronoï cells without the need of constructing the Voronoï diagram itself. This approach turns out to
be useful in cases where the actual shape of the diagram is not of interest but the resulting cell volumes
have to be perpetually computed for optimization purposes.

2 APPROACH TO PARALLEL IMPLEMENTATION
The essence of the solution method is based on dividing the entire design space into well distributed sub-
regions. As further used for demonstration, division using a simple orthogonal grid is one of possible options.
Then, center of gravity of each sub-region is further considered to be a node used in the approximation
process. All of N

nds

created nodes are defined with their spatial coordinates. From now, we follow the
definition of the Voronoï diagram. Position of each node u can be compared with position of each point u

i

from the N
sim

input points of the Voronoï diagram. Their mutual Euclidean distance d
i

(u) is computed
and the particular node u is deemed to belong to the Voronoï cell V

i

associated with its corresponding
sampling point u

i

if the following condition is met:

V
i

=
�
u 2 IRNvar | 8 j 6= i : d

i

(u)  d
j

(u)
 

(1)

The actual approximated volume V
i

of each Voronoï cell is then a result of a simple summation of
known volumes of all respective sub-regions deemed to belong to each cell i:

V
i

⇡
NndsX

n

V
n,i

(2)

It will be shown later that with gradually finer mesh of approximated nodes, the volumes of all Voronoï
cells tend to converge to the exact solution.

As it might be apparent from the already discussed, the described solution is highly suitable for
a massively parallel execution. The presented parallel implementation utilizes the NVIDIA CUDA
platform. The concept of parallel execution is based on previous experience of authors with implementation
of solution of a dynamical particle system, see [8].

The actual implementation approach proposes to understand the nodes of the mesh as target points
which interact with the source points which are here represented by the N

sim

input points of the
approximated Voronoï diagram. Descriptions (N

var

coordinates) of all nodes are loaded into the GPU’s
shared memory which resides on the graphic chip. Then, tiles of source points are consecutively loaded into
shared memory and a simple task of comparing mutual distances of target and source points is executed.
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For each target point, index of its closest source point is stored. The result of such an algorithm is an
array of N

nds

nodes of the mesh and an integer index of their respective closest point from the N
sim

points
of the approximated Voronoï diagram. The remaining task is a parallel reduction of this array of N

nds

integers into an array of N
sim

frequencies belonging to each Voronoï cell. Assuming a constant known
volume of all sub-regions in the mesh, these frequencies can be interpreted as the cell volumes V

i

, see
equation (2), after being multiplied by the sub-region volume.

3 SOLUTION COMPLEXITY AND CONVERGENCE
The following section discusses the computational complexity of the solution in dependence on the number
of Voronoï cells (or N

sim

), the dimensionality of the design domain N
var

and the size of the ortogonal
mesh used.

The graph in (Fig. 1a) plots the dependency of the execution time in milliseconds in dependence on the
number of Voronoï cells. The plots are provided for several dimensions from N

var

=2 up to 20 dimensions.
These measurements were conducted for various mesh sizes with number of nodes from 103 to 106. From
the benchmark, a linear dependence on the number of Voronoï cells is apparent. Also, weak dependence
on the dimension of the design domain is observed. This conclusion is of high importance when compared
to the QuickHull algorithm which exhibits a steep performance drop whena rising the dimension, N

var

.
Due to its promising performance, the presented parallel solution seems highly suitable for the repetitive

usage in the field of sample optimization or weighted Monte Carlo integration. The advantage of the
observed linear dependency on the number of Voronoï cells can be explained by an insufficient workload
for the GPU that results from the nature of the algorithm: the crucial extent of the task solved is the
number of nodes N

nds

that is being parallelized. Executed consecutively are the tiles of the N
sim

points of
the Voronoï diagram, number of which is clearly orders of magnitude lower than N

nds

.
The graph in (Fig. 1b) shows the convergence of the solution of approximation of volumes of a Voronoï

diagram containing 25 cells (N
sim

=25) in a two-dimensional design space (N
var

=2). Volumes V
i

of Voronoï
cells are normalized to their corresponding exact volumes computed in advance. With gradually finer
mesh, it can be seen that all the particular volumes of the approximated Voronoï diagram rather quickly
converge to the exact solution. This is also due to the boundaries between the Voronoï cells being linear
functions. Moreover, it is shown that the mean value of normalized cell volumes is unbiased. The resulting
approximated Voronoï diagrams from computations in (Fig. 1b) are illustrated in (Fig. 2).

4 CONCLUSION
The presented contribution introduced a parallelized implementation of a numerical approximation of cell
volumes of a Voronoï diagram. The number of Voronoï cells is considered to be arbitrary as well as the
dimension of the design space. The discussed parallel solution provides a fast and reasonably accurate
approximation of volumes of Voronoï cells which is of high importance especially if repeatedly executed
for optimization purposes. A very good solution performance and a rather mild dependency of execution
time on the scaling parameters of the problem has been shown thanks to the concept of using GPU’s fast
shared memory and also parallelizing the crucial scale that is the number of approximated nodes. The
approximated values of Voronoï cell volumes seem to converge rather fast to the exact solution. Moreover,
as the mean value of the approximated volumes is shown to be unbiased, the presented algorithm for
a fast approximation of cell volumes proved itself to be a promising tool to accelerate the execution of
sample optimization or the weighted Monte Carlo integration.
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Figures

Fig. 1 a) Growth of execution time in dependence on number of Voronoï cells and number of evaluated
nodes used for approximation. b) Convergence of normalized volumes of Voronoï cells

to the exact solution.
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Fig. 2 Illustration of convergence of normalized volumes of 25 Voronoï cells as shown in Fig 1b.
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INFLUENCE OF CRITICAL DISTANCE IN GMTS
CRITERION ON VALUES OF INITIATION CRACK

ANGLE IN CONCRETE

Petr Miarka*,1, Stanislav Seitl1

Abstract
The traditional maximum tangential stress (MTS) criterion uses for evaluation of fracture resistance
curve under mixed mode I/II only stress intensity factors (SIF) for mode I and II. However, the concrete
materials consist of various sizes of aggregates, which have influence on the crack initiation angle under
the mixed mode I/II. In this paper, a generalized maximum tangential stress (GMTS) criterion is used to
investigate influence of selection of critical distance on the crack initiation angle. Various critical radiuses
are investigated (the lengths are selected according to size of process zone or maximum coarse and fine
aggregates). The obtained results are discussed and compared with data known from literature.
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Fracture mechanics, MTS criterion, GMTS, initiation angle, critical radius, concrete
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1 INTRODUCTION
Concrete structures built in past or these days are part of important infrastructure which must serve for
many years. Important concrete structures are for example: cooling towers, precast structural elements
and highway bridges. These structures or their parts are in the most cases exposed to combined load. This
means that flaw or directly crack could be under mixed mode loading. The most common mode of load is
combination of tension (mode I) and shear (mode II).

This fact led in recent years into investigation of mixed mode fracture [1]. Mixed mode I/II fracture can
be sufficiently measured on Brazilian disc test (BD) specimen with central notch [2] by rotating the notch
against the load position,[3]. In the most cases conventional maximum tangential stress (MTS) criterion is
used to predict fracture failure under the mixed (I/II) mode [4]. Hence, this well-known criterion does not
predict well the initiation fracture angle and fracture resistance in accordance to experimental results.
Therefore, researcher in literature [5] postulated the generalised maximum tangential stress (GMTS)
criterion. The GMTS is based on two parameter linear elastic fracture mechanics, which provides better
description of the stress fields near the crack.

In this contribution a various length of critical distances is chosen to predict/describe fracture behaviour
of concrete. The calculated results are compared and discussed with experimental results done on BD test
specimen found in literature [6].

2 THEORETICAL BACKGROUND

Fracture Mechanics
This contribution is based on a linear two-parameter elastic fracture mechanics. The two-parameter linear
elastic fracture mechanics concept uses the stress field in the close vicinity of the crack tip described by
Williams expansion [7]. This expansion is an infinite power series originally derived for a homogenous
elastic isotropic cracked body, which can be described by a following equation

�
i,j

=
K

Ip
2⇡r

f I

i,j

(✓) +
K

IIp
2⇡r

f II

i,j

(✓) + T +O
i,j

(r, ✓) (1)

where
�
i,j

represents the stress tensor components,
K

I

, K
II

are the stress intensity factors (SIF) for mode I respectively mode II,
f I

i,j

(✓), f II

i,j

(✓) are known shape functions for mode I and mode II usually written as Y
I

and Y
II

,
T (or T-stress) represents the second term independent on r (note that for mode II is zero,

see [8]),
O

i,j

represents higher order terms and r,
✓ are the polar coordinates (with origin at the crack tip; crack faces lie along the x-axis).

The values of the SIF for a finite BD specimen and the polar angle ✓=0° can be expressed in the
following form [7]

K
I

=
P
p
a

RB
p
⇡

1p
1� a

R

Y
I

(a/R,↵) (2)

K
II

=
P
p
a

RB
p
⇡

1p
1� a

R

Y
II

(a/R,↵) (3)

where
P is compressive load,
a is a crack length,
R is radius of the disc (D/2),
B is disc thickness,
↵ is inclination angle and
Y
I

(a/R,↵), Y
II

(a/R,↵) are dimensionless shape functions for mode I and mode II.

The shape functions from pure mode I to pure mode II can be found in Seitl & Miarka (2017)[3] for
the ratio a/R= 0.4 for inclination angles (0°; 25.25°).
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Initiation Angle
According to the MTS [10] and GMTS [5] criterion the brittle fracture takes place radially from the crack
tip and perpendicular to the direction of maximum tangential stress ✓

0

and crack growth initiates when
the tangential stress �

✓✓

reaches its maximum (critical value) �
✓✓c

. The tangential stress around the crack
tip can be expressed as

�
✓✓

=
1p
2⇡r

cos
✓

2
[K

I

cos2
✓

2
� 3

2
K

II

sin(✓)] + T sin2(✓) +O(r1/2) (4)

Maximum value of tangential stress for both MTS and GMTS can be expressed in following form

@�
✓✓

@✓
|
✓=0

= 0 (5)

According MTS and GMTS criterions, the brittle fracture occurs when

�
✓✓

(r, ✓) = �
✓✓c

(6)

By substituting the initiation angle ✓
0

calculated from Eq. (5) into Eq. (6), one can derive

p
2⇡r�

✓✓c

=
1p
2⇡r

cos
✓
0

2
[K

I

cos2
✓
0

2
� 3

2
K

II

sin(✓
0

)] +
p
2⇡rT sin2(✓

0

) (7)

Eq. (7) can be used for pure mode I, pure mode II and any combinations of mode I and mode II. For
pure mode I fracture (i.e. when K

II

= 0, K
I

=K
Ic

and ✓
0

= 0) Eq. (7) simplifies to expression
p
2⇡r�

✓✓c

= K
Ic

(8)

where K
Ic

is the mode I fracture toughness. By replacing Eq. (8) into Eq. (7). a general equation for
mixed mode fracture is obtained

K
Ic

= cos
✓
0

2
[K

I

cos2
✓
0

2
� 3

2
K

II

sin(✓
0

)] +
p
2⇡r

c

T sin2(✓
0

) (9)

Maximum Tangential Stress
Conventional maximum tangential stress (MTS) criterion uses only first terms (singular terms K

I

, K
II

are considered) in the series for �
✓✓

. According to the first hypothesis of the MTS criterion, the angle of
maximum tangential stress ✓

0

is determined from Eq. (5) in following form

[K
I

sin(✓
0

) +K
II

(3 cos(✓
0

)� 1)] = 0 (10)

Generalised Maximum Tangential Stress
According to the GMTS criterion crack growth initiates when along ✓

0

and a critical distance from
the crack tip r

c

, the tangential stress �
✓✓

reaches its maximum (critical value) �
✓✓c

(singular terms are
considered). Both �

✓✓c

and r
c

are constant material properties. The initiation angle can be expressed from
Eq. (5) considering K

I

, K
II

, T and r
c

in following form

[K
I

sin(✓
0

) +K
II

(3 cos(✓
0

)� 1)]� 16T

3

p
2⇡r

c

cos(✓
0

) sin(
✓
0

2
) = 0 (11)

Eq. (11) shows that the angle ✓
0

of maximum tangential stress for any combination of modes I and II
depends on K

I

, K
II

, T and r
c

. The angle ✓
0

determined form Eq. (11) is then used to predict beginning
of the mixed mode fracture.

3 MATERIAL AND EXPERIMENTAL DATA
To be able to quantify the influence of different critical distance on the initiation angle an experimental
data from literature were chosen from [6], where the experimental results are available from concrete BD
specimen. The used concrete mixture is specified in (Tab. 1).
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Tab. 1 Composition of used concrete by [6].
Material Component Cement Coarse aggregate Fine aggregate

type size [mm] size [mm]
Concrete W :C:S:G= 0.4:1:1.12:2.28 32.5 9.75 2.36
W denotes water, C denotes cement, S denotes sand and G denotes gravel.

Measured mechanical properties of used material are summed up in (Tab. 2).
The geometry used in experimental campaign was BD specimen with the dimensions: diameter D= 70

mm, thickness B = 30 mm and relative crack length ratio a/R= 0.4. The inclination angle ↵ varied from
0° for pure mode I, 25.25° for pure mode II and 5° - 20° for mixed mode I/II. The measured fracture forces
Pc for each angle are summed up in (Fig. 1). The evaluated mechanical properties of used material can
be seen in (Tab. 2).

Tab. 2 Mechanical properties measured in [6].
Material Bulk density Young’s Modullus Compressive Tensile

[kg/m3] E [GPa] strength f
c

[MPa] strength f
t

[MPa]
Concrete 2373 30.32 34.42 2.54

4 RESULTS AND DISCUSSION
Fracture resistance for both modes is expressed by ratio K

I

/K
Ic

and K
II

/K
Ic

. This ratio is obtained
from Eq. (9) by dividing whole expression by K

I

, K
II

respectively [11]. Fracture resistance for mode I

K
Ic
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I
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2
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I
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✓
0

2
� 3

2
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II
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sin(✓
0

)] +
p
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K
I

sin2(✓
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) (12)

For mode II
K

Ic

K
I

= cos
✓
0

2
[
K

I

K
II

cos2
✓
0

2
� 3

2
sin(✓

0

)] +
p
2⇡r

c

T

K
II

sin2(✓
0

) (13)

From both Eq. (12) and Eq. (13) it is noticeable (for GMTS case), that the fracture resistance depends
not only on first and second terms of Williams expansion, but on the critical distanc r

c

. Literature shows
two different options to calculate critical distance considering boundary conditions. Critical distance for
plane stress is expressed as

r
c

=
1

2⇡
(
K

Ic

�
t

)2 (14)

Critical distance for plane strain is expressed as

r
c

=
1

6⇡
(
K

Ic

�
t

)2 (15)

However, concrete is very heterogeneous material and the critical distance must be chosen based on
the material composition, considering calculated critical distance, size of coarse aggregate and size of fine
aggregate. This fact should lead into more accurate prediction of fracture resistance of the investigated
material. The used critical distances in this study are summed up in (Tab. 3).

Tab. 3 Selected values of investigated critical distance r
c

.
Plane Plane Fine aggregate Coarse aggregate

strain [mm] stress [mm] size [mm] size [mm]
Critical distance r

c

0.845 2.536 2.36 9.75

The obtained results for each selected r
c

can be found in (Fig. 2) and (Fig. 3). From these results it is
clearly visible, that the traditional MTS criterion (note that for this case r

c

=0 mm), does not predict
fracture accurately. In cases for GMTS it can be noticed, that all cases predict the fracture accurately for
inclination angle ↵ up to 20°. The case with coarse aggregate predict fracture very accurately for cases
where there is only pure mode II, however this could be caused, by not enough experimental data.
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5 CONCLUSION
From this study can be concluded:

• The conventional MTS criterion does not predict fracture resistance properly.

• The GMTS provides more accurate prediction of fracture resistance.

• The GMTS depends on critical distance, which has to be chosen based on physical reason.

The future research should be focused on inclination angles abigger that 20° to obtain more experimental
data.
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Figures

Fig. 1 Measured fracture forces by [6].

Fig. 2 Fracture resistance separated by inclination angle ↵ from [6].

Fig. 3 Application of various r
c

on fracture resistance criterions, test results used from [6].
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METODA PLOCHY ODEZVY VE FORMĚ
POLYNOMIÁLNÍHO CHAOSU

SURROGATE MODEL VIA POLYNOMIAL CHAOS EXPANSION

Lukáš Novák*,1

Abstrakt
Pro získání co nejpřesnějších výsledků analýzy konstrukce je nutné využití nelineární formy metody
konečných prvků (NLMKP) spolu se spolehlivostními metodami. Často však narážíme na nepřekonatelný
problém s časovou náročností výpočtů u rozsáhlejších matematických modelů s vyšším počtem náhodných
vstupních veličin. Jednou z možností pro redukci tohoto problému je využití metody plochy odezvy,
pomocí které aproximujeme výpočet NLMKP jednoduchou explicitně vyjádřenou funkcí. Článek se
konkrétně zabývá problematikou tvorby náhradní plochy odezvy ve formě polynomiálního chaosu (PCe).
Nejprve jsou představeny základní teoretické principy a možnosti tvorby PCe. Zvláštní důraz je kladen na
možnosti zpracování vytvořené aproximační funkce pro momentovou a citlivostní analýzu. Následuje popis
implementace teoretických poznatků do algoritmu nově vytvořeného softwaru, který funguje do velké míry
automaticky pomocí adaptivních algoritmů. Závěrem je ukázána funkčnost SW nástroje na příkladu.

Klíčová slova
Polynomiální chaos, metoda plochy odezvy, citlivostní analýza, matematické modelování, spolehlivost

Abstract
It is necessary to use non-linear finite element method (NLFEM) in combination with structural reliability
to obtain the accurate results by analysis of construction. This process is still high time consuming
nowadays and it is the main reason why to use surrogate model, where the mathematical model of
the physical problem represented by NLFEM is approximated by function in explicit form. The paper
describes the surrogate model created via polynomial chaos expansion (PCe). First, basic theory of PCe is
described. Usage of the PCe for moment and sensitivity analysis is then presented, which can be done by
post-processing of explicit function without any additional computational demands. Implementation of
theory in new software tool and its application on example is presented in the last part of the paper.

Keywords
Polynomial chaos, surrogate model, sensitivity analysis, mathematical modelling, structural reliability
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1 ÚVOD
Matematický model fyzikálního problému představuje funkci vstupních parametrů často vyjádřenou
v implicitní formě řešenou v praktických aplikacích pomocí metody konečných prvků. V posledních letech
s vývojem výpočetní techniky vzrůstá komplexnost samotných matematických modelů a také požadovaná
přesnost výpočtů zaručená využitím nelineární formy metody konečných prvků (NLMKP). I když jsou
takto získané výsledky numericky velmi přesné, je nutné pro popis reálného světa uvažovat také náhodnost
vstupních parametrů. Takový přístup nabízí teorie spolehlivosti, která je však často velmi časově náročná
a tudíž ji u větších matematických modelů řešených NLMKP nelze využít. Jedním ze způsobů zaručujícím
mnohem efektivnější spolehlivostní výpočet je Metoda plochy odezvy.

Principem metod plochy odezvy je vytvořit aproximační funkci matematického modelu v explicitní
formě tzv. Metamodel a následně jej využít pro analýzu místo původního modelu řešeného časově náročnou
analýzou NLMKP. Aktuálně je rozšířeno několik pokročilých způsobů tvorby metamodelu: kriging, umělé
neuronové sítě, support vector machine a polynomiální chaos. Článek se zabývá posledním zmíněným typem
– polynomiálním chaosem, nicméně všechny typy metod plochy odezvy mají shodné základní kroky. Nejprve
je provedeno několik simulací NLMKP s rozdílnými hodnotami vstupních veličin generovaných metodami
typu Monte Carlo, které slouží jako „učící“ množina. Na základě těchto bodů je následně sestavena
aproximační funkce. Důležitým krokem je ověření kvality aproximace a rozhodnutí, zda metamodel dále
zpřesňovat. Pokud dosáhneme požadované přesnosti metamodelu, můžeme jej využít pro spolehlivostní
analýzu zpravidla mnohem efektivněji v porovnání s NLMKP.

2 POLYNOMIÁLNÍ CHAOS
Předpokládejme, že hledaná odezva výpočtového modelu Y je náhodnou veličinou s konečným rozptylem,
poté můžeme využít rozvoj ve formě polynomiálního chaosu (PCe) dle [1] následovně

Y = M(X) =
X

↵2NM

�
↵

 
↵

(X) (1)

kde M značí počet vstupních náhodných veličin, �
↵

jsou neznámé deterministické koeficienty a  
↵

jsou
bázové funkce (polynomy více proměnných). Právě volbou bázových funkcí je definován PCe. Bázové funkce
jsou ortonormální polynomy zvolené s ohledem na pravděpodobnostní rozdělení vstupních náhodných
veličin X . V této práci se předpokládá standardní normální rozdělení, kterému odpovídají Hermitovy
polynomy [2].

Pro praktické výpočty se množství členů ze vztahu (1) redukuje na konečnou množinu AM,p s ohledem
na počet vstupních proměnných M a maximálním stupněm použitého polynomu p  |↵| = P

M

i=1

↵
i

[3]
následovně

AM,p =
�
↵ 2 NM : |↵|  p

 
(2)

Počet členů PCe P lze získat následujícím vztahem

P =

✓
M + p

p

◆
=

(M + p)!

M !p!
(3)

Předpoklad standardního normálního rozdělení vstupních náhodných veličin lze splnit v případě
nezávislých veličin jednoduchou iso-pravděpodobnostní transformací dle následujícího vztahu

⇠ = ��1(F
x

(X)) (4)

kde F
x

značí distribuční funkci veličiny x a ��1 inverzní distribuční funkci standardní normální veličiny.
Pokud se však jedná o závislé veličiny, je nutné přistoupit ke složitějším transformacím. Například pokud
má původní veličina normální nebo lognormální rozdělení, lze využít Natafovu transformaci [4]. Pro
velkou část inženýrských aplikací je tato metoda dostačující, ve speciálních případech, kdy má veličina
výrazně odlišné rozdělení pravděpodobnosti, je však nutné využít jiné metody transformace do nezávislého
standardního normálního prostoru.
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Stanovení koeficientů PCe
Koeficienty � lze získat různými způsoby, avšak aktuálně nejvyužívanější je regresní metoda pomocí běžné
metody nejmenších čtverců. Pro výpočet je tedy nutná množina „učících“ bodů obsahující jednotlivé
realizace vstupního náhodného vektoru získaného metodami typu Monte Carlo a vektor Y odpovídajících
výsledků výpočtového modelu M(X). Pokud vstupní vektory dosadíme do jednotlivých řádků matice
bázových funkcí, získáme matici  . Řešení ve formě nejmenších čtverců je poté následující

�

L·S = ( T

 )�1

 

TY (5)

Matice  T

 se označuje jako informační matice. Inverze informační matice je v praktických úlohách
poněkud problematická, jelikož informační matice může být špatně podmíněná a je tedy nutné zvolit
odpovídající řešič (QR rozklad, SVD rozklad).

Vyhodnocení PCe
Metamodely jsou často využívány pro různé spolehlivostní analýzy místo původního výpočtového modelu.
Avšak výhodou PCe je možnost získat několik důležitých informací o matematickém modelu pouhým
zpracováním stanovených koeficientů, odvození lze nalézt v literatuře [3].

Díky zvoleným ortonormálním polynomům je možné jednoduše získat střední hodnotu µ a rozptyl �2

odezvy matematického modelu aproximovaného PCe následovně

µ = �
0

(6)

�2 =
X

↵2A
↵ 6=0

�2

↵

(7)

Tedy střední hodnota je rovna prvnímu stanovenému koeficientu a rozptyl je roven součtu čtverců
ostatních koeficientů. Momentová analýza je tedy provedena bez dalších výpočetních nároků.

PCe dále nabízí velmi efektivní výpočet Sobolových indexů, odvození lze nalézt v literatuře [3].
S využitím vlastností PCe se dá ukázat, že Sobolovy indexy lze získat jednoduše obdobným způsobem,
tedy zpracováním stanovených koeficientů. Jedná se o velmi efektivní citlivostní analýzu, kterou lze využít
i u výpočetně náročných modelů jako je NLMKP. Nejčastěji se využívá totálních Sobolových indexů ST

i
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=
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Kvalita metamodelu
Důležité při tvorbě jakéhokoli metamodelu je stanovení jeho kvality, tedy přesnosti aproximace původního
výpočtového modelu. K tomu se běžně využívá koeficient determinace koeficient determinace R2, který
vyjadřuje část variability vystiženou regresním modelem na učící množině. Avšak díky využití učící
množiny jak pro tvorbu metamodelu, tak i pro ověření kvality, tento koeficient nedokáže odhalit přefitování
metamodelu. Proto je vhodnější využití technik křížové validace, ve kterých je pro kontrolu metamodelu
vytvořena zvláštní množina bodů. V souvislosti s PCe se s výhodou využívá ukazatele Q2 stanoveného
metodou leave-one-out validace, který lze díky vlasnostem PCe stanovit analyticky bez dalších výpočetních
nároků [5]

Q2 = 1�
1

n

P✓M(x(i))� (MPCe(x(i))

1� h
i

◆
2

V ar [Y]
(9)

kde h
i

představuje i-tý diagonální člen matice  ( T

 )�1

 

T .
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3 VYTVOŘENÝ SW NÁSTROJ
Na základě teoretických principů PCe byl vytvořen nový SW nástroj použitelný pro spolehlivostní analýzu
v kombinaci se SW FReET [6]. Jedná se o samostatně fungující program vytvořený v jazyce C#, což
je nespornou výhodou oproti existujícím nástrojům v prostředí MATLAB. Navíc jsou do SW nástroje
implementovány adaptivní algoritmy pro výběr nejvhodnější redukované množiny bázových funkcí, díky
čemuž je možné PCe vytvořit s velmi malým počtem učících bodů. Konkrétně se jedná o postupné zvyšování
maximálního stupně použitého polynomu p a algoritmus pro postupný výběr vhodných bázových funkcí
Least Angle Regreesion (LAR) [7]. Celý proces tedy probíhá iteračně s postupnou kontrolou kvality
metamodelu, kdy jako rozhodovací ukazatel je využit koeficient Q2.

Ukázka aplikace SW nástroje
Nově vytvořený SW nástroj je využit při spolehlivostní analýze jednoduché úlohy prostého nosníku o délce
L, tvořený obdelníkovým průřezem o šířce b a výšce h. Nosník je zatížen spojitým rovnoměrným zatížením
o intenzitě p. Materiál nosníku je reprezentován Youngovým modulem pružnosti E. Stochastický model
tedy tvoří 5 veličin s lognormálním rozdělením pravděpodobnosti a charakteristikami dle (Tab.1). Učící
množina obsahuje 100 bodů. Samotný výpočtový model představuje rovnici průhybu uprostřed rozpětí
nosníku

v
(L/2)

=
5

384

pL4

EI
I =

bh3

12
(10)

Nastavení tvorby PCe obsahuje maximální stupeň polynomu p = 4 a tvorbu množiny bázových funkcí
pomocí LAR. Jako referenční hodnoty slouží výsledky získané pomocí SW FREET, simulační technikou
Latin Hypercube Sampling s počtem simulací 104.

Tab. 1 Stochastický model prostého nosníku.
Veličina Stř. hodnota Směrodat. odch. CoV
b (LN) 0.15 m 0.075 m 5%
h (LN) 0.3 m 0.015 m 5%
E (LN) 30000 MPa 4500 MPa 15%
p (LN) 10 kN/m 2 kN/m 20%
L (LN) 5 m 0.05 m 1%

Porovnání momentové analýzy s referenčními výsledky lze vidět v (Tab. 2).

Tab. 2 Momentová analýza PCe a LHS.
Charakteristika PCe (ED=100) LHS (reference)
Střední hodnota 8,3666 8,3687
Rozptyl 6,4294 6,4468

Sobolovy indexy prvního řádu a totální Sobolovy indexy lze vidět v (Tab. 3).

Tab. 3 Sobolovy indexy dle PCe.
Sobolovy indexy b h E p L
Sobolovy indexy 1. řádu 0,027 0,246 0,245 0,434 0,018
Totální Sobolovy indexy 0,029 0,263 0,262 0,456 0,019

Z tabulky je patrná velmi dobrá shoda výsledků momentové analýzy. Dále byla provedena plně-
pravděpo-
dobnostní analýza simulační technikou LHS pro různé limitní hodnoty průhybu, hledanou veličinou byla
pravděpodobnost poruchy, která byla stanovena SW FReET. V tomto případě tedy šlo o využití PCe jako
metamodelu, na kterém byl proveden výpočet místo původní funkce. Výsledky jsou shrnuty v následující
(Tab. 4).
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Tab. 4 Pravděpodobnost poruchy dle PCE a LHS.
Limitní hodnota 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm
PCe (ED=100) 1.716e-2 1.017e-3 6.25e-5 4.3e-6
LHS (reference) 1.719e-2 1.015e-3 6.18e-5 4.2e-6

4 ZÁVĚR
Článek popisuje metamodel ve formě PCe. Nejprve jsou popsány základní teoretické poznatky spolu
s odkazy na literaturu. Následují informace o kontrole kvality metamodelu a nově vytvořeném SW nástroji
s implementovanými adaptivními algoritmy. V závěru je prezentována aplikace SW nástroje na příkladu
průhybu prostého nosníku. Na základě výsledků lze konstatovat, že teoretické poznatky jsou korektně
implementovány do SW nástroje, který tak může být využit pro spolehlivostní analýzu. Je ukázáno, že
metamodel ve formě PCe lze využít velmi efektivně pro momentovou a citlivostní analýzu a je tedy velmi
vhodný pro výpočetně náročné aplikace řešené NLMKP.
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Článek byl vytvořen v rámci řešení projektu č. LO1408 ”AdMaS UP - Pokročilé stavební materiály,
konstrukce a technologie” podporovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové
podpory programu „Národní program udržitelnosti I”.

Použité zdroje
[1] SOIZE, C. a R. GHANEM. Physical systems with random uncertainties: chaos representations with

arbitrary probability measure. Journal of Scientific Computing. 2004, (26), 395– 410.
[2] WIENER, N. The Homogeneous Chaos. American Journal of Mathematics. 1938, , 897–936.
[3] SUDRET, B. a A. KIUREGHIANN. Stochastic Finite Element Methods and Reliability

A State-of-the-Art Report. 2000.
[4] LEBRUN, R. a A. DUTFOY. A generalization of the Nataf transformation to distributions with

elliptical copula. Probabilistic Engineering Mechanics. 2009.
DOI: doi:10.1016/j.probengmech.2008.05.001.

[5] BLATMAN, G. a B. SUDRET. Adaptive sparse polynomial chaos expansion based on least angle
regression. Journal of Computational Physics. 2011. ISSN 0021-9991.

[6] NOVÁK, D., M. VOŘECHOVSKÝ a B. TEPLÝ. FReET: Software for the statistical and reliability
analysis of engineering problems and FReET-D: Degradation module. Advances in Engineering
Software. 2014.

[7] EFRON, B., T. HASTIE, I. JOHNSTONE a R. TIBSHIRANI. Least angle regression. The Annals
of Statistics. 2004, (32), 407-499.

Recenzent
doc. Ing. David Lehký, Ph.D.; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební mechaniky,
Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká republika.
lehky.d@fce.vutbr.cz

612



Juniorstav 2018

BRAZILIAN DISC TEST: CALCULATION OF
TERMS IN WILLIAMS EXPANSION

Vladimír Růžička*,1, Petr Miarka1, Lucie Malíková1, Stanislav Seitl1

Abstract
Brazilian disc test is well known for measuring of fracture mechanical properties of cementitious and
rock materials. The main advantage for using this test it provides information about the tensile strength
(without notch) and mixed mode I/II fracture resistance (with notch). Every common finite element (FE)
software has implemented the order (e.g. KCALC) for calculation of first singular terms (stress intensity
factors I+II mode) or the direct method could be used from the knowledge of stress distribution in front
of crack tip. In this contribution, the over-deterministic method (ODM) is used to evaluate higher order
terms from Williams expansion. The calculated values from ODM are compared with results obtained
from well-known methods.
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1 INTRODUCTION
Attention of researchers worldwide is given not only to create different materials and new design methodo-
logies, but also to the lifetime extension of structures that are being used for several years. The Brazilian
disc test (BDT) introduced for rocks [1], applied for a polymer mortar [2], is composed of a diametral
compression of a cylinder, which is used as a indirect tension test. BDT is nowadays an alternative tool
for an easy determination of the critical stress intensity factor (SIF), especially for brittle materials [3].
This is achieved by using the centrally cracked Brazilian disc configuration proposed by Awaji and Sato
[4]. The main advantage of this configuration (beyond the relatively simple experimental procedure) is
that any combination of mode-I and mode-II loading types can be achieved by an appropriate choice of
the crack inclination angle ↵, (with respect to the loading direction) and the relative crack length, a/R
(with respect to the disc radius, R). Theoretical analysis of the effects of the relative crack length and
loading angle is mentioned in [5].

The aim of the contribution is to compare methods for obtaining terms of Williams expansion from
common finite element (FE) software, e.g. ANSYS [6]. First method uses the implemented order (e.g.
KCALC – based on the shift of the middle nodes to ¼ distance of the element length near the crack
tip) for calculation of first singular terms (stress intensity factors I+II mode). Second one, the direct
method, is based on the knowledge of the stress distribution in front of the crack tip. The last one is
the over-deterministic method (ODM) and is used to evaluate the higher order terms of the Williams
expansion. The calculated values are compared with results obtained from the well-known methods.

2 THEORETICAL BACKGROUND

Fracture Mechanics
This contribution is based on the linear elastic fracture mechanics. The linear elastic fracture mechanics
concept uses the stress field in the close vicinity of the crack tip described by Williams expansion[7]. This
expansion is an infinite power series originally derived for a homogenous elastic isotropic cracked body,
which can be described by a following equation
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represents the stress tensor components, f (n)

i,j

(✓), g(n)
i,j

(✓) are the symmetric and anti-symmetric
angular functions in the nth term of stress series expansion and r, ✓ are the polar coordinates (with origin
at the crack tip; crack faces lie along the x-axis).

The values of the stress intensity factor (SIF) for a finite BD specimen and the polar angle ✓ = 0° can
be expressed in the following form [3] (another expression could be found e.g. [8])
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where P is compressive load, a is a crack length, R is radius of the disc (D/2), B is disc thickness, ↵ is
inclination angle and Y

I

(a/R,↵), Y
II

(a/R,↵) are dimensionless shape functions for mode I and mode II.
The shape functions from pure mode I to pure mode II can be found in Seitl & Miarka (2017)[3] for the
ratio a/R = 0.4 for inclination angles (0°; 25.25°).

Over-deterministic method (ODM)
The ODM needs as inputs only values of displacements (u, v) or stresses (�

ij

) of a set of nodes selected
around the crack tip together with radial coordinates of these nodes. In this work, the displacement values
are taken from the FEM calculation in distance 1mm and 2mm. When k nodes around the crack tip
are selected, then a system of 2k equation (assuming 2D) for variables An can be arranged on the basis
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of Eq. (1). This system has to satisfy several conditions, see for instance [9] [10] where the method is
described more thoroughly and several recommendations are published. The ODM was implemented in
commercial mathematical programming code [11]. For purposes of this work, the procedure of calculation
of the higher-order terms of the WPS was programmed in PHP script language running on web server.
Due to considerable computing time, the data of partial results was stored into MySQL database tool.
Accuracy of counting of 20 coefficients was 100 decimal places.

3 NUMERICAL MODEL

Model’s geometry and boundary condition
The numerical simulation was performed in finite element (FE) software ANSYS 17.2 [6]. A two-dimensional
(2D) numerical model with plane strain boundary conditions were used to calculate SIFs (K

I

and K
II

).
The numerical model was meshed with quadratic element type PLANE183 taken from ANSYS’s elements
library and meshing command KSCON was used to take into account the crack tip singularity.

Input material properties of concrete used in FE software are following: Young’s modulus and Poisson’s
ratio, E = 40 GPa and ⌫ = 0.2, respectively. The simulated Brazilian disc has the radius R = 50 mm and
the relative crack length a/R varied from 0.1 to 0.9, inclination notch angle ↵ varied in the interval <0°;
90°>. Numerical model was loaded with constant force P = 100 N in all calculated cases. The model was
constrained using action and reaction principle with radial and axial displacement. u

x

= 0 and u
y

= 0.

Methods of calculation
The FE software ANSYS, uses following equations for calculation of the SIF K

I

, K
II

for ✓ = ±180°.
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where u, v are nodal displacements, G shear modulus,  is Kolosov’s constant for plane strain respectively
plane stress conditions and r is the radial coordinate in the cylindrical coordinate system.

To calculate T -stress a direct extrapolation method (DEM) has to be used. The extrapolation of the
T -stress is done by Eq.(6).

T = lim
r!0

+
�
xx

� �
yy

(6)

where �
xx

and �
yy

are stress components in front of the crack tip and r is distance from the crap-tip. The
stress intensity in the vicinity of the crack tip can be seen in (Fig. 2) for pure mode I ↵ = 0°, mixed mode
I/II ↵ = 10° and pure mode II ↵ = 25.25°.

4 RESULTS AND DISCUSSION
As the input displacements for the ODM calculation the u

x

and u
y

displacement results from Ansys
were considered. The selected displacement were chosen in two distances from crack tip: r = 1mm and
2mm. for more information see (Fig. 6). Displacements were extracted from a path in polar coordinates
✓ < 0; 2⇡ > for each distance.

The calculated results of K
I

and K
II

from ODM are compared with the results obtained by the known
command KCALC see (Tab. 1), (Tab. 2), and the results of the second term of Williams expansion are
compared with direct extrapolation method in (Tab. 3).
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Tab. 1 Comparison of K
I

evaluated by ODM for distance r = 1 mm and 2 mm with KCALC.
r = 1 mm r = 2 mm

↵ K
I

- KCALC K
I

- ODM K
I

K
I

- KCALC K
I

- ODM K
I

[°] [MPa·mm1/2] [MPa·mm1/2] [%] [MPa·mm1/2] [MPa·mm1/2] [%]
0 6.283 6.279 0.655 6.283 6.847 8.976
5 5.981 5.952 0.476 5.981 6.482 8.391
10 5.106 5.096 0.186 5.106 5.555 8,790
15 3.749 3.807 1.547 3.749 4.171 11.251
20 2.036 2.213 8.672 2.036 2.7471 21.368

25.25 0.002 0.347 - 0.002 0.492 -

Tab. 2 Comparison of K
II

evaluated by ODM for distance r = 1 mm and 2 mm with KCALC.
r = 1 mm r = 2 mm

↵ K
II

- KCALC K
II

- ODM K
II

K
II

- KCALC K
II

- ODM K
II

[°] [MPa·mm1/2] [MPa·mm1/2] [%] [MPa·mm1/2] [MPa·mm1/2] [%]
0 4.77e-5 -0.393 - 4.77e-5 -0.429 -
5 2.566 2.178 15.099 2.566 1.894 26.188
10 4.956 4.606 7.063 4.956 4.079 17.697
15 7.027 6.778 3.541 7.027 6.053 13.849
20 8.682 8.611 0.816 8.682 7.746 10.782

25.25 9.927 9.983 0.564 9.927 8.985 9.486

Tab. 3 Comparison of T evaluated by ODM for distance r = 1 mm and 2 mm with KCALC.
r = 1 mm r = 2 mm

↵ T - KCALC T - ODM T T - KCALC T - ODM T

[°] [MPa·mm1/2] [MPa·mm1/2] [%] [MPa·mm1/2] [MPa·mm1/2] [%]
0 -3.091 -0.634 79.504 -3.091 -0.292 90.552
5 -2.986 -0.557 81.335 -2.986 -0.245 91.796
10 -2.685 -0.410 84.720 -2.685 -0.156 94.172
15 -2.232 -0.203 90.912 -2.232 -0.203 98.565
20 -1.685 0.049 97.077 -1.685 0.121 92.839

25.25 -1.098 0.345 68.535 -1.098 0.302 72.462

Percent discrepancy of the first WE terms (mixed mode load I+II) between the results of the KCALC
and ODM are in good accordance. The values calculated for pure mode I and mode II, respectively show
small percentage mistake. The difference in the results for each term grows when the absolute value is
decreasing to zero for each term. Results obtained for the second term are not in great accordance, however
this can be caused by the influence of the accuracy of the extrapolation of the T -stress from DEM.

5 CONCLUSION
In the paper, the crack tip stress distribution is investigated in a Brazilian disk test specimen. The
numerical model of the standardised BDT specimen was created and the displacements data near the
crack tip were obtained from the FEM analysis. These data were used for calculation of the coefficients
of the Williams expansion considering various distances from the crack tip for the displacement field
investigations. The mutual comparison of the SIF and T -stress values obtained by using various method
was performed and discussed.
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Figures

Fig. 1 Meshed numerical model. Fig. 2 The detail of the crack tip (the radial
distances r = 1 mm and 2 mm are marked).

Fig. 3 Stress intensity in the vicinity of crack tip (↵ = 0° - mode I).

Fig. 4 Stress intensity in the vicinity of crack tip (↵ = 10° - mixed mode I/II).

618



Juniorstav 2018

Fig. 5 Stress intensity in the vicinity of crack tip (↵ = 25.25° - mode II).
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Fig. 6 Example of the input displacements u
x

and u
y

for investigated distances from the crack tip r = 1
mm and 2 mm (pure mode I, mixed mode and pure mode II).
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TEPLOTNĚ ZATÍŽENÁ BETONOVÁ TĚLESA:
CHARAKTERIZACE ČLENITOSTI LIGAMENTU

PO LOMOVÉM TESTU

TEMPERATURE LOADED CONCRETE SPECIMENS: ROUGHNESS
OF CROSS-SECTION AFTER FRACTURE TEST

Barbora Svobodová*,1, Tomáš Trčka2, Iva Rozsypalová3, Hana Šimonová1, Petr Frantík1, Zbyněk
Keršner1

Abstrakt
Článek pojednává o možnostech charakterizace míry členitosti ligamentu betonového tělesa po lomové
zkoušce. Zkoumaná zkušební tělesa byla vyřezána z experimentálních panelů zatěžovaných vysokou
teplotou s využitím požární pece Centra AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies)
Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Lomové plochy byly skenovány liniovým skenerem
a pro vybrané linie byla obvodovou metodou pomocí Richardson–Mandelbrotova grafu (který vyjadřuje
závislost logaritmů délky křivky a délky měřítka) odhadnuta hodnota fraktální dimenze.

Klíčová slova
Beton, vysoká teplota, lomový test, Richardson–Mandelbrotův graf, fraktální dimenze

Abstract
This paper deals with the possibilities of characterization of the roughness of the cross-section of concrete
specimen after the fracture test. Tested specimens were cut out of high temperature loaded experimental
panels. Temperature loading were performed using the furnace at Centrum AdMaS (Advanced Materials,
Structures and Technologies), Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering. Fragments after
fracture tests were scanned by a line scanner, and fractal dimensions were estimated using a Richardson-
Mandelbrot diagram (that displays relation of the logarithms of the curve length and the scale).
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Concrete, high temperature, fracture test, Richardson–Mandelbrot diagram, fractal dimension
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1 ÚVOD
Beton patří v současnosti k nejpoužívanějším stavebním materiálům a stanovování lomově-mecha-nických
parametrů tohoto kvazikřehkého materiálu je dlouhodobě věnována pozornost vědeckých a odborných
kruhů – s akcentem na ty lomové lze uvést základní publikace [1, 2]. Lomové povrchy betonových těles a vzor
trhlin se ukázaly být nepravidelnými objekty – přírodními fraktály; základní literaturu k problematice
charakterizace nepravidelnosti takovýchto objektů představují odkazy [3, 4]. Fraktální geometrie jako
odpovídající matematický nástroj však nachází aplikace ve všech oblastech (nejen) lidských zájmů. Na
rozdíl od geometrie Euklidovské totiž dokáže mnohem výstižněji popisovat a modelovat struktury, které se
nacházejí v reálném světě.

Fraktál lze definovat různými způsoby, nejjednodušeji jako nekonečně členitý útvar. Fraktály mají celou
řadu vlastností a člení se z různých hledisek. Podle způsobu vzniku se dělí na matematické a přírodní.
Matematické fraktály vznikají matematicky definovanou geometrickou transformací. U přírodních fraktálů
většinou způsob vzniku nelze snadno popsat, protože se mnohdy jedná o komplexní jevy s fyzikální
i chemickou podstatou. Nejznámější fraktály jsou zejména fraktály matematické, mezi které patří např.
Kochova vločka nebo Sierpińského trojúhelník. Fraktály z této skupiny jsou soběpodobné případně
soběpříbuzné a reálně se nevyskytují z důvodu nedosažitelného nekonečně malého měřítka. Fraktály
přírodní nikdy striktně soběpodobné nejsou a jsou především limitovány fyzikálními mezemi.

V širší praxi může být fraktální geometrie využita například při analýze dopravní infrastruktury,
přenosu napětí v podloží, v počítačové grafice, nebo právě také k popisu lomu materiálu. Řada autorů se
zabývala takovýmto způsobem charakterizace objektů lomu u betonu a studiem korelací mezi lomově-
mechanickými a fraktálními parametry, často také v souvislosti s vlivem měřítka/velikosti objektů – viz
například [5–10].

Jedním ze způsobů jak daný fraktál popsat je stanovení jeho tzv. fraktální dimenze, respektive spektra
fraktálních dimenzí, viz [11]. Kapacitní fraktální dimenze ligamentů vybraných betonových těles po
lomových testech byla stanovována například v [12]. Předkládaný příspěvek pojednává pilotní možnosti
charakterizace míry členitosti ligamentu betonového tělesa po lomové zkoušce. Zkoumaná zkušební tělesa
byla vyřezána z experimentálních panelů zatěžovaných vysokou teplotou, lomové plochy byly skenovány
liniovým skenerem a pro vybrané řezy byla odhadnuta hodnota fraktální dimenze. Práce je motivována
zkoumáním vlivu působení vysokých teplot na změny fraktální dimenze betonu a případných závislostí na
lomově-mechanických parametrech.

2 EXPERIMENTÁLNÍ PANELY, POŽÁRNÍ ZKOUŠKY
Požární zkoušky byly realizovány na experimentálních panelech o jmenovitých dimenzích 2300⇥ 1300⇥ 150
mm. Celkem bylo vybetonováno 5 panelů z běžně užívaného betonu pevnostní třídy C30/37 s mírným
vyztužením kari sítí při dolním líci. Pro zaznamenání teplotních změn při požárních experimentech bylo
do každého panelu předem zabudováno 10 termočlánků (typu K).

Experimentální panely byly teplotně zatěžovány v plynové peci pro studium chování stavebních
materiálů, konstrukcí a prvků za vysokých teplot ve výzkumném Centru AdMaS. Jednostranné teplotní
zatěžování panelů sestávalo ze dvou fází, v první byl růst teplot řízen v souladu s normovou teplotní
křivkou (ISO834) uvedenou v ČSN EN 1992-1-2 [13] až do dosažení nominálních maximálních teplot
550, 600, 800 nebo 1000 °C pro jednotlivé panely, v druhé fázi zkoušek byly po dobu 60 minut tyto
teploty udržovány. Poté se panely nechaly vychladnout na teplotu okolního prostředí. Detaily o provedení
a vyhodnocení vybraných testů lze nalézt například v [14, 15].

3 ZKOUMANÁ ZKUŠEBNÍ TĚLESA
Pro účely tohoto příspěvku byly zkoumány vybrané lomové plochy těles po lomových zkouškách v tříbodo-
vém ohybu. Zkušební tělesa byla nařezána z centrálních částí výše zmíněných teplotně zatěžovaných panelů,
viz schéma na (Obr. 1). Po výšce panelu byly trámce řezány od ohřívaného povrchu panelu. Z každého
panelu byly získány 4 trámce (označené A, B, C a D) s nominálními rozměry 100⇥ 100⇥ 400 mm a následně
opatřeny počátečním centrálním zářezem do hloubky přibližně 1/3 výšky tělesa. Detaily vyhodnocení
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lomových testů z různých hledisek lze nalézt například v [15, 16]. Na (Obr. 1) vpravo je schematicky
vyznačena plocha ligamentu A

lig

, která byla předmětem zkoumání. V tomto příspěvku bylo vybráno
po jedné lomové ploše z trámců „A“ nařezaných z jednotlivých panelů: P4_20_A_1, P1_550_A_1,
P2_600_A_1, P3_800_A_1 a P7_1000_A_2.

4 PRINCIP SKENOVÁNÍ PLOCHY LIGAMENTU
Skenování vybraných lomových ploch bylo realizováno prostřednictvím laserového liniového skeneru (2D
profilometr) a precizního lineárního posuvu vzorků pod pevně umístěným laserovým profilometrem.
Proces skenování vzorků bylo nutné plně automatizovat a pro tyto účely byl vytvořen specializovaný
software v prostředí MATLAB. Řídicí software zajišťuje především kontinuální sběr dat z 2D profilometru
včetně plynulého a regulovatelného řízení posuvu vzorků s minimálním krokem až 2,5µm. V případě
vyhodnocovaných lomových ploch byl zvolen rozestup 50µm jak mezi jednotlivými skenovanými řádky
(posuv na ose Y ), tak i mezi sousedními body v rámci jednoho řádku (osa X). Po ukončení skenování
povrchu je možno prostřednictvím vytvořeného programu také zobrazit výslednou topografii vzorku
(vykreslení 2D a 3D povrchu), provést nutné ořezání sledované oblasti (zkreslení dat na hranách vzorku)
a uložit získanou matici hodnot v různých datových formátech.

5 PRVOTNÍ CHARAKTERIZACE ČLENITOSTI LOMOVÝCH
PLOCH

Pro prvotní vyhodnocení členitosti lomových ploch byl vytvořen jednoduchý skript, který zajišťuje správné
načtení datové matice skenovaných povrchů a následný výpočet parametru r pro jednotlivé řezy, přičemž
r = l/l

p

[–], kde l označuje délku křivky vzniklé řezem lomovou plochou a l
p

délku jejího průmětu do osy X.
(Obr. 2) uvádí grafický výstup výpočtu poměru r pro studované vzorky, přičemž do výpočtu byla zahrnuta
vždy jen pečlivě zvolená oblast z kompletního skenovaného povrchu (ořezání hran vzorku a zaměření se
pouze na lomovou plochu bez zářezu – ligament A

lig

).

6 VÝPOČET FRAKTÁLNÍ DIMENZE A VYBRANÉ
VÝSLEDKY

Odhad fraktální dimenze řezu lomové plochy byl poté proveden pomocí metody měření délky křivky [11].
Postup stanovení odhadu dimenze spočívá ve zjištění, kolik úseček dané délkyd (měřítka) je třeba k pokrytí
měřené křivky. Změnou tohoto měřítka se zjišťuje, jak se změní počet pokryvných úseček N (d), přičemž
pro naměřenou délku L, závislou na měřítku, platí L(d) = N (d) · d. V ideálním případě je závislost počtu
pokryvných úseček daná výrazem

N(d) = a · d�D (1)

v logaritmickém zobrazení lineární (viz ilustrační (Obr. 3) pro ligament tělesa P7_1000_A2 a vybraný řez
ve vzdálenosti 5mm od iniciačního zářezu), kde a je neznámá konstanta a D hledaný odhad fraktální
dimenze. Dosazením se získá výraz pro délku

L(d) = a · d1�D (2)

Konstanty lze obdržet aproximací naměřených délek křivky pro zvolená měřítka. Výsledek výpočtu
dimenze D pro křivky v různé vzdálenosti od zářezu pro zvolenou lomovou plochu P7_1000_A2 ilustruje
(Obr. 4).

7 ZÁVĚR
V příspěvku byly pro účely budoucích podrobnějších studií ukázány možnosti charakterizace míry členitosti
lomových ploch ligamentů pomocí fraktální dimenze. Testovány byly lomové povrchy ligamentů betonových
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těles z teplotně zatížených experimentálních panelů. Ukázalo se, že členitost lomové plochy výrazně závisí
na teplotním zatížení a rovněž odhadnutá fraktální dimenze vykazuje závislost na vzdálenosti řezu lomovou
plochou od zářezu.
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Obrázky

Obr. 1 Schéma panelu a odebrání těles pro lomové experimenty (vlevo), konfigurace lomového testu
v tříbodovém ohybu a vyznačení zkoumané plochy ligamentu.

Obr. 2 Poměr délky křivky řezu (v daném měřítku) k jejímu průmětu po výšce ligamentu betonového
tělesa po lomovém testu (číslo řezu) pro vzorky z panelů s maximálními nominálními teplotami v peci

550, 600, 800 a 1000 °C (včetně referenčního vzorku pro 20 °C, tj. teplotně nezatěžovaného).

Obr. 3 Regresní přímka (včetně koeficientu determinace) proložená body závislosti logaritmu délky křivky
L(d) na logaritmu délky použitého měřítka d – podklad pro stanovení fraktální dimenze vybraného řezu

zvoleného ligamentu.
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Obr. 4 Odhadnutá fraktální dimenze po výšce ligamentu P7_1000_A2 pro 15 vybraných řezů.

626



Juniorstav 2018

KONTAKT MEZI MKP PRVKY

CONTACT BETWEEN FEM ELEMENTS

Hynek Štekbauer0,1

Abstrakt
Modelování kontaktu je stále jeden z nejtěžších aspektů nelineární analýzy. Z pohledu mechaniky je
kontakt pojem pro interakci mezi tělesy, které se dotýkají a dochází mezi nimi k přenosu sil a energie.
Článek popisuje kroky nutné k vypracování algoritmu pro kontakt mezi MKP prvky. Nejprve jsou popsány
elementární druhy kontaktů a základní typy diskretizace. Dále je popsána tvorba kontaktních elementů
s ohledem na použitou formulaci kontaktu. Na závěr jsou prezentovány výsledky numerických analýz
využívajících implementovaných kontaktních algoritmů.

Klíčová slova
Kontakt, metoda konečných prvků, nelineární mechanika

Abstract
Modelling of contact is still one of the most difficult aspects of nonlinear analysis. From a mechanical point
of view, contact is the interaction between bodies that touch and exchange loads and energy. The article
describes the steps necessary for development of an algorithm for contact between FEM elements. First,
basic types of contacts and basic types of discretization are described followed by the contact elements
creation with respect to the used contact formulation. The results of numerical analyses using selected
contact algorithms are presented.

Keywords
Contact, finite element method, nonlinear mechanics

0stekbauer@seznam.cz
1Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební mechaniky, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká republika
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1 ÚVOD
Metoda konečných prvků je výkonný a víceúčelový nástroj pro popis dynamiky a statiky mechaniky
kontinua a multi-fyzikálních úloh (jak lineárních tak i nelineárních). Na druhou stranu kontaktní úlohy se
nechovají jako kontinuum. Modelování kontaktu je stále jeden z nejtěžších aspektů nelineární analýzy.
Z pohledu mechaniky je kontakt pojem pro interakci mezi tělesy, které se dotýkají a dochází mezi nimi
k přenosu sil a energie (teplo a elektrický náboj). V idealizovaném případě je rozhraní kontaktu vrstva
o nulové tloušťce, která přenáší pouze tlakové napětí ve směru kolmém na rozhraní kontaktu (Obr. 1a);
jakýkoliv tah vede k vymizení kontaktního rozhraní (Obr. 1b). V případě kontaktu bez tření, rozhraní
kontaktu na rozdíl od běžného vnitřního povrchu nepřenáší žádné tangenciální síly, což umožňuje dvěma
tělesům klouzat po sobě (Obr. 1a). V případě kontaktu se třením jsou věci složitější. Ve stavu bez prokluzu
je rozhraní kontaktu v tlaku podobné vnitřní hranici dělící těleso (žádné rozdělení, žádný prokluz), oba
povrchy těles zůstávají mezi sebou pevně spojeny (Obr. 1c). Nicméně, pokud je lokálně dosaženo kritického
smykového napětí, tělesa po sobě začnou klouzat (Obr. 1d). Z tohoto jednoduchého znázornění vyplývá, že
příspěvek kontaktního rozhraní k energii systému je vždy nulový s výjimkou případu s třecím prokluzem.

2 TYPY DISKRETIZACE
Pro výpočet kontaktních úloh je klíčová diskretizace kontaktu, která určuje kontaktní elementy přenášející
síly mezi tělesy. Přestože jsou povrchy, mezi kterými se definuje kontakt již diskretizovány, existují různé
způsoby jak diskretizovat rozhraní mezi nimi. Rozlišujeme tři typy diskretizace:

• Node-to-node (NTN),

• Node-to-segment (NTS),

• Segment-to-segment (STS).

Nejjednodušší, stabilní a nejstarší NTN diskretizace [1] je použitelná pouze pro kompatibilní sítě kde
má každý uzel na jednom kontaktním povrchu odpovídající uzel na druhém kontaktním povrchu. Kontakt
NTN může být využit pouze v případě malých deformací a infinitezimálně malých prokluzů (Obr. 2a).
Kontaktní napětí je přenášeno korektně přes kontaktní rozhraní [2] - tzv. patch test. Normálový vektor
pro každý pár uzlů je obvykle určen podle jednoho z povrchů.

NTS je víceúčelová diskretizační technika [3], použitelná i pro různé sítě a velké deformace/prokluzy.
NTS diskretizace předpokládá vytvoření kontaktních dvojic sestávajících z uzlu (slave), jenž náleží k
jednomu povrchu a odpovídajícího segmentu (master) z druhého povrchu (Obr. 2b). NTS ovšem není
stabilní a neprochází patch testem [2] (nesplňuje takzvanou Babuška – Brezziho podmínku - to například
znamená, že konstantní kontaktní napětí nemůže být získáno na rozhraní mezi dvěma různými sítěmi).
Tento nedostatek lze zanedbat v metodě Lagrangeových multiplikátorů s využitím ”two-pass” techniky [4],
což znamená, že v každém kroku řešení oba povrchy slouží jako slave a master k vytvoření dvou vrstev
kontaktních elementů. Rozsáhlou diskuzi nad patch testem kontaktů pro NTS diskretizaci lze nalézt
v [5], kde je navrhnut nový přístup kombinující lineární a kvadratické tvarové funkce. Nedávno byla také
navržena modifikace NTS diskretizace pro penalty metodu [6], která také prochází patch testem.

Technika contact domain navrhnuta v [8, 9], je založena na symetrické NTS diskretizaci a tvarových
funkcích kontaktních elementů. Diskretizace je založena na plné triangulaci zóny mezi kontaktními povrchy
(Obr. 2c). Tato formulace je stabilní a prochází patch testem, ale její trojrozměrná implementace dle [10]
není aplikovatelná pro libovolně dělené kontaktní povrchy.

STS diskretizace (Obr. 2d) byla prvně navržena Simem et al. [11] pro dvourozměrný příklad [12].
Nedávno byla tato diskretizace úspěšně aplikována na dvourozměrné problémy [13]. Tato technika je
stabilní a prochází patch testem, ale její implementace pro všeobecné příklady představuje problém.

I přes zmíněné nedostatky je diskretizace NTS nejpoužívanější pro popis kontaktu mezi rozdílnými
sítěmi konečných prvků [7] a stále se rozšiřuje její aplikace na širší pole úloh [14].
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3 DEFINICE KONTAKTU
Pro vytvoření kontaktu v NTS diskretizaci je nejdříve potřeba nalézt odpovídající slave uzel k master
segmentu. K nalezení této dvojice se využije hledání minima funkcionálu definujícího normálovou vzdálenost
mezi segmentem a bodem, přitom nelze uvažovat se spojitostí povrchu C^2 ani C^1, protože jsou tělesa
naděleny na konečné prvky a tato nepřesnost by mohla vést ke špatné definici kontaktní dvojice.

Pro dvě tělesa v kontaktu po nalezení dvojice slave uzlu a master elementu bude vytvořen kontaktní
element, který slabou formulaci

Z
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kde člen C se liší dle použité metody pro řešení kontaktu a také dle formulace kontaktu. Pro penalty
metodu je

C =

Z

�c

"
N

g
N

�g
N

d�
c

, (3)

kde je "
N

-velikost normálové penalty a g
N

-velikost zatlačení slave uzlu to master elementu, dává přesné
řešení pro "

N

! 1 což však vede k problémům s podmíněností.
Metoda Lagrangeových multiplikátorů vede na
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4 SIMULACE KONTAKTU ZA POMOCI NTS DISKRETIZACE
Byly vypočítány dvě simulace za pomocí NTS diskretizace a penalty metody. První simulace je 2D úloha
spočívající v zatlačení půlkruhového tělesa do podložky. Ve výchozí konfiguraci jsou uzly na půlkružnici
označeny jako slave uzly a horní hranice podložky jako master segmenty (Obr. 3). Po zatlačení půlkruhu do
podložky můžeme vidět, že mezi tělesy došlo k očekávané interakci, kdy nedošlo k penetraci ale vytvoření
kontaktu mezi půlkruhem a podložkou, jenž vedl k deformaci těchto těles (Obr. 4).

Druhá simulace je 3D úloha kde dochází k zatlačení koule do membránové folie. Ve výchozí konfiguraci
jsou uzly na povrchu koule označeny jako slave uzly a prvky membránové folie jako master segmenty
(Obr. 5). Po zatlačení koule do membránové folie lze pozorovat interakci mezi slave uzly a master segmenty
které jsou v kontaktu (Obr. 6).

5 Závěr
článek popsuje základní typy diskretizace a metody pro výpočet kontaktních úloh. Následně je zvolena jedna
metoda a jeden typ diskretizace pro implementaci za účelem nasimulování kontaktních úloh. Předmětem
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simulací jsou dvě úlohy, první je 2D úloha spočívající v zatlačení půlkruhového tělesa do podložky, druhou
je 3D úloha kde dochází k zatlačení koule do membránové folie. Z výsledků simulací je patrné, že zvolená
NTS diskretizace v kombinaci s penalty metodou vede pro prezentované simulace k očekávaným výsledkům
a jsou vhodné i pro obecný výpočet kontaktních úloh.

Poděkování
Prezentované výsledky byly získány za podpory projektu specifického vysokoškolského výzkumu s názvem
„Vypracování algoritmu pro kontakt mezi MKP prvky” (FAST-J-17-4720).
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Obrázky

Obr. 1 Analogie mezi kontaktem a vnitřním dělením tělesa: (a) kontakt bez tření přenáší pouze tlakové
síly v lokálním souřadném systému, (b) jakýkoliv tah vede k vymizení kontaktního rozhraní, (c) kontakt
se třením může přenášet smyková napětí, (d) při Coulombově tření, ve stavu bez prokluzu zde není žádný

prokluz, dokud není dosaženo kritického smykového napětí [15].

Obr. 2 Grafické znázornění různých diskretizací kontaktů: pro malé deformace/prokluzy (a) node-to-node,
spojené dvojice uzlů a jejich normály; pro velké deformace/prokluzy (b) node-to-segment, slave uzly a jim

příslušící master segmenty; (c) segment-to-segment, kontaktní elementy a mezilehlá integrační linie;
(d) contact domain diskretizace, kontaktní elementy [15].

631



Juniorstav 2018

Obr. 3 Výchozí konfigurace první simulace. Obr. 4 Výsledek první simulace po zatlačení
půlkruhu do podložky.

Obr. 5 Výchozí konfigurace první simulace. Obr. 6 Výsledek druhé simulace po zatlačení
koule do folie.
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MODELOVANIE FÁZ VÝSTAVBY A ICH
POROVNANIE S LINEÁRNYM KONEČNO

PRVKOVÝM MODELOM

MODELING OF THE CONSTRUCTION PHASES AND THEIR
COMPARISON WITH THE LINEAR FINITE ELEMENT MODEL

Matúš Turis*,1, Oľga Ivánková1

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá statickou analýzou výškovej budovy atypického pôdorysu s využitím MKP. Dôraz sa
kladie najmä na porovnanie účinkov zaťaženia na konštrukciu pri rôzne zvolených konečno prvkových
modeloch. Zhodnotené sú tu výsledky celkom na štyroch výpočtových modeloch a to: lineárny model na
nekonečne tuhom podloží; lineárny model na pružnom podloží; model s uvážením vplyvu fáz výstavby na
nekonečne tuhom podloží a model s uvážením vplyvu fáz výstavby na pružnom podloží. Sledované boli
priebehy vnútorných síl na jednotlivých nosných prvkoch, hlavne osové sily v stĺpoch, a tiež deformácie
vyvolané vertikálnym a horizontálnym zaťažením. V závere sú jednotlivé výsledky zhodnotené a porovnané.

Klíčová slova
Fázy výstavby, stĺpy, statická analýza

Abstract
My contribution to the conference deals with the structural analysis of the high-rise building having an
atypical floor plan with use of FEM. An emphasis is placed mainly on the comparison of load effects acting
on the structure of variously chosen finite element models. The results are evaluated in four calculation
models, as follows: a linear model placed on an infinitely rigid subsoil; linear model placed on elastic
subsoil; model taking into account the impact of the construction phases on the infinitely rigid subsoil
and the model taking into account the impact of the construction phases on elastic subsoil. The course
of internal forces in individual load-bearing elements, especially the axial forces in the columns, were
observed, as well as deformations caused by vertical and horizontal loads. Individual results are evaluated
and compared at the end.

Keywords
Construction phases, columns, static analysis
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1 ÚVOD
V príspevku je riešená statická analýza tridsaťpäť podlažnej budovy so zameraním najmä na modelovanie
fáz výstavby. Riešené a následne porovnané sú tu výsledky zo štyroch rôznych konečno prvkových
modelov, ktoré sa líšia okrajovými podmienkami a predpokladmi výpočtu. Modely ktoré sme zohľadnili
sú; lineárny model na nekonečne tuhom podloží; lineárny model na pružnom podloží; model s uvážením
vplyvu fáz výstavby na nekonečne tuhom podloží a model s uvážením vplyvu fáz výstavby na pružnom
podloží. Dimenzie jednotlivých nosných prkov boli odhadnuté na základe empirických vzťahov a následne
optimalizované tak aby boli schopné spoľahlivo prenášať horizontálne a vertikálne zaťaženia do základových
konštrukcií a následne do základovej pôdy [1], [4].

2 POPIS OBJEKTU
Riešený objekt je tridsaťpäť podlažná budova, z čoho tridsaťtri sú nadzemné podlažia a zvyšné dve
podlažia sú podzemné. Konštrukčne ide o železobetónový monolit tvorený kombináciou stĺpov, stien, jadra
a bezprievlakových stropných dosiek. Celá konštrukcia je symetrická podľa pôdorysnej osi Y a výškovo
delená na tri časti; podzemnú časť štvorcového pôdorysu, prvých jedenásť nadzemných podlaží a zvyšných
dvadsaťdva podlaží, ktoré sú oproti predošlím užšie.

Zvislý nosný systém je tvorený kombináciou stien a stĺpov. Po výške budovy sú použité primárne dve
hrúbky stien, so zmenšením hrúbky nad úrovňou 11. NP a taktiež aj steny menších dimenzií vo výťahových
šachtách a po obvode podzemia. Steny sú doplnené stĺpmi kruhového prierezu, ktoré menia svoj priemer
po výške tri krát.

Vodorovný nosný systém je tvorený bezprievlakovými stropnými doskami, ktoré sú na svojich koncoch
vykonzolované a stužené obvodovým nosníkom.

Horná stavba je uložená na štvorcovej základovej doske konštantnej hrúbky, cez ktorú sa zaťaženie ďalej
prenáša do základovej pôdy. Po obvode základovej dosky sa nachádza podzemná stena, ktorá uzatvára
suterén. Pôdorysný tvar vznikol kombináciou pravouhlých trojuholníkov kde a/b = d/a = 3/4. Vďaka
tomuto je možné jednotlivé uzly konštrukcie zadávať ako celočíselné súradnice a taktiež je možné medzi
trojuholníky vpísať kruhový výsek s celočíselným polomerom, ak r/n = 3/2 (Obr. 1). Tieto výhody,
značne urýchlili vytváranie konečno-prvkového modelu.

3 STATICKÝ VÝPOČET
Jednotlivé hodnoty zaťažení sa určili podľa platných európskych noriem a príslušných národných príloh [2],
[3]. Fázy výstavby predstavujú časovo závislé zaťažovacie stavy. Každá fáza má priradené poradie a prvky,
ktoré sa v rámci nej uvažujú. Účinky každej z fáz sa ukladajú do zaťažovacích stavov a v nasledujúcej
fáze sa aplikujú ako zaťaženie vyvolané predošlou fázou. V tomto prípade je každej fáze pridelené jedno
podlažie objektu [5].

Spolupôsobenie základovej konštrukcie a vrchnej stavby je v tejto práci nahradené jednoparametrickým
modelom podložia podľa Winklera, ktorý predpokladá lineárnu závislosť medzi deformáciou základovej
pôdy a priťažením. Podľa geologického profilu a geodetechnického výpočtu sadania, ktoré nie sú predmetom
tohto príspevku, sa uvážil koeficient ložnosti 39,47 MN/m3 [6].

4 ANALÝZA VÝSLEDKOV
Výsledky výpočtu dosiahnuté pomocou metódy konečných prvkov sú zhodnotené v nasledujúcej kapitole.
Kvôli možnosti porovnania sa tu uvádzajú výsledky štyroch rôznych modelov pri uvážení rôznych kombinácií
zaťaženia.

Vzhľadom k použitiu kombinovaného nosného systému došlo pri lineárnom modeli k nerovnomernej
deformácií stropných dosiek najmä na vyšších podlažiach. Tuhé jadro a steny sa oproti stĺpom omnoho
menej deformujú a kvôli tomu sa nad stĺpmi tvoria pomerne veľké priehyby (Obr. 2a) a (Obr. 2b).
V skutočnosti sa však konštrukcia nepostaví na jeden krát, ale stavia sa postupne a po vybudovaní jedného
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celku sa z pravdila zameria aby bol ďalší celok v rovine. V tejto práci každá fáza charakterizuje vybudovanie
nosnej konštrukcie jedného podlažia a až po vybudovaní celej nosnej konštrukcie je budova zaťažená
ostatným stálym a premenným zaťažením. Zatiaľ čo pri lineárnych modeloch deformácia stropu narastá
od spodného po najvyššie podlažie pri modely s uvážením vplyvu fáz je posledné podlažie zdeformované
len priehybom od vlastnej tiaže stropnej dosky.

Vplyvom rozdielneho prerozdelenia zaťaženia do nosných prvkov v závislosti od voľby modelu, vznikajú
v nich aj rozdielne vnútorné sily. Na (Obr. 3) sú vyobrazené rozdielne priebehy osových síl vo vybranom
stĺpe.

Z (Obr. 3) je možné odčítať najväčšie rozdiely v hodnote osových síl medzi výškami 47m až 85m.
Rozdiely v hodnotách získaných lineárnym a fázovaným výpočtom tu dosahujú percentuálne 30 % až 50 %.

Veľké rozdiely hodnôt vnútorných síl v závislosti od zvoleného modelu je možné vidieť aj na priebehu
ohybových momentoch po výške. Na (Obr. 4) sú vyobrazené momenty okolo lokálnych osí Y stĺpov.
Momenty okolo osí Z vyzerajú obdobne a preto tu nie sú uvedené.Zatiaľ čo vplyvom fázovaného modelu
osová sila v stĺpe narastá ohybové momenty nadobúdajú výrazne menšie hodnoty, mnohokrát nedosiahnu
ani 50 % z hodnoty získanej lineárnym výpočtom.

Pre vyhodnotenie vodorovných účinkov zaťaženia boli uvažované tri smery prúdenia vetra; +X, +Y
a �Y . Zobrazené jednotlivé výchylky výškovej budovy, vyvolané účinkom vodorovného zaťaženia vetrom
na lineárny výpočtový model sú na (Obr. 5). Výchylky pre uvažované smery vetra ostatných výpočtových
modelov sú vyhodnotené na (Obr. 6) a (Obr. 7). Z (Obr. 6) a (Obr. 7) je zrejmé, že priebeh deformácií U

x

a U
y

(+/y) sa v tomto prípade nelíši v závislosti od voľby lineárneho alebo fázovaného modelu, značné
rozdiely spôsobuje iba vplyv podložia. V (Tab. 1) sú zhodnotené limitné výchylky výškovej budovy od
vetra.

Tab. 1 Limitné výchylky výškovej budovy.
Smer Vypočítaná výchylka Limitná výchylka
vetra Lineárny Lineárny Vplyv fáz Vplyv fáz H /1500 Posúdenie

model model (votknutie) (podložie)
(votknutie) (podložie)

+X 31,8 39,8 31,8 39,8 80 vyhovuje
+Y 51,4 59,0 51,2 62,3 80 vyhovuje
-Y -53,4 -64,0 -53,7 -62,7 80 vyhovuje

5 ZÁVER
Výsledky tohto príspevku poukazujú, najmä na rozdiely medzi lineárnymi a fázovanými výpočtovými
modelom. V tomto prípade, kvôli rovnomernému rozmiestneniu hmoty v pôdoryse, sa prejavil význam
fáz výstavby hlavne pri vnútorných silách a deformáciách spôsobených vertikálnou zložkou zaťaženia.
Najpodrobnejšie sledované boli priebehy osových síl a momentov v stĺpoch. V niektorých častiach
konštrukcie sa vplyvom fáz výstavby výrazne zväčšila osová sila v stĺpe, no zároveň aj výrazne klesla hodnota
ohybového momentu oproti lineárnemu modelu. Pri zohľadnení vplyvu podložia nastali v pozorovaných
stĺpoch taktiež nárasty vnútorných do desať percent oproti modelu bez zohľadnenia interakcie s podložím.
Rozdiely medzi výsledkami deformácií spôsobených horizontálnym zaťažením sa výrazne nelíšili v závislosti
od zvoleného modelu, značne sa však líšili podľa toho či bol vo výpočte zohľadnený vplyv interakcie
s podložím.
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Obrázky

Obr. 1 Postupné vytvorenie pôdorysného tvaru budov.

Obr. 2 Deformácie Uz [mm] od vlastnej tiaže konštrukcie.

Obr. 3 Priebeh osových síl po výške stĺpa.
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Obr. 4 Priebeh ohybových momentov M
y

po výške stĺpa.

Obr. 5 Deformácie U
y

[mm] vyvolané pôsobením vetra na lineárnom modely.

Obr. 6 Deformácie U
x

[mm].

Obr. 7 Deformácie U
y

(+/�) [mm].
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NUMERICKÁ A EXPERIMENTÁLNA ANALÝZA
NIEKTORÝCH VLASTÝCH TVAROV KMITANIA

MOSTA

NUMERICAL AND EXPERIMENTAL ANALYSIS OF SOME
MODE-SHAPES OF BRIDGE

Michal Venglár*,1, Katarína Lamperová1, Milan Sokol1

Abstrakt
Článok as venuje získaniu niektorých vlastných tvarov z nameraných údajov a numerických výpočtov.
Meraný most sa nachádza v Bratislave a spája dve mestské časti: Staré mesto a Petržalku. Most je asyme-
trický oceľový s ortotropným 2-komorovým hlavným nosníkom, ktorý je podopretý káblami zavesenými
z pylónu. Most bol meraný celkom dvakrát, najprv v roku 2016 a druhý krát v roku 2017. Počas meraní
boli zaznamenané ambientné vibrácie. Pred vykonaním meraní bol vytvorený a odladený MKP model.
Niektoré vlastné tvary boli identifikované zo získaných údajov a následne porovnané s vypočítanými
údajmi.

Klíčová slova
Dynamické meranie, zrýchlenia, experimentálne vlastné tvary, MKP model

Abstract
The article is devoted to extraction of some mode-shapes from measured data and numerical calculation.
The measured bridge is located in Bratislava and connects two city districts: The Old Town and the
Petrzalka district. The structure is an asymmetric cable-stayed steel bridge with an orthotropic 2-box
beam supported in one plane by cables from an inclined pylon. The bridge was measured twice, firstly in
2016 and secondly in 2017. Ambient vibration data was acquired during the measurements. The FEM
model have been prepared before the measurements. Some mode-shapes were identified from the data and
then compared to the calculated ones.
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Dynamic measurement, accelerations, experimental mode-shape, FEM model
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1 ÚVOD
Monitorovanie stavu konštrukcií sa v súčasnosti dostáva nielen do veľkého záujmu výskumných tímov, ale
tiež do pozornosti správcov cestnej siete, prípadne mostných objektov po celom svete. Spôsobuje to hlavne
fakt, že konštrukcie sú prestarnuté [1] (väčšina konštrukcií je po návrhovej životnosti), ako aj fakt, že
terajšie nároky na nové mostné konštrukcie sa z roka na rok sprísňujú. Hlavne z hľadiska bezpečnosti, ako
aj z hľadiska používateľnosti objektu, ako nárast počtu vozidiel, či zvyšujúca sa požiadavky na dovolenie
prejazdu ťažších vozidiel.

Ako výhodu použitia monitorovania stavu konštrukcií je úspora finančných prostriedkov na údržbu.
V prípade včasnej identifikácie porúch konštrukcie sa následná oprava stáva menej ekonomicky náročná [2]
a taktiež obmedzenie, prípadne uzavretie komunikácie trvá kratšie. Z toho môžu plynúť ďalšie úspory,
napr. zníženie sekundárnych škôd spôsobených odstavením mostnej konštrukcie z prevádzky. V opačnom
prípade (pri zanedbaní pravidelnej údržby) bude s veľkou pravdepodobnosťou nasledovať nutná a náklad-
nejšia modernizácia. V niektorých prípadoch táto situácia môže viesť k potrebe výstavby úplne novej
mostnej konštrukcie. V rámci článku bola pozornosť venovaná využitiu doterajších skúseností autorov
z monitorovania stavu konštrukcií v rámci dynamického opakovaného merania mostnej konštrukcie Mosta
SNP v Bratislave (Obr. 1). Hlavnou úlohou bolo identifikovať vlastné tvary z ambientných vibrácií mosta
a následne ich porovnať s vypočítanými vlastnými tvarmi kmitania.

2 MOST SNP
Most SNP (Obr. 1) sa nachádza v Bratislave a spája dve mestské časti: Staré mesto a Petržalku. Most
je asymetrický oceľový s ortotropným 2-komorovovým hlavným nosníkom, ktorý je podopretý káblami
zavesenými z nakloneného pylónu. Dĺžky rozpätí mostných polí sú z pravej strany: 74,8 m, 303,0 m a 54
m. Celková dĺžka mosta predstavuje 431,8 m. Výška hlavného nosníka je 4,6 m, šírka je 21,0 m. V spodnej
časti mosta sú umiestnené na konzolovom vyložení lávky pre chodcov, cyklistov. Vnútri hlavného nosníka
sa nachádzajú inžinierske siete. V hornej časti mosta sa nachádza mestská komunikácia. V hlavnom rozpätí
sú tri káble, z ktorých každý pozostáva z viacerých plne uzamknutých lán s priemerom 70,3 mm. Šikmý
oceľový pylón je tvaru A, v jednej nohe pylónu je výťah, v druhom sa nachádza núdzové schodisko. Na
vrchole pylónu, nad sedlovým lanom, je reštaurácia v tvare UFO. Nad reštauráciou sa nachádza ešte
vyhliadková plošina, ktorá ponúka nádherný panoramatický pohľad na Bratislavu z výšky cca 85 m nad
hladinou rieky Dunaj. Most bol sprevádzkovaný 29. augusta 1972 [3].

Numerický model
MKP model bol vytvorený z nosníkových a škrupinových prvkov. Mnohé detaily, ako napr. výškové
zakrivenie nivelety, káble, komorový prierez s výstuhami, charakteristiky uloženia, výstuhy pylónu boli
zohľadnené vo výpočte. Spomenutá reštaurácia sa modelovala ako pridaná hmota. Po inicializačnom
meraní a následnom odladení MKP modelu bola vykázaná dobrá zhoda medzi správaním sa reálnej
konštrukcie a MKP modelu, čo bolo potvrdené aj v ďalšej kapitole. Táto skutočnosť sa môže využiť
na účely dlhodobého monitorovania mosta – je možné simulovať poškodenie a overiť vhodnú metódu
zisťovania poškodenia.

Dynamické merania
Pre prvé meranie v roku 2016 bola zvolená meracia zostava s použitím 2 zariadení cRIO [4]. Na základe
zvolenej architektúry bolo potrebné rozmiestniť akcelerometre po konštrukcii. Hlavné zariadenie cRIO 9067
bolo umiestnené na strane proti smeru toku rieky Dunaj a menej výkonné zariadenie cRIO 9074 na opačnej
strane. Spojenie medzi zariadeniami bolo vyriešené pomocou sieťového FTP kábla. Vstupno-výstupný
modul NI 9234 je analógovo-digitálny prevodník, ktorý bol zapojený na zariadenia cRIO. Tieto moduly
možno použiť pre vysoko presné merania zrýchlení. Dostupnými akcelerometrami PCB Piezotronics 393B31
sme boli schopní merať frekvencie vyššie ako 0,5 Hz a s intervalom zrýchlenia ± 4,9 m/s2 v kombinácii
s použitím modulov NI 9234. Meralo sa pomocou 14 snímačov zrýchlení, pričom 8 z nich bolo umiestnených
na hlavný nosník vo vertikálnom smere a tieto snímače slúžili na identifikáciu niektorých vertikálnych
vlastných tvarov z vykonaného experimentu. Meracie prístroje (hlavné meracie polygóny) boli umiestnené
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na cyklistické a pešie lávky, ktoré boli dobre dostupné a tým nebola obmedzená doprava na moste
počas meraní. Okrem snímaných zrýchlení bola zaznamenávaná aj teplota a priebeh dopravy, pričom
tieto záznamy boli synchronizované so samotným meraním zrýchlení. Časová odchýlka synchronizácie
neprevyšuje 0,2 s. Táto hodnota predstavuje nepresnosť v lokalizácii idúceho vozidla maximálne ±3 m.

V rámci posledného merania v roku 2017 bolo v porovnaní s meraním v roku 2016 meraných viacero
bodov konštrukcie. Celkom bolo meraných 20 bodov (4 vertikálne zrýchlenia na strane v smere toku rieky
Dunaj, 7 meraných miest vo vertikálnom smere). Taktiež bola zaznamenávaná aj teplota, v tomto prípade
už aj teplota konštrukcie (Tab. 1).

Tab. 1 Nameraná teplota počas dynamických meraní.
Teplota / Rok merania 2016 2017
Vzduchu 17,0°C 23,9°C
Konštrukcie - 23,6°C

3 IDENTIFIKÁCIA NIEKTORÝCH VLASTNÝCH TVAROV
Zo získaných ambientných záznamov vibrácií sa podarilo vyhodnotiť niektoré namerané vlastné frekvencie
kmitania vo vertikálnom smere (Tab. 2) a k nim prislúchajúce vlastné tvary, ktoré boli podrobnejšie
spracované v ďalšej časti tejto kapitoly.

Tab. 2 Vlastné frekvencie kmitania mosta vo vertikálnom smere (všetky hodnoty v Hz).

Číslo vertikálneho tvaru Výpočet
(numerický model)

Meranie 2016 Meranie 2017

1 0,43 - -
2 0,81 0,84 0,84
3 1,33 1,38 1,39
4 2,00 2,02 2,04

Na získanie modelovej podobnosti sa použilo vyhodnotenie pomocou hodnoty MAC (Modal Assurence
Criterion). Použitá metóda je založená na priamom porovnávaní vlastných tvarov. Hodnota MAC môže
dosiahnuť, buď 0 (pri absolútnom nesúlade vlastných tvarov), alebo 1 (pri úplnej zhode porovnávaných
vlastných tvarov). Vzorec na výpočet MAC kritéria bol použitý tiež v predchádzajúcej publikácii autorov
[5]. Vyhodnotenie MAC kritéria pre vlastné tvary bolo pomocou softvéru ModalVIEW R2 a toto kritérium
vykazovalo hodnoty nad 0,9. To môžeme označiť za dobrú zhodu. Tento fakt potvrdzuje aj vizuálne
porovnanie normovaných vlastných tvarov (na maximálnu hodnotu 1), ktoré tiež vykazuje dobrú zhodu
(Obr. 2).

4 ZÁVER
Prezentované výsledky ukázali celkom dobrú zhodu medzi nameranými hodnotami vlastných frekvencií
a vlastných tvarov ku odladenému MKP modelu. Podarilo sa z nameraných záznamov identifikovať
3 vertikálne vlastné frekvencie a k nemu prislúchajúce vlastné tvary. Prvý vertikálny vlastný tvar sa
v spektrách objavil, avšak amplitúda nebola dostatočne veľká na jasné identifikovanie prislúchajúceho
vlastného tvaru a tak bol bližšie porovnaný až druhý vertikálny vlastný tvar (Obr. 2). Ďalšie sledované
hodnoty MAC kritéria vykázali tiež dobrú zhodu, či už medzi sebou, alebo v porovnaní s numerickým
modelom. Avšak, do budúcnosti je potrebné podrobnejšie skúmať vplyv teploty na dynamické správanie
sa konštrukcie [6], resp. vykonať 24 hodinové meranie, kde bude viditeľnejšia zmena teploty, ako tá, ktorá
bola zaznamenaná pri týchto 2 meraniach. V tomto prípade bola zmena od vplyvu teploty zanedbateľná.
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MODIFIED COMPACT TENSION TEST FOR
CONCRETE SPECIMENS: EVALUATION OF

FATIGUE PROPERTIES

Viliam Viszlay*,1, Stanislav Seitl1

Abstract
Evaluation of fatigue fracture mechanical parameters goes hand in hand with modern material science,
developing new building materials and construction design. Modified compact tension test (MCT) is
considered as very effective test configurations, especially in case of quasi brittle materials (as concrete).
It is still quite new and needs to be investigated properly. The aim of this paper is to evaluate material
characteristics connected with Paris-Erdogan law, in range of two-parameter fracture mechanics. Several
specimens were submitted to MCT test and the outputs are processed using polynomials provided in
previous authors’ publications. The influence of the size of the grain will be also discussed.
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1 INTRODUCTION
The investigation of fracture mechanics properties of materials has become very important part of
construction design in different sectors e.g. construction or machine industry. Investigations in this field
were intensified after several failures with different range of consequences happened. A special attention
should be given to fatigue fracture properties of concrete as a representative of quasi-brittle materials used
in civil engineering. In large-scale concrete structures, especially in highway or railway bridges, cracking of
concrete at service load levels is always avoided through prestressing; i.e., the potential tensile stresses are,
thus, limited within the nominal tensile strength. Although no visible cracks will occur, stress cycling
caused by repeated vehicle or trainloads will lead to fatigue growth of micro-cracks in concrete [6].

Reliable data are needed as the inputs to accurate models capable to predict the fatigue behavior
and service lifetime estimation. There are some works in literature using Paris’s law for description of
fatigue crack propagation in materials such as normal strength concrete [9], high strength concrete [10],
concrete–concrete bi-material interface [11], self-similarity and fractals [12], self-compacting concrete [13],
the concrete with ceramics waste aggregate [2] overview in Lee and Barr [14].

In this contribution, Paris-Erdogan material constants of the specific concrete mixture C30/37 is
determined by using modified compact-tension (MCT) test specimens. The main advantage that makes
MCT test appropriate for cement based composites is a round shape of the specimen. The geometry of
the specimen can be seen in (Fig. 1). MCT test was published and compared to three point bending test
by using static load see in [1], to two-parameter fracture mechanics in [16] and the influence of different
aspects on the MCT test results, e.g. [3].

2 THEORETICAL BACKGROUND
Paris-Erdogan law is a way to describe fatigue behavior of material [15]. Particularly the crack propagation
speed in the second (middle) part of life cycle of the crack is defined by Paris-Erdogan material constants.
In this part the crack grows stably and it’s not dominate influenced by stress ratio R. The Paris-Erdogan
law can be written in following formula:

da
dN

= C ·�Km (1)

where:
a crack length [mm],
N number of loading cycles ,
�K range of stress intensity factor [MPa/m

1
2 ],

C & m are experimentally evaluated material constants.

Stress intensity factor (SIF) K is one of the most important parameters in fracture mechanics of
concrete [4]. It is used to describe stress conditions near the crack. The crack initiation or propagation could
be predicted according SIF value. There is a lot method to calculate SIF for various boundary conditions
and different geometries of specimen, e.g. [5]. To evaluate SIF for MCT specimens shape function f(↵) is
used in following formulas for static and fatigue load, respectively.

K =
�

B

p
⇡af(↵) (2)

�K =
��

B

p
⇡af(↵) (3)

where:
f(↵) dimensionless shape function for MCT specimen, see [1],
� static stress in loaded specimen [MPa],
�� range of fatigue stress in loaded specimen [MPa],
↵ crack length ratio [�],
B specimen thickness [mm].
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↵ =
a

W
(4)

where W is the width of specimen, position of loading force [mm].

Particular f(↵) values for MCT specimens were determined using polynomial taken from [1]. The
publication showed that the differences between 2D and 3D models are insignificant for small values of ↵.
Due to simplicity the equation from 2D solution was interleaved. Following polynomial was provided:

f(↵) = �4.4888 + 157.35↵� 992.61↵2 + 2913.2↵3 � 3845.6↵4 + 1937.8↵5 (5)

3 LABORATORY TESTS OUTPUTS
Authors in [3] performed experiments on 10 MCT specimens. The test configuration is shown in (Fig. 2).
These experiments took place at campus of University of Gijon. There were two sets of tests, the first set
was focused on the influence of the gripping fixture and outputs were carried out in [3]. The second one
was focused on cyclic loading. The output was S-N curves of the material and has not been published yet.

Test specimens were cut from cylinders with dimensions of 150⇥ 300mm2 prepared by BIOTECH s.r.o.
in Czech Republic. Concrete mixture with max. aggregate size of 4mm was used. Cylindrical specimens
ready to be sliced are shown in (Fig. 3). All specimens were marked as SP6A – SP15A and measured.
These sets of dimensions and fatigue test results are summarized in tables below.

Tab. 1 Geometric characteristics of test specimens.
Specimen d [mm] W [mm] l

lig

[mm] a [mm] B [mm] ↵ [-] A
lig

[mm2]
SP6A 149.30 115 84.6 30.4 61.3 0.264 5183
SP7A 149.30 115 85.1 29.9 60.5 0.260 5151
SP8A 149.20 115 84.5 30.5 61.0 0.265 5157
SP9A 149.32 115 84.6 30.4 61.0 0.264 5162
SP10A 149.55 115 84.7 30.3 60.5 0.264 5125
SP11A 150.00 120 84.4 35.6 60.8 0.297 5134
SP12A 149.60 115 84.3 30.7 60.9 0.267 5129
SP13A 149.70 115 84.5 30.5 61.3 0.265 5177
SP14A 149.40 118 84.2 33.8 61.7 0.287 5195
SP15A 149.10 117 84.8 32.2 60.8 0.275 5159

The loading amplitude was selected according to maximum loading value obtained in static experiment.
Reference value of loading force was considered L

ref

= 3kN. First value of maximum load was set to 50 %
of reference value. The following values were in range from 45 % to 60 % of L

ref

. Stress ratio was R = 0.1.

R =
�
min

�
max

(6)

where �
min

and �
max

are minimum respectively maximum loading stresses [MPa].

Tab. 2 Load values and number of cycles until destruction.
Specimen % of L

ref

L
max

[N] L
min

[N] �L [N] N (nr. of cycles)
SP6A 50 1500 150 1350 497786
SP7A 45 1350 135 1215 2367944
SP8A 55 1650 165 1485 344578
SP9A 60 1800 180 1620 8817
SP10A 57.5 1725 172.5 1552.5 8378
SP11A 56 1680 168 1512 1227
SP12A 52.5 1575 157.5 1417.5 468673
SP13A 56 1680 168 1512 199
SP14A 48 1440 144 1296 470529
SP15A 46.3 1389 138.9 1250.1 974082
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4 RESULTS
Experimentally obtained values of SIF for various size of crack increment (1 mm or whole ligament size –
the length for crack to grow until destruction.) are shown in (Fig. 4). Obtained results are in two lines -
the minimal and maximal crack propagation rate in material. The linear functions for study material have
similar slope that is characterized by m=23.453 and 23.468. The main difference is in constant value
C = �30.149 and �32.093 that is more dependent on size of crack increment.

The second step is to do the comparison of crack propagation rate of similar material (the same values
of compression strength with max. aggregate size of 2 mm, see [2]), this is also shown in (Fig. 4). Obtain
results are suited in order for given kind of material.

Tab. 3 Evaluated points of crack propagation rate diagram of tested material.
Specimen �� [MPa] ↵ [-] f(↵) log(�K) �N log(�a1/�N) log(�l

lig

/�N)
SP6A 0.2603 0.264 5.278 1.128 497786 -5.697 -3.7697
SP7A 0.2360 0.26 5.253 1.080 2367944 -6.374 -4.4444
SP8A 0.2881 0.265 5.284 1.173 344578 -5.537 -3.6104
SP9A 0.3139 0.264 5.278 1.209 8817 -3.945 -2.0180
SP10A 0.3030 0.264 5.278 1.193 8378 -3.923 -1.9953
SP11A 0.2946 0.297 5.563 1.239 1227 -3.089 -1.1625
SP12A 0.2761 0.267 5.297 1.157 468673 -5.671 -3.7450
SP13A 0.2919 0.265 5.284 1.179 199 -2.299 -0.3720
SP14A 0.2495 0.287 5.460 1.147 470529 -5.673 -3.7473
SP15A 0.2425 0.275 5.356 1.116 974082 -5.989 -4.0602

5 CONCLUSION
In this paper, the crack propagation rate in C 30/45 is studied. The following conclusion could be written:

• The linear functions for study material have similar slope of Paris-Erdogan law,

• The main difference is in constant value of Paris-Erdogan law,

• Obtain results are suited in order for given kind of material.
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Figures

Fig. 1 Geometry of MCT specimen. Fig. 2 Fixed specimen in laboratory
conditions.
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Fig. 3 Cylinders which MCT specimens will be cut off.

Fig. 4 Measured values of crack propagation rate versus stress intensity factor.
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NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ A RENTGENOVÁ
DIFRAKČNÍ ANALÝZA ŽÁREM
DEGRADOVANÉHO BETONU

NON-DESTRUCTIVE TESTING AND ROENTGEN DIFFRACTION
ANALYSIS OF HIGH-TEMPERATURE DEGRADED CONCRETE

Richard Dvořák*,1

Abstrakt
Akustické nedestruktivní metody se široce využívají v oblasti stavební diagnostiky a v posledních letech
nacházejí širší uplatnění i v oblasti diagnostiky žárem poškozených betonových konstrukcí. Tyto metody
jsou schopné podat cenné informace o stavu materiálu po fyzikálně mechanické stránce, ale fyzikálně
chemické změny v mikrostruktuře se jimi dají odhalit pouze v omezené míře. Tento příspěvek se věnuje
nedestruktivnímu a destruktivnímu zkoušení žárem degradovaných betonových trámců o rozměrech
100⇥ 100⇥ 400 mm vypálených na teploty 200 � 1200 °C. Testování je prováděno pomocí rezonanční
metody Impact-Echo a pulzní ultrazvukové metody a výsledky jsou porovnány s destruktivními zkouškami.
Zjištěné změny po fyzikálně mechanické stránce jsou doplněny rentgenovou difrakční analýzou referenčních
a vypálených sad pro dokumentaci změn v mineralogickém složení zkoušeného materiálu.

Klíčová slova
Metoda impact-echo, beton, vysokoteplotní zatěžování, nedestruktivní zkoušení, rentgenová difrakční
analýza

Abstract
In the field of civil engineering a diagnostics acoustic non-destructive testing is widely used and in the past
years finds application even in testing of high-temperature degraded concrete structures. These methods
can provide specific information about physical-mechanical sate of material, but physical-chemical changes
in microstructure are measurable in limited extent. This article is focused on non-destructive testing and
destructive testing of high-temperature degraded concrete test beams of dimensions 100⇥ 100⇥ 400 mm
fired at 200� 1200 °C. The Impact-Echo method and ultrasound velocity pulse method measurements are
compared with destructive tests. Measured changes of physical-mechanical properties are supplemented
by roentgen diffraction analysis of reference and fired sets to document changes of mineralogic changes in
tested material.

Keywords
Impact-Echo method, concrete, high-temperature degradation, non-destructive testing, roentgen diffraction
analysis
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1 ÚVOD
Tato práce je součástí výzkumu použitelnosti akustických nedestruktivních metod jako diagnostický
nástroj žárem degradovaných betonových konstrukcí. Prostý beton má vzhledem ke svému složení dobré
ohnivzdorné vlastnosti. Je nehořlavý, neprodukuje při zvýšené teplotě kouř. Jeho měrná tepelná kapacita
se pohybuje okolo 1020 J/(kg ·K) a součinitel tepelné vodivosti okolo 1,2-1,5W/(m ·K) a tedy se v případě
požáru chová jako dobrý tepelný izolant [1]. Po stránce své mikrostruktury však podléhá degradačním
procesům, které ovlivňují jak složky kameniva, tak složky cementové matrice a beton tak ztrácí své
fyzikálně mechanické vlastnosti [2]. Tyto změny jsme schopní odhalit nedestruktivním testováním. Jedná
se tedy o souhru změn fyzikálně mechanických a fyzikálně chemických na úrovni mikrostruktury prostého
betonu. Záměrem této publikace je srovnat výsledky nedestruktivního testování a změn v mineralogickém
složení.

2 METODIKA PRÁCE
Bylo vyrobeno 63 zkušebních těles trámců 100⇥ 100⇥ 400mm, rozděleno do 6 teplotních sad dle teplot
200 � 1200 °C a jedné sady referenční. Použitá receptura je uvedena v (Tab. 1). Zkušební tělesa byla
uložena ve vodním prostředí po dobu 28 dnů. Poté byla týden sušena na vzduchu. Teplotně namáhané
sady byly poté předsušeny v laboratorní sušárně po dobu 72 hodin při 110 °C. Tímto krokem se předchází
nechtěnému explozivnímu odprýskávání [3], ke kterému by jinak v případě vyššího obsahu vlhkosti ve
zkušebních tělesech mohlo dojít v průběhu prudkého zahřívání v peci. Teplotní nárůst byl nastaven na
5 °C·min-1 a teplotní výdrž na 1 hodinu. Chlazení probíhalo samovolně v peci.

Tab. 1 Složení receptury
Složení pro 1m3 [kg]
Cement CEM I 42,5 R 345
Jemné kamenivo 0/4 mm (Žabčice) 896
Hrubé kamenivo 8/16 mm (Olbramovice) 521
Hrubé kamenivo 11/22 (Olbramovice) 391
Superplastifikátor Chrysoplast 760 2,5
Voda (vodní součinitel w/c = 0, 5�) 173

Pro nedestruktivní testování byla zvolena akustická metoda Impact-Echo a ultrazvuková pulzní metoda.
Metoda Impact-Echo (dále IE) je založena na vybuzení nízkofrekvenčního kmitání zkušebního tělesa
mechanickým úderem a následným snímáním takto vybuzených vlastních vibrací [4]. Zaznamenaný
signál je následně převeden Fourierovou rychlou transformací [5] na frekvenční spektrum, které se dá již
snadno analyzovat (Obr. 1) a (Obr. 2). Ultrazvukově pulzní metoda (dále UZ) je založena na principu
měření nejkratší doby průchodu ultrazvukového signálu zkoušeným tělesem. Přítomnost dutin, prasklin
a defektů nutí signál cestovat složitější, a tedy delší dráhou. Ze znalosti rychlosti šíření mechanického
vlnění v daném materiálu, rozměrů zkoušeného zkušebního tělesa a objemové hmotnosti, lze pak spočítat
dynamický modul pružnosti v tahu [6]. Pro účely nahlédnutí do mineralogického složení jednotlivých
vypálených sad byla použita rentgenová difrakční analýza. Tato metoda je založena na měření mezirovinných
vzdáleností krystalických látek a na principu interference odraženého rentgenového záření od krystalických
rovin jednotlivých minerálů. V momentě interferenčního maxima dle Braagovy rovnice [7], dojde ke
složení odražených paprsků což se projeví vznikem vrcholu v rentgenogramu na příslušném úhlu 2✓. Dle
mineralogických tabulek se poté zatřiďují jednotlivé vrcholy k příslušným minerálům. Pro účely analýzy
byly odebrány vzorky betonu a namlety pod frakci 0,063 mm z čel vybraných zkušebních trámců.

3 VÝSLEDKY A DISKUZE
Čerstvý beton použitý při výrobě zkušebních těles dosahoval konzistence sednutí kužele S4, nejevil známky
krvácení a zhutnění těles ve formě proběhlo do 14 vteřin. V zatuhlém stavu dosahoval objemové hmotnosti
2350 kg/m3. Z grafu změny objemové hmotnosti při výpalu (Obr. 3) došlo už při 200 °C k poklesu objemové
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hmotnosti o procento, při výpalu na 1200 °C pak o 11 %. Hlavní příčinou úbytku hmotnosti je dehydratace
fyzikálně a chemicky vázané vody ve sloučeninách kameniva a cementové matrice. Dále se na úbytku
hmotnosti podílí rozklad jemnozrnných a hrubozrnných uhličitanů (CaCO

2

! CaO + CO
2

) při teplotě
930 °C - 960 °C. Povrch betonu se po výpalu na 1200 °C zbarvil do okrové až hnědé barvy. Od teploty
400 °C se objevily první vlasové trhliny na povrchu zkušebních těles, o tloušťce 0, 1 � 1mm. Při vyšší
teplotě degradace prasklin přibývalo a zvětšovala se jejich šířka až na 1-3 mm pro 1200 °C sadu. Z pohledu
změny fyzikálně mechanických vlastností zkušebních těles, jde zpozorovat změnu dynamického modulu
pružnosti v tahu získaného pomocí metody UZ (Obr. 4). Referenční tělesa dosahují hodnoty 51GPa
a nejvyšší pokles nastal mezi teplotou 400 °C a 600 °C z hodnoty 39GPa na hodnotu 15GPa. Minimum
naměřeného dynamického modulu pružnosti 3GPa nastal pro sadu degradovanou na 1000 °C. Od této
teploty došlo k zvýšení modulu na 7 GPa. Podobné chování lze zpozorovat i u měření metodou IE (Obr. 5).
Referenční tělesa dosahovali rezonanční frekvence v podélném směru 5,4 kHz. Zde největší pokles nastal
opět mezi teplotou 400 °C a 600 °C z hodnoty 4,4 kHz na 2,9 kHz. Absolutní minimum 0,6 kHz nastalo
pro sadu degradovanou na 1000 °C. Po této teplotě nastal nárůst v dominantní frekvenci f

L

na 1,3 kHz.
První f

f

a druhý f
f,2

vlastní kmitočet příčného vlnění vykazuje obdobné chování jako měření podélných
vln. Trend destruktivní zkoušek jak pro pevnost v tlaku, tak pevnost v tahu ohybem vykazuje značnou
korelaci s hodnotami získanými nedestruktivním testováním (Obr. 6) a (Obr. 7). Referenční tělesa dosahují
pevnosti v tlaku 75 MPa a pevnosti v tahu 6,5 MPa. Teplotní degradace ovlivnila více tahové pevnosti, kde
první výrazný pokles nastal mezi teplotou 200 °C a 400 °C. Absolutní minimum pevnosti v tahu 0,40 MPa
nastalo pro sadu degradovanou na 1000 °C. Sada degradovaná teplotou 1200 °C dosahuje pevnosti v tlaku
10,1MPa a pevnosti v tahu 0,86 MPa. Z pohledu mineralogických změn lze zpozorovat v referenční sadě
přítomnost minerálů biotitu, �-křemene, kaolinitu a kalcitu typických pro použité kamenivo (Obr. 8).
Z pohledu cementové matrice je přítomný portlandit Ca(OH)

2

který se začíná rozkládat od 400 °C. Při
800 °C a výš již nejde vrchol portlanditu rozeznat. Biotit lze rozeznat do 1000 °C. Jak uvádí [8], biotit
se za daných podmínek rozkládá okolo 900 °C. Zajímavá je oblast mezi úhlem 30� � 35�, kde nejprve
lze zpozorovat rozklad portlanditu a od 1100 °C vznik wollastonitu CaSiO

3

. Od teploty 1200 °C začíná
vznikat z rozložených složek tavenina, která má již částečně amorfní strukturu, a tedy nelze rozeznat
pomocí rentgenové difrakční analýzy. V této teplotní oblasti jsou v betonu jeho hydraulické vazby pomalu
nahrazovány vazbami keramickými [9]. Nastalé zvýšení měřených hodnot jak v nedestruktivním testování,
tak v destruktivních zkouškách jsou tedy spojeny se zpětným zpevněním a částečným slinutím betonu.

4 ZÁVĚR
Prezentované výsledky ukázaly schopnost metody Impact-Echo a ultrazvukově pulzní metody odhalit
fyzikálně mechanické změny ve vyrobených a teplotně degradovaných zkušebních tělesech. Výsledky
z měření rezonanční frekvence jsou společně s dynamickým modulem pružnosti v korelaci s destruktivními
zkouškami. Největší pokles v měřených hodnotách nastal mezi sadou vypálenou na teplotu 400 °C a 600 °C.
Ve stejné teplotní oblasti byl též zaznamenán rozklad portlanditu. Nejnižší naměřené hodnoty byly u sady
vypálené na teplotu 100 °C. V tomto stavu byla zkušební tělesa křehká a odlupovaly se celé shluky
jemného kameniva cementové matrice krycí vrstvy. Při teplotě 1200 °C došlo ke zpevnění a částečnému
spečení křemičitých složek zkušebních těles. Zároveň byl zaznamenán vznik wollastonitu a rozklad biotitu.
Provedená měření tak prokázaly teoretické předpoklady mineralogických změn [2] v rámci testování žárem
degradovaného betonu pomocí akustických nedestruktivních metod.
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Tato publikace byla vypracována pod projektem No. LO1408 „AdMaS Up – Pokročilé stavební materiály,
konstrukce a technologie”, podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, pod projektem
GAČR No. 16-02261S a Juniorským projektem FAST-J-17-4585 podporovaným Stavební fakultou Vysokého
učení technického v Brně.

650



Juniorstav 2018

Použité zdroje
[1] PROCHÁZKA, Jaroslav, Radek ŠTEFAN a Jitka VAŠKOVÁ. Navrhování betonových a zděných

konstrukcí na účinky požáru. Vyd. 1. V Praze: České vysoké učení technické, 2010. ISBN 978-80-01-.
[2] CHOBOLA, Zdenek, Kristyna SRAMKOVA a Danieala STEFKOVA. The Use Acoustic Methods for

Non-destructive Testing of High-temperature-degraded Cement- based Composite. In: Mechanics and
Control Engineering: Applied Mechanics and Materials. 2014. Switzerland: Trans Tech Publications,
b.r., s. 1395-1399. ISBN 978-3-03785-908-7. ISSN 1660-9336.

[3] ZHAO, Jie, Jian-jun ZHENG, Gai-fei PENG a Klaas VAN BREUGEL. A meso-level investigation
into the explosive spalling mechanism of high-performance concrete under fire exposure. Cement and
Concrete Research. 2014, 65, 64-75. DOI: 10.1016/j.cemconres.2014.07.010. ISSN 0008-8846.

[4] MALHOTRA, V. a Nicholas CARINO. Handbook on nondestructive testing of concrete. 2nd ed.
Boca Raton, Fla.: CRC Press, 2004. ISBN 08-031-2099-0.

[5] BRACEWELL, R. The Fourier Transform & Its Applications. 3. USA: McGraw-Hill Science/
Engineering/ Math, 1999. ISBN 0073039381.

[6] ČSN 73 1371. Non-destructive testing of concrete – Method of ultrasonic pulse testing of concrete.
Prague: Czech normalization institue, 1983.

[7] VENKATARAMAN, Ganesan, Debendranath SAHOO a Venkataraman BALAKRISHNAN. Beyond
the Crystalline State an Emerging Perspective. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1989.
ISBN 978-364-2834-349.

[8] ROUXHET, P.G., J.L. GILLARD a J.J. FRIPIAT. Thermal decomposition of amosite, crocidolite
and biotite. Mineralogical magazine. Belgium: Laboratoire de Physico-Chimie Minérale, 1972, 38,
583-592.

[9] HAGER, I. Behavior of high performance concretes at high temperature – evolution of mechanical
properties. French, 2004. PhD thesis. Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.

Recenzent
Mgr. Libor Topolář, Ph.D.; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav fyziky, Veveří 331/95,
602 00 Brno, Česká republika.
Libor.Topolar@vutbr.cz

Obrázky

Obr. 1 Změna první vlastní rezonanční frekvence pro těleso referenční a těleso degradované 1200 °C.
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Obr. 2 Schéma zkoušení metodou impact-echo.

Obr. 3 Úbytek objemové hmotnosti vypálených sad. Referenční sada dosahovala 2380 kg/m3.

Obr. 4 Měření dynamického modulu pružnosti v tahu pomocí metody UZ.
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Obr. 5 Měření rezonanční frekvence podélného a příčného kmitání pomocí metody IE.

Obr. 6 Měření pevnosti v tlaku.

Obr. 7 Měření pevnosti v tahu 4bodovým ohybem.
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Obr. 8 Měření rezonanční frekvence podélného a příčného kmitání pomocí metody IE.
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VÝVOJ MODULU PRUŽNOSTI CEMENTOVÝCH
KOMPOZITŮ V RANÉ FÁZI JEJICH ZRÁNÍ

DEVELOPMENT OF THE ELASTIC MODULUS OF CEMENT
COMPOSITES IN THE EARLY STAGE OF AGEING

Romana Halamová*,1, Dalibor Kocáb1

Abstrakt
Příspěvek se zabývá vývojem modulu pružnosti v rané fázi zrání cementových past a malt a také možnostmi
stanovení jeho hodnoty, a to v prvních 24 hodinách od namíchání. Pro účel tohoto příspěvku byla nejprve
provedena důkladná rešerše literatury zabývající se touto problematikou. V další části je popsáno měření
pomocí moderního přístroje Vikasonic, díky kterému je možné pomocí ultrazvukové impulsové metody
určit vývoj modulu pružnosti cementových past a malt v rané fázi zrání. Měření pomocí tohoto přístroje
je výhodné, protože umožňuje měřit dobu průchodu ultrazvukového impulzu cementovým kompozitem už
od jeho namíchání.

Klíčová slova
Modul pružnosti, cementový kompozit, rané stáří

Abstract
The paper deals with the development of the static modulus in the early stage of hardening of cement
pastes and mortars and the possibility of measurement its value, up to the age of 24 hours after mixing.
For the purpose of this paper, a literature search on this issue was performed at first time. In the next
part, there is described the measurement using a new instrument Vikasonic, which makes it possible to
determine the modulus of elasticity of cement pastes and mortars in the early stage of ageing using an
ultrasonic pulse method. Measurement with this device is useful because it allows to measure the time of
the ultrasonic pulse as soon as the cement composite has been mixed.
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Modulus of elasticity, cement composite, early age
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1 ÚVOD
Poslední dobou se ukazuje, jak je důležité znát kromě pevnosti betonu v tlaku i jeho další parametry,
jako je např. trvanlivost nebo modul pružnosti. Hodnotou modulu pružnosti a vlivy, které ji ovlivňují, se
zabývá mnoho článků (například [1] nebo [2]), většina z nich nicméně řeší hodnotu modulu pružnosti až
po úplném vytvrdnutí betonu, nikoli již v rané fázi jeho zrání. Výzkum vývoje modulu pružnosti v rané
fázi zrání je zatím na svém počátku, a to navzdory současným trendům, kdy je snaha co nejvíce zkrátit
časový plán výstavby, což vede i k rychlému odbedňování konstrukcí [3]. Obzvláště přísné požadavky jsou
nastaveny v závodech na výrobu předpínaných prefabrikátů. Výrobní kapacita je v těchto případech přímo
závislá na vytíženosti forem [4]. A zvláště u předpjatých a štíhlých konstrukcí, které jsou náchylné na
deformace, je proto nutné znát v rané fázi zrání betonu nejenom jeho pevnost v tlaku, ale také modul
pružnosti v tlaku.

2 MODUL PRUŽNOSTI V RANÉ FÁZI ZRÁNÍ CEMENTO -
VÝCH KOMPOZITŮ

Podle normy ČSN EN 1992-1-1 [5] je možné určit orientační hodnotu modulu pružnosti betonu v čase dle
vztahu

E
cm

(t) = (f
cm

(t) /f
cm

)0,3 · E
cm

(1)

kde E
cm

(t) a f
cm

(t) jsou hodnoty ve stáří t dní a E
cm

a f
cm

jsou hodnoty po 28 dnech. Hodnota f
cm

(t)
se vypočítá dle vztahu

f
cm

(t) = �
cc

· f
cm

(2)

kde f
cm

je průměrná hodnota pevnosti a �
cc

(t) je součinitel závisející na stáří betonu. Více o výpočtu
lze najít v normě [5]. Vztah (1) je pouze orientační, neboť existuje mnoho faktorů, které ovlivňují vývoj
modulu pružností v počáteční fázi tvrdnutí cementového kompozitu a ty by se měly brát v úvahu. Tyto
faktory by se daly rozdělit na vnější a vnitřní [4]. Mezi vnitřní faktory patří složení cementového kompozitu,
jako je například druh použitého cementu, vodní součinitel, množství a druh kameniva, druh použitých
přísad apod. Mezi vnější faktory patří způsob ošetřování či teplota okolního prostředí. Na (Obr. 1a) je
zobrazen vliv druhu kameniva na vývoj modulu pružnosti, na (Obr. 1b) je zobrazen vliv vodního součinitele
na vývoj modulu pružnosti [6]. Na (Obr. 2) je pak zobrazen vliv teploty okolního prostředí na vývoj modulu
pružnosti [7].

Způsobů určování modulu pružnosti betonu je mnoho, čtyři z nich jsou v ČR definovány v normách,
a to měření statického modulu pružnosti v tlaku, měření modulu pružnosti ze zkoušky v tahu ohybem
a měření dynamického modulu pružnosti ultrazvukovou impulsovou metodou a rezonanční metodou.
Žádná z těchto metod však neumožňuje měření modulu pružnosti už od počáteční fáze tuhnutí, proto
(jak je vidět na výše uvedených (Obr. 1) a (Obr. 2) je ve většině odborné literatury modul pružnosti
vyhodnocován až po 24 hodinách od namíchání, kdy je cementový kompozit dostatečně zralý, aby bylo
možné jmenované metody použít. Pokud bychom chtěli zjistit průběh vývoje modulu pružnosti již od
počátku tuhnutí, dostaneme se do poměrně složité problematiky, která úzce souvisí s vývojem hydratace
cementu. Na (Obr. 3) je znázorněn průběh hydratace v čase v závislosti na vodním součiniteli, který byl
určen kalorimetricky, a s tím související vývoj modulu pružnosti v závislosti na stupni hydratace během
prvních hodin po namíchání cementového kompozitu. Modul pružnosti byl podle článku [8] zjišťován
pomocí chemické analýzy a následného modelování. Výsledky modelování byly ověřeny po 12, 18 a 24
hodinách statickou zkouškou [8].

Jak je vidět, určení vývoje modulu pružnosti již od počátku tuhnutí se donedávna jevilo jako poměrně
složitý problém, který by se mohl zjednodušit díky novému přístroji Vikasonic. Jedná se o ultrazvukový
přístroj, který pomocí ultrazvukové impulsové metody dokáže měřit dynamický modul pružnosti u cemen-
tových kompozitů již od jejich namíchání. Princip měření spočívá v tom, že se čerstvá pasta, popřípadě
malta uloží do objímky, která je osazena mezi vysílač a snímač ultrazvukového signálu. Přístroj kontinuálně
měří dobu průchodu ultrazvukového impulsu. Zároveň je možné pomocí teplotního čidla zaznamenávat
teplotu uvnitř vzorku, díky čemuž se dají získat informace o průběhu hydratace a určit také počátek
a konec doby tuhnutí. Na (Obr. 4) je zobrazen přístroj Vikasonic a příklad výsledků z měření.
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3 ZÁVĚR
Článek si kladl za cíl nastínit problematiku vývoje modulu pružnosti během počáteční fáze tvrdnutí
cementových kompozitů a možnosti jeho měření zejména v prvních 24 hodinách od jejich namíchání, což
je problematika, která je v současné době velmi aktuální. Ukazuje se, že využití nového přístroje Vikasonic
je v tomto ohledu velmi vhodné a přínosné.

Poděkování
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Obrázky

Obr. 1 a) Vliv druhu kameniva na hodnotu modulu pružnosti; b) vliv vodního součinitele na vývoj
modulu pružnosti [6].

Obr. 2 Vliv teploty okolního prostředí na vývoj statického modulu pružnosti betonu [7].

Obr. 3 a) Vývoj hydratace v čase v závislosti na vodním součiniteli; b) vývoj modulu pružnosti
v závislosti na stupni hydratace [8].
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Obr. 4 a) Ultrazvukový přístroj Vikasonic [9]; b) příklad měření pomocí přístroje Vikasonic [10].

659



Juniorstav 2018

EXPERIMENTÁLNÍ URČENÍ VLIVU VELIKOSTI
ZKUŠEBNÍHO TĚLESA NA VÝSLEDKY PEVNOSTI

LEHKÉHO BETONU

EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE SIZE EFFECT ON THE
RESULTS OF THE STRENGTH OF LIGHTWEIGHT CONCRETE

Romana Halamová*,1, Bronislava Bednářová1, Martin Alexa1

Abstrakt
V některých případech je nutné provést zkoušku pevnosti betonu v tlaku a v příčném tahu i na tělesech
jiných rozměrů, než bývá obvyklé, což může ovlivnit výsledky. Příspěvek se proto zabývá vlivem velikosti
zkušebního tělesa na výslednou hodnotu pevnosti betonu s lehkým kamenivem. Pro účel experimentu byly
namíchány 4 druhy lehkých betonů. Měření probíhalo na zkušebních tělesech tvaru krychle o velikosti
100⇥ 100⇥ 100 mm a na krychlích o velikosti 150⇥ 150⇥ 150 mm. Provedena byla zkouška pevnosti v tlaku
a zkouška pevnosti v příčném tahu. Výsledky jsou podrobně zpracovány v tabelární a grafické podobě.

Klíčová slova
Pevnost v tlaku, pevnost v příčném tahu, vliv velikosti tělesa

Abstract
In some cases, it is necessary to test the compressive and tensile splitting strength of concrete on specimen
with other dimensions than usual, which may affect the results. Therefore, the paper deals with the
specimen’s size effect on the result of concrete’s strength. For the purpose of the experiment, four types of
lightweight concrete were prepared. Measurements were carried out on cubic test specimens with nominal
dimensions of 100⇥ 100⇥ 100 mm and 150⇥ 150⇥ 150 mm. A compressive strength and a tensile splitting
strength tests were performed. Finally, the results of the measurements were compared.
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Compressive strength, tensile splitting strength, size effect
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1 ÚVOD
Pro měření pevnosti betonu v tlaku a pro měření pevnosti v příčném tahu se nejčastěji používá krychle
o hraně 150 mm, i když normy umožňují zkoušení zkušebních těles i jiných rozměrů. Teoreticky by velikost
zkušebního tělesa neměla mít vliv na výsledné hodnoty, nicméně se ukazuje, že v praxi je tato problematika
mnohem složitější a že při zkoušení jsou výsledky ovlivněny velikostí a tvarem zkušebního tělesa, což
dokazují například i články [1, 2]. Proto je důležité určit, jakým způsobem jsou výsledky pevnostních
zkoušek velikostí zkušebního tělesa ovlivněny, a tento fakt by se měl při prezentování výsledků vzít v úvahu.

2 EXPERIMENT
Cílem experimentu bylo porovnat výsledky zkoušek pevnosti v tlaku a pevnosti v příčném tahu, které
byly provedeny na tělesech o různých rozměrech, a zjistit, jaký vliv má na hodnotu pevností velikost
zkušebního tělesa.

Pro účel experimentu byly namíchány čtyři druhy lehkých betonů. Míchání probíhalo v laboratorní
míchačce po dávkách maximálně 30 litrů. Jednalo se o komerční receptury, proto přesné složení použitých
betonů není v článku uvedeno. Použité betony byly z tohoto důvodu označeny pouze písmeny A, B, C a D.

Z těchto betonů byly vyrobeny zkušební tělesa ve tvaru krychle, s rozměry 150⇥ 150⇥ 150mm (dále
K150), a dále hranoly o rozměrech 100⇥ 100⇥ 400mm (dále H100). Po namíchání byla zkušební tělesa
uložena do plastových forem přikrytých PE folií a po 24 hodinách byla odformována a přesunuta do vodní
lázně, kde zrála dalších 27 dní.

Po této době započalo samotné zkoušení. Nejprve byla zjištěna objemová hmotnost. Jako doplněk
k pevnostním zkouškám byla provedena zkouška modulu pružnosti v tlaku dle ČSN ISO 1920-10 [3]. Na
začátku zkoušení byla zjištěna pevnost v tlaku na 3 hranolech (Obr. 1a), ze které byly určeny zatěžovací
meze pro zkoušku statického modulu pružnosti na dalších 3 hranolech. Dolní zatěžovací mez byla 0,5 MPa,
horní se rovnala jedné třetině pevnosti hranolů v tlaku. Zkouška statického modulu pružnosti spočívá
v cyklickém zatěžování zkušebních těles za současného měření deformací. Pomocí Hookova zákona se
pak vypočítá modul pružnosti. Podrobnější popis metody lze najít v normě [3] nebo např. v článku [4].
Zkouška probíhala ve zkušebním lisu Form + Test s rozsahem 3000 kN. Deformace tělesa byly zjišťovány
elektricko-odporovými tenzometry, jež jsou součástí zkušebního lisu (Obr. 1b). Zkouška statického modulu
pružnosti byla ukončena stanovením pevnosti v tlaku.

Na dalších 3 hranolech byla dále provedena zkouška pevnosti v tahu ohybem dle ČSN EN 12390-5
[5] (Obr. 2a). Ta byla provedena ve stejném zkušebním lisu, ale v části s rozsahem 300 kN. Na zlomcích
trámců byla ještě provedena zkouška v příčném tahu dle ČSN EN 12390-6 [6] (Obr. 2b) a zkouška pevnosti
v tlaku dle ČSN EN 12390- 3 [7]. Zlomky trámců, na kterých byly prováděny zkoušky pevnosti v tlaku
a příčném tahu, byly označeny jako K100.

Na závěr byla zjištěna pevnost v tlaku a v příčném tahu i na krychlých, tělesech o rozměrech
150⇥ 150⇥ 150 mm. Výsledky byla na závěr porovnány.

3 VÝSLEDKY
V (Tab. 1) jsou zobrazeny výsledky měření modulu pružnosti v tlaku a měření jednotlivých pevností.

Tab. 1 Výsledky měření.
Označení betonu A B C D
Objemová hmotnost [kg/m3̂] 1850 1760 1750 1780
Modul pružnosti v tlaku [GPa] 17,3 16,4 16,6 17,2
Pevnost v tlaku K100 [MPa] 38,2 40,8 40 44,8
Pevnost v tlaku K150 [MPa] 39,6 36,1 40,9 46,3
Pevnost v tlaku H100 [MPa] 39,1 41,4 42,6 45,5
Pevnost v příčném tahu K100 [MPa] 3,05 3,00 3,30 3,50
Pevnost v příčném tahu K150 [MPa] 2,30 2,55 2,85 2,85
Pevnost v tahu ohybem [MPa] 3,54 3,44 3,95 3,53
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Pro větší přehlednost jsou výsledky pevnosti v tlaku zobrazeny v grafu na (Obr. 4) a pevnosti v příčném
tahu a v tahu ohybem v grafu na (Obr. 5).

4 DISKUZE
Z výsledků je patrné, že se lehký beton chová jinak než beton obyčejný, u něhož je „size effect“ podrobně
zdokumentován, viz v úvodu citované zahraniční články. U betonu A, C a D nebyl zaznamenán téměř
žádný vliv velikost zkušebního tělesa na výsledky pevnosti v tlaku, neboť dosažené hodnoty pevnosti
v tlaku byly přibližně stejné u všech velikostí zkušebních těles. Pouze u betonu B byl zaznamenán rozdíl
v pevnosti v tlaku - mírně vyšších hodnot bylo dosaženo v případně krychle o hraně 150 mm.

V případě pevností v příčném tahu vykazovaly výsledky větších rozdílů. Nejnižších hodnot dosahovaly
ve všech případech výsledky zkoušky v příčném tahu provedené na krychlích o hraně 150mm oproti
krychlím o hraně 100mm. Pevnosti v tahu ohybem dosahovaly vyšších hodnot než pevnosti v příčném
tahu.

Obecně však jednotlivé betony vykazovaly poměrně vysokou variabilitu výsledků pevností, což mohlo
být způsobeno mícháním betonu po malých dávkách, jak bylo zmíněno výše.

5 ZÁVĚR
U zkoušek pevnosti v tlaku nebyl u použitých lehkých betonů vliv velikosti a tvaru zkušebního tělesa
zaznamenán. Naopak tomu bylo u zkoušek pevnosti v příčném tahu, kde byl prokázán významný vliv
velikosti zkušebního tělesa na její výsledky. Pevnost v tahu ohybem použitých lehkých betonů vykazovala
oproti pevnosti v příčném tahu vyšší hodnoty.

Poděkování
Článek byl vypracován v rámci řešení standardního projektu specifického vysokoškolského výzkumu na
VUT č. FAST-S-17-4693.
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Obrázky

Obr. 1 a) Zkouška pevnosti v tlaku na trámcích, b) zkouška statického modulu pružnosti.

Obr. 2 a) Zkouška pevnosti v tahu ohybem, b) zkouška pevnosti v příčném tahu.

Obr. 3 Pevnost v příčném tahu.
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Obr. 4 Výsledky pevnosti v tlaku jednotlivých betonů v závislosti na velikosti a tvaru zkušebního tělesa.

Obr. 5 Výsledky pevnosti v tahu (ohybem a příčném) v závislosti na velikosti a tvaru zkušebního tělesa.
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VYUŽITÍ METODY AKUSTICKÉ EMISE PRO
SLEDOVÁNÍ STRUKTURNÍCH ZMĚN V ČERSTVÉ

CEMENTOVÉ MALTĚ

THE USE OF THE AE METHOD FOR THE MONITORING OF
STRUCTURAL CHANGES IN THE FRESH CEMENT MORTAR

Michaela Hoduláková*,1, Libor Topolář1

Abstrakt
Vlastnosti materiálů na bázi cementu jsou dány nejen jejich složením, ale například i jejich chováním
po smíchání. Metoda akustické emise je nedestruktivní metoda, která dokáže odhalit strukturální změny
probíhající v materiálu. V tomto článku je popsán způsob sledování strukturálních změn metodou akustické
emise u čerstvé cementové malty, která prochází z kapalného do pevného stavu. Při vlastním měření je
akustický vlnovod vložen přímo do materiálu, jenž se nachází v kapalném či nevytvrzeném stavu. Vlnovod
akustické emise není v materiálu v průběhu měření zcela ponořený. Lze předpokládat, že postupné změny
teploty způsobené hydratací cemenntu uvnitř vzorku se projeví v aktivitě akustické emise.

Klíčová slova
Akustická emise, mikrotrhliny, čerstvá cementová malta, prahová úroveň

Abstract
The properties of the cement-based materials are given not only by their composition but also by their
behaviour after mixing. In this experimental work is disclosed a method of monitoring structural changes
in a fresh cement mortar by acoustic emission method which passes from a liquid state to a solid state.
An acoustic waveguide is embedded in the fresh material while it is in the liquid or uncured state, the
acoustic waveguide extending out of this material. The acoustic emission method is a non-destructive
method that can detect structural changes in the setting of a cement mortar. It can be assumed that the
progress of changes temperature inside the specimen will be reflected in the activity of acoustic emission.
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Acoustic emission method, micro-crack, fresh cement mortar, threshold
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1 ÚVOD
Akustické emise (AE) je fyzikální jev, kdy v určitých lokalitách materiálu dochází v důsledku procesů
stimulovaných vnějšími nebo vnitřními silami k uvolňování části materiálem akumulované energie [1].
Metoda AE se řadí mezi nedestruktivní metody. Na rozdíl od jiných nedestruktivních technik je metoda
akustické emise pasivní kontrolní metodou, která může prověřovat celou objemovou strukturu konstrukce.
Umožňuje také vidět historii zatížení a umožňuje soustavné (dlouhodobé) monitorování těles či konstrukcí.
Metoda AE může včasně zjistit poškození a prodloužit tak životnost konstrukce. Metoda AE zaznamenává
pouze vznikající elastické vlny generované aktivními trhlinami uvnitř sledované struktury, pasivní trhliny
(již vzniklé) a tvar konstrukce nemá na aktivitu AE významný vliv [2]-[6]. Pro správné vyhodnocení
zachycených signálů AE je nutné znát fyzikální pozadí vzniku signálů AE během probíhajícího děje. Je
potřeba si uvědomit omezení, která jsou daná charakterem šíření a vzniku signálu AE, ale také omezení daná
konkrétním technickým řešením měřicí aparatury a snímači [7]. Na (Obr. 1) je zobrazena událost akustické
emise včetně možných sledovaných AE parametrů. Metoda AE se běžně používá během mechanického
zatěžování konstrukce, ale ukazuje se, že je to i dobře použitelná metoda při zkoumání procesů, jako je
tuhnutí a tvrdnutí, příp. zrání, probíhajících v kompozitech na bázi cementu, ale i v alkalicky aktivovaných
materiálech. Tyto rané procesy jsou důležité a významně rozhodují o budoucích vlastnostech materiálu. Při
hydratačních procesech probíhají různé fyzikální a chemické děje, při kterých kompozit získává chemickou
stabilitu a mechanické vlastnosti [8]. Proces tuhnutí lze charakterizovat jako stav, kdy kašovitá hmota
ztrácí svoji zpracovatelnost a postupně získává pevnost. Po tomto ději následuje proces tvrdnutí, kdy nově
vzniklá pevná látka postupně nabývá vyšší pevnosti [9].

Hydrataci cementu je možné rozdělit podle specifického stupně reakce portlandského cementu s vodou
na stádia (Obr. 2) a (Obr. 3): I. Smíchání s vodou, II. Indukční perioda, III. Počátek tuhnutí, IV. Tvrdnutí,
V. Zpomalení hydratace [10].

Při smíchání cementu s vodou jsou uvolňovány ionty do původního roztoku. Jedná se o chemickou
reakci, při které se masivně uvolňuje reakční teplo. Cementová zrna se začínají obalovat C-S-H gelem
vytvořeným ze silikátových fází slínku a ettringitu.

Následuje stádium s názvem indukční perioda, ve které se již teplo uvolňuje pomaleji, rychle vzrůstá
hodnota pH a koncentrace Ca2+ iontů v záměsové vodě snižuje (spolu s hydráty vytvořenými na povrchu
částic) rozpustnost fází portlandského slínku. Počátek tuhnutí cementové pasty může nastat v případě
přesycení systému vápenatými ionty, kdy je systém nestabilní. Ionty Ca2+ tedy dosahují stupně přesycení
a pokračuje tvorba ettringitu. Příčina vzniku a konce indukční periody je předmětem mnoha diskusí [9],
[10]. Ve stádiu počátku tuhnutí dochází k postupnému snižování koncentrace iontů Ca2+ a OH

-

v roztoku
a začínají se rozpouštět všechny fáze portlandského cementu, přičemž se opět uvolňuje teplo. Toto stádium
hydratace je urychlováno i přítomností C

3

S. Vytváří se C-S-H, díky kterému roste pevnost uvažovaného
systému, protože se zrna k sobě přibližují a spojují. Kromě tvorby C-S-H vznikají i krystaly CH, které
vyplňují prostor mezi cementovými zrny. Tvorba ettringitu stále pokračuje [10]. V dalším stádiu (tvrdnutí)
většina cementů neobsahuje takové množství síranu vápenatého, které by stačilo na reakci s veškerými
aluminátovými fázemi portlandského slínku. Poté, co tvorbou ettringitu dojde k vyčerpání SO

4

2- iontů,
stává se ettringit nestabilní a dochází k jeho rekrystalizaci za vzniku monosulfátu [9]. Posledním stádiem
je stádium zpomalení hydratace [10].

2 SLOŽENÍ KOMPOZITU
Pro účely experimentu byl vyroben jemnozrnný cementový kompozit. Základní návrh složení čerstvého
kompozitu vychází z předpisu pro zkoušení pevnostních charakteristik cementu, z normy ČSN EN 196-1.
Malta s plastifikátorem, vyrobena z normového písku s max. zrnem 2 mm, CEM I 42,5 R, a vody v poměru
3:1:0,33 s plastifikátorem v množství 1% z hmotnosti cementu.
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3 POPIS EXPERIMENTU
Ze záměsi byla vyrobena 3 zkušební tělesa o délce 1000 mm a příčném průřezu 100⇥ 60 mm, která
primárně sloužila pro měření délkových změn – smrštění/nabývání a monitorování akustické aktivity
materiálu během tuhnutí a rané fáze tvrdnutí. Snímače akustické emise by měly být vždy umístěny
přímo na měřeném objektu to však není vždy možné. Důvodem je možná nedostupnost sledované součásti
z hlediska konstrukce, nebo příliš vysoká teplota povrchu vzorku, která by vedla k poškození snímače,
nebo jako v našem případě nestabilní povrch (čerstvá směs). V takových případech se používají akustické
vlnovody. Velkou nevýhodou použití akustických vlnovodů je však ztráta velikosti výsledného signálu.
Příčinou je ztráta na přechodu rozhraní a útlum signálu v materiálu. Při snímání vlnovodem jsou rozhraní
dvě. Jedno mezi povrchem zkoušeného tělesa a vlnovodu a druhé mezi vlnovodem a snímačem [12]. Tuto
nevýhodu použití akustických vlnovodů jsme odstranili zakázkovou výrobou snímače akustické emise, který
je přímo spojen s vlnovodem již z výroby. Odpadá tedy útlum či případné nežádoucí jevy na přechodu
snímač-vlnovod. Pro opakované použití byl snímač-vlnovod potažen tenkou vrstvou včelího vosku.

Pro určení průběhu smrštění bylo použito měřicí zařízení firmy Schleibinger [13] - dilatometrické žlaby,
které je primárně určeno pro měření poměrných délkových změn kompozitních materiálů v raném stádiu
tuhnutí a tvrdnutí. Jedná se o zkušební žlaby opatřené posuvným čelem, o které se během měření opírá
indukčnostní snímač připojený k datové ústředně, přičemž druhé čelo žlabu je pevné. Tímto způsobem
je kontinuálně měřena poměrná podélná deformace v ose zkušebního tělesa po dobu cca 72 hodin. Pro
zajištění volné deformace měřeného materiálu je vnitřní povrch žlabů opatřen separační teflonovou fólií.
Před samotným plněním byly ke konstrukci žlabů připevněny dva přídavné držáky pro fixaci snímačo-
vlnovodů akustické emise (jeden v blízkosti posuvného čela a druhý na protějším konci měřícího žlabu
(Obr. 4)). Měření pomocí metody akustická emise bylo provedeno na zařízení DAKEL XEDO.

4 VÝSLEDKY
Z křivky průběhu závislosti smrštění na čase (Obr. 5) je vidět, že se směs ihned od začátku měření (asi 1
h od namíchání směsi) smršťuje. Současně s tím je patrná i zvýšená aktivita AE. Přibližně po 20 h začíná
směs nabývat, což se vysvětluje jako autogenní nabývání [14], [15]. Toto autogenní nabývání je spojeno
s velmi výraznou aktivitou akustické emise. Při následném pozvolném smršťování již není aktivita AE tak
výrazná, jak na počátku měření. Tato pozdější aktivita je zřejmě spojena již s tvořením mikroporušení
v zatuhlé směsi.

5 ZÁVĚR
Metoda akustické emise se ukazuje jako vhodný doplňkový nástroj pro určení výskytu novotvarů a později
i mikrotrhlin v průběhu tuhnutí a tvrdnutí cementových kompozitů. Obecně lze říci, že vyšší počet
novotvarů a později mikrotrhlin generuje vyšší počet překmitů akustické emise. Počet a velikost mikrotrhlin
v cementovém kompozitu podstatně ovlivňuje jeho konečné mechanické vlastnosti (tj. pevnost, modul
pružnosti, trvanlivost atd.). Aplikace metody AE pro kontinuální monitorování cementových kompozitů při
tuhnutí a tvrdnutí může být velmi vhodným nástrojem pro včasnou detekci mikroporušení. Avšak měření
metodu AE je v této fázi výroby kompozitů komplikované. Snímače nelze umístit na povrch vzorku, aniž
by se zanořily. Proto se použití snímačo-vlnovodů jeví jako velmi výhodné pro sledování tuhnutí čerstvé
směsi. Snímačo-vlnovod umožňuje umístění senzoru v raném stadiu tuhnutí a tvrdnutí betonu a zároveň
zlepšuje citlivost snímače, díky čemuž jsou přijaté vlny lépe detekovatelné. Do vlnovodu přichází signál,
který se přechodem vlnovodu ustaluje díky tvaru a přijatelné délce. Informace získané pomocí metody AE
o chování materiálu mohou být využity pro zlepšení materiálového složení nebo ke zefektivnění způsobů
ošetřování, které mohou vést k cementovým kompozitům s lepšími nebo požadovanými vlastnostmi.
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Obrázky

Obr. 1 Událost AE s jednotlivými parametry.

Obr. 2 Řez cementovými zrny pro znázornění
stadií hydratace v portlandském cementu [9].
1. Před stykem s vodou, 2. Krátce po styku
s vodou (C-S-H gel kolem zrn a dlouhé tenké

jehlice ettringitu), 3. Proplétání jehlic
a pokračování hydratace spojením všech

komponentů fází.

Obr. 3 Stadia hydratace cementu a koncentrace vápenatých iontů [11]. I. Smíchání s vodou (0–15 min),
II. Indukční perioda (15 min – 4 hod), III. Zrychlení hydratace a počátek tuhnutí (4–8 hod),

IV. Zpomalení hydratace a tvrdnutí (8–24 hod); doba zrání betonu (1–28 dní a déle).
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Obr. 4 Fotografie z výroby s rozložením a detaily umístění snímačů AE.

Obr. 5 Závislost smrštění a aktivity AE na čase.
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DIAGNOSTIKA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
POMOCÍ TERMOGRAFIE

DIAGNOSTICS OF CONCRETE STRUCTURES USING
THERMOGRAPHY

Michal Janků*,1

Abstrakt
Tento článek popisuje výsledky výzkumu provedeného v Centru dopravního výzkumu, v.v.i. se zaměřením
na diagnostiku betonových konstrukcí pomocí infračervené termografie. Tato metoda má řadu výhod,
mimo jiné je měření bezkontaktní, nedestruktivní a časově nenáročné. Naopak pro účely popisovaného
způsobu měření jsou nezbytné určité klimatické podmínky. Metodu lze využít například při diagnostice
železobetonových mostů. Za vhodných podmínek lze pomocí termokamery detekovat podpovrchové defekty,
například delaminace vzniklé z důvodu koroze výztuže. Kromě měření na mostech, bylo provedeno
i experimentální měření v laboratoři. Pro tyto účely bylo navrženo a vyrobeno zkušební těleso s uměle
vytvořenými defekty. Následně na něm bylo provedeno několik různých nedestruktivních měření. Mimo
termokamery byl využit georadar, ultrazvuk a Schmidtovo kladívko. V závěru článku jsou jednotlivé
metody mezi sebou porovnány.

Klíčová slova
Termografie, georadar, ultrazvuk, Schmidtovo kladívko, betonový most

Abstract
This paper describes the results of research conducted at the Transportation Research Centre with the focus
on the diagnostics of concrete structures using infrared thermography. This method has several advantages,
e.g. measurement is non-contact, non-destructive and is not time consuming. Conversely, certain climatic
conditions are necessary for the purposes of the described measurement method. The method can be used,
for example, in the diagnosis of reinforced concrete bridges. Under suitable conditions, the thermal camera
can detect subsurface defects, such as delamination due to corrosion of the reinforcement. In addition,
experimental measurements were made in the laboratory. For this purpose, a test concrete block with
artificial defects has been designed and manufactured. Subsequently, several non-destructive measurements
were made. In addition to thermal cameras, georadar, ultrasound and Schmidt hammer were used. At the
end of the article, the individual methods are compared with each other.

Keywords
Thermography, georadar, ultrasound, Schmidt hammer, concrete bridge

*michal.janku@cdv.cz
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1 ÚVOD
V posledních letech se na trh dostávají stále více a více výkonnější modely termokamer. Tento rozvoj
v technice umožňuje rozšíření infračervené termografie do nových oblastí použití. Hlavně díky výborné
teplotní citlivosti a vysokému rozlišení detektorů dokáží moderní termokamery rychle zachytit minimální
teplotní rozdíly i na poměrně velkém objektu jako je třeba most. Více než absolutně přesná hodnota
teploty nás při měření zajímají teplotní rozdíly na jednom konkrétním konstrukčním prvku. V takovém
případě se jedná o tzv. kvalitativní termografii. Tyto teplotní rozdíly na povrchu mohou naznačovat
přítomnost defektu či nehomogenity pod povrchem.

Pokud chceme provádět termografické testování předmětů/objektů, které sami nemají žádný zdroj
tepla, musíme jim ho určitým způsobem dodat. Pro zkoušení menších předmětů např. průmyslového
charakteru se vyžívá různých variant halogenových lamp, které zkoumaným vzorkům potřebnou energii
dodávají prostřednictvím svého vyzařování.

V případě měření úniků tepla a hledání tepelných mostů u obytných budov je měření možné díky
zdroji tepla uvnitř budovy. Přenos tepla probíhá ve směru klesající teploty, v zimě je to tedy logicky
z vnitřku budovy směrem ven. Pomocí termokamery pak lze zkontrolovat, zda nějakou její částí neuniká
příliš mnoho tepla. Termokamerou se z venku snímá povrch budovy. Měření se obvykle provádí v zimě,
kdy je největší rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou. Přítomnost tepelného mostu se na termogramu
projeví zvýšenou povrchovou teplotou. Obvykle to bývá způsobeno přítomností dobře tepelně vodivého
materiálu v konstrukci a špatnou nebo žádnou tepelnou izolací.

Betonové konstrukce, jako jsou mosty, nemají žádný vnitřní zdroj tepla a nebylo by ani ekonomické je
zahřívat pomocí halogenových lamp. Lze však využít efektu slunečního záření či kolísání teploty během
střídání dne a noci. Vlivem dopadajícího slunečního záření (pokud je mu povrch betonové konstrukce
mostu vystaven) a vzrůstající okolní teploty se nejprve otepluje povrch objektu, od kterého se teplo šíří
hlouběji do konstrukce. Pokud naopak dojde ke snížení okolní teploty (v noci), konstrukce se ochlazuje
a teplo se šíří opačným směrem.

V případě, že se pod povrchem konstrukce nachází nějaká porucha (delaminace) nebo dutina, působí
vzduch zde obsažený jako „izolace“, která omezuje proudění tepla. Tato porucha způsobuje, že se povrch
nad ní zahřívá více než obdobný povrch konstrukce bez závad. Důvodem je omezení odvodu tepla z povrchu
do hloubky konstrukce. Při ohřívání konstrukce lze proto očekávat, že oblasti nad poruchou budou teplejší
než okolní nepoškozený beton - vzniká tzv. pozitivní teplotní kontrast. Při ochlazování konstrukce nastává
opak, kdy v těchto místech dochází k rychlejšímu odvodu tepla, a proto se budou tyto oblasti na pořízených
termogramech jevit jako chladnější (negativní teplotní kontrast). Tohoto jevu lze využít například při
termografické diagnostice mostů a vyhledávání delaminací.

2 LABORATORNÍ MĚŘENÍ
Pro účely experimentu byla navržena a vyrobena betonová deska o rozměrech 1,0m⇥ 1,0m a tloušťce
22 cm (Obr. 1). Tyto rozměry byly zvoleny tak, aby byl zachován určitý stupeň manipulovatelnosti
a deska mohla být po zatvrdnutí betonu naložena na paletu a převážena paletovým vozíkem. Před
betonáží byly do formy umístěny ve dvou vrstvách kusy polystyrénu, které budou při měření simulovat
dutiny/delaminace. Jednotlivé kusy polystyrénu mají různé rozměry a jsou uloženy v různých hloubkách.
V přední straně, na kterou se budou měření soustředit, jsou polystyrény umístěny v hloubce 1 až 4 cm pod
povrchem. Termografické měření probíhalo na dvoře Centra dopravního výzkumu, v.v.i., ostatní měření
byla realizována v kryté hale.

Termografie
Měření probíhalo s přestávkami po dobu jednoho měsíce v období léta. Při měření byla použita termokamera
FLIR E60bx s rozlišením 320⇥ 240 pixelů. Teplotní citlivost této termokamery je < 0.045 °C a teplotní
rozsah od -20 °C do 120 °C. Při měření byl použitý standartní objektiv 25°⇥ 19°. Termokamera byla
nastavena tak, aby prováděla měření každých 5 minut. Během prvního experimentu byla betonová deska
vystavena slunečnímu záření. Přední strana desky byla orientována přibližně jihovýchodním směrem
a sluneční záření na ni dopadalo cca mezi 8. a 14. hodinou.
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Podle předpokladu se během zahřívání desky více oteplovaly oblasti nad vytvořenými delaminacemi
(Obr. 2b). Největšího teplotního kontrastu bylo dosaženo kolem 12. hodiny. V místě, kde byla delaminace
1 cm pod povrchem, dosáhl teplotní kontrast cca 4 °C (Sp1 – Sp3). Nad polystyrénem, uloženým v hloubce
asi 3 cm, byl naměřen teplotní kontrast nižší, cca 2,8 °C (Sp2 – Sp4).

V noci naopak betonový povrch nad delaminacemi vychladnul rychleji než jinde (Obr. 2a). Hodnota
teplotního kontrastu se ale v tomto případě pohybovala jen kolem jednoho stupně Celsia. Maximálního
kontrastu bylo dosaženo zhruba před východem slunce, kdy byla teplota okolního vzduchu na minimální
hodnotě.

Poté co na desku přestalo svítit slunce, začalo docházet k jejímu ochlazování. V určitém okamžiku
tak vymizel teplotní kontrast. V našem případě k tomuto efektu docházelo kolem 16. hodiny (Obr. 2c).
Podobně docházelo k vymizení teplotního kontrastu i kolem 8. hodiny ranní, kdy pro změnu přecházel
negativní teplotní kontrast v pozitivní.

Během dalšího experimentu byla betonová deska umístěna na stinném místě. Její povrch se tak oteploval
pouze vlivem měnící se okolní teploty. Pokud byl rozdíl mezi denní a noční teplotou dostatečně velký,
umožnilo to vytvoření teplotního kontrastu podobně jako v předchozím případě. Velikost kontrastu závisí
na rychlosti oteplování betonové desky. Pokud na desku působí pouze změna okolní teploty, nedochází
pochopitelně k tak rychlému nárůstu teploty, jako když je ohřívána i slunečním zářením. Proto jsou
i hodnoty maximálních teplotních kontrastů nižší, v našem případě zhruba poloviční (Obr. 3).

Georadar
Před měřením byla na desku narýsovaná mřížka složená z linek vzdálených od sebe pět centimetrů. Po
těchto liniích byl veden vozíček s georadarovou anténou. Pro měření byl použit georadar SIR–30 od
americké společnosti GSSI (Obr. 4). Měření bylo prováděno anténou o frekvenci 2,6 GHz, která je určena
pro měření betonových konstrukcí do hloubky 0 cm až 40 cm. Měření nebylo především kvůli rozměrům
měřícího vozíčku provedeno v krajních liniích. Na výsledek měření to nicméně nemělo vliv, protože se
v těchto místech už žádné vložené polystyrény (delaminace) nenacházely.

Na (Obr. 5a) je ukázka částečně zpracovaného záznamu (radargramu) z měření v programu RADAN 7.
Tento software nabízí možnost automatického vytvoření 3D modelu z jednotlivých liniových měření. Pro
správné vyhodnocení je potřeba zadat výchozí souřadnice měření, vzdálenost mezi jednotlivými měřenými
liniemi a směr, kterým bylo měření prováděno. Na (Obr. 5b) a (Obr. 5c) jsou zobrazeny vodorovné řezy
v hloubce 1 respektive 3 cm získané z vytvořeného 3D modelu betonové desky.

Ultrazvuk
Měření ultrazvukem bylo provedeno pomocí přístroje TICO od firmy PROCEQ (Obr. 6 vlevo). Sondy se
při měření umísťovaly naproti sobě na vyznačenou síť bodů a měřil se čas průchodu signálu přes betonovou
desku. Díky známé tloušťce byla následně určena rychlost šíření signálu.

Pokud bylo měření prováděno nad větším kusem polystyrénu, došlo obyčejně k prodloužení doby
průchodu signálu. V případě, že bylo měření prováděno nad malým kouskem polystyrénu nebo nad
okrajem většího, signál dokázal překážku obejít a čas průchodu se zpravidla nesnížil. Na (Obr. 6 vpravo)
je zobrazen graf rychlostí šíření UZ v m/s. Do grafu jsou pro přehlednost zakresleny obrysy vložených
polystyrénů z obou stran desky.

Schmidtovo kladívko
Jako poslední bylo provedeno měření pomocí Schmidtova kladívka (Obr. 7 vlevo). Opět byla využita
nakreslená mřížka na přední straně desky. V každém čtverci (kromě krajních) byly provedeny tři měření,
pokud některá hodnota příliš vybočovala, bylo provedeno náhradní měření. Následně byla z těchto výsledků
vytvořena průměrná hodnota.

Během měření došlo ve dvou případech k proražení desky nad vloženým polystyrénem. Stalo se to
v místě, kde byla nejmenší krycí vrstva. V ostatních případech k porušení betonového povrchu nedošlo.
Z grafu (Obr. 7 vpravo) je patrné, že naměřené hodnoty příliš nekorespondovaly s nehomogenitami pod
povrchem. Pouze nad většími kusy polystyrénů dosahovaly odrazy kladívka nadprůměrných hodnot.
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3 MĚŘENÍ V TERÉNU
Termokamera, která byla použita při laboratorním měření, byla vyzkoušena i v případě několika železobeto-
nových mostů. Měření probíhalo nepravidelně od jara do podzimu. (Obr. 8a) ukazuje delaminace na trámu
dálničního mostu. Obloha byla v době měření částečně zatažená, proto teplotní kontrast dosahuje nižších
hodnot

Na (Obr. 8b) je termogram z podzimního měření, kdy se teplota vzduchu pohybovala kolem 10 °C.
V odpoledních hodinách zahřívalo slunce boční stranu mostního nosníku a způsobilo vytvoření vysokého
teplotního kontrastu až kolem 9 °C. Bod Sp1 označuje místo, kde došlo k odtržení delaminovaného kusu
betonu, naopak v bodě Sp2 delaminovaná část stále drží. Další termogram (Obr. 8c) ukazuje negativní
teplotní kontrast. Měření bylo v tomto případě provedeno v ranních hodinách, tedy dříve, než se začala
zvyšovat teplota okolního vzduchu a od něj následně betonový povrch.

(Obr. 8d) a (Obr. 8e) ukazují termogramy pořízené kolem poledne na zastíněných částech mostů.
Pozitivní teplotní kontrast zde dosahuje hodnot kolem 2 °C. Na (Obr. 8f) je patrné zatékání na stativo
mostu. Voda při odpařování odebírá teplo svému okolí a vlhké plochy se proto na termogramu jeví jako
chladnější.

4 ZÁVĚR
Termografie se ukázala jako užitečný nástroj pro lokalizaci podpovrchových dutin/delaminací. Měření
s termokamerou je jednoduché a lze s ní rychle zkontrolovat velké plochy. Pro úspěšné měření je ovšem
potřeba vhodné počasí a správný čas měření. Zastíněné plochy je ideální měřit kolem poledne a ještě
několik následujících hodin, ovšem pouze ve dnech, kdy je dostatečný rozdíl mezi denní a noční teplotou.
V opačném případě se teplotní kontrast nevytvoří. Georadar dokáže v porovnání s termokamerou přesněji
určit hloubku defektů a má větší hloubkový dosah. Měření je ovšem časově náročnější. Při experimentu byla
zkoumána deska o ploše pouhého jednoho metru čtverečního, kdyby se měla podobným způsobem provádět
diagnostika betonového mostu, trvalo by měření pravděpodobně několik dní. Ultrazvuk umožnil lokalizaci
větších defektů, samotné měření bylo poměrně časově náročné. Průchodová UZ metoda nedokázala určit
hloubku defektu, v našem případě nešlo poznat, jestli byl detekován kus polystyrénu u přední nebo zadní
strany betonové desky. Lepších výsledků by pravděpodobně bylo dosaženo díky použití jiného přístroje,
který by využíval principu UZ odrazové metody. Měření Schmidtovým kladívkem bylo pro danou potřebu
asi nejméně přesné. Lokalizace polystyrénů nebyla prakticky možná. V praxi by pravděpodobně častěji
docházelo k proražení delaminovaných kusů betonu. Termografie byla vyhodnocena jako nejvhodnější
metoda pro rychlou lokalizaci podpovrchových defektů na betonových stavbách. Za vhodných podmínek
lze během chvíle zkontrolovat celou konstrukci a vytipovat místa, na která se následně zaměří podrobnější
diagnostika. Další výhodou je schopnost provádět plošné měření, na pořízených termogramech je díku tomu
dobře patrný rozsah poškození. Ostatní metody umožňují pouze liniové nebo bodové měření. Nevýhodou
termografie je naopak omezený hloubkový dosah této metody.
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Obrázky

Obr. 1 Návrh zkušebního tělesa; vlevo: přední strana; uprostřed: zadní strana; vpravo: hotový panel.

Obr. 2 Termogramy betonového panelu v různých časech během dne; (a) 5:00; (b) 12:00; (c) 16:00.

Obr. 3 Termogramy betonového panelu uloženého na stinném místě; (a) 7:00; (b) 5:00; (c) 13:00.

Obr. 4 Vlevo: komponenty georadaru; vpravo: detail měřícího vozíčku s anténou.
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Obr. 5 Analýza georadarových dat; (a) příčný řez; (b) hloubka 1 cm; (c) hloubka 3 cm.

Obr. 6 Vlevo: ultrazvuk TICO; vpravo: graf rychlostí šíření UZ přes betonovou desku.

Obr. 7 Vlevo: Schmidtovo kladívko a betonová deska v místě, kde došlo k jejímu proražení; vpravo: graf
průměrných hodnot odrazů kladívka.

Obr. 8 Termogramy z diagnostiky několika různých mostů.
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ZMĚNA FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÝCH
VLASTNOSTÍ BETONU Z BETONOVÉHO

RECYKLÁTU APLIKACÍ EPOXIDOVÉ DISPERZE

CHANGE OF PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES OF
RECYCLED CONCRETE BY APPLICATION OF EPOXY DISPERSION.

Jana Knapová*,1, Michal Stehlík1

Abstrakt
Nedostatek přírodního hrubého kameniva větší frakce lze řešit náhradou betonovým recyklátem třídy
I (min. 90 % obsah betonu). Tato náhrada přináší ekonomický i ekologický užitek. Nicméně původní nadšení
technologů stavebních hmot ohledně očekávaných vlastností betonů z recyklovaného betonu částečně
polevilo. Prokázalo se, že betony z recyklovaného betonu těžko dosahují vlastností původních betonů.
Příčinou je především vyšší pórovitost betonového recyklátu. Úprava povrchu betonového recyklátu
penetrací disperzními epoxidy a možný přídavek disperze do záměsové vody mohou přispět ke zlepšení
fyzikálně mechanických vlastností betonů z recyklovaného betonu.

Klíčová slova
Beton, recyklát, betonový recyklát, epoxidové disperze

Abstract
The lack of natural coarse construction aggregate of greater fractions can be dealt with by replacing it with
concrete recyclate - grade I (at least 90 % concrete). This replacement brings both economic and ecological
benefits. However, the original enthusiasm of material technologists about the expected properties of
recycled concrete has partially subsided. It has proven to be difficult to achieve the properties of original
concrete with recycled concrete. This is mainly due to higher porosity of the material. Altering the surface
of recycled concrete with a penetration of epoxide dispersion or adding the dispersion to the mixing water
could contribute to the improvement the physical-mechanical properties of concrete made from recycled
concrete.

Keywords
Concrete, recycled concrete, epoxy dispersion, concrete properties

*j.knapova@gmail.com
1Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká republika
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1 ÚVOD
Využívání betonového recyklátu má své limity a nevýhody. Avšak v dnešní době nás řada faktorů, především
nedostatek neobnovitelných přírodních zdrojů a cena energií, nutí hledat nové cesty a varianty možného
zlepšení kvalitativních vlastností betonu z betonového recyklátu a zvýšení jeho potenciálu pro využití ve
stavebnictví. Jedna z možných cest je využití moderních bezrozpouštědlových epoxidových disperzí. Tyto
disperze mohou, zaprvé, vylepšit adhezní vlastnosti cementového tmelu, který spojuje betonový recyklát,
zadruhé, naneseny na suchý recyklát, mohou pozitivně ovlivnit jeho vysokou nasákavost.

2 POPIS MĚŘENÍ
Pro otestování možnosti vylepšení mechanických vlastností betonů z recyklovaného betonu byly zvoleny
pokusně dva postupy

1. přírodní hrubé kamenivo do betonu bylo nahrazeno recyklovaným betonem povrchově upraveným
epoxidovou disperzí. Záměrem povrchové ochrany recyklátu bylo snížení jeho nasákavosti a následně
zvýšení tlakové pevnosti betonu z recyklovaného betonu.

2. do záměsové vody byla přidána vodou ředitelná epoxidová disperze v množství 3% hmotnosti
cementu (dle [1]). Záměrem adice disperze bylo zvýšení tlakové pevnosti betonu z recyklovaného
betonu.

Změnu mechanických vlastností betonu upraveného výše popsanými postupy reprezentuje krychelná
pevnost v tlaku. Základní složky betonu čtyř sad krychlí o rozměru 150⇥ 150⇥ 150 mm obsahuje následující
(Tab. 1)

Tab. 1 Složky betonu čtyř sad krychlí o rozměru 150⇥ 150⇥ 150 mm.
Recept

R1 R2 R3 R4
Počet krychlí 6 6 6 6
Čistý betonový recyklát 0-16 mm X X
Penetrovaný betonový recyklát 16-32 mm X
3% disperze do záměsové vody X
Přírodní hrubé kamenivo 8-16 mm X
Přírodní kačírek 4-8 mm X X X X
Přírodní písek 0-4 mm X X X X
CEM II 32,5/ B-S R X X X X
Voda X X X X

3 FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI BETONOVÉHO RECYKLÁTU
A ZVOLENÉ RECEPTURY

Fyzikální vlastnosti surového betonového recyklátu a dalších složek testované
betonové směsi
Pokusy s cílem zlepšit mechanické vlastnosti betonu z betonového recyklátu za pomoci adice bezrozpouštěd-
lové vodou ředitelné epoxidové disperze nové generace byly prováděny s betonovým recyklátem frakce
0-16 mm, dodaným firmou Dufonev, s.r.o. Dle ČSN EN 206-1(Z3) „Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti,
výroba, shoda“ [3] se jedná o recyklované kamenivo typu 1 (drť nebo písek vyrobený drcením pouze
betonu, tzv. betonová drť), které lze výhradně použít do betonu z recyklovaného kameniva. Nasákavost
dodaného betonového recyklátu byla stanovena dle EN 1097-6 [4] a odpovídá 10,5 % hmotnostního podílu
po 10 minutách. Přípustná normová hodnota nasákavosti betonového recyklátu typu 1 činí ale pouze 10 %
hmotnostního podílu po 10 minutách. Křivka zrnitosti na (Obr. 1) prozrazuje přibližně 19 % obsah frakce
0-4 mm, což vyhovuje podmínkám všeobecně použitelného betonu z betonového recyklátu [2].

Mezerovitost směsi kameniva pro přípravu referenčního betonu bez recyklátu (receptura R4) činila
25%. Jednalo se o směs: 40% frakce 0-4mm, 60% frakce 4-16mm, z toho 20% frakce 4-8mm a 80%
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frakce 8 16mm.

Tab. 2 Vlastnosti dalších složek betonu.
Složky betonu Průměr zrn (mm) Sypná hmotnost (kg/mm3)
písek Bratčice 0-4 1420
kačírek Tovačov 4-8 1445
drť Olbramovice 8-16 1500
přírodní betonový recyklát 0-16mm 0-16 1135
napenetrovaný recyklát 16-32mm 16-32 965
CEM II 32,5/B-S R - -

Fyzikální vlastnosti betonového recyklátu povrchově upraveného disperzí
Za účelem penetrace vodou ředitelné epoxidové disperze (CHS Epoxy 160V55 + tvrdidlo Telalit 1261,
poměr mísení 100: 11,5) do povrchu recyklovaného betonu bylo nutno recyklát vysušit a po vychladnutí
ponořit do vodou naředěné (disperze:voda = 2:1 objemově) disperze, předem promíchané s předepsanou
dávkou tvrdidla. K odstranění přebytku kapalné disperze (včetně části vmíšených jemných částic) bylo
použito normové síto o rozměru oka 0,5mm. Disperzí obalený recyklovaný beton byl uložen na PE fólii,
kde proběhla penetrace a proschnutí a zatvrdnutí tenkého povrchového emulzního filmu. Po třech dnech
bylo takto upravené kamenivo použito k přípravě jedné ze čtyř variant testovaných betonů z betonového
recyklátu. (Obr. 3) dokumentuje rozdíl v zrnitosti recyklátu, napenetrovaného epoxidovou disperzí,
a surového betonového recyklátu, který obsahuje cca 19% jemné frakce 0-4mm viz (Obr. 2) - jemná
složka na dně válce. V případě povrchově ošetřeného recyklátu disperzí je zřejmé, že kapalná disperze
během mísení se surovým recyklátem pohltí většinu jemnozrnné frakce a po vzájemném slepení disperzí
obalených zrn a zatvrdnutí dojde ke vzniku větších aglomerátů frakce 16-32mm.

Receptury betonových směsí z recyklovaného betonu a z přírodního kameniva
Celkem byly namíchány čtyři záměsi dle receptur R1 až R4, z každé pak bylo vyrobeno 6 krychlí o rozměrech
150⇥ 150⇥ 150 mm. Receptury byly navrženy na konzistenci S3 a pevnostní třídu C16/20.

Tab. 3 Receptury betonových směsí - R1, R2 a R3.
Receptura R1: 100 % hrubého kameniva 8-16 mm nahrazeno

přírodním recyklátem 0-16 mm
CEM II 32,5/B-S R 300 kg/m3

0-4 Bratčice 760 kg/m3

4-8 Tovačov 228 kg/m3

0-16 betonový recyklát přírodní 690 kg/m3

voda 197 kg/m3

Receptura R2: 100 % hrubého kameniva 8-16 mm nahrazeno
napenetrovaným recyklátem 16-32mm

CEM II 32,5/B-S R 300 kg/m3

0-4 Bratčice 760 kg/m3

4-8 Tovačov 228 kg/m3

16-32 napenetrovaný betonový recyklát 690 kg/m3

voda 197 kg/m3

voda 165 kg/m3

Receptura R3: 100 % hrubého kameniva 8-16 mm nahrazeno
přírodním recyklátem 0-16 mm, 3% adice epoxidové emulze

do záměsové vody
CEM II 32,5/B-S R 300 kg/m3

0-4 Bratčice 760 kg/m3

4-8 Tovačov 228 kg/m3

0-16 betonový recyklát přírodní 690 kg/m3

voda 197 kg/m3
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Tab. 4 Receptury betonových směsí - R4.
Receptura R4: Referenční receptura, použito přírodní hrubé

kamenivo Olbramovice frakce 8-16mm
CEM II 32,5/B-S R 300 kg/m3

0-4 Bratčice 760 kg/m3

4-8 Tovačov 228 kg/m3

8-16 Olbramovice 912 kg/m3

voda 165 kg/m3

4 VÝSLEDKY MĚŘENÍ
1. Vylepšení fyzikálních vlastností betonového recyklátu - Zde je třeba konstatovat, že mělká penetrace

a tenký disperzní film, pokrývající povrch betonového recyklátu, výrazným způsobem snížily
nasákavost stanovenou po 10 minutách, a sice z původní hodnoty 10,5% na 6%. Posouzení vlivu
povrchové disperzní ochrany betonového recyklátu na změnu výsledné tlakové pevnosti betonu je
součástí 2).

2. Vylepšení mechanických vlastností betonů z přírodních a upravených betonových recyklátů dle
receptur R1, R2 a R3.

Z mechanických a přetvárných vlastností byla primárně stanovena pevnost v tlaku. Zkoušky byly
prováděny na krychlích o rozměrech 150⇥ 150⇥ 150 mm předem záměrně vyrobených z čerstvého betonu
receptur dle kapitoly 2. U zkušebních krychlí byly testovány tlakové pevnosti po 7 a 28 dnech vlhkého
uložení - viz. graf na (Obr. 4).

5 ZÁVĚR
Betonový recyklát lze přiřadit z hlediska trvale udržitelného rozvoje lidské společnosti k materiálům
šetřícím energii, přírodní suroviny a omezujícím odpady. Jeho praktické použití převážně formou náhrady
přírodního kameniva do betonu je však dosud spojeno s několika nevyřešenými problémy: 1) Odpady
z pozemních staveb jsou velmi heterogenní. Z toho vyvstává nutnost třídění. 2) Úsporné demoliční metody
poskytují směs materiálů nevhodných pro recyklaci. 3) Jakost recyklátu často zaostává za přírodními
materiály. Výzkum byl zaměřen hlavně na třetí problém, tj. na vylepšení jakosti betonového recyklátu,
potažmo betonu připraveného z betonového recyklátu. Co se týče vlastního betonového recyklátu, bylo
zjištěno následující:

• Povrchová disperzí napenetrovaná vrstvička betonového recyklátu typu 1 sníží původní kritickou
nasákavost prostého recyklátu z 10,5% na příznivou hodnotu 6%. Požadavek ČSN EN 206-1/Z3
na maximální nasákavost po 10 minutách činí 10 %. K napenetrování recyklátu je použita moderní
bezrozpouštědlová disperze CHS Epoxy 160V55 + tvrdidlo Telalit 1261.

• Snížení nasákavosti betonového recyklátu typu 1 z 10,5 % na 6 % výrazně neovlivní výslednou pevnost
betonu z daného betonového recyklátu.

Na základě porovnání pevností betonů s přírodním a disperzí upraveným betonovým recyklátem
a pevností referenčního betonu s přírodním kamenivem můžeme přijmout tyto závěry:

• tlakové pevnosti betonů z betonového recyklátu a) přírodního, b) povrchově napenetrovaného disperzí
a c) přírodního s 3 % adicí disperze do záměsové vody, se shodně vyrovnaly a dosáhly hodnoty 15,8
MPa.

• Tlakové pevnosti betonů z betonového recyklátu přírodního a všech variant úprav byly oproti
pevnosti referenčního betonu z přírodního kameniva nižší o přibližně 1/3.

• Nebyl prokázán pozitivní ani negativní vliv povrchového napenetrování betonového recyklátu typu 1
na výslednou tlakovou pevnost betonu z betonového recyklátu, stejně tak nebyl prokázán vliv 3%
adice disperzní přísady do záměsové vody při přípravě betonu z přírodního recyklátu typu 1.
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Bylo by vhodné pokračovat ve výzkumu zlepšení vlastností betonových recyklátů a následně betonů za
pomoci bezrozpouštědlových vodou ředitelných epoxidových disperzí v daleko širším rozsahu prováděných
fyzikálních a mechanických zkoušek. V úvahu přichází posouzení trvanlivostních vlastností betonu z beto-
nového recyklátu, například mrazuvzdornosti, nasákavosti, povrchové propustnosti pro plyny metodou
Torrent, propustnosti pro vodu metodou GWT – German System, difuzních vlastností a podobně.
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Obrázky

Obr. 1 Křivka zrnitosti přírodního recyklátu.
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Obr. 2 Stanovení objemové hmotnosti betonového recyklátu 0-16 mm v odměrném válci.

Obr. 3 Disperzí napenetrovaný a následně aglomerovaný recyklát firmy „Dufonev“ frakce 16-32 mm
(původně 0-16 mm) + surový betonový recyklát frakce 0-16mm.

682



Juniorstav 2018

Obr. 4 Grafické zobrazení výsledných pevností v tlaku.
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EXPRIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ NAVRŽENÉ NDT
METODIKY PRO HODNOCENÍ DRÁTKOBETONU

EXPERIMENTAL VERIFICATION OF PROPOSED NDT
METHODOLOGY FOR THE ASSESSMENT OF THE SFRC

Tereza Komárková*,1, Petr Pőssl1, Ondřej Pospíšil1

Abstrakt
Beton vyztužený ocelovým vláknem je kompozitní materiál (dále jen SFRC) s vynikajícími parametry,
zejména jeho tahovými vlastnostmi a odolností proti vzniku a šíření prasklin smrštěním. Nicméně je
třeba říci, že ačkoliv betony vyztužené ocelovými vlákny intenzivně rozvíjeny, normy a předpisy pro
navrhování a testování ještě nebyly sjednoceny. Zvláště nedestruktivní testování SFRC je na začátku
jeho vývoje. V nedávné době již byla navržena nová metodika založená na nedestruktivním principu
koncentrace a rovnoměrnosti rozložení ocelových vláken ve známém objemu. Článek představuje výsledky
experimentálního testování podle navržené metodiky nedestruktivního hodnocení drátkobetonu.

Klíčová slova
Drátkobeton, NDT, elektromagnetická cívka

Abstract
Steel-fibre-reinforced concrete is a composite material with excellent parameters especially its tensile
properties and resistance to emergence and spread of shrinkage cracks. However, it is necessary to say
that although steel fiber reinforced concretes develop with this intensity, the standards and regulations
for the designing and testing have not been unified yet. Especially non -destructive testing of SFRC
is on the beginning of its development. Recently has been proposed a new methodology based on the
non-destructive principle of the concentration and uniformity of the distribution of steel fibers in a known
volume. The article presents the results of experiment of testing according to the proposed methodology
of non-destructive evaluation of steel fiber reinforced concrete.
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Steel fiber reinforced concrete, NDT, electromagnetic coil
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1 ÚVOD
Beton je jedním z nejrozšířenějších stavebních materiálů dnešní doby. Jedná se o kompozitní materiál, který
se skládá z plniva, pojiva a vody. Aby byly jeho fyzikální a mechanické vlastnosti zlepšeny jsou do čerstvého
betonu přidávány přísady a příměsi [1]. Velký rozvoj v posledních desetiletí zaznamenává drátkobeton, který
vzniká přidáním ocelových vláken do betonu. Drátkobeton lze díky specifickým vlastnostem, získaným
právě přidáním ocelových vláken různých velikostí a tvarů, využít pro dosažení dalších požadovaných
parametrů u betonových prvků s ohledem na jejich použití v konstrukci [2]. Vlákna zlepšují odolnost
betonu proti mechanickému namáhání, tepelnému namáhaní a především zvyšují odolnost betonu v tahu,
a to i po vzniku trhlin, kdy se uplatní jeho duktilita. Tato zlepšení fyzikálních a mechanických vlastností
drátkobetonu jsou velmi vítaná, především proto, že pro beton jsou charakteristické křehký lom a následná
ztráta jeho únosnosti, jenž je okamžitě zahájena v důsledku vzniku vady [3].

Kompozitní materiály vyžadují velkou pozornost nejen při návrhu technologického postupu výroby,
ale také při samotné výrobě a následném zkoušení. To je dáno tím, že jejich vlastnosti jsou určeny nejen
vlastnostmi jednotlivých komponentů ale i vzájemným poměrem jejich dávkování na jednotku objemu.
Podstatná je i výsledná homogenita vláknobetonu, na které závisí zlepšení jeho vlastností. Fyzikální
i mechanické vlastnosti drátkobetonu mohou být proměnlivé v závislosti na rozložení a orientaci vláken.
Některé studie ukazují, že homogenita či rozložení vláken v kompozitu je odvislé od licího procesu [4] [5].
Aby bylo dosaženo co nejrovnoměrnějšího rozložení vláken v betonu, musí být dodržen nejen technologický
postup návrhu, ale i výroba a v neposlední řadě také provedení zkoušek na čerstvém a ztvrdlém betonu.
Během technologického postupu výroby je možné provést částečnou predikci průměrné orientace vláken
v závislosti na délce vlákna a geometrii navrhovaného konstrukčního prvku [6]. Optimálním návrhem
kompozitního materiálu obsahujícího ocelová vlákna se zabývá např. [7].

Problematické je provádění diagnostiky drátkobetonových konstrukcí in-situ. Pro ověření dodržení
technologického postupu výroby a provedení stavebních prací není doposud možné využít nedestruktivní
metody, která je investory velmi žádaná. Mezi hlavní aspekty patří především jejich výhoda v opakovatel-
nosti provedených zkoušek a hlavně jejich nedestruktivní důsledek. Na základě jejich podstaty nedochází
k jakémukoli poškození zhotovené konstrukce či konstrukční prvku. Na druhou stranu destruktivní metody
zkoušení prováděné na odebraných jádrových vývrtech nabízí mnohem přesnější interpretaci naměřených
hodnot. O tom svědčí i fakt, že většina normativních předpisů doporučuje upřesnění měření pomocí NDT
metod metodami destruktivními či semidestruktivními. Aby došlo k minimálnímu poškození hodnocené
konstrukce, je volený počet oblastí, ze kterých jsou odebrány jádrové vývrty pro laboratorní zkoušky, co
nejnižší. Například u konstrukčních prvků velkých rozměrů, jako jsou podlahy výrobních hal, nemusí být
minimální počet jádrových vývrtů stanovený normou dostatečný pro správné vyhodnocení homogenity
drátkobetonu.

Existují metody, na jejichž principu je možné hodnotit koncentraci ocelových drátků v čerstvém
i ztvrdlém drátkobetonu, avšak hodnocení orientace vláken je podstatně obtížnější. Experimenty prokazují,
že na základě feromagnetických vlastností ocelových vláken v drátkobetonu by bylo možné provádět
kontrolu koncentrace a rozložení vláken na základě nedestruktivního principu zkoušení. Diagnostika
konstrukcí z drátkobetonu je v praxi běžnou záležitostí a využitelnost měřicího přístroje navrženého
pro kontrolu homogenity drátkobetonu by byla stavební praxí velmi vítána. O tom, že by návrhové
předpisy měly obsahovat způsob nedestruktivního hodnocení homogenity drátkobetonu je popsáno i v [8].
Samozřejmě vývoj každé nové metody a metodiky je časově náročná záležitost a ne vždy konečné výsledky
prokáží jejich využitelnost. V článku jsou popsány výsledky prvotních experimentů provedených dle nově
navržené metodiky a nově vyvinutého měřicího přístroje pro hodnocení drátkobetonu [9].

2 EXPERIMENT
Jak již bylo zmíněno, existují zkoušky pro hodnocení koncentrace drátkobetonu. Stanovení této hodnoty
u čerstvého betonu není příliš obtížné. Jde o přepočítání počtu vláken na jednotku objemu. U ztvrdlého
vláknobetonu je možné tyto zkoušky provádět pomocí destruktivního charakteru zkoušek. Na zkušebním
tělese či jádrovém vývrtu odebraném z konstrukce je provedena zatěžovací zkouška pevnosti v tlaku a po
rozdrcení vzorku jsou opět počítána vlákna. U kompozitů s ocelovými vlákny je toto hodnocení ulehčeno
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použitím permanentního magnetu při sbírání ocelových vláken.
Byly publikovány i studie popisující návrhy metod založených na feromagnetických vlastnostech

ocelových vláken. Podstata měření spočívá v měření indukčnosti, kdy elektromagnetická cívka z feritového
jádra je přikládána k povrchu betonu a vytváří střídavé elektromagnetické pole. Přítomnost ocelových
vláken zvyšuje magnetickou permeabilitu kompozitního materiálu v porovnání se směsí bez vláken, z čehož
vyplývá zvýšení měřené indukce při pohybu sondy. Otáčením sondy kolem své osy a změnou její polohy
v rastru po ploše zkoušeného tělesa je pak možné z naměřených hodnot stanovit převládající orientaci
vláken.

V rámci provedeného experimentu byla použita metodika popsaná v [9], kde je na povrch zkušebního
tělesa přikládaná elektromagnetická cívka s feritovým jádrem. V daném objemu vzniká elektromagnetické
pole a pomocí měření impedance a ztrátového výkonu je možné hodnotiti především rovnoměrnost
rozložení ocelových vláken v kontrolované ploše a zároveň do dané hloubky. Při testování nového zařízení
bylo z počátku snahou prokázat dosah vytvářeného elektromagnetického pole a tím prokázat správnost
nastavení. Bylo voleno 5 různých rezonančních frekvencí za předpokladu odlišené citlivosti měření a hlavně
maximální hloubky dosahu elektromagnetického pole.

Pro všech 5 variant nastavení měřicího přístroje byla testována dosah pomocí elektromagneticky
nevodivého materiálu – polystyrenových desek tloušťky 1 cm. Mezi desky byl vkládán plát z ocelových
drátků v jednotlivých hloubkách po 1 cm, aby bylo jednoduše prokazatelný dosah elektromagnetického
pole.

3 DISKUZE VÝSLEDKŮ
Testování dosahu elektromagnetické cívky bylo provedeno pomocí polystyrenových desek, kdy mezi ně byl
v pravidelné vzdálenosti vkládán plát s ocelovými drátky, viz (Obr. 2). Měření bylo provedeno pro všech 5
nastavení frekvence rezonance (327 kHz, 145 kHz, 50,12 kHz, 21,9 kHz, 3,45 kHz) a z dosažených výsledků
byl potvrzen předpoklad odlišného dosahu při daných nastavení. Zároveň bylo prokázáno rovnoměrné
rozložení drátků ve zvolené ploše, což je možné pozorovat z grafu vyhodnocených hodnot na (Obr. 3).
Dosažené výsledky testování nového měřicího zařízení více než uspokojivé. V následujícím obrázku jsou
vybrané grafy, ze kterých je patrný dosah elektromagnetické cívky pří nastavení frekvence rezonance
327 kHz. Měřenými veličinami, které jsou porovnávány, jsou ztrátový výkon, impedance – úhel a fáze.
Z grafického vyhodnocení je patrné, že při vzdálenosti plátu s ocelovými drátky 5 cm od elektromagnetické
cívky nedochází ke změně naměřených hodnot ani jedné z měřených veličin, tudíž maximální dosah
elektromagnetického pole při daném nastavení je právě 5 cm. Tato vyhodnocení byla provedena pro všech
5 frekvencí rezonance. Výsledky dalších experimentů budou postupně publikovány.

4 ZÁVĚR
Pomocí experimentálních měření prováděný v laboratořích na zkušebních tělesech byly odvozeny a proká-
zány základní principy metody a metodiky NDT. Metoda je založena na fyzikálních principech vyhodnocení
složek elektrické impedance vázaného magnetického obvodu k testovanému kompozitnímu vzorku a proza-
tímní výsledky zkoušek vykazují úspěšné zařazení mezi aplikovatelné mimo laboratoř používané diagnostické
nedestruktivní metody. Potenciál navrhovaného zařízení je nesporný. Popsaná metoda a metodika diagnos-
tikování materiálu stavebního konstrukčního prvku je využitelná v širší sféře stavebnictví i materiálo-
vém inženýrství. Může být aplikována jako nedestruktivní diagnostika kompozitního materiálu jak s fero-
magnetickou příměsí, tak s elektricky vodivou příměsí nepravidelného tvaru složky kompozitu. Výsledky
prvních experimentů testování navrženého zařízení prokázaly správnost počátečních předpokladů a zároveň,
na jejich základě je možné rozšířit experiment a stanovit validace metodiky.
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Obrázky

Obr. 1 Navržené měřicí zařízení - elektromagnetická cívka umístěna vespod celého zařízení.
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Obr. 2 Kalibrace dosahu elektromagnetického pole, testování zkušebních těles.

Obr. 3 Grafické vahodnocení naměřených hodnot - porovnání změny měřených veličin v závislosti na
vzdálenosti umístění ocelových drátků od povrchu elektromagnetické cívky.
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VLIV OKOLNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI NA
STÁVAJÍCÍ ZDĚNÝ OBJEKT

IMPACT OF CONSTRUCTION WORKS ON THE EXISTING
MASONRY OBJECT

Monika Králíková*,1, Ivana Španihelová1

Abstrakt
Vzhledem k ubývajícímu prostoru ve městech i obcích, který je možné využít pro zástavbu novými objekty
je v dnešní době čím dál více kladen důraz na zastavitelnost míst, které přímo sousedí se stávajícími objekty
nebo které vyplňují proluky vzniklé po demolici původních objektů. Z důvodu vysokých nákladů na stavby
a nedostatku bytů pak často dochází k tomu, že probíhá nová výstavba bytových domů velmi odvážných
konstrukcí s maximální využitelností místa a značným počtem podzemních i nadzemních podlaží. Tento
článek se zabývá případem, kdy stávající objekt byl výrazně poškozen výstavbou několikapodlažního
domu v jeho těsném sousedství. Zabývá se identifikací příčin poruch, monitorováním posunů v trhlinách
a následně odezvou konstrukce na probíhající statické zásahy.

Klíčová slova
Ovlivnění sousední stavby, kompenzační injektáž, stažení objektu, měření trhlin

Abstract
The declining space in towns and villages, which can be used for the construction of the new buildings
is nowadays more and more emphasis on development sites directly bordering to existing buildings or
to fill the vacant space resulting from the demolition of the original buildings. Due to the high costs
of construction and the lack of flats, there is often a new construction of apartment buildings of very
courageous construction with maximum usable space and a considerable number of underground and
aboveground floors. This paper deals with the existing building that was severely damaged by the
construction of a multi-storey house in its immediate neighborhood. It deals with identifying the causes
of failures, monitoring the cracks in the cracks, and then constructing the response to ongoing static
interventions.

Keywords
Influence of bordering buildings, compensatory grouting, object withdrawal, crack measurement
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1 ÚVOD
Často opomíjeným jevem, při novostavbách ale i při rekonstrukcích, je nedostatečné prověření působení
stavby na sousední objekt. Jednou z možností, kdy je možné určit vliv sousední stavby na stávající objekt,
je provedení pasportu stavby před a po stavbě či rekonstrukci sousedící budovy. Z pasportu získáme
informace o vzniku nových poruch. Existuje však způsob, který zaručí sledování poruch již při jejich
vzniku a vhodnými úpravami je možné zmenšit negativní dopady prací prováděných na sousedním objektu
použitím správné kompenzační metody [1, 2]. Předmětem tohoto článku je podrobné monitorování posunů
v trhlinách objektu po dobu deseti měsíců, který byl ovlivňován stavebními pracemi ve své těsné blízkosti.
Z grafického vyhodnocení pohybů konstrukce je pak možné správně stanovit, které zásahy měly na objekt
kladný a které záporný vliv.

2 POPIS POSUZOVANÉHO OBJEKTU
Monitorovaným objektem je bytový dům v řadové zástavbě situovaný v zastavěné části obce Brno na ulici
Kopečná, č. p. 35. Objekt má jedno podzemní podlaží, čtyři nadzemní podlaží a půdu. Dům byl postaven
kolem roku 1900 klasickou zděnou technologií. Střecha je řešena jako sedlová s valbou nad prostorem
schodiště. Stropy jsou dřevěné trámové s rákosovým podhledem, stropy chodby tvoří cihelné klenby do
ocelových nosníků. Svislé konstrukce jsou tvořeny cihelným zdivem, základy jsou ze smíšeného zdiva.
Geologické podmínky jsou tvořeny rozhraním mezi kamenitým až hlinito-kamenitým sedimentem a zelenou
břidlicí [3].

V blízkosti objektu probíhala v letech 2012 až 2014 výstavba bytového domu „Rezidence Kopečná“.
Jedná se o novostavbu lícující východní štítovou stěnu. Během těchto prací byla v blízkosti objektu
Kopečná č. p. 35 objevena původní studna pro dřívější zásobení vodou.

Prováděné stavební práce a zásahy
V následující tabulce jsou uvedeny práce a zásahy provedené v blízkosti anebo přímo na objektu č. p. 35.

Tab. 1 Stavební práce a zásahy.
Datum Stavební práce a zásahy
4/2012 demolice původního dvoupodlažního objektu sousedícího s č. p. 35
9/2012 podchycení základů tryskovou injektáží u objektu č. p. 35
10/2012 počátek výkopu stavební jámy objektu Rezidence Kopečná
2/2013 osazení měřících základen pro měření pohybů v trhlinách v č. p. 35
2/2013 „vylití“ studny nacházející se v blízkosti objektu č. p. 35 betonem
2/2013 oprava trhlin proinjektováním u objektu č. p. 35
6/2013 sepnutí zdiva předepínacími lany v úrovni kleneb 1.PP u č. p. 35
8/2013 aplikace kompenzační injektáže u č. p. 35
10/2013 Rezidence Kopečná ve fázi hrubé stavby
12/2013 ukončení měření objektu č. p. 35
4/2014 kolaudace nové Rezidence Kopečná sousedící s č. p. 35

3 MONITORING OBJEKTU
V rámci monitoringu budovy byla provedena prohlídka objektu s fotodokumentací a se schematickým
zakreslením poruch v objektu. Poruchy se vyskytovaly zejména v podobě trhlin různých šířek, kdy vybrané
trhliny byly podrobeny měření. Měření pohybů v trhlinách probíhalo od 12. 2. 2013 do 12. 12. 2013.

Monitoring byl prováděn zejména v souvislosti s probíhající výstavbou Rezidence Kopečná v těsné
blízkosti předmětného objektu Kopečná č. p. 35. Rezidence Kopečná má dvě podzemní podlaží a sedm
nadzemních podlaží a byla vystavěna v místě původního dvoupodlažního rodinného domu. Výstavba
moderní rezidence probíhala od roku 2012 do roku 2014, v dubnu 2014 byl objekt kolaudován. Realizovaný
monitoring překrývá pouze část průběhu výstavby objektu a zjišťuje vliv prováděných stavebních úkonů
na změnu šířky trhlin v objektu. Na základě polohy trhlin a pohybů v trhlinách byl proveden předběžný
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návrh odstranění těchto trhlin a dalších poruch v předmětném objektu. Předmětem řešení v roce 2013 bylo
osazení šestnácti jednoduchých měřících základen a pěti trojúhelníkových základen pro Hollanův příložný
deformetr. Rozmístění zkušebních míst vycházelo ze zjištěných trhlin a z poskytnuté dokumentace [4].
Základny byly osazeny vždy v místech charakteristických trhlin. K uchycení mosazných měřicích bodů
do zdiva (mosaz použita z důvodu vyšší odolnosti proti vlhkosti) byly použity chemické kotvy uchycené
pomocí dvousložkové epoxidové hmoty HILTI HIT-HY 150. K osazení základen došlo dne 12. 2. 2013,
interval měření byl vždy stanoven dle předpokládaných pohybů objektu v souvislosti se stavební činností
a minimálně pak 1-krát měsíčně.

Stavební činnost
Z naměřených hodnot byla vytvořena tabulka celkového měřeného posunu v trhlinách a dále vykresleny
grafy závislosti změny délek měřicích základen (změny šířek trhlin ve směru základen) v čase a porovnány
s probíhajícími stavebními pracemi a zásahy. Časový průběh měření překrývá provedení následujících
stavebních prací a zásahů.

Tab. 2 Monitorované stavební práce a zásahy.
Datum Stavební práce a zásahy
2/2013 osazení měřících základen pro měření pohybů v trhlinách v č. p. 35
2/2013 „vylití“ studny nacházející se v blízkosti objektu č. p. 35 betonem
2/2013 oprava trhlin proinjektováním u objektu č. p. 35
6/2013 sepnutí zdiva předepínacími lany v úrovni kleneb 1.PP u č. p. 35
8/2013 aplikace kompenzační injektáže u č. p. 35
10/2013 Rezidence Kopečná ve fázi hrubé stavby
12/2013 ukončení měření objektu č. p. 35

U některých trhlin došlo v průběhu měření k poškození měřících základen, kdy nebylo možné pokračovat
v měření. Měření nebylo opraveno o teplotní korekci, v tomto konkrétním případě jsou samotné pohyby
v trhlinách několikanásobně vyšší a lze tedy teplotní chování konstrukce zanedbat.

Monitoring 1.PP
Polohy jednotlivých měřících základen byly vybrány tak, aby bylo co nejlépe možné postihnout veškeré
pohyby objektu. Graf na (Obr. 2) vyjadřuje změny šířek trhlin ve směru základen v čase pro základny
1.PP. V grafu je zachyceno zvětšení šířky trhlin, kdy je rychlost této změny šířky nejvyšší od počátku
měření do 4/2013, kdy se projevilo přitížení od betonu, který byl použit jako výplň studny a vystavění
podzemních podlaží objektu Rezidence Kopečná. Největší nárůst šířky v čase trhlin se pohyboval od 1,63
do 1,95mm/měsíc u trhlin měřících základen P6, P 7 a P 8. Při výpočtu rychlosti posunu se uvažuje
průměrná hodnota 30 dní v měsíci. Další zvětšení šířky trhlin v čase nastalo od 5/2013 do 9/2013, kdy
maximální hodnota 0,60mm/měsíc byla naměřena u trhliny měřící základny P6. Od 9/2013 vykazují
trhliny 1.PP ustalující se tendenci a mírné změny šířky v čase jsou realizovány pouze na základě teplotního
rozpínání a smršťování zdiva.

Monitoring 1.NP
Polohy jednotlivých měřících základen byly vybrány tak, aby bylo co nejlépe možné postihnout veškeré
pohyby objektu. Graf na (Obr. 3) vyjadřuje změny šířek trhlin ve směru základen v čase pro základny
1.NP. Zvětšování šířek trhlin odpovídá chování trhlin v 1.PP až na krátkodobé zmenšení šířky trhlin
v období 8/2013, kdy byla aplikována kompenzační injektáž. V grafu je zachyceno zvětšení šířky trhlin,
kdy je rychlost této změny šířky nejvyšší od počátku měření do 4/2013, kdy se projevilo přitížení od
betonu výplně studny a vystavění podzemních podlaží objektu Rezidence Kopečná. Největší nárůst šířky
v čase trhlin se pohyboval od 3,39 až do 5,19mm/měsíc u trhlin měřících základen 1N 2V a 1N 2Š. Při
výpočtu rychlosti posunu se uvažuje průměrná hodnota 30 dní v měsíci. Další zvětšení šířky trhlin v čase
nastalo od 5/2013 do 9/2013, kdy maximální hodnota 1,40mm/měsíc byla naměřena u trhliny měřící
základny 1N 1. Lokální zmenšení šířky trhliny v období 8/2013, bylo způsobeno aplikací kompenzační
injektáže. Od 9/2013 vykazují trhliny 1.NP převážně ustalující se tendenci a mírné změny šířky v čase
jsou realizovány pouze na základě teplotního rozpínání a smršťování zdiva.
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Monitoring 2.NP
Polohy jednotlivých měřících základen byly vybrány tak, aby bylo co nejlépe možné postihnout veškeré
pohyby objektu. Graf na (Obr. 4) vyjadřuje změny šířek trhlin ve směru základen v čase pro základny 2.NP.
Zvětšování šířek trhlin (vodorovný směr) odpovídá chování trhlin v 1.NP, krátkodobé zmenšení šířky trhliny
v období 8/2013, kdy byla aplikována kompenzační injektáž, bylo zachyceno pouze u trhliny základny
2N 1. V grafu je zachyceno zvětšení šířky trhlin, kdy je rychlost této změny šířky nejvyšší od počátku
měření do 4/2013, kdy se projevilo přitížení od betonu, který byl použit jako výplň studny a vystavění
podzemních podlaží objektu Rezidence Kopečná. Největší nárůst šířky trhlin v čase se pohyboval od 1,54
až do 3,13mm/měsíc u trhlin měřících základen 2N 1 a 2N 2. Při výpočtu rychlosti posunu se uvažuje
průměrná hodnota 30 dní v měsíci. Další zvětšení šířky trhlin v čase nastalo od 5/2013 do 9/2013, kdy
maximální hodnota 0,95mm/měsíc byla naměřena u trhliny měřící základny 2N 1. Lokální zmenšení
šířky u této trhliny v období 8/2013 bylo způsobeno aplikací kompenzační injektáže. Od 9/2013 vykazují
trhliny 2.NP převážně ustalující se tendenci a mírné změny šířky v čase jsou realizovány pouze na základě
teplotního rozpínání a smršťování zdiva, jako aktivní trhlina je stále označena trhlina základny 2N 1.

Monitoring 3.NP a 4.NP
Polohy jednotlivých měřících základen byly vybrány tak, aby bylo co nejlépe možné postihnout veškeré
pohyby objektu. Graf na (Obr. 5) vyjadřuje změny šířek trhlin ve směru základen v čase pro základny
3.NP a 4.NP. Ke zvětšování šířek trhlin pozvolna dochází až do 8/2013, kdy byla aplikována kompenzační
injektáž. V grafu je zachyceno zvětšení šířky trhlin, kdy je rychlost této změny šířky nejvyšší od počátku
měření do 8/2013. Největší nárůst šířky trhlin v čase se pohyboval od 1,37 až do 2,01mm/měsíc. Při
výpočtu rychlosti posunu se uvažuje průměrná hodnota 30 dní v měsíci. Lokálně nastal zvýšený nárůst
šířky trhliny v čase po 6/2013, kdy tento nárůst souvisí se sepnutím zdiva předepínacími lany objektu
v úrovni kleneb 1.PP, kdy reakcí, na stažení objektu v dolní části, bylo rozevření trhlin v horní části
objektu.

Od 9/2013 vykazují trhliny 3.NP a 4.NP ustalující se tendenci a mírné změny šířky v čase jsou
realizovány pouze na základě teplotního rozpínání a smršťování zdiva.

4 VÝSLEDKY MONITORINGU
Na základě provedeného měření na šestnácti jednoduchých měřících základnách a pěti trojúhelníkových
základnách pro Hollanův příložný deformetr byly stanoveny následující závěry:

1.PP Maximální nárůst šířky trhlin u 1.PP byl způsoben přitížením základové půdy betonem použitého
jako výplň studny a výstavbou podzemních podlaží SO Rezidence Kopečná v období od 2/2013 do 4/2013.
Pohyb v trhlinách 1.PP je od 9/2013 ustálený, realizuje se pouze pohyb od teplotního chování zdiva.

1.NP Maximální nárůst šířky trhlin u 1.NP byl způsoben přitížením základové půdy a výstavbou
podzemních podlaží objektu Rezidence Kopečná, obdobně jako u 1.PP objektu Kopečná č. p. 35 v období
od 2/2013 do 4/2013, kdy byla naměřena celkově nejvyšší hodnota nárůstu šířky v čase u měřeného
objektu. Chování trhlin 1.NP bylo kladně ovlivněno aplikací kompenzační injektáže. Pohyb v trhlinách
1.NP je od 9/2013 téměř ustálený, realizuje se pouze pohyb od teplotního chování zdiva.

2.NP Maximální nárůst šířky trhlin u 2.NP byl způsoben přitížením základové půdy a výstavbou
podzemních podlaží objektu Rezidence Kopečná, obdobně jako u 1.PP a 1.NP v období od 2/2013 do
4/2013. Chování trhlin tohoto podlaží bylo částečně kladně ovlivněno aplikací kompenzační injektáže.
Pohyb v trhlinách 2.NP je od 9/2013 převážně ustálený, realizuje se pouze pohyb od teplotního chování
zdiva, jako aktivní trhlinu ke dni ukončení měření, tj. 12. 12. 2013 lze označit trhlinu základny 2N 1.

3.NP a 4.NP Maximální nárůst šířky trhlin probíhal kontinuálně až do období 8/2013, tento nárůst byl
odezvou na přitížení základové půdy betonem studny, na stavbu objektu Rezidence Kopečná a na aplikaci
předepínacích lan v objektu Kopečná č. p. 35. Chování trhlin 3NP. a 4.NP bylo částečně kladně ovlivněno
aplikací kompenzační injektáže, naopak negativní ovlivnění nastalo po sepnutí zdiva předepínacími lany
objektu v úrovni kleneb 1.PP, kdy reakcí, na stažení objektu v dolní části, bylo rozevření trhlin v horní
části objektu. Pohyb v trhlinách 3.NP a 4.NP je od 9/2013 ustálený, realizuje se pouze pohyb od teplotního
chování zdiva.
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5 ZÁVĚR
Vliv okolní stavební činnosti byl zjišťován jako realizované pohyby v trhlinách objektu Kopečná č. p. 35,
vyhodnocením tzv. aktivity trhlin. Maximální nárůst šířky trhlin u všech podlaží objektu byl způsoben
přitížením základové půdy betonem použitého jako výplň studny a výstavbou podzemních podlaží objektu
Rezidence Kopečná v období od 2/2013 do 4/2013, u 3.NP a 4.NP tento nárůst přetrvával až do 8/2013,
kdy došlo k aplikaci kompenzační injektáže. Chování trhlin bylo v případě 1.NP až 4.NP kladně ovlivněno
aplikací kompenzační injektáže. Negativní ovlivnění chování trhlin se projevilo poté, co bylo aplikováno
sepnutí zdiva pomocí předepínacích lan v 1.PP objektu Kopečná č. p. 35. Reakcí na toto sepnutí v dolním
podlaží bylo rozevření trhlin v horní části objektu u trhlin 3.NP a 4.NP. Celkově nejvyšší hodnota nárůstu
šířky trhliny v čase byla naměřena u trhlin v 1.NP v období od 2/2013 do 4/2013. Pohyb v trhlinách
je u převážné většiny trhlin od 9/2013 ustálený, realizuje se pouze pohyb od teplotního chování zdiva
(rozpínání a smršťování zdiva). Trhliny přechází do pasivního stavu a je možné je opravit.
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Obr. 1 Situace širšího okolí bytového domu Kopečná č. p. 35, Brno [5].
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Obr. 2 Grafické znázornění změny délek měřicích základen v 1.PP.

Obr. 3 Grafické znázornění změny délek měřicích základen v 1.NP.
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Obr. 4 Grafické znázornění změny délek měřicích základen ve 2.NP.

Obr. 5 Grafické znázornění změny délek měřicích základen ve 3.NP a 4.NP.
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MOŽNOSTI VYUŽITÍ RENTGENOVÉ
TOMOGRAFIE KE KVANTIFIKACI POŠKOZENÍ

TEPLOTNĚ NAMÁHANÉHO BETONU

POSSIBILITIES OF USING X–RAY TOMOGRAPHY FOR
DESCRIPTION OF DAMAGE OF TEMPERATURE LOADED

CONCRETE

Iva Rozsypalová*,1, Ivana Kumpová2, Petr Daněk1, Hana Šimonová3, Zbyněk Keršner3

Abstrakt
Působení vysokých teplot na beton ovlivňuje vnitřní strukturu tohoto kompozitního materiálu. V příspěvku
se otevírá otázka možnosti využití výpočetní rentgenové tomografie ke kVantifikaci míry poškození betono-
vého tělesa, které bylo odvrtáno z vybraného experimentálního panelu zatěžovaného vysokými teplotami
na požární peci Centra AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) FAST VUT v Brně.
Nominální hodnota maxima teploty v peci činila 1000 °C. Pokročilé zařízení TORATOM (Twinned Ortho-
gonal Adjustable Tomograph) v Centru excelence Telč (CET) kombinuje dva páry „rentgenka–detektor“
v ortogonálním uspořádání, které umožňuje dvojnásobné zrychlení procesu sběru dat pro tomografické
rekonstrukce. Zařízení má plně motorizované osy pro nastavování vzdáleností „rentgenka–vzorek–detektor“.
Tím lze měnit zvětšení zhruba od 1,2⇥ po 100⇥ (ve speciálních případech i více). Při dané velikosti
pixelů detektoru je možné měnit rozlišení CT rekonstrukcí, tj. velikost jednoho prostorového bodu modelu,
od 0,2 milimetrů až po mikrometrické. Další výhodu zařízení TORATOM představuje možnost paralelního
zobrazování objektu ve dvou spektrech RTG záření. Tento postup umožňuje zvýraznit rozdíly mezi
materiálovými komponentami, které mají v plném RTG spektru podobný útlum. Pokud se vzorek skládá
pouze ze dvou materiálů, lze tyto materiály jednoznačně odlišit. U vícesložkových materiálů lze rozdíly
pouze zdůraznit.

Klíčová slova
Beton, vysoká teplota, výpočetní tomografie

Abstract
The effect of high temperatures on concrete affects the internal structure of this composite material.
The paper opens the question of the possibility of using a computed X–ray tomography to quantify the
degree of damage of a concrete specimen that was drilled from the selected experimental panel loaded
in a fire furnace with high temperatures at the AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies)
research centre at Faculty of Civil Engineering Brno University of Technology. The nominal value of the
maximum temperature on the heated side of the panel was 1000 °C. Advanced workstation computer
X–ray tomography TORATOM at Centre of Excellence Telč (CET) is parallel imaging of an object in two
spectra of X–ray radiation, that allows to highlight differences between the material components to the
full X–ray spectrum similar to the attenuation of the radiation.
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Concrete, high temperature, computed tomography

*iva.rozsypalova@vutbr.cz
1Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká republika
2Centrum excelence Telč, Laboratoř rentgenové tomografie, Batelovská 485, 486, 588 56 Telč, Česká republika
3Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební mechaniky, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká republika

696



Juniorstav 2018

1 ÚVOD
Beton patří k nejpoužívanějším stavebním materiálům. Vysoké teploty působící na tento kompozitní
materiál – například v souvislosti s požárem – vyvolávají celou řadu fyzikálních a chemických procesů,
které mají za následek změny v jeho struktuře a ovlivňují hodnoty mechanických vlastností betonu [1, 2].

Norma pro hodnocení existujících konstrukcí ČSN ISO 13822 [3] uvádí, že pro posouzení jejich
skutečného stavu se musejí uvažovat skutečné vlastnosti materiálů, materiálové parametry charakterizované
v původním návrhu konstrukce, v normě či předpisu. Pro stanovení reálných vlastností materiálů je nutno
zvážit degradaci a další možné vlivy zatížení, mezi která se řadí také zmíněný požár. V současnosti však
neexistují pokyny pro efektivní stanovení charakteristik materiálů potřebných pro hodnocení statického
stavu stavebních konstrukcí poškozených požárem. Z těchto důvodů byla zaměřena pozornost autorského
kolektivu na stanovení lomově-mechanických parametrů vybraného betonu po vystavení vysokým teplotám
v peci na požární zkoušky stavebních materiálů a malorozměrových dílců, která je součástí Centra AdMaS
při Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Výsledky získané z experimentálních měření
mohou být dále využity jako vstupní parametry materiálových modelů pro realistické numerické modelování
odezvy betonových konstrukcí zatížených/poškozených požárem a byly doposud publikovány v [4–6].

V předkládaném příspěvku se ukazují možnosti využití výpočetní rentgenové tomografie (RTG CT)
ke kvantifikaci míry poškození betonového tělesa, které bylo odvrtáno z vybraného experimentálního panelu
zatěžovaného vysokými teplotami.

2 EXPERIMENTÁLNÍ PANELY A VYŠETŘOVANÉ ZKUŠEBNÍ
TĚLESO

Pro výrobu experimentálních panelů byl použit beton běžných parametrů z hlediska požární odolnosti: jed-
nalo se o hutný beton pevnostní třídy C30/37, stupeň vlivu prostředí XC3, bylo použito vápencové kamenivo.
S ohledem na velký objem potřebného materiálu a požadavek stejnorodosti byl beton dovezen z betonárny
Cemex Brno. Celkem bylo vybetonováno 7 ks panelů nominálních rozměrů 2300⇥ 1300⇥ 150 mm určených
pro následné teplotní zatěžování. Poznamenejme, že souběžně byla vyrobena zkušební tělesa pro určení
zakládních materiálových parametrů použitého betonu. Další informace lze nalézt například v [7].

V tomto příspěvku byl podroben zkoumání vývrt odebraný z experimentálního panelu zatěžovaného
na výše specifikované požární peci s nominální hodnotou maxima teploty na ohřívaném líci 1000 °C.

3 VÝPOČETNÍ RENTGENOVÁ TOMOGRAFIE

Princip RTG CT
RTG obraz je stínový obraz určitého objektu, přičemž černo-bílý kontrast obrazu je závislý na několika
faktorech. Absorpce RTG záření jednotlivých vnitřních struktur je obecně tím větší, čím vyšší je průměrné
protonové číslo materiálu (související s hustotou) a jeho tloušťka. Pronikavost RTG záření rovněž závisí
na tzv. tvrdosti záření, kdy fotony o vyšší energii pronikají materiálem snadněji, než fotony o nízké energii.
Obraz je také závislý na použitém detektoru – jeho rozlišení a způsobu konverze dopadajícího záření
na digitální obraz.

Pro výpočetní tomografii (CT) je během rotace objektu pořízeno několik set až několik tisíc rentgenových
snímků z různých úhlů – tzv. projekcí. Při následném počítačovém zpracování jsou projekce normovány
pozadím (rentgenogramem bez objektu), čímž se kompenzuje zejména nehomogenita rozložení intenzity
ve svazku a rozdílná odezva jednotlivých pixelů detektoru. Při takzvané rekonstrukci metodou filtrované
zpětné projekce jsou tyto projekce po filtrování virtuálně projektovány napříč rekonstruovaným objemem,
přitom je respektována geometrie prozařování. Pro každý úhel rotace se tak zaznamená stopa projekce
v rekonstruovaném tomografickém řezu. Výsledná rekonstrukce je integrálem všech zpětných projekcí. Při
dostatečném počtu projekčních úhlů lze obdržet věrnou informaci o geometrii zkoumaného objektu i o jeho
vnitřní struktuře. Výsledný počítačový prostorový (3D) model celého objektu je pak možné virtuálně,
a tedy neinvazivně, ořezávat, barvit a otáčet a umožňuje měřit velikosti a objemy jednotlivých vnitřních
struktur [8].
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Instrumentace
Výpočetní tomografie představuje všeobecně známou techniku z lékařského prostředí. Medicínské CT
skenery mají fixní ozařovací geometrii, s přibližně dvojnásobným zvětšením, kde rotuje soustava „rentgenka
- detektor“ a člověk je posunován v ose rotace. Typické rozlišení medicínských CT skenerů činí 1mm,
nejnovější generace dosahují rozlišení až 0,3 mm. U medicinských CT skenerů je obvykle urychlovací napětí
nastavitelné v rozmezí 80–120 kV. Technické tomografy jsou koncipovány tak, že objekt rotuje a ostatní
části skeneru jsou při měření statické. Geometrie ozařování je pak nastavitelná v širokém rozmezí zvětšení.
Rovněž urychlovací napětí na rentgence lze měnit ve značném rozsahu [8].

Pokročilé zařízení TORATOM (Twinned Orthogonal Adjustable Tomograph) v Centru excelence Telč
(CET) (Obr. 1) kombinuje dva páry „rentgenka–detektor“ (tzv. Dual Source CT–DSCT) v ortogonálním
uspořádání, které umožňuje dvojnásobné zrychlení procesu sběru dat pro tomografické rekonstrukce.
Zařízení má plně motorizované osy pro nastavování vzdáleností „rentgenka–vzorek–detektor“. Tím lze
měnit zvětšení zhruba od 1,2⇥ až po 100⇥ (ve speciálních případech i více). Při dané velikosti pixelů
detektoru je možné měnit rozlišení CT rekonstrukcí, tj. velikost jednoho prostorového bodu modelu,
od 0,2milimetrů až po mikrometrické. Velmi vysokého stabilního rozlišení se dosahuje rovněž díky
použití antivibračního stolu, na němž je celá sestava umístěna, a díky použití vysoce přesného rotačního
tomografického stolku. Další výhodu zařízení TORATOM představuje možnost paralelního zobrazování
objektu ve dvou spektrech RTG záření (tzv. Dual Energy CT–DECT). Tento postup umožňuje zvýraznit
rozdíly mezi materiálovými komponentami, které mají v plném RTG spektru podobný útlum. Pokud
se vzorek skládá pouze ze dvou materiálů, lze tyto materiály jednoznačně odlišit. U vícesložkových
materiálů lze rozdíly pouze zdůraznit. Pracoviště CET se zařízením TORATOM je v oblasti CT zcela
jedinečné, a to i ve světovém měřítku (TORATOM je patentován na evropské úrovni, EP 14002662.6,
2016) [9].

Popis měření
Vývrt z experimentálního panelu ve tvaru válce o průměru 75 mm a výšce 160 mm (Obr. 2) byl tomografován
jedním párem rentgenka–detektor. Pro scan byla použita mikrofokusová rentgenka (XWT-240-TCHR,
X–ray WorX, Německo) operující v microfocus módu s napětím 220 kV, proudem na terči 386µA a výkonem
85W. Pro zobrazení byl použit detektor se scintilátorem GaDoX (XRD-1622-AP-14, flat panel, Perkin
Elmer, USA) s velikostí aktivní plochy cca 41⇥ 41 cm, maticí pixelů 2048⇥ 2048 a rozlišením 200 µm
na pixel, operující při kapacitě 0,5 pF. Geometrické parametry sestavy byly nastaveny za účelem získání
nejlepšího možného rozlišení s ohledem na velikost objektu a plochy detektoru. Vzdálenost RTG spot–detek-
tor byla fixně nastavena na 1000,089mm, vzdálenost spot–vzorek na 476,239mm, čímž bylo dosaženo
geometrické zvětšení objektu cca 2,1⇥, vedoucí v rekonstrukci k délce hrany prostorového bodu (voxelu)
95,24µm. Pro korekci projekcí byly použity standardní „dark field“ a „open beam“ korekce, současně
s „beam hardening“ korekcí (BHC). Data pro BHC byla pořízena bez filtru a pro sadu cínových filtrů
s tloušťkami 0,4, 0,8, 1,6 a 3,2mm; korekční obraz pro každý filtr byl průměrován z padesáti obrazů
s akviziční dobou 1 s. Pro tomografii bylo pořízeno celkem 1200 projekcí, každá s akviziční dobou 1 s.

4 VÝSTUP Z RENTGENOVÉ TOMOGRAFIE
V rekonstruovaném objemu byla vypočtena objemová porozita a bylo vizualizováno několik pohledů
do vnitřní struktury odvrtaného tělesa. Těleso je na obrázku (Obr. 3) orientováno tak, že působení
vysokých teplot bylo aplikováno shora. Z obrázků jsou z kValitativního úhlu pohledu patrné rozdíly
ve vnitřní struktuře, přiblížené na obrázku následujícím (Obr. 4). Na straně působení vysoké teploty
je zřejmá větší četnost pórů o větším objemu, než je tomu na straně odvrácené. Tuto skutečnost lze
přičíst tepelné roztažnosti přítomných plynů a vlhkosti. Dále si lze všimnout, že kamenivo je na straně
působení vysoké teploty částečně odtrženo (uvolněno) a na hranici mezi matricí a plnivem pak vznikají
makrotrhliny šířící se mezi velkými póry. Mikrotrhliny nejsou pozorovatelné s ohledem na velikost vzorku
a dosažené rozlišení. Metoda je vhodná rovněž pro kvantifikaci míry poškození betonového tělesa pomocí
výpočtu změny porozity materiálu, v takovém případě by však bylo nutné mít k dispozici rovněž výsledky
pro těleso před zatížením (etalon porozity).
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5 ZÁVĚR
V příspěvku se ukázaly možnosti využití počítačové rentgenové tomografie ke kVantifikaci míry poškození
betonového tělesa, které bylo odvrtáno z experimentálního panelu po zatížení teplotou s nominálním
maximem 1000 °C. V rekonstruovaném objemu betonu byla jako podklad kvalitativního hodnocení působení
vysokých teplot standardně vypočtena porozita a vizualizována řada náhledů do vnitřní struktury,
zachycujících její rozdíly v závislosti na vzdálenosti od zdroje tepla – četnost a objem pórů, makrotrhliny.
Mikrotrhliny nebylo možné pozorovat s ohledem na velikost zkoumaného tělesa a dosažené rozlišení.
Metodu počítačové rentgenové tomografie lze považovat za vhodnou rovněž pro kvantifikaci míry poškození
betonového tělesa pomocí výpočtu změny porozity materiálu, pokud by byly k dispozici výsledky pro těleso
před aplikací teplotního zatížení.
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Obrázky

Obr. 1 Tomograf TORATOM v Centru excelence Telč – popis jednotlivých komponent.

Obr. 2 Detaily součástí zařízení TORATOM a umístění zkoumaného vývrtu z experimentálního
betonového panelu po požární zkoušce.

Obr. 3 Vizualizace vnitřní struktury zkoumaného objektu s barevně vyznačenými póry (vysoká teplota
shora). Barva je kódována s ohledem na objem jednotlivých pórů.
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Obr. 4 Přiblížení vnitřní struktury zkoumaného objektu. Vlevo výřez na straně působení vysoké teploty,
vpravo strana odvrácená. Vlevo lze pozorovat větší póry, rozvolnění plniva i makrotrhliny.
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NEDESTRUKTIVNĚ STANOVENÉ VLASTNOSTI
BETONU PRO ÚČELY TESTOVÁNÍ SPOJŮ
NEREZOVÝCH HELIKÁLNÍCH VÝZTUŽÍ

NON-DESTRUCTIVELY DETERMINED PROPERTIES OF
CONCRETE FOR THE PURPOSE OF FURTHER TESTING

Iva Rozsypalová*,1, Ondřej Karel1, Richard Dvořák2, Pavel Schmid1

Abstrakt
Příspěvek se zabývá předběžným nedestruktivním měřením vlastností vzorků určených pro další testování
metodou Impakt-Echo a ultrazvukovou impulzovou metodou. Jsou měřeny trámce rozměru 400⇥ 100⇥ 100
mm, které jsou určeny pro zkoušení vlastnosti spojů nerezových helikálních výztuží vlepených do drážky
v tažené oblasti při zkoušce čtyřbodovým ohybem. Beton předpokládané pevnostní třídy C20/25 byl
podroben zahřívání v peci na teploty – 400 °C, 600 °C, 800 °C a 1000 °C.Také byly zachovány referenční
vzorky, které nebyly zahřívány vůbec. U teplotně namáhaných vzorků se předpokládá různá míra degradace,
která následně bude ovlivňovat zkoumaný spoj. Zamýšleným cílem těchto měření je srovnání výsledků
nedestruktivního měření ve vztahu k chování spojů.

Klíčová slova
Impakt-Echo, ultrazvuk, degradace betonu

Abstract
The paper deals with the preliminary non-destructive measurement of the properties of the specimens
for further testing by the Impact-Echo method and the ultrasonic pulse method. Beams of dimensions
400⇥ 100⇥ 100 mm are tested to measure the properties of joints of stainless steel helical reinforcement
embedded in the groove at the tensile side in the four-point bend test. Concrete of the proposed C20/25
strength class was heated in the furnace at temperatures of 400 °C, 600 °C, 800 °C and 1000 °C. References
were also kept, which were not heated at all. For heat loaded specimens, different degrees of degradation
are expected, which will subsequently affect the examined joint. The intent of these measurements is to
compare the results of non-destructive measurements in relation to the behavior of the joints.

Keywords
Impact-Echo, ultrasonic, concrete degradation
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1 ÚVOD
Pro účely zkoušení spojů nerezové helikální výztuže vlepené do drážek se základním materiálem byly
zhotoveny a následně nedestruktivně měřeny betonové trámce rozměru 400⇥ 100⇥ 100 mm. Beton před-
pokládané pevnostní třídy C20/25 byl podroben zahřívání v peci na teploty – 400 °C, 600 °C, 800 °C
a 1000 °C. Také byly zachovány referenční vzorky, které nebyly zahřívány vůbec. U teplotně namáhaných
vzorků se předpokládá různá míra degradace, která následně bude ovlivňovat zkoumaný spoj. Zamýšleným
cílem těchto měření je budoucí srovnání výsledků nedestruktivního měření ve vztahu k chování spojů. Pro
účely posouzení změny stavu fyzikálně mechanických vlastností před a po výpalu bylo provedeno měření
pomocí akustické nedestruktivní metody Impact-Echo [1] a pulzně ultrazvukové metody [2].

2 PRINCIP ZKOUŠENÍ
Metoda Impact-Echo je založena na vybuzení nízkofrekvenčního kmitání zkušebního tělesa mechanickým
úderem a následným snímáním takto vybuzených vlastních vibrací [3]. Zaznamenaný signál je následně
převeden Fourierovou rychlou transformací [4] na frekvenční spektrum, které se dá již snadno analyzovat
(Obr. 1) a (Obr. 2). Mechanické vlnění se šíří v podobě podélného, ohybového nebo kroutivého vlnění
a snadněji prochází pevným homogenním materiálem bez přítomnosti dutin. Při dopadu na rozhraní dvou
různých materiálů může docházet k odrazu, tříštění, pohlcení nebo přechodu vlnění na jiný typ, a to podle
poměru akustické impedance obou materiálů. V případě, že mechanická vlna v materiálu narazí na defekt,
nebo prasklinu dojde k částečnému oslabení energie mechanické vlny, což se projeví změnou ve frekvenčním
spektru [5]. Pomocí této metody lze lokalizovat defekty uvnitř subtilních konstrukcí, tloušťku profilů nebo
stanovovat fyzikálně mechanický stav materiálu, který podlehl nějakému degradačnímu činiteli.

Ultrazvukově pulzní metoda je založena na principu měření nejkratší doby průchodu ultrazvukového
signálu zkoušeným zkušebním tělesem. Přítomnost dutin, prasklin a defektů nutí signál cestovat složitější
a tedy delší dráhou. Ze znalosti rychlosti šíření mechanického vlnění v daném materiálu, rozměrů zkoušeného
zkušebního tělesa a objemové hmotnosti, lze spočítat dynamický modul pružnosti v tahu E

cu

[2].

3 VÝSLEDKY A DISKUZE
Při výpalu křemičitých stavebních materiálů s cementovým pojivem dochází k největší ztrátě hmotnosti
vlivem dehydratace fyzikálně vázané vody a chemicky vázané vody z jednotlivých složek pojiva [6]. Další
ztráta objemové hmotnosti je zapříčiněna rozkladem ettringitu, portlanditu, CSH gelů, jemnozrnných
a hrubozrnných uhličitanů. Vypálená zkušební tělesa vykázala ztrátu objemové hmotnosti v relativním
měřítku až 9% pro sadu D vypálenou na teplotu 1000 °C viz (Obr. 3). Jde vidět, že největší pokles
v objemové hmotnosti 4,5 % nastal mezi referenční sadou A a sadou B vypálenou na 400 °C. Tato teplota
je totiž za kritickou teplotou vody 374 °C, za kterou se v materiálu voda již nemůže vyskytovat ve formě
fyzikálně vázané vody. Nejnižší pokles 1% nastal mezi teplotou 800 a 1000 °C, které byly způsobeny
převážně rozkladem kalcitu (CaCO

3

! CaO + CO
2

) přibližně při 930 – 960 °C [7].
Změna objemové hmotnosti je spojena i se změnou mechanických vlastností materiálu. Jak napovídá

(Obr. 4), dynamický modul pružnosti dosahuje pro nezatíženou sadu A hodnoty 38 GPa, zatímco sada B
dosahuje už hodnot 23GPa. Podobně jako u objemové hmotnosti i zde byl největší pokles mezi sadou
A a B. Minima modulu pružnosti dosáhla sada E, která vykázala hodnotu dynamického modulu pružnosti
v tahu 0,5 GPa. Zkušební trámce vypálené na tuto teplotu měly popraskaný povrch, kde praskliny místy
dosahovaly šířky od 0,1 do 2 mm. Krycí vrstva podlehla degradaci největší měrou a společně odpadávaly
části kameniva i s cementovou matricí.

Měření zkušebních těles rezonanční metodou Impact-Echo ukázala taktéž změnu v první dominantní
frekvenci podélného a příčného vlnění (Obr. 5). Rezonanční frekvence podélného vlnění pro teplotně
nezatíženou sadu A byla 4,55 kHz a pro sadu D degradovanou na 1000 °C byla rezonanční frekvence
0,75 kHz. Vzhledem ke zvolenému způsobu zrání, hydratace a receptuře byly zkušební tělesa v době měření
pomocí IE v horším stavu, než by tomu bylo při optimálním zrání dle ČSN EN 12390 Část 2: Výroba
a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti. Už tento referenční stav je tedy od začátku mírně
degradovaný oproti správně vyzrálému prostému betonu [9]. Je důležité podotknout, že způsob zrání byl
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zvolen s ohledem na zkoušení aplikace helikální výztuže v teplotně degradovaném betonu a nebyl tedy
záměr vyrobit perfektně „zdravé“ zkušební tělesa.

Nejvyšší pokles o 28 % v rezonanční frekvenci pro podélné vlnění, nastal mezi teplotou 800 a 1000 °C.
Na rozdíl od měření pomocí pulzní ultrazvukové metody tak měření metodou IE indikuje nejvyšší ztrátu
fyzikálně mechanických vlastností mezi teplotou 800 a 1000 °C. Druhý prudký pokles rezonanční frekvence
podélného vlnění o 21 % nastal mezi referenční sadou a teplotou 400 °C. Obdobné chování vykazuje
i měření příčného vlnění.

4 ZÁVĚR
Sady zkušebních těles (celkem 42 těles v šesti sadách) byly po vystavení různě vysokým teplotám podrobeny
měření ultrazvukově pulzní metodou a metodou Impact-Echo. U těchto sad byla také zjištěna objemová
hmotnost před a po výpalu. U všech měřených veličin lze konstatovat, že prokazují vlivem degradace
určité změny, které mohou poukazovat na následné různé chování základního materiálu ve spoji. Zkoušená
tělesa budou osazena na tažené straně nerezovou helikální výztuží umístěnou do drážky dle manuálu [10]
a následně zkoušena čtyřbodovým ohybem, podobně jako je popsáno v normě pro zkoušení soudržnosti
ocelové výztuže s autoklávovaným pórobetonem [11]. Výsledky z tohoto měření budou přiřazovány ke
kvalitě porušení spojů u různě degradovaných sad vzorků.

Poděkování
Tento článek vznikl za podpory projektu FAST-J-17-3924 – Experimentální studium vlastnosti spojů
nerezové helikální výztuže a betonu vystavenému účinkům vysokých teplot.
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Obrázky

Obr. 1 Změna prvního vlastního kmitočtu podélného vlnění pro zkušební těleso DP1 před a po výpalu na
800 °C.

Obr. 2 Schéma zkoušení pomocí metody Impact-Echo [6].
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Obr. 3 Relativní změna objemové hmotnosti. Průměrná objemová hmotnost před výpalem byla
2350 kg/m3.

Obr. 4 Změna dynamického modulu pružnosti E
cu

pro jednotlivé teploty výpalu.
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Obr. 5 První vlastní kmitočty podélného vlnění f
L

a první vlastní kmitočet f
f

a druhý vlastní kmitočet
f
f,2

příčného vlnění pro jednotlivé teploty výpalu.
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ZKOUŠENÍ INTEGRITY PILOT
NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI

TESTING OF PILOT INTEGRITY BY NON-DESTRUCTIVE
METHODS

René Uxa*,1

Abstrakt
Článek je zpracován na základě výsledků programu zkoušení způsobilosti na kontrolní pilotě - zkušební
metody: „zkouška poklepovou metodou PIT” a „Test metodou ultrazvukového prosvěcování C.H.A.”.
V úvodu jsou uvedeny základní údaje o zkušební metodě, přípravě zkušební piloty a průběhu měření.
Další část článku se podrobněji věnuje analýze získaných dat včetně závěrečného hodnocení obou metod.
Kontrola integrity pilot je metoda odhalující skutečný stav kvality provedených podzemních základů.

Klíčová slova
Piloty, zkoušení integrity pilot, zkoušení způsobilosti

Abstract
The article is based on the results of the proficiency testing on the control pile - test method PIT and
Ultrasound screening test CHA. In the introduction are given the basic data on the test method, the
preparation of testing pilot and the course of the measurement. Another part of the article is devoted to
detailed analysis of collected data, including the final evaluation of both methods. Checking the integrity
of the pilot is the modern method of revealing the true state of the quality of the underground foundations.

Keywords
Pilots, testing of pilot integrity, proficiency testing

*uxa.r@seznam.cz
1Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká republika
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1 ÚVOD
Kontrola integrity pilot je metoda odhalující skutečný stav kvality provedených podzemních základů. Při
zkoušení integrity pilot jsou nedestruktivní zkušební metody jediné přípustné. Je však třeba zvážit výběr
jedné z možných metod, lišících se jednak způsobem měření, tak zejména nároky na přípravu zkušebního
tělesa - piloty.

2 PILOTY
Pilota je prvek speciálního zakládání staveb, který je navržen podle teorií výpočtu únosnosti pilot sloužící
pro přenášení zatížení a/nebo omezení deformací. Piloty jsou zapuštěny do základové půdy na celou jejich
délku nebo na jejich větší část [9].

Rozdělení a klasifikace pilot
Podle způsobu výroby / instalace:

• Vrtané těží se základová půda z prostoru, který pilota zaujímá.

• Ražené netěží se základová půda z prostoru, který pilota zaujímá.

Podle vzájemné polohy:
1. osamělé piloty,
2. skupiny pilot,
3. pilotové stěny.

Beton a materiály k jeho výrobě
Technické požadavky na jednotlivé složky čerstvého betonu a na beton a technické podmínky pro beton
a konstrukce předepisuje ČSN EN 206-1+A1 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda; Úřad pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 2009 [7], a Technické kvalitativní podmínky staveb
pozemních komunikací, Kapitola 18 Betonové konstrukce a mosty, Ministerstvo dopravy, Odbor silniční
infrastruktury 2016 [10].

Pro betonáž vrtaných pilot se použije beton min. třídy C20/25. Konzistence čerstvého betonu v případě
betonáže do sucha musí bezprostředně před jeho ukládáním betonážními troubami odpovídat sednutí
kužele dle Abramse H = 150± 30mm dle ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška
sednutím; Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 2009 [5] nebo míra rozlití
musí být ? = 500± 30mm dle ČSN EN 12350-5 Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím;
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 2009. [6]

Zatěžovací zkoušky pilot se použijí pro:

• potvrzení vhodnosti metody výstavby,

• určení odezvy zkušební piloty a okolní základové půdy na zatížení z hlediska sedání a eventuelně
i mezního zatížení,

• návrh a posouzení pilotového základu.

Kontrolní zkoušky pilot zajišťuje zhotovitel v rozsahu požadovaném dokumentací. Zkoušky smí provádět
zkušebna se způsobilostí podle metodického pokynu „Systém jakosti v oboru pozemních komunikací”
Ministerstvo dopravy, Odbor silniční infrastruktury 2013 [11]. Tato zkušebna musí být odsouhlasena
objednatelem/správcem stavby [9].

Provádějí se následující zkoušky:
1. zkouška statické únosnosti (kontrolní statická zatěžovací zkouška),
2. zkoušky dynamické únosnosti (kontrolní dynamická zatěžovací zkouška),
3. zkoušky integrity (kontrolní zkoušky PIT, CHA),
4. event. jiné zkoušky.
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3 ZKOUŠENÍ INTEGRITY PILOT
Integrita pilot se zkouší:

• metodou dynamických impulzů (PIT, SIT),

• ultrazvukem (CHA),

• nebo dynamickým impulsem (high strain).

Pro mostní stavby je provedení alespoň jedné z těchto zkoušek povinné u každé piloty.

Test integrity pilot metodou PIT
Test integrity pilot metodou PIT je založen na analýze odezvy těla piloty na silový impuls aplikovaný
v podélném směru na hlavě piloty. Silový impuls je vyvolán poklepem speciálního kladívka umožňujícího
snímání časového průběhu síly v místě úderu. Odezva piloty je zaznamenána snímačem rychlosti kmitání
umístěným rovněž na hlavě piloty ve vzdálenosti přibližně 300 mm od místa úderu.

Na záznamu časového průběhu rychlosti kmitání lze odlišit časy příchodů reflexů od výrazných
nehomogenit v těle piloty, především pak odraz od výrazného rozhraní představovaného patou piloty.

Tato informace umožňuje za předpokladu známé rychlosti šíření seismických vln v reálném betonu
stanovit délku piloty a lokalizaci hloubek výskytu případných nehomogenit.

Plnější informaci poskytuje frekvenční obsah sledovaného záznamu rychlosti chvění hlavy piloty
normovaný okamžitou hodnotou působící síly zdroje (mobilita). Střední hodnota takto získané mobility
odečítaná ve spektrální oblasti je nepřímo úměrná hustotě materiálu piloty, rychlosti šíření rovinné
podélné vlny v pilotě a ploše příčného řezu piloty. Odchylka střední úrovně mobility od teoretické hodnoty
odpovídající dané geometrii, materiálovým parametrům piloty a materiálovým změnám okolního prostředí
signalizuje změnu některého z výše uvedených parametrů.

Výrazným prvkem na spektru mobility jsou píky (vrcholy) odpovídající rezonančním frekvencím tělesa
piloty. Jejich frekvenční distribuce je přímým důsledkem specifické geometrie piloty, jejího rozčlenění do
bloků odlišných parametrů a vlastností zemního prostředí obklopujícího plášť piloty. Porovnáním teoretické
odezvy modelu piloty s naměřenými parametry lze získat představu o možných příčinách případných
anomálních indikací v měřených závislostech.

Strmost náběhu mobility se zvyšující se frekvencí je dobrou mírou tuhosti tělesa piloty. Tato veličina,
udávaná v jednotkách MN/mm je přímo stanovena z frekvenční závislosti mobility jako převrácená hodnota
směrnice v oboru nejnižších frekvencí.

Její hodnota slouží jednak pro vzájemné posouzení jednotlivých pilot, jednak pro srovnání s optimálním
modelovým stavem piloty a jejího okolí.

Test metodou ultrazvukového prosvěcování (CHA)
Test metodou ultrazvukového prosvěcování (CHA) je založen na analýze odezvy betonové-ho sloupce
dříku piloty na ultrazvukový signál. Mírou kvality betonu je rychlost šíření zvukové vlny mezi sondami
vedenými v předem instalovaných měřících trubkách. Rychlost šíření je stanovena měřením času průchodu
akustického signálu mezi sondami za předpokladu jejich známé pozice. Sledováním vlnového obrazu mezi
vybranými kombinacemi párů měřících trubek je získán prostorový obraz rozložení rychlostí šíření v těle
piloty.

Měření je prováděno při souběžném pohybu vysílací a přijímací sondy s konstantním krokem 1 cm při
současném sledování průběžné hloubky sond. Za předpokladu svislého uložení měřících trubek je známa
aktuální poloha obou sond.

Měření je prováděno např. aparaturou Cross-Hole AnalyzerTM, s následujícími parametry:

• krok měření 0,01 m,

• frekvence signálu 100 kHz,

• vzorkovací frekvence 500 kHz,
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• délka záznamu 0,5 m/s.

Indikací poruchy betonového sloupce piloty je zvýšení času průchodu, resp. snížení rychlosti šíření
a současně zvýšením útlumu registrovaného signálu. Jako porucha je označováno zvýšení průchozích časů
o 20 %, resp. zvýšení útlumu o 6 dB. Navýšení průchozích časů o 10 - 20 %, je označováno jako anomálie.

Výsledky měření jsou prezentovány v podobě hloubkové závislosti rychlosti šíření akustického signálu
tělesem piloty, hloubkovou závislostí útlumu signálu a kompletním vlnovým obrazem v jednotlivých
použitých řezech. Interpretace indikovaných poruch je vyznačena jednak přímo v křivkách průběhů výše
uvedených parametrů a dále v protokolu měření.

4 ORGANIZACE MEZILABORATORNÍHO POROVNÁNÍ
V České republice provádí v současnosti obě metody asi 8 zkušebních laboratoří. V roce 2008 byly tyto
laboratoře pouze 4. Protože se jedná o výrazně subjektivní metodu, byla zvolena forma vzájemného
porovnání účastníků na shodném objektu – pilotě. Výhodou NDT metod je skutečnost, že nedochází
k porušení/ změně vlastností zkoušeného vzorku, který je možné použít pro měření všech účastníků. V roce
2008 byla v oblasti Lahovic zhotovena nesystémová zkušební pilota. Pilotu o délce cca 7,85 m a průměru
1,2m zhotovila firma TOPGEO Brno spol. s r.o. tak, aby zobrazovala základní nedostatky/vady, které
mohou vzniknout při běžném provádění pilot (přerušená betonáž, beton se zvýšeným vodním součinitelem,
atd.). Cílem organizátorů těchto mezilaboratorních porovnávacích zkoušek (MPZ) nebylo vytvořit závažné,
snadno rozpoznatelné vady. Do piloty byly osazeny 4 trubky, umožňující provedení zkoušky integrity pilot
ultrazvukovou metodou (CHA).

Výsledky mezilaborního porovnání
O výsledcích zkoušek vydali účastníci protokoly, z nichž vyplývá:

• zkouška integrity betonových pilot odrazovou metodou (PIT),

• všichni účastníci zvolili stejné vstupní parametry (délka piloty 7,85 m, v = 4000m/s),

• nebylo zjištěno porušení integrity, pouze jeden účastník udává možnost nehomogenity v hloubce 1,7
a 2,8 m. U této zkoušky nebyly stanoveny meze reprodukovatelnosti.

Zkouška integrity pilot ultrazvukovou metodou (CHA)
Podle běžně užívaných kritérií (nárůst FAT a/nebo útlum energie) nebyly na pilotě zjištěny zjevné anomálie.
Z komentářů k výsledkům vyplývá, že možná mírná anomálie se vyskytuje v hloubce 6,0-6,1 m a dále ve
hloubce cca 2,0 m je porušená integrita.
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Tab. 1 Výsledky měření CHA jednotlivými účastníky v jednotlivých profilech zkušební piloty.
Pozice 1 2 1 3 1 4 2 3
Lab. hl. [m] FAT % E

n

[dB] hl. [m] FAT % E
n

[dB] hl. [m] FAT % E
n

[dB] hl. [m] FAT % E
n

[dB]

1
2,3 6 1,7 2,3 5 1,4 2,7 7 3,0 2,6 7 1,8
3,1 1 3,5 3,6 2 2,6 3,1 3 4,5 3,4 1 1,3
6,6 3 1,2 5,9 3 4,1 6,1 3 1,5 6,2 3 2,6

2
2,1 6 1,9 2,0 6 2,6 2,0 10 2,9 2,0 9 1,8
3,0 3 2,2 2,9 3 3,6 2,6 5 2,2 3,0 4 1,4
6,0 4 1,4 5,9 6 2,6 6,1 13 4,2 5,9 8 1,7

3
2,0 6 5,5 2,2 7 4,0 1,8 6 6,0 2,0 11 2,0
3,0 5 3,7 3,0 9 4,5 2,8 9 4,3 3,0 9 5,4
5,8 8 5,7 5,8 7 6,6 6,1 * 26 4,4 5,9 4 3,8

Pozice 2 4 3 4 Průměr

1
2,1 4 3,4 2,0 6 1,7 2,3 5,8 2,2
2,9 1 3,3 3,6 2 0,0 3,3 1,7 2,5
5,8 3 3,2 5,8 4 3,7 6,1 3,1 2,7

2
2,1 7 3,1 2,0 7 1,7 2,0 7,5 2,3
3,1 4 1,9 3,0 3 3,7 2,9 3,7 2,5
6,0 5 2,0 6,0 6 2,5 6,0 7,0 2,4

3
2,2 2 3,6 2,2 5 4,0 2,1 6,2 4,2
2,9 5 3,3 3,0 6,5 2,9 7,4 4,6
5,8 4 5,8 5,8 7,3 5,9 9,8 5,6

* označeno jako napojení trubek

Měření se dále zúčastnila firma KOLEJCONSULT & SERVIS se zařízením/ metodou GEORADAR,
Pulse EKKO Pro (frekvence 200 MHz). Tato metoda správně odhalila anomálie, které lze přičítat přerušení
integrity v hloubkách 2,0; 4,2 a 6,0m pod hlavou piloty.

Dále detekovaná kaverna v hloubce 2,8 až 3,2 resp. 1 m nebyla ostatními zařízeními zachycena a nebyla
zjištěna ani jádrovým vývrtem vedeným v ose piloty.

Vzhledem k odlišnosti měřící metody nebyly podmínky reprodukovatelnosti stanoveny/ posuzovány.
V roce 2009 byl v ose piloty proveden jádrový vývrt o průměru cca 70mm. Na takto odebraných

vzorcích byly kromě vizuálního posouzení (Obr. 4) až (Obr. 6) následně provedeny základní zkoušky
betonů.

Tab. 2 Objemové hmotnosti a pevnosti v tlaku zjištěné na odřezech vývrtů z nesystémové piloty.
Vzorek č. Délka Průměr Hmotnost Objemová Pevnost Opravný Pevnost Převod Pevnost

válce válce válce hmotnost v tlaku souč. �
c,cy x �

c,cy

souč. �
cy,cu

x �c, cy x �cy, c

[mm] [mm] [ g] [ kg/m3] [MPa] [MPa] [MPa]
1 72,2 68,6 657,8 2 486 47,31 0,87 41,16 1,15 47,33
9 69,3 68,9 583,2 2 281 42,35 0,85 36,00 1,15 41,40
15.I 71,0 68,5 621,7 2 443 30,10 0,86 25,89 1,20 31,06
21A 67,8 63,4 485,2 2 400 38,99 0,86 33,53 1,15 38,56

5 ZÁVĚR
Výsledky MPZ potvrdily vyhovující reprodukovatelnost metodiky zkoušky integrity pilot ultrazvukovou
metodou (CHA) u všech tří účastníků a zařízení. Měření CHA je při správném nastavení základních
parametrů (znalost parametrů návrhového betonu) schopno posoudit nehomogenitu betonu v těle piloty,
méně pak v patě piloty a již vůbec ne v jejím plášti. Metodu PIT je třeba chápat jako praktickou, rychlou
a levnou zkušební metodu. S tím jsou spojena i jistá zjednodušení při interpretaci měření, která se často
omezují pouze na zjištění, případně potvrzení skutečné délky piloty a případnou identifikaci závažných
vad (trhlin).
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Obrázky

Obr. 1 Záznam průběhu silového impulsu tělem piloty.
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Obr. 2 Záznam průběhu ultrazvukového signálu tělem piloty.

Obr. 3 Schéma nesystémové zkušební piloty.
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Obr. 4 Vývrt 0 až 1m.

Obr. 5 Vývrt 1 až 2m.

Obr. 6 Vývrt 5 až 5,8 m.
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SPATIAL DISTRIBUTION OF SOIL PENETRATION
RESISTANCE IN EROSION-AFFECTED ARABLE

SOILS

Daniel Hájek*,1, Horst H. Gerke2

Abstract
In heterogeneous morainic soil landscapes, the effect of soil erosion and compaction on water infiltration
can be highly complex while the erosion and tillage history may depend on the slope position. The aim was
to evaluate compaction effects on the water infiltration of cultivated soils at contrasting landscape positions
for conventionally tilled plots of the eroded landscape. We hypothesized that the slope positions should
influence water infiltration and therefore the penetration resistance (PR). PR is inversely proportional to
root growth. The objective was to measure infiltration using the Guelph permeameter in two depths at four
different slope positions and to measure soil compaction with use of the penetrologger at multiple depths
during two early growth stages of vegetation and analyze its spatial variability in two desired soil layers.
The infiltration measurement revealed differences between the landscape positions. The penetrometer
resistance is similarly spatially distributed according to the topography and the soil type distribution.
With time, mainly controlled by soil moisture, the PR changed in terms of resistance values and in terms
of spatial distribution indicating that interactions between soil hydraulic and mechanical properties are
reflected by the soil landscape patterns and the effect of the crop root water uptake.
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Infiltration, penetration resistance, erosion, soil
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1 INTRODUCTION
In terms of well sustainable development of agricultural activities, the knowledge of farmland soils is
crucial. It is important to know how the soil reacts to naturally and artificially induced outer stimuli. A soil
penetration resistance and water infiltration count among the basic functional variables of agricultural
soils to measure and correlate to other soil properties. Soil penetration resistance (PR) is a good indicator
of soil physical quality once it is easily measured and interpreted, and correlated with other soil attributes
[1]. PR is a physical property of soil, which represents the behavior and effects of different soil properties
such as bulk density, moisture content, porosity and permeability, which, result from the particles size
distribution, the structure, and the mineral and organic content of soil [3] and is a soil attribute that
allows identified areas with restrictions due to compaction, which results in mechanical impedance for root
growth and reduced crop yield [2]. Soil compaction is a complex phenomenon that is difficult to measure
and describe due to its multifaceted relationship with the physical, chemical and biological parameters of
the soil [4]. In fact it is the compression of soil particles into a smaller volume, which reduces the size of
pore space available for air and water which can impair water infiltration into soil, crop emergence, root
penetration and crop nutrient and water uptake, all of which result in depressed crop yield [13]. Nowadays,
it is fairly simple to assess the soil strength with the use of penetrologger, a versatile instrument for in
situ measurement of the resistance to penetration of the soil.

The aim was to evaluate compaction effects on water infiltration of cultivated soils at contrasting
landscape positions for conventionally tilled plots or the eroded landscape. We hypothesized that the
slope positions should influence water infiltration and therefore either PR. Water infiltration is a process
by which water on the ground surface soaks into subsurface soils and infiltration rate shows us the velocity
at which water from the surface layer enters the soil. The faster the water moves through the soil profile
without pending or running off the surface, generally the less organic matter is in the soil absorbing and
holding water [5]. The other factors affecting infiltration rate (IR) the most are initial moisture content –
as soil moisture increase, IR decrease; texture of the surface – the finer texture, the lower IR; porosity –
higher porosity = higher infiltration rates; and hydraulic conductivity of the soil which denotes the ability
of the soil to transmit water through it. Changes in the hydraulic conductivity of the surface soil has
a stronger influence on the infiltration rate than most other factors. The more the pores in between the
soil particles, the higher transmittance of water in the soil. Therefore, the higher hydraulic conductivity of
the soil, the higher the IR [6].

In heterogeneous morainic soil landscapes, the effect of soil erosion and compaction on water infiltration
can be highly complex while the erosion and tillage history may depend on the slope position [7, 8 and
14]. Saturated hydraulic conductivity as a key factor to influence IR, was in current study evaluated
using Guelph permeameter at four study plots, each located at a specific slope position while PR was
determined at same plots using penetrologger. In that context, the goal of this research was to determine
the spatial distribution of soil penetration resistance in erosion-affected arable soils under conventional
tillage methods and to find a correlation between PR and IR.

2 MATERIALS AND METHODS

Experimental area
The study was held at experimental field site CarboZALF of the Leibniz-Centre for Agricultural Landscape
Research (ZALF) e.V. Müncheberg (http://www.zalf.de). The field is located northwest of the town of
Prenzlau in Northeast Germany (538230N, 138470E) in a glacially shaped and intensively cultivated
agricultural landscape. Average annual rainfall of 489 mm and mean annual air temperature of 8.6 °C (from
1991 to 2010) were recorded at the nearby Experimental Field Station Dedelow of the ZALF. Soils in this
hummocky landscape were derived from weichselian glacial till. Soil types according to FAO classification
(WRB, 2006) range from typical Haplic Luvisol (haLV) to Haplic Regosol (haRG) at exposed top and
colluvic Regosols (coRG) in foot-slope positions among others. The fully developed LV soil profiles with
Ap–E– Bt–C-horizons are mainly found in relatively level plateau positions; weakly eroded Luvisols (eLV)
with Ap–Bt–C-horizons are on gentle slopes, while the strongly eroded haRG with Ap–C-horizons are on
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steeper slopes mainly in the upper landscape position [14]. Collecting of experimental data was made
throughout March and April 2017 at four fields with different slope locations, diverse soil types and
another erosion and tillage history.

Penetrometer resistance
PR measurements were obtained in the field at all locations with an Eijkelkamp penetrologger with GPS
(06.15.SA). Total amount of 60 points per plot were measured twice (March 2017, April 2017) following
instructions and guidance by Eijkelkamp manual. The metal cone with 1 cm2 base area and 60° angle
is screwed onto a probing rod which is connected directly to the force sensor. While the cone is slowly
pushed into the soil, simultaneously the force and a very accurate depth measurement (using ultrasonic
sensor) are made. Resulting PR (calculated as the force divided by a cone surface directly by software in
the logger) and GPS coordinates are stored in the internal memory of the penetrologger [12].

Soil bulk density and water content
Bulk density was measured on soil samples collected in 100 cm3 stainless steel cylinders which were
collected during the penetration resistance measurements in two desired soil layers (0 – 20 cm, 20 – 40 cm).
The samples were immediately stored in a plastic bags and closed tightly to ensure they stay at their
original field water content. The dry mass (samples dried 24 h at 105 °C in an oven) of the soil divided
by a volume of the metal cylinders, gave us the dry bulk density (DBD; g/cm3). The gravimetric water
content (GWC) was found by dividing the mass of water in the soil sample by the mass of the dry soil.

Saturated hydraulic conductivity
The Guelph Permeameter method (GPM) was used to calculate the saturated hydraulic conductivity of
all four plots at experimental area near Prenzlau in Germany. Guelph Permeameter is an easy to use
instrument for a quick and accurate evaluation of the soil hydraulic conductivity, soil sorptivity, and
matrix flux potential in all types of soils. In fact, it is an in-hole Constant-Head Permeameter, employing
the Marriotte Principle. The method involves measuring the steady-state rate of water recharge into
unsaturated soil from a cylindrical well hole, in which a constant depth (head) of water is maintained.
The rate of this constant outflow of water, together with a diameter of the well, and a height of water in
the well can be used to accurately determine with GPM measurable soil properties [11].

3 RESULTS AND DISCUSSION
The descriptive statistics for each studied soil parameter and for both soil depths (0 – 20 cm and 20 – 40 cm)
are shown in a table (Fig. 5).

The soil samples were taken into the metal cylinders with known volume only during the second
measurement period in April 2017. The values of dry bulk densities (DBD) in the uppermost layer of
the soil (0 – 20 cm) ranged between 1.41 and 1.49 g/cm3 and in the second layer were slightly higher
(1.44 – 1.55 g/cm3). The values of gravimetric water content (GWC) for the surface soil (0 – 20 cm) varied
between 14.67% and 16.39% in March and were a little bit smaller during the measurements in April
ranging from 12.85% to 15.10%. Subsurface soil samples were collected only during the second visit at
the experimental field in mid-April 2017 and GWC have been much smaller compared to the surface
layer in the very same time period (11.70 – 13.15%). Mean GWC shows some drying during the month
between our two soil sampling events. While in March was the mean GWC value in the uppermost soil
layer 15.13 % in April decreased to 13.86 %. Spatial distribution of both DBD and GWC follow the same
patterns. Highest values of both parameters may be found at the study plot 1 while the smallest values
are present in the Field no. 3. These results are reflecting our original thoughts, because Plot 1 is located
at the colluvium soil of the local depression. On the other hand Plot 3 can be found at the very top of the
CarboZALF experimental field site where fully developed LV soil is. Slopes of the fields 2 & 4 with more
or less eroded Luvisols (eLV) and in some parts strongly eroded Haplic Regosols, have mainly medium
values of DBD and GWC. The precise statistics for both soil layers and individual plots are shown lower
in (Tab. 2).
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As shown in (Fig. 5), penetration resistance values generally increase with an increase of soil depth.
The uppermost soil layer (0 – 20 cm) is approximately the plough depth and has really small values of PR
which mostly don’t even reach values around MPa. Just below this level there is a distinct border of a soil
compaction showing the history of a tillage practice.

Mean PR values can then in a lower subsurface soil cross 2.5MPa and at some points even 3.5MPa
which is suggested as the highest critical limit of the soil compaction for a root growth as suggested in
literature [10]. The table in (Fig. 6) displays plot by plot in 5 cm differences average values of PR and
gives us a good overview of penetration resistance spatial distribution and an overview of correlation to
a position at the slope.

During one month between two following measurements there is visible a clear trend increasing PR
while decreasing amount of water in soil. We can observe quite big progress in PR values e. g. mean PR at
25 – 30 cm has grown from 1.86 MPa in March to as much as 2.42 MPa in April. Very similar results to ours
(pursuant the dependence of PR to GWC) can be found in literature e.g. [4]. The spatial distribution of
the soil penetrometer resistance over all four measured plots is except (Fig. 6) also illustratively displayed
in (Fig. 2) and (Fig. 3) These GIS maps show spatial variability of topsoil (Fig. 2.) and subsoil (Fig. 3.)
penetration resistance using kriging interpolation for both repetitions of measurements. Using these maps,
we can easily recognize the spots with the higher penetration resistance which refers to a higher soil
compaction and potential plant (root) growth inhibition. For example, the northern most area of Field 2
with significantly greater values of PR (in ArcGIS maps shown with red) is a place where heavier machinery
has been used recently more than at other places. This increased machinery traffic has a negative impact
on PR values and possibly future plant yield. Generally, we can say that PR values of experimental Field
1 and 2 are much smaller in comparing to the upper part of field site accommodating plots 3 & 4. This is
visible especially over the eastern Field 4 located at a medium slope position. This heavy eroded plot
couldn’t be investigated sometimes throughout the whole soil profile because of the great number of
big stones in subsoil. This affected mainly the PR values of the soil depth in-between 40-80 cm which
are finally not included in this report. As we can see, the Field 4 is already heavily influenced by soil
compaction which could affect the final plant yield as mentioned above. The deep ploughing should be
considered in certain intervals in order to disrupt and reduce the soil compaction in the subsurface layer.

The infiltration sampling time was after harvest and soil tillage at CarboZALF plots. The infiltration
measurement revealed differences between the landscape positions, mainly the values of the soil hydraulic
conductivity were small in the colluvium soil of the local depression. Presented results (Fig. 4) show the
trend of a higher saturated hydraulic conductivity at all investigated fields in top 20 cm of soil which refers
to the plough layer. With the soil depth the values of hydraulic conductivities decreased. The infiltration
measurements with the use of Guelph permeameter were made before the PR testing and so the tested
points haven’t been chosen correctly as we did not know how many measurements can be made in reserved
time. Unfortunately just a few infiltration measurements have been made because of the long duration of
the process.

4 CONCLUSION
The aims of this study were: i) to measure the infiltration at different slope positions and calculate the
saturated hydraulic conductivity, ii) to measure the soil compaction at multiple depths during two early
growth stages of vegetation, iii) analyze its spatial variability using statistical interpolation in to desired
soil layers. Results of this study showed some PR dependencies on other soil properties. Mainly that with
decreasing water content during the early spring drying the compaction of soils took place. This has to be
mentioned in order to determine the most appropriate method and time for tillage. We could observe some
areas with increased agricultural activities which resulted in local enhancement in PR values. We couldn’t
find any closer correlation between soil compaction and hydraulic conductivity as was originally one of the
most important goals of the study. For future work we have a pattern to follow with some changes needed.
After PR measurements (low time consumption) will be made and the spatial distribution of PR shown
on maps, the choice of test points for infiltration measurements will be made and only then measured at
right places (high time consumption). Based on this we could provide better and well processable dataset.
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Figures

Fig. 1 Location map, aerial photo and detailed contour picture of the study area ”CarboZALF”. Four
measured fields with different slope positions.

Fig. 2 Spatial variability of topsoil penetration resistance using kriging interpolation. The map generated
using ESRI ArcGIS software shows soil compaction of upper soil layer (0-20 cm) during the early plant

growth period in March 2017 (left) and April 2017 (right).

Fig. 3 Spatial variability of subsoil penetration resistance using kriging interpolation. The map generated
using ESRI ArcGIS software shows soil compaction of lower part of upper soil layer (20-40 cm) during the

early plant growth period in March 2017 (left) and April 2017 (right).
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Fig. 4 Average Kfs-values (cm/day) for topspoil and lower topsoil at all four locations (plots).

Fig. 5 Table - Descriptive statistics of variables at 0-20 and 20-40 cm soil depths at CarboZALF
experimental field site near Dedelow, Germany.
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Fig. 6 Table - Statistics of GWC, DBD and PR at 0-20 and 20-40 cm soil depths at CarboZALF
experimental field site near Dedelow, Germany for both measurement periods and all 4 study plots

separately.
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PŘEDPOVĚDNÍ MODEL VYCHÁZEJÍCÍ
Z MARKOVOVÝCH ŘETĚZCŮ PRO ŘÍZENÍ

ZÁSOBNÍ FUNKCE NÁDRŽE

FORECASTING MODEL USING MARKOV CHAINS FOR
MANAGEMENT OF RESERVOIR

Tomáš Kozel*,1

Abstrakt
Průběh náhodného procesu lze lépe popsat pomocí stochastických metod než deterministických. Průměrný
měsíční průtok vody v měrném profilu lze považovat za náhodný proces. Článek popisuje je konstrukci
a vyhodnocení předpovědního modelu pro průměrné měsíční průtoky vycházejícího z markovových řetězců.
K vyhodnocení modelu byla použita aplikace jeho výsledků na řízení zásobní funkce nádrže. Výsledky
řízení byly porovnány s výsledky řízení, které používalo, jako předpověď výseky z reálné průtokové řady.

Klíčová slova
Průměný měsíční průtok, nádrž, zásobní funkce

Abstract
Future development of random process is described better by stochastic then deterministic forecasting.
Discharge in measurement profile could be categorized as random process. Content of article is construction
and application of forecasting model for managed large open water reservoir with supply function. Model
is based on pure markov chains. Outputs of model were compared with real flow series. For comparison
between real flow series (100 % successfully of forecast) and forecasts, was used application to management
of artificially made reservoir.

Keywords
Average mothly flow, reservoir, storage function
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1 ÚVOD
Hlavním cílem výzkumu bylo sestavení stochastického předpovědního modelu (generátoru krátkých umělých
řad) pro řízení zásobní funkce nádrže. Výhodou stochastické předpovědi je vějíř možných budoucích
průtoků vody v měrném profilu (přítoků vody do nádrže), které jsou schopny lépe popsat budoucí vývoj
náhodných procesů, mezi které může být zařazen průtok v měrném profilu.

Předpovědní model je vytvořen pro předpovídání přítoků vody do izolované vodní nádrže se zásobní
funkcí, které je řízena s měsíčním krokem. Základním požadavkem na předpovědní model je schopnost
předpovídat dlouhá málovodá období, která jsou kritická pro řízení zásobní funkce nádrže. Povodňové
průtoky nepůsobí problémy při řízení zásobní funkce, a proto model může při jejich předpovídání dosáhnout
větších chyb.

2 DATA
Pro kalibraci a validaci modelu byl zvolen měrný profil Bílovice nad Svitavou. Reálná řada je 90 let dlouhá.
Měrný profil je velmi málo ovlivněn řízením nádrže a je velmi blízký neovlivněnému toku. Prvních 75 let
reálné řady je použito pro kalibraci předpovědního modelu a posledních 15 let je použito pro validaci.
S daty se pracovalo na úrovni měsíců. Každý měsíc má jiné rozdělení pravděpodobnosti, a proto bylo
přistoupeno k práci s daty na úrovni hladiny normálního normovaného rozdělení (hladina Z). Všechna
data byla pomocí dvoustupňové transformace převedena z hladiny Q (hodnoty reálné řady). První krokem
transformace bylo odstranění asymetrie, ke kterému byl použit Box-Coxův [1] vztah

Y
i,j

=
x
rj

i,j

� 1

r
j

(1)

kde je
Y
i,j

transformovaný člen reálné řady na rozdělení bez asymetrie,
x
i,j

člen reálné řady, který je transformován rovnicí,
r
j

transformační koeficient pro příslušný měsíc,
i číslo měsíce a
j číslo pořadí členu v j-tém měsíci (roky).

Na hladině Y je předpokládáno normálního rozdělení, a proto druhý stupeň transformace je proveden
pomocí tradičních transformačních vztahu mezi normálním rozdělení (hladina Y ) a normálním normovaným
rozdělením (hladina Z).

3 MODEL
Předpovědní model je založen na markovových řetězcích [5]. Data transformovaná na hladinu Z a jsou
rozdělena podle velikosti průtoků do tříd. Z historicky měřených průtoků je vypočtena pravděpodobnost
přechodů jednotlivých stavů (tříd). Poslední měřený průtok je zařazen do třídy a poté je provedeno gene-
rování náhodného čísla rnd

i,j

, podle kterého jsou nalezeny jednotlivé stavy. V každé třídě je vygenerován
průtok pomocí rnd

i,j

na hladině Z, protože každá třída obsahuje pouze jasně vymezený interval normova-
ného normálního rozdělení je náhodné číslo generováno z truncatedova rozdělení [4]. Pokud je generovaná
předpověď delší než 1 měsíc je použit namísto historicky měřeného průtoku průtok předpovězený a celý
proces se rekurentně opakuje. Schéma modelu je uvedeno na (Obr. 1), kde P

A�A

, P
A�B

značí jednotlivé
pravděpodobnosti přechodů mezi stavy.

4 VÝSLEDKY A DISKUSE
Model byl sestaven pro účel řízení zásobní funkce nádrže, a proto bylo přistoupeno k jeho vyhodnocení
pomocí aplikace na řízení zásobní funkce nádrže. V měrném profilu Bílovice nad Svitavou se však žádná
nádrž nenachází, a proto bylo přistoupeno k vytvoření fiktivní nádrže. Nádrž byla sestavena, tak aby
vykazovala poruchy v podobě nedodávek vody. Nádrž má jeden přítok Q, jeden odtok vody O a objem
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vody v nádrži na počátku každého kroku řešení V
⌧�1

(počáteční podmínka) pro všechny kroky řešení.
Přítok Q (okrajové podmínky) a odtok O jsou popsány řadou přítoků Q

⌧

(Q
1

, Q
2

,. . . , Q
N

) a řízených
odtoků O

⌧

(O
1

,O
2

,. . . , O
N

) N , kde je délka předpovědi a ⌧ je časový krok předpovědi. Chování nádrže je
popsáno rovnicí, protože je řešení prováděno s měsíčním krokem je vhodné použít diferenční tvar rovnice

Q⌧ �O⌧ =
V ⌧ � V ⌧�1

�t
(2)

Řízení je prováděno na řídící hodnotu odtoku O
p

, která byla zvolena jako konstantní pro všechny
měsíce. Odtok vody leží v intervalu (0, O

p

>, nižší hodnoty odtoku než O
p

způsobí poruchu v řízení. Cílem
řízení je vytváření dlouhých a mělkých poruch, které jsou výhodnější při řízení zásobní funkce nádrže než
poruchy krátké a hluboké. Okrajové podmínky Q jsou při výpočtu nahrazeny krátkými předpověďmi. Na
konci každého kroku je spočtena nová hodnota objemu, která v následujícím kroku použita jako počáteční
podmínka V

⌧�1

.
Hlavním kriteriem pro posouzení úspěšnosti řízení byla zvolena suma odchylek druhých mocnin

od ideálního řízení. Jako ideální průběh řízení jsou uvažovány výsledky řízení poskytnuté genetickými
algoritmy, které používají jako předpovědi výseky reálné řady (100% přesnost předpovědi) a používaly
pro optimalizaci rovnici (3), ⇡ kde je hodnota optimalizovaného kritéria [2].

⇡ =
NX

⌧=1

(O
p

�O⌧ )2 ! MIN (3)

Samotné stochastické řízení využívá adaptivní fuzzy model [3]. Pouze první člen řady řízených odtoků
je použit pro vlastní řízení. Pro řízení byla použita délka předpovědi 4 měsíce a celkový počet předpovědí
pro každý časový krok výpočtu byl 500. Fuzzy model byl zvolen z důvodu velké časové náročnosti potřebné
genetickými algoritmy pro stochastické výpočty. Během procesu vyhodnocování byla hledána vhodný
počet tříd a jejich vymezení. Výsledky na ukázaly, že je vhodné použít pět tříd. Na (Obr. 2), kde na
vertikální ose je řízený odtok vody O a na horizontální ose je uveden čas v měsících, jsou zobrazeny
vybrané výsledky řízení využívající předpovědi a ideální průběh řízení.

Výsledky ukázaly, že využití předpovědního modelu založeného na čistých markovových řetězcích zavádí
relativně krátkou, avšak hlubokou.

5 ZÁVĚR
Výsledky ukázaly, že předpovědní model spolu s fuzzy modelem nejsou schopny provést efektivní řízení
zásobní funkce nádrže. Řízení vykazovalo krátké, avšak hluboké poruchy pro všechny pravděpodobnost
překročení řízeného odtoku. Samotný předpovědní model není schopný vhodně předpovýdat dlouhá
a suchá období, která jsou kritická z pohledu řízení zásobní funkce nádrže. Z výše uvedených důvodů nelze
doporočit popsaný předpovědní model bez použití určitých modifikací, které budou předmětem dalšího
zkoumání.
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Obrázky

Obr. 1 Schéma modelu.
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Obr. 2 Vybrané výsledky řízení.
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VLIV PŘIROZENÝCH PROCESŮ NA VÝVOJ
POVRCHU HOLÉ ORNÉ PŮDY S VYUŽITÍM

FOTOGRAMMETRIE

THE EFFECT OF NATURAL PROCESSES ON THE DEVELOPMENT
OF BARE ARABLE LAND USING PHOTOGRAMMETRY

Tomáš Laburda*,1, Josef Krása1, Peter Strauss2, Thomas Bauer3

Abstrakt
Povrch půdy má, díky svému složení z půdních částic a agregátů, časově a prostorově velmi proměnné
vlastnosti, které ovlivňují řadu parametrů týkajících se zadržování vody v krajině a odnosu půdních částic.
Tento výzkum se zaměřil na sledování dvou základních charakteristik povrchu holé orné půdy - drsnosti
a konsolidace. K tomuto účelu byly vybrány dvě experimentální lokality - Červený Újezd u Prahy (ČVUT)
a Petzenkirchen v Dolním Rakousku (BAW). V obou případech byly vytvořeny experimentální plochy
o rozměrech 1,2⇥ 1,2 m - každá pomocí jiného druhu mechanizace. Následně byly plochy ponechány
působení přirozených procesů (srážky, vítr, změna teplot, konsolidace) a v postupně prodlužujících se
intervalech byly zaznamenávány změny povrchu půdy pomocí fotogrammetrie. Zároveň byly měřeny denní
teploty a srážkové úhrny. Vyhodnocení ukázalo zásadní rozdíly vlivu přirozených procesů na základě druhu
použité mechanizace, vlastností půd a samozřejmě srážkových úhrnů.

Klíčová slova
Fotogrammetrie, půda, drsnost, konsolidace, zemědělství

Abstract
The soil surface has a very variable temporal and spatial properties that affect a number of parameters
related to water retention in the landscape and the soil erosion. This research has focused on monitoring
two basic characteristics of bare soil - roughness and consolidation. For this purpose, two experimental
sites were selected - Červený Újezd u Prahy (CTU) and Petzenkirchen in Lower Austria (BAW). In both
cases, experimental areas with dimensions of 1.2⇥ 1.2 m were created - each using another kind of mecha-
nization. Subsequently, the areas were left exposed to natural processes (precipitation, wind, temperature,
consolidation), and changes in soil surface were recorded at successive intervals by photogrammetry. At
the same time, daily temperatures and precipitation were measured. The evaluation showed significant
differences in the impact of natural processes based on the type of mechanization, soil properties and total
precipitation.

Keywords
Photogrammetry, soil, roughness, consolidation, agriculture

*tomas.laburda@fsv.cvut.cz
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1 ÚVOD
Jedním z dlouhodobých problémů nejen v České republice je vodní eroze půdy, která se týká až 50%
zemědělské půdy. Na jejím výskytu se, kromě geomorfologických, pedologických a klimatických podmínek,
podílí také velkou mírou člověk, který hospodařením mění povrch půdy a tím zasahuje do srážko-odtokových
dějů v krajině. Tento příspěvek se zabývá vlivem zemědělské činnosti (úpravou půdy) na změny povrchových
vlastností půdy a jejím vývojem v závislosti na přirozených procesech - působení srážek, větru, změn teplot,
přirozené konsolidaci. Pro tento účel vznikl popisovaný experiment, kde se za pomoci fotogrammetrie
zjišťovala změna povrchu půdy po její počáteční úpravě v časové řadě dlouhé několik měsíců. Motivací
k tomuto experimentu bylo zjištění poklesu drsnosti povrchu půdy s různými počátečními hodnotami dle
způsobu obdělávání, v závislosti na srážkovém úhrnu, což je parametr, který se vyskytuje ve výpočtu
ztráty půdy, např. rovnice RUSLE. Tento parametr je konkrétně zahrnut pod C faktorem, kde se vyskytuje
samostatně jako subfaktor drsnosti a jeho hodnota se v čase postupně snižuje [1].

2 EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ
Experimentální měření byly prováděny ve spolupráci ČVUT v Praze s rakouským institutem IKT-BAW
v Petzenkirchenu. Pro české experimenty byl vybrán zemědělský pozemek v Červeném Újezdu u Prahy, kde
byly vytvořeny čtyři experimentální plochy, každá upravená jiným způsobem. Pro rakouské měření bylo
vybráno experimentální povodí přímo vedle institutu BAW v Petzenkirchenu, kde probíhá dlouhodobé
sledování hydrologických procesů v zemědělské krajině [2]. Na této lokalitě byly vytvořeny 3 experimentální
plochy. V obou lokalitách bylo na každé experimentální ploše vytvořeno 5 repeticí na čtvercovém půdorysu
o velikosti 1,2⇥ 1,2 m.

Experimentální měření bylo prováděno v ČR ve dvou sériích. První série zahrnovala podzimní a zimní
sezónu a trvala od září 2015 do dubna 2016, kdy bylo provedeno celkem 13 měření. Druhá série začala na
nových plochách ihned vzápětí v dubnu 2016 a trvala do června 2016. Tato část zahrnovala období jarních
přívalových dešťů s celkovým počtem 6 měření. Rakouská část experimentu probíhala od října 2015 do
března 2016 s celkovým počtem 13 jednotlivých měření (Tab. 1).

Tab. 1 Seznam použitých druhů úpravy povrchu/mechanizace.

Lokalita Označení
plochy

Druh
mechanizace

Typ
mechanizace

Hloubka úpravy
půdy (cm)

AT P Pluh Vogel&Noot - 3 radlice 23
AT R Rotavátor Lelyterra - 1 křížení 12
AT S Diskový podmítač Lelyterra - 2 křížení 12
CZ D Talířový podmítač Fortschritt B352/2 5/10
CZ L Radličkový kypřič SMS Rokycany – kombinovaný kypřič 8/10
CZ P Pluh Privat Roto 330 (Agrozet Roudnice) 14/30
CZ R Rotavátor Nespecifikovaný rotavátor z Bulharska 9/12

Půdní vlastnosti jsou uvedeny v (Tab. 2). V obou lokalitách se jedná o půdu jílovitohlinitou s drobnými
odlišnostmi v zastoupení hlinitých a písčitých částic. Větší rozdíly jsou patrné z hlediska stability agregátů
(PS). Tento index má vysokou korelaci s náchylností půd na vodní erozi, přičemž nízký index značí
vysokou náchylnost k odnosu půdních částic [3]. Z porovnání naměřených hodnot vyplývá, že česká půda
dosahuje přibližně 5x nižší hodnoty stability agregátů než rakouská půda. Tyto vlastnosti jsou velmi
důležité z hlediska vyhodnocení výsledků působení srážek na daných lokalitách.
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Tab. 2 Půdní vlastnosti: textura, obsah CaCO
3

, pH, organický uhlík (TOC), stabilita agregátů (PS).
Půdní vlastnosti AT CZ
Textura (dle WRB) jílovitohlinitá jílovitohlinitá
jíl (%) 20,3 22,5
hlína (%) 72,9 63,4
písek (%) 6,7 14,1
CaCO

3

(dle Scheibler%) < 0,95 < 0,95
pH 6,9 6,08
TOC ( %) 1,3 1,3
PS (ml/10 min), (směr. odch.) 157,3 (7,8) 30,9 (0,78)

Fotogrammetrie
Pro vyhodnocení vlastností a změn povrchu v čase byla vybrána bezkontaktní metoda tzv. fotogrammetrie,
která se pro dané účely používá již přes 30 let [4]. Její výhoda mezi dalšími metodami spočívá především
v dobrém poměru mezi dosažitelnými výsledky a nárokem na vybavení [5]. Vzhledem ke spolupráci
s rakouským institutem BAW je možné říci, že v tomto případě se jedná o navázání na projekt, který
sledoval dlouhodobý vývoj povrchu orné půdy na rakouských lokalitách [6].

Z hlediska vybavení pro fotogrammetrické účely byly obě pracoviště vybaveny fotoaparáty s výměnnými
objektivy a velikostí čipu APS-C. Fotoaparáty byly kalibrovány pomocí metody „multi-sheet calibration“
v programu PhotoModeler Scanner, který byl používán na zpracování snímků.

Postup
Prvním krokem bylo vytvoření a vytyčení experimentálních ploch a zjištění počátečních hodnot objemové
hmostnosti, vlhkosti a parametrů týkajících se povrchu půdy - průměrné výšky povrchu a počáteční drsnosti.
Druhá část experimentu zahrnovala pravidelné snímání povrchu půdy jednotlivých ploch v přibližném
časovém intervalu 0-1-3-5-7-7-14-14-21-21 dní od počátku nebo vždy po významné srážkové události.
Proces snímání ploch spočíval v pořízení 8 šikmých snímků z každé strany a rohu čtvercové plochy a dvou
stereofotopárů ze svislého směru z výšky přibližně 160 cm. Základním principem fotogrammetrické metody
bylo vytvoření bodového mračna v softwaru PhotoModeler Scanner a následně digitálního modelu terénu
(DMT) experimentálních ploch v softwaru ArcGIS za účelem porovnávání průměrných výšek terénu
(zjišťování konsolidace). Vedle toho byla bodová mračna zpracována také v softwaru Matlab za účelem
výpočtu parametrů drsnosti [6].

3 VÝSLEDKY

Klimatické podmínky
Experimentální plochy byly vybaveny srážko-měrnými stanicemi, které zaznamenávaly údaje o srážkách
v 10 minutových intervalech. Podzimní měření v Rakousku a České republice dosáhli naprosto stejných
kumulativních úhrnů 224 mm, avšak za odlišnou dobu. Rakouský experiment trval 147 dní, kdežto český
208 dní. Český experiment v jarním období trval sice pouhých 49 dní, ale dosáhl přibližně dvakrát
většího úhrnu než podzimní experimenty za stejné časové období (104 mm vs. 65, reps. 60 mm). Výrazný
vliv na celkový úhrn při tomto experimentu, měli 2 extrémní srážkové události na konci května, které
dosáhli hodnot 48,4 mm/24 hod, resp. 23,4 mm/24 hod. Tyto extrémní srážky se zřetelně projevily na
půdním povrchu, kdy došlo k největším změnám půdní drsnosti a konsolidace během celého experimentu.
Pro srovnání maximální denní úhrny srážek při podzimních experimentech bylo v případě rakouského
experimentu naměřeno 13,5 mm/24 hod a v případě prvního českého experimentu 21,1 mm/24 hod.

Na lokalitách byla zároveň měřena teplota ve výšce 2 m nad zemí. Zaznamenány byly denní minima
i maxima. Tyto hodnoty jsou důležité z hlediska objemových změn při zamrzání a rozmrzání půdy. Proto
jsou ve výsledných grafech konsolidace půdy vyznačeny dny, při kterých bylo dosaženo minimální teploty
pod bodem mrazu.
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Konsolidace
Jedním z hlavních sledovaných parametrů byla konsolidace půdy, čili proces objemových změn, který se
projevuje jako celkový průměrný pokles půdního povrchu. Data byla získávána pomocí fotogrammetrie
v daných časových intervalech nebo po významné srážkové události. Pro lepší vizualizaci dat byla tato
měření doplněna interpolovanými mezihodnotami se zahrnutím vlivu srážky, která má nejvýznamnější vliv
na konsolidaci půdy.

Uvedené grafy představují průběhy konsolidace půdy od začátku sledování instalovaných experimentál-
ních ploch, tj. první měření bylo považováno jako referenční s hodnotou 0 mm. Jak již bylo zmíněno výše
v kapitole 3.1, uvedené grafy jsou doplněny o informaci o denních srážkových (šedé sloupce) úhrnech a jsou
vyznačeny dny, při kterých bylo dosaženo minimální teploty pod bodem mrazu (tmavě šedé sloupce).

Drsnost povrchu
Vedle konsolidace byla hlavním parametrem drsnost půdního povrchu. Tato veličina představuje to, jak je
daný povrch členitý nebo naopak uhlazený. Čím vyšší drsnost, tím je na povrchu více překážek a prohlubní,
které tvoří bariéru pro povrchový odtok a zásobní prostor pro zadržování vody, čímž dochází k vyšší
infiltrace srážkové vody do půdy. Hodnota půdní drsnosti má tedy významný vliv na tvorbu a velikost
povrchového odtoku a s tím související vodní erozí půdy [7].

Pro každý experiment a jednotlivou plochu byly pomocí softwaru Matlab vypočteny běžně užívané
indexy drsnosti TB ( %), rrAR (m), LD (mm), LS (mm), RR (mm), RC (mm), RCx (mm) a RCy (mm).
Vzhledem ke stručnosti tohoto příspěvku je zde uveden pouze přehled indexu rrAR pro počáteční a koncový
stav experimentu (Obr. 5).

Z obrázku lze vyčíst, že ve většině případů drsnost poklesla, pouze ve dvou případech došlo k nárůstu
hodnot. To se stalo u ploch upravených pomocí rotavátoru, které dosáhli velmi nízkých počátečních hodnot
drsnosti povrchu.

4 ZÁVĚR
Provedené experimenty přinesli výsledky, které ukazují, jak se dané půdy mění v závislosti na počáteční
úpravě povrchu a přirozených procesech. Výsledky říkají, jak konkrétní úprava povrchu půdy může přispět
k zadržení vody v krajině a omezení vodní eroze. Z tohoto pohledu je možné jako nejméně vhodné
zpracování označit kultivaci pomocí rotavátoru (plocha R), kdy vznikne drobtovitá struktura s velmi
jemnými částicemi, naopak jako nejvhodnější (z hlediska zadržení vody) úprava se jeví zpracování půdy
pomocí pluhu (plocha P ), kde vzniklé půdní agregáty tvoří významné prohlubně a překážky. Samozřejmě
je evidentní, že uvedené způsoby kultivace nejsou jedinými způsoby kultivace a často jsou mezi sebou
provázány. To je příklad právě orby pomocí pluhu, po kterém běžně přichází na řadu úprava vláčením, při
kterém se povrch přibližuje svými vlastnostmi povrchu upraveného např. pomocí rotavátoru. Z uvažovaných
přírodních procesů mají největší vliv na povrchu půdy samozřejmě dešťové srážky, které způsobují největší
změny z hlediska snižovaní drsnosti a tím i související konsolidací.
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Obrázky

Obr. 1 Kumulativní hodnoty srážkových úhrnů při dvou českých a jednom rakouském experimentu.

Obr. 2 Kumulativní konsolidace a srážkový úhrn na lokalitě v rakouském Petzenkirchenu.
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Obr. 3 Kumulativní konsolidace a srážkový úhrn na lokalitě během prvního českého experimentu
v Červeném Újezdě.

Obr. 4 Kumulativní konsolidace a srážkový úhrn na lokalitě během druhého českého experimentu
v Červeném Újezdě.

Obr. 5 Počáteční a koncové hodnoty indexu drsnosti rrAR (m).
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VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU
VERTIKÁLNÍHO FILTRU NA KOŘENOVÉ
ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD PRO 850 EO

EVALUATION OF TRIAL OPERATION OF THE VERTICAL FILTER
AT THE CONSTRUCTED TREATMENT WETLAND FOR 850 PE

Miroslava Pumprlová Němcová*,1

Abstrakt
Kořenová čistírna odpadních vod v obci Dražovice pro 850 ekvivalentních obyvatel se dlouhodobě potýkala
s problémem při plnění požadavku Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. na odstraňování amoniakálního dusíku.
V roce 2016 bylo v rámci výzkumného projektu přebudováno jedno z horizontálních filtračních polí na
systém vertikálně skrápěného filtru s vegetací, který je ojedinělý svým technickým řešením. Vyhodnocení
prvního roku zkušebního provozu přináší výsledky, které poukazují na vysokou čistící účinnost technologie
vertikálních filtrů při odstranění amoniakálního dusíku N�NH+

4

< 2 mg/l) i organického znečištění
(CHSK

Cr

< 20 mg/l). Tyto výsledky mohou mít zásadní pozitivní vliv na vývoj nově vznikajících, ale i na
provoz stávajících, kořenových čistíren odpadních vod.

Klíčová slova
Kořenová čistírna odpadních vod, vertikální filtr, odpadní voda, amoniakální dusík

Abstract
According to the Czech legislation constructed wetland in Drazovice village for the 850 PE must have
outflow concentration of ammonia less than 20 mg/l. This requirement cannot be achieved with the use
of horizontal filters therefore, part of the third horizontal filter was reconstructed during the 2016. The
construction of the vertical filter was resolved within the scope of the research project, in the framework
of which new technologies and procedures were used. The modifications of filter type totally improve
removal of ammonia nitrogen and organic compounds too. The outlet concentration obtained achieves for
N�NH+

4

less than 2 mg/l and for COD less than 20 mg/l. The results show a very good efficiency of
removal ammonia and organic matter at the vertical filter, which can have a major positive impact on the
development of emerging but also on the operation of existing constructed treatment wetlands.

Keywords
Constructed treatment wetland, vertical flow filter, wastewater, ammonia nitrogen

*nemcova.m@fce.vutbr.cz
1Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství krajiny, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká
republika
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1 ÚVOD
Kořenové čistírny odpadních vod (KČOV) jsou často řazeny do kategorie alternativních čistírenských
technologií, které na základě fyzikálních, chemických a především biologických procesů dosahují vysoké
čistící účinnosti v odstranění nerozpuštěných látek (NL), organického znečištění (BSK

5

, CHSK
Cr

), amo-
niakálního dusíku N�NH+

4

, i celkového fosforu (P
cel

) [1], [2]. V České republice jsou užívány od roku
1989, především pro čištění odpadních vod malých producentů do 500 EO, výjimečně i do 2000 EO
[3], [4]. V současnosti je v provozu kolem 400 kořenových čistíren [4]. Jednou z nich je i KČOV v obci
Dražovice pro 850 EO, která se dlouhodobě potýkala s problémem při plnění požadavku na odstraňování
amoniakálního dusíku. S 850 ekvivalentními obyvateli se tato čistírna, dle NV 401/2015 Sb., řadí do
kategorie čistíren pro 500-2000 EO, která je povinná dodržovat limity pro BSK

5

, CHSK
Cr

, NL a N�NH+

4

[5]. Řešením problémů čistírny byla inovativní změna jednoho ze stávajících horizontálních filtračních polí
na technologii pulzně skrápěného vertikálního filtru s vegetací [6]. Návrh řešení vertikálního filtru, jeho
výstavba i monitoring provozu se staly předmětem výzkumu. Výsledky z výzkumu tohoto unikátního
řešení vertikálního filtru pro 850 EO mají velký význam pro budoucí výstavbu kořenových čistíren, stejně
tak i pro rekonstrukci těch stávajících.

2 KČOV DRAŽOVICE
Původní technologické uspořádání čistírny z 90. let 20 stol., vycházející z jednotné koncepce pro návrh
kořenových čistíren v České republice (mechanické předčištění + horizontální filtry), bylo nedostačující
a neschopné zajistit nízké odtokové koncentrace amoniakálního dusíku [7]. Od uvedení do provozu v roce
2000 až do rekonstrukce provedené v roce 2016 bylo technologické uspořádání čistících stupňů čistírny
neměnné. Cílem rekonstrukce v roce 2016 byla změna technologie biologického čištění odpadní vody na
jednom z vegetačních filtrů [6]. Samotné mechanické předčištění zůstalo i po rekonstrukci v původní podobě,
kdy za odlehčovací komorou je umístěno mechanické předčištění skládající se z jemných česlí, lapáku
písku a štěrbinové usazovací nádrže. Biologický stupeň čistění původně zabezpečovala trojice paralelně
zapojených horizontálních filtrů s vegetací. Jako terciární stupeň dočištění je stále využívaná stabilizační
biologická nádrž. Původní zapojení technologických stupňů, tak jak je popsáno výše, zabezpečovalo splnění
požadavků na odtokové koncentrace pouze v parametrech CHSK

Cr

, BSK
5

a NL.

3 PULZNĚ SKRÁPĚNÝ VERTIKÁLNÍ FILTR S VEGETACÍ
Inovativnost navrženého řešení vertikálního filtru nespočívá jen v jeho velikosti. Výzkumné práce byly
zaměřeny i na výběr vhodného materiálu hlavní filtrační vrstvy, na provedení samotné rekonstrukce, kdy
byla zachována část horizontálního filtru (drenážní systém) a zejména na technologii dávkování odpadní
vody na povrch filtru.

Vertikální filtr byl zapojen do systému technologie čištění odpadní vody na začátku měsíce listopadu
2016. První týdny od uvedení do provozu bylo pozorováno výrazné snížení koncentrace amoniakálního
dusíku na odtoku z filtru, stejně tak i organického znečištění vyjádřeného parametrem CHSK

Cr

. Tyto
výsledky predikovaly dobrou funkčnost vertikální filtru po předpokládané době zapracování“ kdy se
rozvíjí společenstvo zejména nitrifikačních bakterií. Přes to, že byl vertikální filtr uveden do provozu na
konci roku 2016, stále nebyly v té době kompletně dokončeny všechny technologické úpravy, které by
zabezpečily správný provoz. Mokřadní vegetace, jejíž přítomnost zejména napomáhá k rozvoji bakterií
a mikroorganismů a částečně zabezpečuje ochranu před povětrnostními vlivy, měla být vysázena až na
jaře následujícího roku. Akumulační šachty nebyly opatřeny tepelnou izolací ani poklopy, které by chránily
před zbytečnými tepelnými úniky. I přes tyto nedostatky vykazoval filtry dobrou čistící účinnost.

Zimní provoz na začátku roku 2017, byl omezen přerušením dodávky elektrické energie, která zapříčinila
nefunkčnost čerpadel, ve spojení s extrémně nízkými teplotami byl provoz vertikálního filtru na čtyři týdny
odstaven. V neprospěch pro udržení zimního provozu hrál i fakt, že akumulační šachty nebyly v tuto dobu
opatřeny tepelnou izolací a filtrační pole nebylo osázeno a pokryto mokřadní vegetací, která do jisté míry
působí jako tepelný izolant.
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Tyto čtyři faktory:

• odstávka čerpadel z důvodu výpadku elektrické energie,

• extrémní mrazy,

• absence tepelné izolace akumulačních šachet,

• nepřítomnost mokřadní vegetace na povrchu filtru,

znemožnily zimní provoz, avšak tři z nich lze bezpečně eliminovat a předpokladem je, že následující
zimní období bude vertikální filtr provozován nepřetržitě. Výsledky ze zahraniční (Rakousko) ukazují, že
vertikální filtry mohou i v zimním období fungovat bez problémů [1].

4 VÝSLEDKY
Průměrný průtok odpadní vody na KČOV Dražovice je vlivem jednotné kanalizace výrazně závislý na
dešťových událostech, a proto v průběhu času značně kolísá. Na vertikální filtrační pole je čerpána jen
část, přibližně polovina, odpadní vody, která protéká kořenovou čistírnou. Odtok z vertikálního filtru se
mísí s vodou, která ním neprošla, z tohoto důvodu jsou přítokové koncentrace N�NH+

4

do stabilizační
nádrže vyšší, než hodnoty na odtoku z vertikálního filtru.

Odtokové koncentrace odpadní vody z vertikálního filtru s vegetací ukazují velmi dobré výsledky
při odstranění amoniakálního dusíku N�NH+

4

, podobně dobrých výsledků je dosaženo i při odstranění
organického znečištění, sledovaného parametrem chemické spotřeby kyslíku, viz. grafické výsledky na
(Obr. 2) a (Obr. 3). Hodnoty amoniakálního dusíku na odtoku z filtru jsou od měsíce dubna 2017 nižší
než 4 mg/l. Tyto výsledky poukazují na schopnost vertikálních filtrů bezpečně odstraňovat amoniakální
znečištění, tak jak prokázala řada výsledků ze zahraničních provozů, tak i z tuzemských studií [1], [7, 8].

Na dobrou účinnost filtrů, zejména zásluhou vertikálního filtru, poukazují i měsíční rozbory, které si
obec Dražovice nechává zpracovávat akreditovanou laboratoří graficky zpracované na (Obr. 4 až 6). Při
sledování výsledků je patrné, že stabilizační nádrž zařazená jako poslední technologický stupeň čistírny,
může kvalitu vyčištěné vody dokonce v některých měsících dokonce zhoršovat. Stále je nutné brát v úvahu
fakt, že na vertikální filtr je čerpána, zejména při větších průtocích čistírnou, jen část objemu odpadní
vody. Pokud dojde k rozšíření vertikálního filtru, lze očekávat konečné odtokové koncentrace za sérií filtrů
podobné výsledkům z vertikálního filtru.

5 ZÁVĚR
Prezentované výsledky ukazují vysokou čistící účinnost vertikálního filtru při odstranění amoniakálního
dusíku N�NH+

4

i organického znečištění (CHSK
Cr

). Na základě vyhodnocení prvního roku provozu
vertikálního filtru s vegetací na kořenové čistírně v Dražovicích je doporučeno rozšíření této technologie na
celou plochu původního horizontálního filtračního pole, které by se mělo realizovat v roce 2018. Pulzně
skrápěné vertikální filtry s vegetací mají velký potenciál využití při rekonstrukci stávajících kořenových
čistíren odpadních vod a měly by se stát nezbytným technologickým stupně na nově vznikajících KČOV,
v opačném případě nelze zaručit jejich dostatečnou čistící účinnost.
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Obrázky

Obr. 1 Letecky pohled na nově vystavěný vertikální filtr na místě původního horizontálního filtrační pole.
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Obr. 2 Průměrné koncentrace N-NH
4

+ v jednotlivých měsících v roce 2017, sledované na přítoku do
vertikálního filtru (IN VF), na odtoku z vertikálního filtru (OUT VF), a na přítoku do stabilizační nádrže

(IN NÁDRŽ).

Obr. 3 Průměrné koncentrace CHSK
Cr

v jednotlivých měsících v roce 2017, sledované na přítoku do
vertikálního filtru (IN VF), na odtoku z vertikálního filtru (OUT VF), a na přítoku do stabilizační nádrže

(IN NÁDRŽ).

740



Juniorstav 2018

Obr. 4 Rozbory prováděné jednou měsíčně akreditovanou laboratoří pro potřeby obce, na přítoku do
KČOV, na odtoku z filtrů (přítok do stabilizační nádrže) a na odtoku z čistírny, pro parametr N-NH

4

+ .

Obr. 5 Rozbory prováděné jednou měsíčně akreditovanou laboratoří pro potřeby obce, na přítoku do
KČOV, na odtoku z filtrů (přítok do stabilizační nádrže) a na odtoku z čistírny, pro parametr BSK

5

.

741



Juniorstav 2018

Obr. 6 Rozbory prováděné jednou měsíčně akreditovanou laboratoří pro potřeby obce, na přítoku do
KČOV, na odtoku z filtrů (přítok do stabilizační nádrže) a na odtoku z čistírny, pro parametr CHSK

Cr

.
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IMPACT OF LAND USE CHANGES ON SOIL
WATER EROSION ESTIMATED BY

PHYSICALLY-BASED EROSION MODEL

Zuzana Németová*,1, David Honek2, Silvia Kohnová 1

Abstract
The main objective of the study is the evaluation of land use changes impact on erosion processes by
physically-based EROSION-3D model. This topic has reached great importance during last decades and
has been investigated by many authors, but there are still many unclear issues under research. This article
deals with the simulation of erosion processes under different land cover types. Location of the study
site lies in the western Slovakia, the Myjava Hill Land area, with dominant water erosion threads. The
EROSION-3D model was used in order to assess the variability of the soil erosion processes between two
different management practices. The simulations were done for the most extreme rainfall events during the
time period 1995-2017, and for the past and present crop types. Because the model has been developed in
Germany, it required also the creation of an overplot of the KA 4 textural system (used in the model) with
the USDA textural system (used in Slovakia). Finally the simulated results present significant differences
between historical and present crop management.
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Extreme rainfall, physically-based erosion modelling, crop management
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1 INTRODUCTION
The connection between land use changes and soil erosion has become one of the most important research
field since the last century [1]. The influence of land use and land cover changes is one of the most sensitive
indicators of the relationship between human activities and natural environment. The impact of land use
changes on erosion processes has been investigated by many authors but there is still unclear relationship
between erosion and land use [3]. Because the practical measurement of erosion processes is difficult and
time consuming or even impossible (especially if we want to consider different land use changes), the
modelling of erosion processes can be very helpful to estimate the intensity of processes at different scales
and different type of land cover [6].

The physical-based models calculate soil erosion through mathematical and physical equation, and the
models are able to estimate the real processes more accurate [2]. Benefit of Erosion-3D model is possibility
to model real erosion processes for single extreme rainfall event.

2 METHODS
The physically-based EROSION-3D model has been developed since 1995 by Michael von Werner at the
Department of Geography at the Free University of Berlin (Werner, 2006). The model represent a useful
tool for estimating erosion processes caused by natural rainfall. And it simulates the amount and the
direction of overland flow and characteristics (deposition, sediment volume, sediment concentration, total
erosion, net erosion, etc.) in two possibilities, i.e. parameters related to area and parameter related to
cross-section of flow.

Because the EROSION-3D model has been developed analysed and validated in Germany, the soil
system used in E-3D is based on the classification which is used there (fourth edition of the Bodenkundliche
Kartieranleitung). In Slovakia USDA classification system is established and that’s why the overplot KA4
textural triangle with USDA textural triangle was necessary to create. Based on overplotted triangle
(Fig. 1) every soil type of KA4 classification within the USDA classification of soil types was quantified.

3 INPUT DATA AND STUDY SITE
The E-3D model requires three input parameter, i.e. relief parameter in a form of a square grid (in our
study digital elevation model with spatial resolution 10 · 10m provided by Esprit spol. s r.o. in 2005),
precipitation and soil parameters. For the calculations one of the most extreme rainfall event from the
time period 1995-2017 was chosen. The extreme rainfall event had the rain amount 16.3 mm per only 20
minutes occurred during the time period 1995-2017. The soil input parameter were taken from parameter
catalogue established for Slovak soil system [5] and are summarized in (Fig. 3). In order to estimate the
variability of the soil erosion processes seven scenarios of the most unstable soil input parameter were
considered, i.e. initial soil moisture for past (sugar beets) and present (silage corn) land use.

The small catchment Turá Lúka situated in the Myjava Hill Land of western part of Slovakia, draining
approximately 0.3 km2 have been used in this study (Fig. 4). In the middle of the field a permanent
gully with the length about 300m is located. The area is represented by continental climate, warm and
moderately humid with warm summer and mild winter. The mean annual precipitation is between 650 and
700mm (1981-2015) and the mean annual maximum and minimum temperature in the area are +19 °C
(July and August) and -0.5 °C (January). In the area is the dominant soil threat water erosion and quick
runoff response.

4 RESULTS
In the study we compared the evaluation between past and present crop management using the physically
based E-3D model. The calculation and analysing of soil erosion was based on seven scenarios of initial
soil moisture, for two different crop types - silage corn and sugar beet. The results show, that the erosion
processes are more intensive for silage corn than for sugar beet. In the case of sugar beet, the net-erosion is
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ranging from very low value, i.e. 0.002 tons per hectare (29 % of init. soil moist.) to 0.126 tons per hectare
(42.57% of init. soil moist.), and the silage corn land cover type reach the greater value, i.e. from 0.004
tons per hectare (26% of init. soil moist.) to 0.202 tons per hectare (39.39 % of initial moisture).

(Fig. 6) displays the results calculated for extreme rainfall event and seven initial soil moisture scenarios.
The model wasn’t able to calculate any processes, until the initial soil moisture reached 29 % (sugar beet)
and 26% (silage corn). Before these values, the whole amount of rain was saturated in the catchment.
That’s why there are different between soil initial moisture, i.e. for sugar beet is ranging from 29% to
42.59% and for silage corn is ranging from 26 % to 39.59%. Also the relationship between soil moisture,
total runoff and net erosion is very high for both type of land cover. The high correlations were confirmed
by polynomial function and correlation of determination on (Fig. 7) and (Fig. 8) with correlation coefficient
R > 0.99, significant with p < 0.05.

The model outputs (Fig. 5) present intensity of net-erosion (difference between total erosion and
deposition). It is obvious that the intensity of net erosion is very high in the middle of the catchment. In
this part of catchment are located the permanent gully and intermittent stream. Erosion processes are
higher in the case of silage corn that mean the sugar beet has a bigger protective effect against erosion
processes.

5 CONCLUSION
The main scope of the article was evaluation the variability of the soil erosion processes between two
different management practices in the Myjava Hill Land. The vulnerability of the Myjava Hill land thanks
to intensive erosion processes, e.g. rill and gully erosion, was confirmed by our results. Scenarios of initial
moisture show us the sensitivity of the model to this parameter and because the initial soil moisture
is very variable in the field, it is very useful to create a scenarios, especially if they are based on real
field measurements. Our results show a strong dependence between the initial soil moisture and erosion
processes. We can conclude that, sugar beet has a better protective effect than silage corn, which was
confirmed by model�s outputs and also by polynomial function with high correlations between the values.
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Figures

Fig. 1 Overplotted triangle USDA classification and KA4 classification.

Fig. 2 Characteristic of extreme rainfall event during time period 1995-2017.
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Fig. 3 Summary of soil input parameters to EROSION-3D model.

Fig. 4 Location of the study area.
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Fig. 5 The intensity of the net-erosion in the study area of Turá Lúka.

Fig. 6 Results from the EROSION-3D model for sugar beet and silage corn.
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Fig. 7 The regression analysis between initial soil moisture, total runoff and net erosion for sugar beet.

Fig. 8 The regression analysis between initial soil moisture, total runoff and net erosion for silage corn.
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ODHAD ODNOSU PÔDY VODNOU ERÓZIOU
V POVODÍ RIEKY NITRICE, SLOVENSKO

ESTIMATE OF SOIL LOSS BY WATER EROSION IN THE NITRICA
RIVER CATCHMENT, SLOVAKIA

Jakub Pagáč*,1, Zlatica Muchová1

Abstrakt
Odhad intenzity vodnej erózie je dôležitý nástroj v plánovaní a udržiavaní pôdnych a vodných zdrojov.
Univerzálna rovnica straty pôdy bola aplikovaná na povodí rieky Nitrica odvodňujúceho 318 km². Odhad
vypočítanej vodnej erózie v území (vrátane faktorov C a P) je 19807 t·ha-1·rok-1. Odhad erózie na ornej
pôde, pokrývajúcej 48 % územia, je 11203 t·ha-1·rok-1. Odhad erózie na pozemkoch so sklonom väčším ako
12° je 6950 t·ha-1·rok-1 na výmere 3030 ha. Svahy so sklonom nad 12°, na ktorých sa prejavuje erózia sa
neustále využívajú ako orná pôda na výmere 224 ha. Na základe výsledkov možno usúdiť, že aplikovaním
správnych delimitačných kritérií by bolo možné zníženie intenzity vodnej erózie v území o 1637 t·ha-1·rok-1.

Klíčová slova
Vodná erózia, využívanie krajiny, USLE, GIS, povodie rieky Nitrica, Slovensko

Abstract
Estimate of water erosion intensity is an important tool in planning and maintaining soil and water
resources. The universal soil loss equation was applied to the Nitrica catchment draining 318 km². Estimate
of calculated water erosion in the area (including Factors C and P) is 19807 t·ha-1·year-1. Estimation of
arable erosion, covering 48 % of the area, is 11203 t·ha-1·year-1. Estimation of erosion on land with a slope
greater than 12° is 6950 t·ha-1·year-1 per area of 3030 ha. Terrain with a slope above 12°, which are all
along used as arable land on a area of 224 ha. On the basis of the results it can be allege that by applying
the correct delimitation criteria it would be possible to reduce the intensity of water erosion in the area
by 1637 t·ha-1·year-1.
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Water erosion, land-use, USLE, GIS, Nitrica river catchment, Slovakia
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1 ÚVOD
Podľa Antala, Streďanského [1] neexistuje prirodzený pôdny povrch, ktorý by nebol ohrozený pôdnou
eróziou. Pôdna erózia je prirodzene sa vyskytujúci proces, ktorý ovplyvňuje všetky formy krajiny. V pôdo-
hospodárstve sa erózia pôdy vzťahuje na odlievanie povrchovej vrstvy poľa prírodnými fyzickými silami
vody a vetrom alebo prostredníctvom síl spojených s poľnohospodárskymi činnosťami, ako je obrábanie
pôdy [2].

Klasifikácia erózie je založená na rôznych kritériách. Najpoužívanejšou klasifikáciou erózie pôdy je podľa
činiteľa (vodná, veterná, ľadovcová, snehová, zemná, antropogénna erózia), formy (plošná, výmoľová,
prúdová, posuvná, prachová erózia), a intenzity (škodlivá, vyrovnaná, neškodná erózia) [3, 4].

Medzi najpoužívanejšie metódy výpočtu odnosu pôdy eróznou činnosťou vody patrí Wischmeier-Smith-
ova univerzálna rovnica straty pôdy [5, 6]. Tiež známa aj pod skratkou USLE (Universal Soil Loss
Equation). Vyvinutie univerzálnej rovnice straty pôdy je považované za jeden z najvýznamnejších počinov
dvadsiateho storočia v oblasti ochrany pôdy a vody [7]. V podmienkach Slovenska je najviac ohrozená pôda
procesmi degradácie vodnou eróziou. Rozsah erodovanosti (straty pôdy) je rozdelený do štyroch kategórií
(žiadna až slabá, stredná, vysoká a extrémna erodovanosť). Až 44 % poľnohospodárskej pôdy (1 066 088 ha)
je zaradená do strednej až extrémnej straty pôdy. Údaje potenciálnej vodnej erózie poľnohospodárskych
pôd na Slovensku [8] sú v kategórii strednej 9,5%, vysokej 14,6 % a extrémnej 19,8 % erodovateľnosti.

Cieľom príspevku je stanovenie intenzity vodnej erózie univerzálnou rovnicou straty pôdy v povodí
rieky Nitrica. Z výpočtu hodnôt straty pôdy v modelovom povodí vyhodnotíme dodržanie protieróznych
delimitačných kritérií podľa platných noriem.

2 MATERIÁL A METÓDY

Popis modelového územia
Rieka Nitrica (známa u miestnych obyvateľov aj ako Belanka) sa nachádza v severnej časti západného
Slovenska. Povodie prechádza cez dva kraje (Trenčiansky a Žilinsky), piatimi okresmi (Bánovce nad
Bebravou, Ilava, Partizánske, Prievidza a Žilina) a plocha povodia je tvorená 52 katastrálnymi územiami.
Vodný tok tvorí rozbiehavú riečnu sieť, je pravostranným prítokom rieky Nitra s dĺžkou 51,4 km a plochou
povodia 318,5 km2. Prítoky Nitrice sú Škrípsky potok, Jasenina, Šindeliarska, Nevidzianka, Sečiansky
potok, Dlžínsky potok (ľavostranné prítoky) a Krstenica, Bystrička, Rudnianka, Rokoška, Diviacky potok,
Sučiansky potok, Čihoc, Hradištnica (pravostranné prítoky). Povodie toku spadá do geologického celku
Strážovské vrchy a je tvorené členitým vrchovinovým terénom s priemerným sklonom 27,5 % a prevýšením
v rozmedzí od 185 m n. m. do 1213 m n. m. Strážovské vrchy sú súčasťou jadrových pohorí premenenými
(ruly, svory, amfibolity, migmatity) a magmatickými horninami (žula, granodiority, diority) [9]. Z hľadiska
klimatických pomerov patrí povodie do miernej klimatickej oblasti, okrsku mierne teplého, vlhkého
s chladnou až studenou zimou (dolinový/kotlinový) s priemernými teplotami v januári -3 °C a v júli 16 °C.
Severno-západná hornatá časť patrí do mierne teplého okrsku, vlhkého vrchovinového s priemernými
teplotami v januári -5 °C a v júli okolo 13 °C [10]. Počet letných dní (teplota nad 25 °C) v roku je 50
a menej. Dlhodobá ročná priemerná teplota za obdobie 1992 – 2016 je 9,81 °C a priemerný ročný úhrn
zrážok je 632 mm. Oblasť v údolí rieky je typicky poľnohospodárska, s narastajúcou svahovitosťou majú
vysoké zastúpenie trávnaté porasty a lesy.

Popis podkladov a postupov
Pre vymedzenie záujmového územia a stanovenie vstupov na výpočet intenzity vodnej erózie pre povodie
rieky Nitrica boli použité podklady: polohopisná mapa VKM (vektorová katastrálna mapa), základná mapa
1:10000, georeferencované ortofotomapy, povodia hlavných tokov 1:1000000, geologická mapa Slovenska
1:50000, aktualizovaná mapa BPEJ; vodohospodárska mapa 1:50000, mapa faktora R pre SR.

Hranica povodia rieky Nitrica bola určená na základe digitálneho modelu reliéfu (DMR) vytvoreného zo
základnej mapy Slovenskej republiky mierky 1:10000. Pri tvorbe DMR bola použitá interpolačná metóda
s rozlíšením rastra 5 ⇥ 5 m. Na tvorbu mapy súčasného využitia krajiny (SVK) bola použitá VKM.
Katastrálna mapa je polohopisná mapa veľkej mierky, ktorá zobrazuje všetky nehnuteľnosti a katastrálne
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územia evidované v katastri vo vrstvách KATUZ, KLADPAR, LINIE, POPIS, TARCHY, ZAPPAR,
ZNACKY, ZUOB, OBVODOKO, OBVODPPU.

Pre analýzu eróznej ohrozenosti pôd vodnou eróziou bol použitý ArcGIS software. Bola použitá
modifikovaná rovnica USLE autorov Wischmeira, Smitha [5]. Faktor dĺžky a sklonu svahu bol nahradený
LS faktorom.

Na určenie R faktora boli použité hodnoty s ombrografických záznamov [11], ktoré boli spracované vo
forme mapy R pre celé územie SR [12]. Hodnota R faktora bola použitá v rozmedzí 12,5 – 17,5.

K jednotlivým pôdam v modelovom území bol použitý rozsah hodnoty K faktora podľa hlavných
pôdnych jednotiek [11]: 0,13 – 0,72.

Pre výpočet LS faktora sme brali do úvahy aj bariéry, ako: vodné toky, cesty, zastavané plochy, pásy
nelesnej drevinovej vegetácie a lesy. Hodnota topografického faktora bola 0 – 385 s priemernou hodnotou
17,5.

Hodnoty C faktora pre jednotlivé prvky druhotnej krajinnej štruktúry boli prebraté od Aleny [13]:
0,005 pre trávnaté porasty; 0,45 pre ovocné sady; 0,40 – 0,45 pre orné pôdy; 0,45 pre záhrady; 0,80 pre
vinič a poľné cesty; 0,50 pre nelesnú drevinovú vegetáciu.

Pri určení faktora P bola zvolená hodnota 1.
Od sklonu svahu závisia delimitačné kritéria pre rozhraničenie lesnej a poľnohospodárskej pôdy. Boli

použité kritéria pre delimitáciu pôdneho fondu z hľadiska protieróznej ochrany podľa STN 75 4501 [1].
Boli vymedzené lokality, ktoré nespĺňajú delimitačné kritériá, tj. lokalita ornej pôdy na svahoch väčších
ako 12° a lokality trvalých trávnatých porastov nad 20°. Následne bol realizovaný výpočet odnosu pôdy
po zmene druhov pozemkov podľa delimitačných kritérií.

3 VÝSLEDKY A DISKUSIA
Najväčšie zastúpenie v analyzovanej oblasti majú lesné pozemky s percentuálnym podielom 48% orné
pôdy (22%), trvalé trávnaté porasty (TTP) (13%), ovocné sady a zastavaná plocha (po 8%), ostatná
plocha (1 %) a vodná plocha (pod 1 %) (Obr. 4). Bola vytvorená mapa vypočítanej intenzity vodnej erózie
berúca ohľad na súčasné využívanie krajiny (Obr. 1).

Podľa viacerých zdrojov [1, 4, 14] možno predpokladať, že z hľadiska náhrady pôdy jej tvorbou sa
škodlivo prejavuje odnos vo výške 0,13 mm, čo predpokladá 1500 kg·ha-1·rok-1, tzn. 1,5 t·ha-1·rok-1.

V (Tab. 1) uvádzame štatistiku hodnôt straty pôdy. Na základe výsledkov vyplýva napr., že z plochy
ornej pôdy modelového územia na výmera 4040 ha možno predpokladať odnos pôdy o hodnote 18 708
t·ha-1·rok-1, čo predstavuje zhruba 1,6 m pôdy z 1 ha. Na 69% modelového územia (Tab. 2) na sklone
menšom ako 12° predpokladáme odnos pôdy 16985 t·ha-1·rok-1, čo predstavuje zhruba 1,5 m pôdy z 1 ha.

Tab. 1 Vypočítaná intenzita vodnej erózie v modelovom povodí
Strata pôdy
[t·ha-1·rok-1]

Výmera
[ha]

Výmera
[%]

Stredná hodnota
[t·ha-1·rok-1]

Vypočítaná strata
pôdy [t·ha-1·rok-1]

Vypočítaná strata
pôdy [%]

< 10 9152,05 93,58 1,023 9360,16 37,91
10 – 20 400,10 4,09 13,900 5561,37 22,52
20 – 30 101,30 1,04 24,158 2447,25 9,91
30 – 50 59,51 0,61 37,794 2248,96 9,11
50 – 100 59,79 0,61 67,849 4056,50 16,43
100 – 280 7,57 0,08 132,862 1005,10 4,07
280 > 0,04 0,00 316,326 11,86 0,05
Spolu 9780,35 100,00 24691,19 100,00
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Tab. 2 Vypočítaná intenzita vodnej erózie v modelovom povodí vztiahnutá k druhom pozemkov
Strata pôdy
[t·ha-1·rok-1]

Výmera
[ha]

Výmera
[%]

Stredná hodnota
[t·ha-1·rok-1]

Vypočítaná strata
pôdy [t·ha-1·rok-1]

Vypočítaná strata
pôdy [%]

orná pôda 4040,99 41,32 4,629 18706,58 75,76
vinič 10,08 0,10 12,016 121,15 0,49
záhrada 33,61 0,34 12,168 408,90 1,66
sad 138,39 1,42 6,462 894,34 3,62
TTP 5557,28 56,82 0,821 4560,23 18,47
Spolu 9780,35 100,00 24691,19 100,00

Tab. 3 Vypočítaná intenzita vodnej erózie v modelovom povodí vztiahnutá k sklonu územia v stupňoch
Strata pôdy
[t·ha-1·rok-1]

Výmera
[ha]

Výmera
[%]

Stredná hodnota
[t·ha-1· rok-1]

Vypočítaná strata
pôdy [t·ha-1·rok-1]

Vypočítaná strata
pôdy [%]

< 12 6749,83 69,01 2,516 16984,67 68,79
12 – 20 2224,85 22,75 2,332 5187,52 21,01
> 20 805,67 8,24 3,127 2519,00 10,20
Spolu 9780,35 100,00 24691,19 100,00

Z (Tab. 1) až (Tab. 3) možno konštatovať, že predpokladaná strata pôdy je prevažne zastúpená na
ornej pôde (76 %) a na TTP (18 %). Alarmujúce je zistenie, že erózia sa prejavuje aj na sklonoch väčších
ako je 120, kde sa už predpokladá využívanie agrotechnicky správnych postupov. zaujímavé je zistenie, že
aj na základe existujúcich delimitačných kritérií existujú v modelovom území plochy, kde tieto kritériá nie
sú dodržané. Zistili sme, že výmera modelového územia 224,48 ha so sklonom väčším ako 12° sa využíva
ako orná pôda. Tieto plochy by podľa delimitačných kritérií by mali byť zatrávnené. A aj, že výmera
556,51 ha so sklonom väčším ako 20° sa využíva buď ako orná pôda alebo trvalé trávne porasty. Tieto
plochy by mali byť delimitované do lesných plôch.

V modelovom území boli tieto nedelimitované plochy priestorovo identifikované a následne boli na
základe správnych protieróznych delimitačných kritérií preklasifikované. Opätovne bola vypočítaná strata
pôdy. V (Tab. 4) uvádzame prehľad výsledkov.

Tab. 4 Vypočítaná intenzita vodnej erózie v modelovom povodí vztiahnutá k druhom pozemkov po
aplikovaní delimitačných kritérií

Strata pôdy
[t·ha-1·rok-1]

Výmera
[ha]

Výmera
[%]

Stredná hodnota
[t·ha-1·rok-1]

Vypočítaná strata
pôdy [t·ha-1·rok-1]

Vypočítaná strata
pôdy [%]

orná pôda 3816,51 41,32 4,629 17667,41 76,50
vinič 10,08 0,10 12,016 121,15 0,52
záhrada 33,61 0,34 12,168 408,90 1,77
sad 138,39 1,42 6,462 894,34 3,87
TTP 4879,09 56,82 0,821 4003,72 17,34
Spolu 3816,51 100,00 23095,52 100,00

Možno konštatovať, že „iba“ aplikáciou správnych, normou stanovených, delimitačných kritérií (zme-
nením druhov pozemkov) na výmere 781 ha je možné znížiť hodnotu straty pôdy o 1596 t·h-1·rok-1, čo
predstavuje cca 138 mm pôdy z 1 ha.

4 ZÁVER
Univerzálna rovnica straty pôdy bola aplikovaná na povodí rieky Nitrica v 52 katastrálnych územiach
na výmere 9780 ha. Hodnota R faktora bola použitá v rozmedzí 12,5 – 17,5. Podľa hlavných pôdnych
jednotiek boli použité hodnoty K faktora v rozpätí 0,13 – 0,72. S využitím bariér (za ktoré boli považované:
vodné toky, cesty, zastavané plochy, pásy nelesnej drevinovej vegetácie a lesy) boli vypočítané hodnoty
LS faktora v rozpätí 0 – 385 s priemernou hodnotou 17,5. Hodnoty C faktora pre jednotlivé prvky
druhotnej krajinnej štruktúry boli použité: 0,005 pre trávnaté porasty; 0,45 pre ovocné sady; 0,40 – 0,45
pre orné pôdy; 0,45 pre záhrady; 0,80 pre vinič a poľné cesty; 0,50 pre nelesnú drevinovú vegetáciu. Pri
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určení faktora P bola zvolená hodnota 1. Od sklonu svahu závisia delimitačné kritéria pre rozhraničenie
lesnej a poľnohospodárskej pôdy. Boli vymedzené lokality, ktoré nespĺňajú delimitačné kritériá. Odhad
vypočítanej vodnej erózie v modelovom území je 24691 ·h-1·rok-1 so strednou hodnotou 85 t·h-1·rok-1.
Odhad erózie na ornej pôde, ktorá pokrýva 48 % územia je 18706 t·ha-1·rok-1. Odhad erózie na pozemkoch
so sklonom väčším ako 120 je 16985 t·ha-1·rok-1 na výmere 4041 ha. Zistili sme, že delimitačné kritériá
nie sú aplikované na výmere 781 ha. Správnou realizáciou delimitačných kritérií by bolo možné zníženie
intenzity vodnej erózie v modelovom území cca o 1596 t·h-1·rok-1.
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Obrázky

Obr. 1 Intenzita vodnej erózie v modelovom povodí
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UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ PROGRAMU UNCE
RESERVOIR PRO STANOVENÍ ZABEZPEČENOSTI

POŽADOVANÉHO ODTOKU

USER INTERFACE UNCE REASERVOIR SOFTWARE FOR
DETERMINING RELIABILITY FOR A REQUIRED OUTFLOW

Stanislav Paseka*,1

Abstrakt
Na mnoha oblastech České republiky dochází k poklesu hodnot dlouhodobých průměrných průtoků a také
k poklesu vydatnosti podzemních vod. To potvrzují především roky 2015 a 2017, které byly v České
republice extrémně suché. Je zřejmé, že změna klimatu negativně ovlivňuje řízení vodních zdrojů. Omezená
dostupnost vodních zdrojů vyžaduje přípravu nových adaptačních opatření na změnu klimatu. Hlavním
cílem článku je ukázat uživatelské rozhraní programu UNCE RESERVOIR, který umožňuje provádět
výpočet hydrologické zabezpečenosti odtoku vody z nádrže v podmínkách nejistot a rovněž zavádět ztráty
vody z nádrže. V článku bude představeno a popsáno, jak správně ovládat uživatelské rozhraní k získání
správných výsledků hydrologické zabezpečenosti. Program užívá typ zabezpečenosti podle trvání.

Klíčová slova
Zabezpečenost podle trvání, simulační model nádrže, nejistoty, ztráty vody, program UNCE RESERVOIR

Abstract
In many regions of the Czech Republic we see a decline in values of the long term mean flows in rivers
as well as yield of groundwater sources. This is confirmed mainly by the years 2015 and 2017 that were
considered as extremely dry. There is certain that climate change negatively affects water resources
management. The limited availability of water resources in requires preparing a new climate change
adaptations. The main target of the article is to show the user interface UNCE RESERVOIR software
that allows calculating hydrologic reliability for a required outflow from the reservoir under conditions
of uncertainty of input data and also includes water losses from the reservoir. It will be presented and
described in the article how to control the user interface to obtain correct results of hydrologic reliability.
The software uses the formula for the calculation of temporal reliability.

Keywords
Temporal reliability, reservoir simulation model, uncertainties, water losses, UNCE RESERVOIR software
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1 ÚVOD
Změna klimatu je v posledních několika letech jasně pozorována i na území České republiky. Napříč celou
republiku zaznamenáváme častější výskyty sucha, vlny veder, vyšší teploty, mírnější zimy a pokles sněhové
pokrývky. Budoucí vývoj klimatu z pohledu zvýšení teploty, četnosti a délky suchých období není příliš
optimistický.

Roční úhrn srážek je téměř neměnný, ale pozorujeme změny v rozložení během roku. Zaznamenáváme
pokles v počtu srážkových dnů, což má za následek nárůst období výskytů sucha, které se střídají s kratšími,
ale intenzivnějšími srážkami. Tyto srážky, především v období sucha, mají velmi nízký efekt na retenci
vody v krajině. Naopak mají značný vliv na lokální povodně. Voda rychle odtéká z krajiny a za několik
dní je situace stejná jako před srážkami. Je rovněž pozorován nepříznivý vývoj stavu podzemních vod,
který se dlouhodobě zhoršuje.

Z pohledu vodohospodáře dochází k poklesu vydatnosti povrchových a podzemních vod. V mnoha
profilech dochází ke snížení průtoků ve vodních tocích a k ohrožení zabezpečenosti ekologických průtoků.
Faktem je, že právě vodní toky pod vodohospodářskými nádržemi, které mimo jiné dokáží zachytit
zmiňovanou rychle odtékající vodu, kterou poté mohou hospodárně využívat, jsou díky zásobní funkci
nádrží nalepšovány a tím částečně eliminují dopady hydrologického sucha v krajině.

Na výše zmíněnou problematiku reagovala Vláda České republiky, která v roce 2015 schválila dokument
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR [4]. Tuto strategii, která představuje národní
adaptační strategii ČR a zhodnocuje pravděpodobné dopady změny klimatu včetně návrhů konkrétních
adaptačních opatření, připravilo Ministerstvo životního prostředí. Zmíněný dokument počítá s opatřeními
vedoucí k šetření pitné vody, zadržování vody v krajině, ale také například uvažuje se zvyšováním
spolehlivosti stávajících nebo plánovaných vodních nádrží. Ve stejném roce byl dále připraven projekt
meziresortní komisí VODA-SUCHO s názvem Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů
sucha a nedostatku vody [3], který byl ten samý rok schválen vládou. V roce 2017 pak vláda schválila
Národní akční plán adaptace na změnu klimatu [2], který je implementačním dokumentem Strategie
přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR [4].

Přesnost vodohospodářských výpočtů, potažmo přesnost provozu nádrží ovlivňuje vodohospodářské
řešení nádrže v podmínkách neurčitosti, resp. nejistot. V současné praxi stále přetrvávají vodohospodářské
výpočty převážně v deterministickém řešení bez zavádění nejistot. Zavedení těchto nejistot může mít vliv
na výsledky, protože při deterministickém řešení nastává značná ztráta přesnosti na úkor jednoduchosti
řešení. Doporučením a trendem dnešní doby je řešit problémy stochasticky, resp. pravděpodobnostním
řešením.

V dnešní době koncepci nejistot lze vnímat jako nejistotu, riziko nebo nejistotu měření. Nejistoty
byly prvně popsány v práci Knightiho [9]. Nejistoty aplikované do hydrologie byly charakterizovány tzv.
metodou GLUE [1]. Následovalo mnoho publikací zabývajících se danou problematikou. Nejistoty měření
se ale do běžné praxe kalibračních laboratoří dostaly až roku 1990 vydáním dokumentu WECC 19/90
Západoevropským kalibračním sdružením, který definuje předpisy pro nejistoty. Poté následovala Směrnice
pro vyjadřování nejistoty při měření [5], ve které je popsána samotná definice a teorie nejistoty měření.
Dalším dokumentem je např. ISO GUM Suppl. 1 [7], který se věnuje distribuci a propagaci nejistot měření
využitím simulace Monte Carlo.

Článek si klade za cíl představit druhou část uživatelského rozhraní programu UNCE RESERVOIR.
První část, která slouží k výpočtům zásobního objemu nádrže s uvažováním ztrát vody z nádrže a nejistot
vstupujících do řešení byla představena v článku [13]. Druhá část umožňuje provádět výpočet hydrologické
zabezpečenosti odtoku vody z nádrže s uvažováním ztrát vody z nádrže a nejistot.

2 PROGRAM UNCE RESERVOIR
Program umožňuje výpočet zásobního objemu nádrže a výpočet hydrologické zabezpečenosti odtoku vody
z nádrže v podmínkách nejistot a rovněž zavádět ztráty vody z nádrže. Aplikováním metody Monte Carlo
jsou nejistotou zatížena vstupní hydrologická, morfologická a provozní data vodohospodářského řešení
nádrže. Princip zavádění těchto nejistot byl popsán např. v článcích [11, 12 a 14]. Základem simulačního
modelu nádrže je upravená rovnice nádrže v součtovém tvaru převedená do následující nerovnosti [15].
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Tato nerovnost tvoří základ pro výpočty hydrologických zabezpečeností.
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kde k je počet všech měsíců v řešeném období.

Instalace a spuštění programu UNCE RESERVOIR bylo popsáno v článku [13].

3 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ PROGRAMU
UNCE RESERVOIR

Vstupy
Uživatel musí vyplnit nebo načíst všechny nabízené vstupy, kterými jsou reálna řada průměrných měsíčních
průtoků, batygrafické křivky nádrže, velikosti měsíčních výparů a průsak tělesem hráze. Po zadání těchto
hodnot může přistoupit k záložce výpočet.

Výpočet
V okně výpočet uživatel zadává nalepšené odtoky, velikosti objemů nádrže a taky si volí, zda chce počítat
s nejistotami. Pokud uživatel zvolí volbu s uvažováním nejistot, tak si může dále vybrat, na kterých
vstupech bude nejistota uplatněna a také si zvolí velikosti daných nejistot a libovolný počet opakování.
Nakonec tlačítkem SPUSTIT VÝPOČET proběhne výpočet zabezpečeností nádrže a po proběhnutí
výpočtu uživatel může přejít k záložce výsledky.

Výsledky
Uživatel má možnost v okně výsledky načíst tabulku s údaji o počtu poruchových měsíců, velikostí poruch
a zabezpečeností. Také si uživatel může vypsat základní statistické charakteristiky jako je střední hodnota,
směrodatná odchylka, koeficient variace a koeficient asymetrie. Samozřejmě nechybí ani výsledná tabulka
zásobních objemů za vyhodnocované období. Tuto tabulku lze vykreslit v podobě grafu plnění a prázdnění
nádrže pro libovolný počet opakování. Všechny vypočtené hodnoty lze exportovat do excelu pro případnou
další práci s dosaženými výsledky. Vykreslený graf lze uložit jako obrázek. Tyto popsané výsledky lze
zobrazit ve variantě bez ztrát vody z nádrže nebo se ztrátami.

V tomto příspěvku je výpočet pouze s fiktivními daty za účelem prezentace programu a ne za účelem
konkrétních výsledků.
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4 ZÁVĚR
Vytvořené uživatelské rozhraní k programu UNCE RESERVOIR umožňuje uživateli jednoduše pracovat
s daným programem, jinými slovy lze přehledně a lehce načítat nebo zadávat jednotlivé vstupy pro výpočet
jak zásobního objemu nádrže, tak hydrologické zabezpečenosti nádrže v podmínkách nejistot se zaváděním
ztrát vody z nádrže. Uživatelské rozhraní umožňuje měnit parametry výpočtu, velikosti požadovaných
odtoků pro jednotlivé měsíce, počty opakování výpočtu, samotné velikosti nejistot včetně volby vstupů,
u kterých mají být nejistoty uplatněny. Získané výsledky lze načítat do tabulek, které lze exportovat do
excelu. Výsledky je možné vykreslit i graficky a uživatel si může dohledat např. detailní průběhy v málo
vodném období, které lze ukládat jako obrázek. Uživatel může rychle měnit vstupní parametry výpočtu
a opakovaným řešením analyzovat změny zásobních objemů nádrže nebo hydrologických zabezpečeností
včetně statistických charakteristik. Tento program je moderním nástrojem sloužícím pro vodohospodářská
řešení v podmínkách nejistot. Může být využíván pro výpočty stávajících nádrží a jejich následnou adaptaci
na aktuální podmínky a změnu klimatu například revizí manipulačních řádů nebo pro různá testování ve
výhledových profilech připravovaných nádrží.

Poděkování
Tento příspěvek je výsledkem specifického výzkumu FAST-J-17-4214 „Nové pojetí ekonomického návrhu
nádrže v podmínkách hlubokých nejistot s použitím multikriteriální optimalizace“.
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Obrázky

Obr. 1 Všechny vstupní veličiny.
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Obr. 2 Vyplnění okna výpočet před spuštěním výpočtu.

Obr. 3 Okno s načtenými výsledky včetně vykresleného grafu plnění a prázdnění nádrže.

761



Juniorstav 2018

POUŽITELNOST EKOTOXIKOLOGICKÝCH
BIOTESTŮ PRO VODNÉ VÝLUHY DŘEVNÍCH

MATERIÁLŮ

USABILITY OF ECOTOXICOLOGICAL BIOASSAYS FOR AQUEOUS
LEACHATES OF WOOD-BASED MATERIALS

Kateřina Schrimpelová*,1

Abstrakt
Dřevní štěpka je perspektivním materiálem náplně denitrifikačních bioreaktorů, in situ technologie pro
snižování vysokých koncentrací dusičnanů na odtoku ze zemědělských ploch. Negativní vlastností těchto
bioreaktorů je ale nadměrné vyluhování organických látek z náplně, zejména v náběhové fázi, které může
nepříznivě ovlivnit citlivý akvatický ekosystém. Článek diskutuje použitelnost různých metod zjištění
ekotoxicity u vodných výluhů dřevních materiálů. V rámci výzkumu byla testována ekotoxicita výluhů
dřevní štěpky z různých druhů dřevin na organismech zastupujících odlišné trofické úrovně. Současně
s ekotoxikologickými biotesty byly také prováděny chemické analýzy výluhů, zaměřené zejména na organické
látky. Výsledky poukazují na rozdíly mezi testovacími organismy i studovanými materiály.

Klíčová slova
Ekotoxikologické biotesty, denitrifikační bioreaktory, dřevní štěpka, výluh, organické látky

Abstract
Woodchips are one of the most promising fill medium for denitrifying bioreactors, an in situ technology
aimed at lowering high nitrate concentrations in agricultural runoff. A negative effect of the bioreactors
is excessive leaching of organics from bioreactor fill media, especially in the start-up phase, which can
affects the sensitive aquatic ecosystem adversely. The paper discusses usability of different methods of
ecotoxicological determination for aqueous wood-based material leachates. The aim of research was the
testing of woodchip leachate ekotoxicity on organisms represents different trophic levels. Simultaneously,
the chemical parameters of leachates were determined, especially organic substances. Results point out
differences between testing organisms and studied materials.

Keywords
Ecotoxicological bioassays, denitrifying bioreactor, woodchips, leachate, organic substances
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1 ÚVOD
Zemědělská činnost, jako je například aplikace hnojiv, je jedním ze zdrojů dusičnanů dostávajících se do
podzemních i povrchových vod. Jedním z potenciálních řešení, je snižování koncentrace dusičnanů pomocí
denitrifikačních bioreaktorů. Tyto bioreaktory mají formu lože, nebo clony a jsou vyplněnyin-situ, tedy
přímo na odtoku ze zemědělských ploch, ještě před jejich vstupem do povrchových vod [1].

Vody bohaté na dusičnany protékají náplní bioreaktoru, která poskytuje organický uhlík potřebný
pro průběh denitrifikace uvolňující se vlivem rozkladu. Po průtoku bioreaktorem voda zbavená dusičnanů
odtéká do recipientu. Tato metoda je již řadu let používána v zahraničí, především v Kanadě, USA a na
Novém Zélandu [2]. Výhodou použití denitrifikačních bioreaktorů jsou nízké pořizovací náklady, minimální
údržba a provozní náklady, dlouhá životnost, malý zábor orné půdy. Na některých lokalitách v USA
jsou tyto bioreaktory provozovány již více než 15 let bez výrazných zásahů a s původní náplní a stále
dosahují vysokých denitrifikačních rychlostí. Oproti jiným přirozeným způsobům čistění odpadních vod
jsou schopny odstranit až 99 % dusičnanů [3].

Pro denitrifikační bioreaktory jsou využívány náplně z různých materiálů. Hlavními kritérii pro výběr je
obsah dostupného organického uhlíku, dobrá hydraulická vodivost, nízké pořizovací náklady a dostupnost
v lokalitě. Jako nejvhodnější se ukazují dřevní materiály (štěpka, hobliny, piliny, kůra), zejména proto, že
jsou běžně dostupné za nízkou cenu, mají vysokou hydraulickou vodivost a poměr C:N. Jiné než dřevní
materiály sice mohou mít vyšší denitrifikační schopnosti, ale časem se může snižovat jejich hydraulická
vodivost a obvykle vykazují vyšší vyluhování nežádoucích látek [3].

Toxicita dřevních výluhů
Ačkoli jsou denitrifikační bioreaktory v zahraničí relativně dlouho používány, je zde stále několik nevyřeše-
ných problémů, jako je například nadměrné vyluhování organických látek během náběhové fáze bioreaktoru
[3], které při vtoku do recipientu mohou způsobit kyslíkový deficit [2]. Některé organické látky uvolněné
z náplně bioreaktoru také mohou vykazovat toxické účinky na vodní organismy [4]. Malá et al. [5] zjistili
nadměrné vyluhovaní organických látek při zprovoznění laboratorních kolon simulujících denitrifikační
bioreaktory, naplněných materiály na bázi dřeva. Ke snížení a ustálení vyluhovaných látek došlo po
několika týdnech provozu bioreaktoru. Složení výluhů závisí na sktruktuře, stejně jako na fyzikálních
a chemických vlastnostech druhů dřevin.

Dřevní hmota obsahuje ve vodě dobře rozpustné fenolické sloučeniny, převážně hydrolyzovatelné taniny
nebo elagitaniny, jako například estery a kyselinu gallovou. Některé z organických sloučenin v dřevních
výluzích, jako jsou taniny, ligniny, fenoly, tropoloniny a kyseliny obsažené v pryskyřicích, se mohou
podílet na toxicitě výluhu [6]. Fenoly a terpenoidy, jako třeba kyselina isopimarová (IA) a kyselina
dehydroabietová (DHAA), představují největší ohrožení pro vodní organismy. IA je nejtoxičtější, ale také
nejméně zastoupená ze skupiny akutně toxických kyselin pryskyřic. DHAA je jedním z nejméně toxických
terpenoidů, ale často je zmiňována v literatuře zabývající se toxikologií v papírenství, protože se jedná
o nejvíce rozpustný terpenoid, který také může být redukován na reten – toxický pro vodní organismy
[7]. Dle výsledků výluhu pilin z dubu, borovice, javoru a buku [8], jsou statisticky významné rozdíly
mezi těmito druhy dřevin druhy dřevin, a to v hodnotách rozpuštěného organického uhlíku, biochemické
spotřeby kyslíku, pH, zbarvení a koncentraci fenolů, taninu a ligninu.

Rex et al. [9] zkoumal 6 druhů dřevních štěpek (topol, borovice, hybridní bílý smrk a dvě směsi).
Všechny studované výluhy vykazovaly toxicitu na Vibrio fischeri v testu MicrotoxTM. Topolová štěpka
vyprodukovala nejkyselejší výluh s nejvyšší koncentrací organických látek, fenolů a amoniaku, který však
obsahoval nejnižší koncentrace IA a DHAA. To poukazuje na fakt, že vysoká koncentrace organických
látek nemusí nutně znamenat vysokou toxicitu.

Ekotoxikologické biotesty dřevních výluhů byly provedeny na rybách Danio rerio [10], kde byl sledování
posun vývojových stádií. Zde byla nalezena korelace mezi CHSK a posunem vývojových stádií. Další
biotesty byly provedeny na slanovodních krevetách Artemia franciscana, a embryích ústřic Crassostrea
gigas [11], kde ale nebyla nalezena žádná korelace mezi toxicitou a fyzikálně-chemickými parametry
(rozpuštěný kyslík, pH, CHSK).
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2 MATERIÁL A METODY
Výsledky zahrnují ekotoxikologické biotesty a chemické analýzy výluhů dřevních materiálů, potenciálně
použitelných jako náplň denitrifikačních bioreaktorů.

Pro experimenty bylo použito 6 dřevních materiálů – směs kůry borovice s modřínem, a štěpka z topolu,
buku, smrku, dubu a akátu. Materiály byly použity přirozeně odleželé, nebo čerstvě naštěpkované, některé
z nich byly také předupraveny vysušením (6 h při 105 °C). Pro možnost porovnání materiálů mezi sebou
byly provedeny statické testy vyluhovatelnosti. U výluhů byly stanoveny fyzikální a chemické parametry
a toxicita na vybraných organismech. Vyluhování materiálů bylo prováděno destilovanou vodou po dobu
24 h na rotační třepačce (5 ot/min). Poměr sušina/voda byl 1/10. Vyluhování bylo prováděno při teplotě
23,5 ± 0,5 °C.

U výluhů byly stanoveny organické látky ve formě chemické spotřeby kyslíku (CHSK
Cr

) – semi-mikro
metoda s dichromanem draselným, biochemické spotřeby kyslíku (BSK

5

) – standardní zřeďovací metoda,
celkového organického uhlíku (TOC) – vytěsňovací metoda za použití kyvetových testů HACH.

Pro stanovení ekotoxicity výluhů byly provedeny ekotoxikologické biotesty na perloočkách (hrotnatka
velká – Daphnia magna), sladkovodních zelených řasách (Raphidocelis subcapitata), semenech hořčice bílé
(Sinapis alba). Zkouška inhibice pohyblivosti hrotnatky velké byla provedena dle ČSN EN ISO 6341 [12]
s délkou testu 48 h. Test inhibice růstu zelené řasy byl o délce 72 h jako modifikace ČSN EN ISO 8692
[13] – byl proveden v 96 jamkových mikrotitračních destičkách, za použití standardního média (50 % ZBB
médium) a měřena byla fluorescence (excitace 485 nm, emise 670 nm). Test na semenech hořčice bílé
o délce 72 h byl proveden dle Metodického pokynu odboru odpadů ke stanovení ekotoxicity odpadů [14].

3 VÝSLEDKY A DISKUZE
(Tab. 1) uvádí výsledky ekotoxikologických biotestů a koncentrace zjišťovaných organických látek. Z vý-
sledků je patrná závislost mezi obsahem organických látek a toxicitou výluhů zejména u hořčice a zelených
řas. Výjimku tvoří odleželá kůra borovice a modřínu a vysušená topolová štěpka, které vykazují nižší
toxicitu, než by odpovídalo koncentraci organických látek. To může být způsobeno odlišným zastoupením
organických látek ve výluhu, kdy se sice vyluhovalo větší celkové množství organických látek, ale méně
látek toxických. Tomu nasvědčuje i hodnota BSK

5

, kde u vysušené topolové štěpky bylo vyluhováno méně
biologický rozložitelných organických látek v poměru k CHSK

Cr

než u ostatních výluhů. Hodnota BSK
5

u kůry z borovice a modřínu nebyla zjištěna.

Tab. 1 Výsledky ekotoxikologických biotestů [15] a koncentrace organických látek ve vzorku.
Dřevní materiál Hořčice Hrotnatka Zelené (mg/l) TOC BSK5 pH

bílá velká řasy (mg/l) (mg/l) (mg/l)
Topolová štěpka – čerstvá 13 % 40 % -53 % 163 372 160 7,12
Buková štěpka – čerstvá 29% 10% 45% 420 840 400 4,96
Kůra z borovice a modřínu -4% 0% -19 % 985 403 - 4,83
– odleželá
Smrková štěpka – čerstvá 20 % 5 % 17 % 1270 675 660 4,59
Topolová štěpka – vysušená -12 % 10 % -5 % 1810 720 260 7,08
Smrková štěpka – vysušená 57 % 95 % * 26% 2810 1125 750 4,57
Dubová štěpka – odleželá 79% 100% * 47 % 2940 2060 1200 3,81
Buková štěpka – vysušená 57% 100% * 53 % 3450 1205 1220 5,11
Akátová štěpka – čerstvá 95 % 100% * 27% 6850 2980 5900 5,04
* zkažené vzorky

Mírně odlišné výsledky ukazují biotesty na hrotnatce, která vykazuje nejvyšší toxicitu ze všech použitých
testovacích druhů. Vyšší inhibice pohyblivosti může být způsobena vyčerpáním kyslíku ze vzorku rozkladem
vysokých koncentrací organických látek. U vzorků s nejvyšší inhibicí (vysušená smrková štěpka, odleželá
dubová štěpka, vysušená buková štěpka a čerstvá akátová štěpka) bylo dokonce pozorováno zkažení vzorku
(v Tab. 1 označeno *). Obsah kyslíku ve vzorku by však neměl mít vliv na autotrofní organismy (hořčice
a řasy).
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Hodnota inhibice růstu zelených řas při použití metody s měřením fluorescence může být ovlivněna
zbarvením a zakalením vzorku. Chyba byla minimalizována filtrací vzorku před použitím a odečtením
hodnot fluorescence neinokulovaného vzorku, přesto však mohlo dojít k mírnému nadhodnocení inhibice
u velmi zbarvených vzorků (dub).

Výsledek ekotoxikologických biotestů může být také ovlivněn hodnotou pH vorku. Hodnota pH se
u všech výluhů pohybovala převážně v kyselé oblasti (mezi 3,81 a 7,12). Nejcitlivějším organismem je
v tomto případě hrotnatka, pro které je vhodné pH v rozmezí 6 – 9. Žádný vztah mezi pH vzorku
a ekotoxicitou však nebyl pozorován.

4 ZÁVĚR
Výsledky poukazují na závislost mezi obsahem organických látek a toxicitou výluh. Některé materiály však
vykazují nižší toxicitu než by odpovídalo koncentraci organických látek, což může být způsobeno odlišným
složením výluhu. Test inhibice pohyblivosti hrotnatky velké může být u tohoto druhu vzorku ovlivněn
vyčerpáním kyslíku vlivem rozkladu organických látek ve výluhu. Test růstu zelených řas s vyhodnocením
pomocí měření fluorescence může být ovlivněn silným zbarvením vzorku. Vliv pH vzorku na výslednou
ekotoxicitu nebyl pozorován.
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LCA ANALÝZA A JEJ VYUŽITIE PRI
POSUDZOVANÍ ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD

LCA ANALYSIS AND ITS USE IN THE ASSESSMENT OF
WASTEWATER TREATMENT PLANT

Réka Csicsaiová*,1, Štefan Stanko1, Mária Dubcová1

Abstrakt
V súčasnosti sa rozvíja celosvetová snaha o zvyšovanie environmentálnej uvedomelosti krajín, ich priemyslu
a organizácií. Týmto zámerom boli vytvorené mnohé nástroje na posúdenie vplyvov na životné prostre-
die. Metóda LCA patrí medzi dobrovoľné nástroje posudzovania vplyvov na životné prostredie. Táto
metóda sa v súčasnosti pokladá za všestrannú, ktorú je možné využívať v akejkoľvek oblasti podnikania
a priemyslu. Aplikácia LCA analýzy v rámci posúdenia vplyvov čistiarní odpadových vôd na životné
prostredie ešte nepatrí medzi obvykle používané nástroje environmentálneho manažérstva na Slovensku.
Na uskutočnenie LCA analýzy je potrebné spracovať postupy na základe presne určených metód, ktoré
zabezpečujú stanovenie environmentálnych vplyvov. Implementácia smernice 91/271/EHS (UWWTD)
v rámci Slovenskej republiky vedie k nárastu počtu ČOV, avšak na základe 2000/60/EC je potrebné dbať
aj na ochranu vodných ekosystémov. Preto je potrebné analyzovať činnosť ČOV s cieľom posúdenia jej
vplyvu na životné prostredie. Cieľom príspevku je priblížiť využívanie metódy LCA v rámci posúdenia
čistiarne odpadových vôd, využívanie softvérov a prácu s rôznymi metódami hodnotenia. Posúdenie vplyvu
ČOV na životné prostredie sa vykoná pomocou softvéru OpenLCA, ktorý má v sebe implementované
databázy metód hodnotenia.

Klíčová slova
Odpadová voda, čistiareň odpadových vôd, Life Cycle Assessment, OpenLCA, posúdenie environmentálnych
dopadov

Abstract
Nowadays are developed the global ambition to increase the environmental awareness of countries. Many
tools have been created to assess environmental impacts. LCA method is one of the optional instruments
for analyzing environmental impacts. There is universal method and it can be used in some area of business
and industry. The application of LCA analysis in the environmental impact assessment of wastewater
treatment plant does not belong to commonly used environmental management tools in Slovakia. To
perform the LCA analysis, it is necessary to process the procedures on the basis of well-defined methods
that ensure the environmental impact assessment. The aim of the paper is to make a closer look at the
use of the LCA method in the assessment of the Wastewater Treatment Plant, the use of software and the
work with various evaluation methods. The environmental impact assessment of the WWTP is carried out
using OpenLCA software, which has implemented assessment methods databases.

Keywords
Wastewater, wastewater treatment plant, Life Cycle Assessment, environmental impact assessment,
OpenLCA
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1 ÚVOD
Čistiarne odpadových vôd, ktoré sú považované za mechanizmus ekologickej likvidácie odpadovej vody, spô-
sobujú počas svojej prevádzky negatívne dopady na životné prostredie. Spotreba energie ČOV, používanie
rôznych chemických činidiel, emisie do ovzdušia vynikajúce pri aktivačných procesoch sú faktory vplývaj-
úce na životné prostredie počas procesu čistenia odpadovej vody. Implementácia smernice 91/271/EHS
(UWWTD) v rámci Slovenskej republiky vedie k nárastu počtu ČOV, avšak na základe 2000/60/EC je
potrebné dbať aj na ochranu vodných ekosystémov. Preto je potrebné analyzovať činnosť ČOV s cieľom
posúdenia jej vplyvu na životné prostredie. Nariadenie vlády SR č. 269/2010Z. z. ktorým sa ustanovujú
požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd stanovuje limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vy-
púšťaných odpadových vôd, ktoré však môžu tiež narušiť vodný ekosystém recipientu. V súčasnosti sa
na posúdenie vplyvov činností objektov na životné prostredie používajú povinné nástroje (EIA/SEA),
ktoré sú stanovené v zákone č. 24/2006Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Posúdením vplyvov na životné prostredie sa zaoberajú aj nástroje na báze
dobrovoľnosti, medzi ktoré patria napr. EMAS, GPP alebo LCA.

LCA (Life Cycle Assessment) je univerzálna metóda posúdenia environmentálnych vplyvov produktu
vzhľadom na jeho celý životný cyklus [1]. Je jedným z dobrovoľných nástrojov environmentálneho
manažérstva a je možné ju využiť takmer v každej oblasti podnikania. Hlavnou myšlienkou použitia LCA
štúdie je obmedziť, prípadne celkom eliminovať, nepriaznivé vplyvy na životné prostredie vznikajúce
zvyšovaním kvality produktov [2].

2 LIFE CYCLE ASSESSMENT
Life Cycle Assessment predstavuje analytickú metódu hodnotenia environmentálnych vplyvov procesov
a produktov. Hodnotí ich environmentálne dopady s ohľadom na životný cyklus [3]. Vplyv produktov alebo
procesov na životné prostredie sa považuje ako otvorený reťazec [2], ktorý je určený ako množina vplyvov
„od kolísky po hrob“ [4]. Publikácia „Guidline for Life Cycle Assessment“ spoločnosti SETAC tvorila základ
pre tvorbu medzinárodných noriem o LCA, ktoré sú súčasťou radu noriem ISO 14 000 Environmentálne
manažérstvo. Boli vydané Medzinárodnou organizáciou pre štandardizáciu a zaoberajú sa princípmi,
štruktúrou a postupom LCA. V súčasnosti existuje osem noriem zaoberajúce sa problematikou LCA.

Norma STN ISO 14040 opisuje postup posúdenia životného cyklu v štyroch hlavných fázach, ktoré sú
znázornené na (Obr. 1).

3 VYUŽITIE LCA NA ČOV

Určenie cieľa a predmetu
Predmet posúdenia a jeho rozsah sa stanoví v prvej fáze LCA analýzy. Predovšetkým je potrebné jasne určiť
obsah štúdie, význam, cieľovú skupinu a podmienky, za akých bude daná analýza platná. Charakteristika
technických parametrov a požiadaviek úzko súvisia s určením predmetu štúdie. V rámci charakteristiky
technických parametrov sa určí funkčná jednotka, referenčný tok a hranice systému [5]. Cieľom analýzy
bolo monitorovanie súčasného stavu prevádzky komunálnej ČOV s prognózou jej optimalizácie a určenie
jej nepriaznivých vplyvov na životné prostredie.

Podľa Hospidoa a kol. funkčnú jednotku možno definovať ako množstvo odstránených znečisťujúcich
látok, množstvo odpadovej vody a vyprodukovaného kalu. V tejto štúdii sa funkčnú jednotku definuje
množstvo a kvalita odpadovej vody, ktoré sú tvorené reálne nameranými dátami.

Hranice systému definujú dôležité procesy životného cyklu, ktoré je potrebné zahrnúť do LCA analýzy
[6]. Majú výrazný vplyv na výsledky analýzy, preto je potrebné ich presne zadefinovať [4]. Produktový
systém posudzovanej ČOV je rozdelený do troch podsystémov na základe potenciálneho vplyvov odpadovej
vody v rámci procesu čistenia.
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Opis posudzovanej ČOV
Posudzovaná ČOV je mechanicko – biologická čistiareň s nízkozaťažovanou aktiváciou, anaeróbnou
stabilizáciou kalu a s plynovým hospodárstvom. Bola navrhnutá na kapacitu 80 000EO, ale v súčasnosti
pracuje na polovičnú kapacitu (46 400EO) z dôvodu absencie stokových sietí v obciach plánovanej
aglomerácie.

Inventarizačná analýza
Slúži k určeniu množstva prvotných tokov, ktoré sa uvoľňujú do životného prostredia počas životného
cyklu produktu. Funkciou inventarizácie je sústrediť environmentálne dôležité informácie o zúčastnených
procesoch patriacich do produktového systému, ktorý sa následne vymodeluje pomocou špecializovaným
databázovým [7]. Počas inventarizačnej analýzy sa sledovalo množstvo odpadovej vody a jej kvalita,
účinnosť čistenia, množstvo, kvalita a spôsob likvidácie kalu. Údaje boli spracované do inventarizačných
tabuliek.

Hodnotenie dopadov životného cyklu
Hodnotenie vplyvov životného cyklu je fáza LCA, ktorej cieľom je prevedenie výsledkov získaných
inventarizačnou analýzou. Prevedenie ekovektoru (elemetárných tokov) na vhodne zvolené jednotky
kategórií dopadu. Základným krokom hodnotenia je klasifikácia elementárnych tokov, na základe ktorých
sa priraďujú k jednotlivým kategóriám dopadov. Výstupom tejto fázy je charakterizačný profil určený
pomocou indikátorov kategórií dopadu. Pri posudzovaní sa použil midpointový charakterizačný model,
ktorý bol založený na merateľných vlastnostiach látok predstavujúcich elementárne toky [1]. Hodnotenie
vplyvov procesu čistenia odpadovej vody v ČOV sa zakladalo na pričlenení charakterizačných faktorov
k jednotlivým elementárnym tokom. Východiskovými podkladmi boli dáta získané počas inventarizačnej
analýzy, ktoré boli spracované pomocou softvéru.

Tab. 1 Základná inventarizačná tabuľka
Parametre Na prítoku Po mechanickom Na výtoku
odpadovej vody do ČOV čistení do recipientu
pH (-) 6,94 7,09 7,26
CHSK (mg/l) 267,19 164,43 11,09
BSK5 (mg/l) 154,25 89,88 5,63
NL 105 (mg/l) 185,09 86,88 11,14
N-NH

4

(mg/l) 16,47 13,8 0,66
N-NO

3

(mg/l) 0,29 0,28 7,67
Ntotal (mg/l) 22,17 22,31 10,16
Ptotal (mg/l) 2,46 1,76 0,44
PP-PO4 3- (mg/l) 1,36 0,96 0,24
Spotreba elektrickej energie (kWh/rok) 1516733

Softvérová podpora LCA analýz
Pre jednoduchšie zostavovanie LCA analýz boli vyvinuté programy, ktoré pozostávajú z dvoch navzájom
prepojených funkčných častí. Výpočtový softvér modeluje produktové systémy, uskutočňuje inventari-
začné výpočty a vyčísluje environmentálne dopady. Databáza zoskupuje jednotkové procesy, materiálové
a energetické toky [8].

Modelovanie produktového systému začína vkladaním procesov a ich prepojenia materiálovými a ener-
getickými tokmi. Následne sa uskutoční inventarizácia pomocou databázy, ktorá je prepojená s vloženými
procesmi. Po inventarizácii sa v modelovanom produktovom systéme prepočítajú procesy pomocou odpove-
dajúcich súčiniteľov v rozsahu danej funkčnej jednotky. Na základe elementárneho toku sa určí ekovektor
daného produktového systému, ktorý predstavuje súhrn indikátorov kategórií dopadu [1].

Analýza bola realizovaná voľne dostupným programom OpenLCA, ktorý bol vytvorený v Nemecku
firmou GreenDelta. Program umožňuje vytvorenie grafického modelu posúdenia životného cyklu, simuláciu
a aproximáciu neistôt. Je kompatibilný so všetkými databázami a export výsledkov je možný vo forme
XLS súborov a matíc.
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Hodnotenie životného cyklu sa vykonáva pomocou metód hodnotenia, ktoré predstavujú súbor cha-
rakterizačných modelov. Hodnoty elementárnych tokov sa prevádzajú na indikátory kategórií dopadu
pomocou charakterizačných modelov. V tejto štúdii bola použitá metóda hodnotenia ILCD2011, ktorá
bola vytvorená výskumným centrom Európskej komisie na základe analýzy rôznych metód hodnotenia.
ILCD 2011 hodnotí desať kategórií dopadov v rámci analýzy [8].

Interpretácia výsledkov analýzy
Posledná fáza LCA prezentuje výsledky štúdie v súlade s primárne stanoveným cieľom a rozsahom.
Výsledkom LCA analýzy je veľké množstvo dát, ktoré je potrebné roztriediť a podľa potreby doplniť
o spresňujúce údaje. Vo všeobecnosti sa interpretácia analýzy zakladá na usporiadaní dát s ohľadom na
najvýznamnejšie procesy, analýzy citlivosti a zhodnotení neistôt štúdie, záverečného zhrnutia a formulácie
reálnych doporučení.

Napriek tomu, že kvalita vypúšťanej odpadovej vody do recipientu vyhovuje legislatívnym požiadavkám
na základe Predpisu č. 269/2010 Z. z. vplýva proces čistenia na kvalitu ekosystému [9].

Výsledkom LCIA (Life Cycle Impact Assessment) je súbor referenčných jednotiek (Tab. 2), ktorý sa
následne prepočítava na percentuálny podiel kategórií vplyvov pre prehľadnejšiu prezentáciu.

Tab. 2 Súbor referenčných jednotiek
Kategória dopadu Referenčná jednotka Výsledná ref. jednotka
Acidifikácia Mole H+ eq. 9266,0
Klimatická zmena kg CO

2

eq. 1055379,2
Sladkovodná ekotoxicita CTUe 41665,0
Ionizačné žiarenie – humánna toxicita kg U235 eq. 117829,5
Záber pôdy kg SOC 207238,4
Fotochemická tvorba ozónu kg C

2

H
4

eq. 3000,9
Vyčerpanie zdrojov kg Sb eq. 4246,0
Pôdna eutrofizácia Mole N eq. 10362,7

(Obr. 2) znázorňuje možné negatívne environmentálne vplyvy procesu čistenia odpadovej vody. Naj-
výraznejšie negatívne vplyvy sa prejavili v zložkách globálnych dopadov (73,2%), medzi ktoré patrí
klimatická zmena (72,8 %), vyčerpanie minerálnych a fosílnych zdrojov (0,3%) a fotochemická oxidácia
ozónu (0,2 %). Menšie dopady sa pozorovali pri zložkách pôdnej eutrofizácie (0,7 %) a acidifikácie (0,6 %),
ktoré tvoria zložky regionálnych dopadov. Dôležité bolo určenie veľkosti lokálnych dopadov (sladkovodná
ekoxicita 2,9% a ionizačné žiarenie 8,1%), ktoré opisujú možné vplyvy na životné prostredie v priamej
blízkosti zdroja znečistenia.

4 ZÁVER
Cieľom príspevku bolo hodnotenie čistiarne odpadových vôd z hľadiska jej nepriaznivých vplyvov na
životné prostredie pomocou LCA analýzy. Táto analýza je dobrovoľným nástrojom environmentálneho
inžinierstva a posudzuje ČOV z hľadiska jej životného cyklu. Na hodnotenie ČOV sa použil softvér
OpenLCA, ktorý je schopný vykonať analýzu pomocou zabudovaných databáz a metód hodnotenia.
Výsledky štúdie sú podmienené výberom vhodnej metódy hodnotenia, určením funkcie, funkčnej jednotky
posudzovaného systému, hranicami systému a referenčných jednotiek. Podmieňujúcim faktorom správneho
posúdenie je aj zohľadnenie limitných hodnôt indikátorov kategórií vplyvov na základe platných noriem
a nariadení.
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Obr. 1 Fázy posudzovania životného cyklu (Kočí, 2009)
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Obr. 2 Environmentálne dopady ČOV
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ÚČINNOSŤ SORPCIE PRI ODSTRAŇOVANÍ
BROMIČNANOV

SORPTION EFFICIENCY IN REMOVAL OF BROMATES

Ivana Marko*,1, Danka Barloková1, Ján Ilavský1

Abstrakt
Bromičnany (BrO

3

-) patria medzi toxické látky, ktoré nie sú bežne stanovované pri rozbore pitnej vody.
Vznikajú ako vedľajšie produkty pri dezinfekcii vody ozónom za prítomnosti brómových iónov (BrO-)
vo vode. V niektorých prípadoch bromičnany môžu byť prírodného pôvodu, ako je to pri vodnom zdroji
Dvorníky, kde sa koncentrácia bromičnanov priebehu roka pohybuje v rozmedzí od 1,0µg/l do 40,0µg/l.
Vzhľadom na svoje špecifické vlastnosti, klasifikované sú ako nebezpečné látky, ktoré môžu spôsobiť vážne
zdravotné ochorenia a preto je nutné ich odstránenie z vody. Na odstránenie bromičnanov z vody je možné
použiť niekoľko chemických a fyzikálnych procesov. Jeden z najčastejšie používaných spôsobov je sorpcia,
pri ktorej je možnosť použitia rôznych sorpčných materiálov. V rámci experimentu na zníženie koncentrácie
bromičnanov vo vodnom zdroji Dvorníky sme použili nasledovné sorpčné materiály: granulované aktívne
uhlie, Zeolit, GEH, Bayoxide E33,Read-AS, Klinopur-Mn a aktivovaná alumina. V literatúre je uvedené,
že ako najúčinnejší sorpčný materiál je aktívne uhlie, no toto tvrdenie nebolo dokázané pri našom
laboratórnom pokuse. Za určitých podmienok účinnosť odstraňovania bromičnanov pomocou aktívneho
uhlia bola nižšia než 20 %, zatiaľ čo účinnosť Zeolitu presahovala 40 %.

Klíčová slova
Ůprava vody, pitná voda, sorpcia, bromičnany

Abstract
Bromates (BrO

3

-) are toxic substances that are not commonly found in drinking water analysis. They are
formed as by-products of water disinfection by ozone in the present of bromine ions in water. In some
cases, bromates can be in natural form, as is the case with the water source Dvorníky. Due to their specific
properties, bromates are classified as dangerous substances that can cause serious health problems and
therefore they must be removed from the water. There are several chemical and physical processes that
can be used to bromates removal. One of them is sorption, where it is possibility to use different sorbent
materials. In our experiment to reduction concentration of bromates from the water source Dvorníky we
used the various sorbent materials: Activated Alumina, GEH, Bayoxide E33, Read–As, Klinopur–Mn,
Zeolit, and Activated Carbon.
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Water treatment, drinking water, sorption, bromates
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1 ÚVOD
Voda určená na pitné účely musí spĺňať zdravotno-hygienické požiadavky, ktorými sa zaisťujú potrebné
fyzikálne, chemické, biologické a mikrobiologické vlastnosti pitnej vody. Na zabezpečenie hygienických
požiadaviek sa voda pred dodaním spotrebiteľovi dezinfikuje. Medzi najčastejšie používané dezinfekčné
činidlá zaraďujeme chlór a ozón. Pri dezinfekcii ozónom môže dôjsť ku vzniku vedľajších produktov
spôsobujúcich zmenu kvality vody. Ozón môže taktiež spôsobiť deaktiváciu niektorých mikroorganizmov,
ktoré sú odolné pri dezinfekcii vody chlórom [1].

2 TVORBA BROMIČNANOV POČAS OZONIZÁCIE
Niektoré podzemné vodné zdroje, určené na pitné účely, môžu obsahovať bromičnany (BrO

3

-), ktoré sa
do vody dostali v dôsledku preniknutia morskej vody do podzemia alebo z presiaknutia priemyselných
a poľnohospodárskych odpadových vôd obsahujúcich brómne ióny (BrO-) [2]. V prípade ozonizácie vody
obsahujúcej brómové ióny dochádza ku tvorbe bromičnanov. Tvorba bromičnanov počas ozonizácie je
komplexný viacstupňový proces, ktorý zahŕňa parametre kvality vody ako napr. brómové ióny, molekulárny
ozón, hydroxidové radikály obsah amoniakového dusíka, neutralizačnú kapacitu, charakteristiky ozónu
a teplotu [3, 4]. Pri oxidácii bromidu, vzniká reaktívny bróm, ktorý reaguje s kyselinou a zásadou, pričom
dochádza ku vzniku kyseliny brómovej (HBrO) a brómových iónov (BrO-). Tvorba zlúčenín HBrO/BrO-

hlavne závisí od výšky hodnoty pH vody. Pri zvyšovaní hodnoty pH prevažuje vznik BrO- a pri znižovaní
hodnoty pH, dochádza k tvorbe HBrO ako je to znázornené na (Obr. 1) [3, 4].

V súladě s Nariadením vlády SR č.354/2006 Z.z., bromičnany patria medzi kvalitatívne parametre,
ktoré sú súčasťou úplného rozboru pitnej vody a musia sa pravidelne kontrolovať a monitorovať [5].
Limitná koncentrácia bromičnanov pre pitnú vodu je 10,0µg/l, čo je v súlade s odporúčaním Svetovej
zdravotnej organizácie (WHO), Agentúry na ochranu životného prostredia (EPA) a Smernici Rady
98/83/EÚ. Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) stanovila limitnú hodnotu na základe rôznych
experimentov, pri ktorých bolo zistené riziko vzniku rakovinového ochorenia [6]. Metódy používané na
stanovenie bromičnanov v pitnej vode musia byť schválené Agentúrou na ochranu životného prostredia US
EPA, ktorá stanovuje maximálnu limitnú koncentráciu. Všetky metódy sú založené na princípe iónovej
chromatografie s použitím rôznych detekčných techník [3, 4]. Na zníženie koncentrácie bromičnanov existuje
niekoľko chemických a fyzikálnych metód: UV žiarenie, koagulácia, membránové procesy, iónomeniče
a adsorpcia. Medzi najpoužívanejšie metódy patrí adsorpcia granulovaným aktívnym uhlím - GAU, ktorej
účinnosť odstraňovania dosahuje 60% [7]. Najväčšia účinnosť bola dosiahnutá použitím elektrolýzy, kde
zníženie koncentrácie bromičnanov je približne 96% [8]. Dôležité je poznamenať, že účinnosť znižovania
koncentrácie bromičnanov použitím rôznych metód závisí hlavne od chemického zloženia vody a od
základných charakteristík vodného zdroja: teploty, hodnoty pH, obsah brómových iónov, chemického
zloženia vody, zmeny počas ročných období a dávky dezinfekčného činidla – ozónu [4]. Dôležitým faktorom
je aj regulácia hodnoty pH, pridanie amoniaku a peroxidu vodíka H

2

O
2

. Adsorpcia je vo vodárenstve
bežne používaná selektívna metóda na úpravu pitnej vody, ktorá zabezpečuje elimináciu nežiadúcich
látok spôsobujúcich zmenu senzorických vlastností vody a vedľajších látok, vznikajúcich pri dezinfekcii
vody [4,9]. Pri adsorpčných procesoch existuje možnosť použitia rôznych sorpčných materiálov, ktoré
sú rozdelené do jednotlivých skupín v závislosti od účelu odstraňovania látok z vody. V súčasnosti sú
najčastejšie používané granulované filtračné materiály na báze oxidu a hydroxidu železa, medzi ktoré patrí
GEH, Bayoxide E33, Read-As a KEMIRA CFH 12 a CFH 18.

3 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ
V prírode sa nachádzajú vodné zdroje, ktoré obsahujú zvýšenú koncentráciu bromičnanov. Na území
Slovenska je zatiaľ známy iba vodný zdroj Dvorníky s premenlivou koncentráciou bromičnanov počas roka
(od 1µg/l až do 40µg/l). Táto hodnota presahuje limitnú hodnotu stanovenú NV SR č.354/2006 Z.z.,
preto je potrebné zabezpečiť odstránenie bromičnanov z vody. V experimente bola použitá podzemná
voda z vodného zdroja Dvorníky s koncentráciu bromičnanov 40µg/l. Pretože vstupná koncentrácia
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bromičnanov bola v čase odobratia pomerne nízka, bolo potrebné zvýšiť presnosť nameraných hodnôt
a citlivosti meracieho zariadenia. Preto bol do odobratej vzorky pridaný štandard bromičnan sodný
(NaBrO

3

), čím sa koncentrácia bromičnanov zvýšila na 91,3µg/l. Údaje chemického rozboru surovej vody
sú uvedené v (Tab. 1).

Tab. 1
Parameter Jednotka SV Parameter Jednotka SV
pH 7,39 NH

4

+ mg/l 0,05
vodivosť mS/m 65 Fe

total

mg/l 0,02
farba mg/l Pt 2 Mn mg/l 0,024
zákal FTU 0 Na+ mg/l 17,24
KNK

4,5

mmol/l 5,71 Ca2+ mg/l 102
ZNK

4,5

mmol/l 0,55 Mg2+ mg/l 25,84
CHSK-Mn mg/l 0,68 Ca + Mg mmol/l 3,6
RL(105 °C) mg/l 570 Cl- mg/l 24,35
Voľné CO

2

mg/l 24,2 NO
3

- mg/l 29,21
Viazané CO

2

mg/l 384 SO
4

2- mg/l 98,46
Agr. CO

2

Heyer mg/l 24,2 NO2- mg/l 0,017
Index nasýtenia IS -0,07 F- mg/l 0,29
Presýtenie CaCO

3

mmol/l -2,9 PO
4

3- mg/l 0,63

Počas experimentálneho pokusu použili sme sedem sorpčných materiálov:
1. GEH (0,6 – 1,6 mm), (hydroxid železitý, výrobca: GEH Wasserchemie, Nemecko),
2. Bayoxide E33 (0,5 – 2,0 mm), (oxid železitý, výrobca: Severn Trend, Anglicko)
3. Klinopur Mn (0,6 – 1,6 mm), (povrchovo upravený zeolit s vrstvou MnO2, zrnitosť 0,6 – 1,6 mm)
4. Read – As (0,3 – 1,0 mm), (oxid ceričitý, výrobca Nihon Kaisui Co Ltd v Japonsku)
5. Aktivovaná alumina (1,5 – 2,5 mm), (oxid hlinitý, výrobca: Čína)
6. GAU - Filtrasorb F 400 (0,42 – 1,68 mm), (výrobca: Chemviron Carbon, Belgicko)
7. Prírodný zeolit (0,5 – 1,5 mm), (Zeocem, a.s. Bystré, Slovensko)

Experiment prebiehal statickou skúškou v laboratóriu na STU po dobu 8 hodín. Do vopred pripravených
fliaš sme naliali 200 ml vzorky vody s hodnotu pH 7,38 a pridali 2,0 g sorpčného materiálu (Obr.2). Spolu
sme mali 22 vzoriek, z toho 21 vzoriek so sorpčnými materiálmi a jednu vzorku surovej vody (ešte pred
pridaním sorbentu). Vzorky boli miešané v časových intervaloch – po jednej hodine, po štyroch hodinách
a po ôsmich hodinách. Po uplynutí časového intervalu vody boli z jednotlivých fliaš odobraté vzorky, do
ktorých sa pridal roztok EDA – etyléndiamín (0,1 ml na 100 ml vody), ktorý zabezpečil zafixovanie danej
koncentrácie bromičnanov.

Analýza vzoriek bromičnanov bola vykonaná na prístroji EcaFlow 150 GLP od firmy ISTRAN s.r.o,
Slovensko, ktorý pracuje na princípe prietokovej coulometrie a vnútroelektródových coulometrických
titrácií podľa aplikačného listu č. 38 [10]. Pri tejto metóde dochádza v kyslom prostredí k redukcii
bromičnanov na bróm, ktorý sa následne stanovuje chronopotenciometricky. Plocha zaregistrovaného
signálu – chronopotenciogramu je priamo úmerná koncentrácii bromičnanov vo vode. Na odstránenie
rušivých vplyvov chloritanov a ďalších oxidačných činidiel sa ku vzorke pred prídavkom bromidu pridáva
Fe2+ [10].

4 VÝSLEDKY A DISKUSIA
Pri experimentálnom pokuse bola sledovaná účinnosť sorpčných materiálov pri odstraňovaní bromičnanov
z vodného zdroja Dvorníky, pričom vstupná koncentrácia bromičnanov bola 91,3 µg/l, hodnota pH7,38
a doba kontaktu sorbentu s vodou bola sledovaná po jednej hodine, po štyroch hodinách a po ôsmich
hodinách. Namerané hodnoty statickej skúšky boli získané z dvoch paralelných meraní vzorky. Výsledky
sú uvedené v (Tab. 2).
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Tab. 2
Poradové číslo Materiál o hod 1 hod 4 hod 8 hod

BrO
3

- µg/l BrO
3

- µg/l BrO
3

- µg/l BrO
3

- µg/l
1 Zeolit (0,5-1,5 mm) 91,3 64,8 56,5 55,2
2 Filtrasorb F400 (0,42 - 1,68 mm) 91,3 84,6 73,1 73,0
3 Akt. Alumina (1,2 - 2,5 mm) 91,3 85,5 83,7 76,4
4 Read -As (0,3- 1,0 mm) 91,3 87,2 72,5 63,6
5 Klinopur Mn (0,6 - 1,6 mm) 91,3 87,2 85,8 85,2
6 GEH (0,6 - 1,6 mm) 91,3 79,0 75,3 66,0
7 Bayoxide E33 (0,5 - 2,0 mm) 91,3 81,3 82,3 76,1

Na základe nameraných hodnôt bola vypočítaná účinnosť odstraňovania bromičnanov - h [%] a okamžitá
adsorpčná kapacita vybraných sorpčných materiálov – a

t

[mg/g] podľa vzorcov (1) a (2).

a
t

=
(c

o

� c
m

)V

m
[mg/g] (1)

⌘ =
(c

o

� c
b

)100

c
o

[%] (2)

kde:
a
t

okamžitá adsorpčná kapacita vµg/g,
c
o

koncentrácia bromičnanov pred adsorpciou (91,3µg/l),
c
m

koncentrácia bromičnanov po adsorpcii v čase t v mg/g,
V objem vodného roztoku (0,2 l),
m hmotnosť sorpčného materiálu (2,0 g),
⌘ adsorpčná účinnosť v%.

Vypočítané hodnoty adsorpčnej kapacity pre jednotlivé adsorpčné materiály a výsledné adsorpčné
činnosti pri odstraňovaní bromičnanov z vodného zdroja Dvorníky sú znázornené na (Obr. 3) a (Obr. 4). Na
základe dosiahnutých výsledkov, môžeme konštatovať, že pri hodnote pH 7,38 a koncentrácii bromičnanov
pre adsorpciou 91,3 µg/l, ani jeden z použitých sorpčných materiálov nedokázal znížiť koncentráciu
bromičnanov pod limitnú hodnotu stanovenú Vyhláškou MZ SR.č.247/20017. Z.z. Zo všetkých materiálov
ako najúčinnejší sa preukázal Zeolit, ktorý od ôsmich hodinách dosiahol zníženie koncentrácii bromičnanov
o 39,54%. Adsorpčná kapacita Zeolitu bola premenlivá a pohybovala sa v hodnotách 2,65µg/g po prvej
hodine až po 3,61 µg/g po ôsmich hodinách. Účinnosť ostatných materiálov bola pomerne nízka, po ôsmich
hodinách dokázali odstrániť 30 % bromičnanov.

5 ZÁVER
Účelom experimentu bolo stanoviť vhodný sorpčný materiál za pomoci ktorého je možné znížiť koncentráciu
bromičnanov z vodného zdroja Dvorníky pod limitnú hodnotu stanovenú NV SR č. 354/2006 Z.z. (10 µg/l).
Účinnosť vybraných sorpčných materiálov bola meraná v laboratórnych podmienkach na prístroji EcaFolov
150 GPL. Experiment prebiehal statickou skúškou, pri ktorej bola stanovená adsorpčná kapacita a adsorpčná
účinnosť jednotlivých sorpčných materiálov. Na základe nameraných hodnôt sme zistili, že so skúmaných
materiálov bol najúčinnejším materiálom na zníženie koncentrácie bromičnanov v pitnej vode Zeolit.
V literatúre sa ako najúčinnejší sorpčný materiál, použitý pri adsorpcii uvádza aktívne uhlie, ktoré
dokázalo odstrániť 60% bromičnanov z vody. V našom experimente však účinnosť aktívneho uhlia po
ôsmich hodinách nepresahovala 20,04%. Experimentálny výskum tejto témy – sorpčné odstraňovanie
bromičnanov pri úprave pitnej vody bude naďalej pokračovať so zameraním sa na výskumu ďalších
perspektívnych materiálov, závislosti sorpcie na hydraulických podmienkach a odskúšaním iných metód
napr. dynamickej skúšky.
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Obr. 1 Proces tvorby HBrO/BrO-
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Obr. 2 Postup statickej skúške

Obr. 3 Priebeh adsorpčnej kapacity pri odstraňovaní bromičnanov z vody (vstupná koncentrácia
bromičnanov bola 91,3 µg/l, hodnota pH 7,38)

Obr. 4 Priebeh adsorpčnej účinnosti pri odstraňovaní bromičnanov z vody (vstupná koncentrácia
bromičnanov bola 91,3 µg/l, hodnota pH 7,38)
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ZÁSADY ZÍSKÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY DAT PRO
KALIBRACI MODELU JAKOSTI PITNÉ VODY VE

VODOVODNÍ SÍTI

PRINCIPLES OF OBTAINING DATA FOR CALIBRATION OF WATER
QUALITY MODEL IN WATER DISTRIBUTION NETWORK

Markéta Rajnochová*,1, Jan Ručka1

Abstrakt
Příspěvek je zaměřen na problematiku modelování poklesu volného chloru, který se používá nejčastěji
k vytváření desinfekčního residua v dopravované pitné vodě používá nejčastěji. Simulační hydraulický
model jakosti vody ve skutečné vodovodní síti obce Kateřinice byl kalibrován a verifikován na základě
měření koncentrace volného chloru v konkrétních místech vodovodu a čase. Pro analýzu byl použit
softwarový nástroj Epanet 2.0. Zkoumaný vodovodní systém je charakteristický velmi dynamicky se měnící
koncentrací volného chloru v úpravně vody, kde je desinfekce dávkována a kde voda následně vstupuje do
sítě. Vlivem tohoto rychlého a relativně obtížně předvídatelného kolísání koncentrace volného chloru na
vstupu do sítě bylo nezbytné vypracovat velmi přesný postup pro odběr kalibračních vzorků na vodovodní
síti a také pro následné zpracování získaných dat. Tento postup a zásady, které byly při práci vypozorovány,
jsou podstatným přínosem příspěvku.

Klíčová slova
Volný chlor, Epanet 2.0, kalibrace, vodovodní síť

Abstract
The paper focuses on the simulation of free chlorine concentration decrease as it is the most common
disinfectant in the water supply sector. The distribution network in Katerinice was used for calibration
and verification of the model. Free chlorine concentrations were measured at specific points over time.
Software tool Epanet 2.0 was used for the analysis. The distribution network in Katerinice is characterized
by very dynamically changing free chlorine concentration in the water on the input point which requires
accurate timing of the sampling based on the actual water flow in the network. The process of predicting
the rapid fluctuations and the observed principles are the main benefits of this paper. The individual
measurements also had to be weighted based on their accuracy. The resulting model shows relatively high
correlation coefficient of the free chlorine indicator.

Keywords
Free chlorine, Epanet 2.0, calibration, water distribution network
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1 ÚVOD
Procesy kalibrace a verifikace simulačních modelů vodovodních sítí jsou v odborné literatuře obvykle
diskutovány společně. Jedná se o dva velmi provázané procesy, kdy v obou případech jsou porovnávány
výsledky simulací z modelu s měřenými hodnotami dané veličiny. V rámci kalibrace jsou postupně
upravovány mnohé parametry modelu tak, aby se výsledné hodnoty simulace co nejvíce přibližovaly
výsledkům měření. V některých případech může při kalibraci docházet i k zásahům do topologie sítě [1].
Před zahájením kalibrace modelu kvality vody musí být nejprve precizně nakalibrován hydraulický model
vodovodní sítě [2]. Postupy kalibrace modelů vodovodních sítí jsou relativně dobře popsány například
v publikacích [3, 4 a 5]. Jedná se o dobře probádanou problematiku, a proto je zde již nebudeme
rekapitulovat.

Na případové studii malého vodovodu v Kateřinicích bylo naší snahou kalibrovat model rozpadu
volného chloru ve vodovodní síti. V rámci kalibrace byla hledána optimální hodnota rychlostní konstanty
k, která vyjadřuje rychlost rozpadu volného chloru v potrubí vodovodu dle vztahu

c
t

= c
0

· e�k·t (1)

kde c
t

představuje koncentraci volného chloru v čase t, c
0

je koncentrace volného chloru ve vodě na vstupu
do sítě na počátku simulace v čase t=0 h, a t představuje stáří vody v hodinách. Konstanta k je součtem
dílčích konstant k

b

, pro rozpad chloru v proudící vodě, a k
w

pro rozpad chloru na stěnách potrubí. Jedná
se o celosvětově akceptovaný model rozpadu chloru, který je implementován také v simulačním nástroji
Epanet 2.0 [6].

Samostatnou disciplínou je určení jednotlivých komponent k
b

a k
w

. Laboratorními testy bylo v rámci
předchozí studie prokázáno, že dokonce i nové plastové potrubí HDPE, PVC, PP a GRP stáří nižšího než
jeden týden po několika obměnách vody uvnitř, resp. po několika oplaších vnitřních povrchů chlorovanou
vodou, vykazují jen velmi malý vliv na rychlost rozpadu volného chloru ve vodě [7]. V případě PVC
potrubí, které je u zkoumaného vodovodu v provozu řádově desítky let, a zdaleka se nejedná o nové potrubí,
lze považovat vliv syntetického plastového materiálu potrubí na rychlost poklesu volného chloru ve vodě
na minimální. Z hlediska samotného materiálu potrubí tedy komponenta k

w

není významným parametrem
modelu zkoumaného vodovodu. Celkově však má tato složka rozhodující vliv, protože zahrnuje také vliv
biomasy a volných nezpevněných sedimentů na vnitřních površích potrubí, které mají na rychlost poklesu
volného chloru zcela zásadní a rozhodující vliv. Konstanta k

b

, vyjadřující rychlost rozpadu volného chloru
v proudu vody, se určuje laboratorním pokusem, který se nazývá „bottle test“ [7]. Vzorek chlorované
vody ze zkoumaného vodovodu se odebere do předem připravené skleněné láhve a v několika časových
odstupech se vyhodnocuje pokles koncentrace volného chloru. Cílem je stanovit konstantu k

b

, která je
závislá výhradně na složení dopravované vody, její teplotě a případně přístupu světla, a eliminovat tak
vliv povrchů potrubí, produktů koroze, biofilmů a sedimentů v potrubí.

Narazili jsme však na specifický problém, jehož řešení vyžadovalo zavedení speciální metodiky pro: (1)
získávání dat pro kalibraci, a také (2) postupu pro samotnou kalibraci modelu. Specifičnost zkoumaného
vodovodu spočívá v tom, že v úpravně vody, kde se voda také akumuluje ve vodojemu, následně desinfikuje
chlornanem sodným a vstupuje do trubního systému, není osazen moderní chlorátor, který by zajistil
optimální dávkování desinfekčního činidla s ohledem na aktuální koncentraci volného chloru v potrubí
na odtoku do sítě a na okamžitý průtok vody potrubím. Je zde osazeno zastaralé dávkovací čerpadlo,
které v pevně daných časových intervalech dávkuje kapalný chlornan sodný přímo do akumulační nádrže
vodojemu bez ohledu na aktuální koncentraci desinfekčního činidla v nádrži a bez možnosti rychlé reakce
na aktuální koncentraci desinfekce ve vodě na odtoku do sítě. Vývod chlornanu z dávkovacího čerpadla
je navíc umístěn přímo nad odběrným potrubím z vodojemu. V nádrži není zajištěno míchání vody
a vyskytují se zde zkratové proudy. Důsledkem této provozní nedokonalosti je výrazné kolísání koncentrace
volného chloru ve vodě na odtoku do sítě v čase. Měřením přenosným kolorimetrem byly v průběhu
měrné kampaně zjištěny hodnoty od 0,05 mg·l-1 do 0,45 mg·l-1 volného chloru. Vlivem zkratových proudů
k těmto výkyvům navíc dochází relativně prudce a nečekaně. Při měrné kampani byla zaznamenána
změna v koncentraci volného chloru na odtoku do sítě 4c

0

= 0,20 mg·l-1 volného chloru během 30 minut
měření. Takovéto prudké změny nebývají u vodárenských systémů zdaleka běžné a lze je jen velmi obtížně
a s vysokou mírou nejistoty definovat jako okrajovou podmínku v modelu. Podrobný popis kalibrace
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modelu jakosti vody pro takto specifický systém se v odborné literatuře vyskytuje sporadicky. Velmi kusé
informace uvádí například [2], avšak velmi obecně a bez konkrétních postupů.

Aby bylo možné kalibrovat model kvality vody takto specifického vodovodního systému, je naprosto
nezbytné zaměřit se již ve fázi měření na síti na pohyb konkrétních „packetů“ vody v čase a prostoru
a vytvořit speciální postup pro měření v terénu, sběr dat a kalibraci modelu.

2 PŘÍPADOVÁ STUDIE KATEŘINICE
V období květen až listopad 2017 byla na vodovodní síti v obci Kateřinice uskutečněna dlouhodobá měrná
kampaň (dále jen „MK“), jejímž cílem byl sběr dat pro kalibraci a verifikaci simulačního modelu poklesu
koncentrace volného chloru ve vodovodní síti obce Kateřinice. V rámci kampaně byl měřen odtok vody
z vodojemu do vodovodní sítě, tlaky ve spotřebišti, teplota a zákal vody, dále chlor volný a celkový.

Vodovod obce Kateřinice zásobuje pitnou vodou 950 obyvatel. Jeho vlastníkem i provozovatelem je
obec. Zdrojem vody je povrchová voda, která je jímána dnovým zářezem v drobném toku nad vodojemem.
Následně je voda upravena na otevřených pískových filtrech a akumulována v přilehlém vodojemu 150 m3,
což je zásoba pro spotřebiště přibližně na 36 hodin. Přítok z filtrů do akumulační nádrže je nerovnoměrný
a je řízen manuálně uzávěrem. Nad hladinou vody v akumulační nádrži je umístěno dávkovací čerpadlo
chlornanu sodného. Dávkování chlornanu není technicky optimální, viz předchozí text. Vodovodní síť obce
je rozdělena na horní a dolní tlakové pásmo. Měrná kampaň byla provedena pouze v horním tlakové pásmu,
kde je potrubí výhradně z PVC z let 1988 o průměrech 150 a 80 mm a celkové délce 4,4 km, viz (Obr. 1).
Model byl kalibrován pouze v rozsahu, kde se vyskytují potrubí PVC DN150.

Vzorky vody pro analýzu jakosti vody byly odebírány na třech vytipovaných místech vodovodní sítě,
viz (Obr. 1). Voda byla odebírána přímo z podzemních hydrantů s využitím hydrantového nástavce, viz
(Obr. 2). První odběrné místo bylo na odtoku vody z akumulační nádrže do spotřebiště, kde se měřil také
průtok vody. Druhým odběrným místem byl podzemní hydrant zhruba uprostřed vodovodní sítě horního
tlakového pásma a třetím místem byl hydrant téměř na konci horního tlakového pásma vodovodní sítě.

3 METODIKA PŘÍPRAVY A ZÍSKÁVÁNÍ DAT
Jak je patrné z předchozího textu, koncentrace volného chloru na odtoku vody z vodojemu do sítě
není u tohoto specifického vodovodu konstantní, ale velmi dynamicky a nepředvídatelně se mění v čase.
Při získávání dat z měření proto bylo naprosto zásadní zohlednit pohyb konkrétních „packetů“ vody ve
vodovodní síti v čase. Pod pojmem packet vody je myšlen elementární objem (válec) vody o limitně malém
objemu, jehož pohyb je v potrubí sledován. U každého packetu je zaznamenán přesný čas, kdy vstoupil
do vodovodního potrubí z vodojemu a následně je pomocí simulačního modelu vodovodní sítě sledován
jeho pohyb v síti v čase. Přesně v okamžiku, kdy tento packet doputuje do odběrného místa, je z něj přes
hydrant odebrán vzorek vody na rozbor. Následně je změřena koncentrace volného chloru. Snahou tedy
je, jeden konkrétní packet vody analyzovat na vstupu do sítě ve vodojemu a následně jej zachytávat na
dalších měřících místech na síti, opakovaně z něj odebírat vzorek vody a měřit koncentraci volného chloru.
Tato data se následně použijí pro stanovení úbytku volného chloru v pitné vodě a pro kalibraci modelu.
V případech, kdy je koncentrace chloru na odtoku z vodojemu v čase neměnná, lze stanovit fixní časy
odběrů vzorků na síti.

Příprava na měrnou kampaň
Před zahájením měrné kampaně je nezbytná určitá příprava, která spočívá ve stanovení míst pro odběr
vzorků a stanovení času odběrů v daných místech. Místa odběrů vzorků by se měla stanovovat na základě
stáří vody. Pokles koncentrace volného chloru v čase má typický průběh, který lze rozdělit do tří časových
fází. Nejrychlejší pokles volného chloru je typicky pozorován do pěti minut od přidání desinfekčního činidla
do vody. Druhá fáze, která trvá od pěti minut do pěti hodin od přidání desinfekčního činidla do vody, je
vyjadřována kinetickou rovnicí druhého řádu. Zkoumaný vodovodní systém byl modelován na základě
kinetické rovnice prvního řádu, protože do vodovodní sítě (první odběrné místo bylo bezprostředně za
akumulační nádrží vodojemu) voda vstupuje přibližně po 36 hodinách od okamžiku přidání chlornanu
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sodného. Čím vyšší je stáří vody, tím méně výrazný pokles koncentrace volného chloru je pozorován. Při
stanovení času odběrů bylo zapotřebí odhadnout časový průběh odtoku vody z vodojemu do sítě a na
základě tohoto odhadu stanovit stáří vody v určitých místech a čas odběrů vzorků, viz (Obr. 4).

Časy odběrů vzorků v jednotlivých měřících místech (výpočtové uzly modelu) byly stanoveny tak, aby
byl zachycen vždy určitý konkrétní packet vody, který byl analyzován na vstupu vody do sítě ve vodojemu.
Evidentně lze spotřebu vody ve spotřebišti dopředu predikovat pouze s určitou mírou nejistoty. Skutečný
pohyb vody v síti a její stáří byly analyzovány modelem až zpětně po dosazení změřených průtoků vody
ve vodojemu po dokončení měrné kampaně. Až po dokončení měření tedy bylo zjištěno, zda se podařilo
konkrétní packety vody na jednotlivých měřících místech zachytit, zda bylo stáří vody odhadnuto správně
a zda jsou hodnoty změřených koncentrací volného chloru využitelné pro kalibraci modelu.

Průběh měrné kampaně
Vzorky vody byly odebírány přímo z hydrantů, viz (Obr. 2). Vzorky se zásadně neodebíraly z vodovodních
přípojek, protože tím docházelo k enormnímu zkreslení výsledků. Před odběrem je nezbytné hydrant
řádně propláchnout. Při každém rozboru byla zjištěna hodnota zákalu, teplota vody, koncentrace volného
a celkového chloru v pitné vodě. Vzhledem k výše popsaným nejistotám při stanovování času odběru, byly
realizovány odběry vzorků s 30 minutovou frekvencí a to 1,5 hodiny před a 1,5 hodiny po předpokládaném
čase průchodu paketu měřícím místem.

Kalibrace modelu
Model rozpadu volného chloru ve vodovodní síti byl kalibrován metodou nejmenších čtverců s využitím
vah jednotlivých měření. Rozpad volného chloru byl simulován kinetickou rovnicí prvního řádu. Váha
každého měření byla stanovena na základě jeho kvality. Předem byl proto vypracován systém hodnocení
kvality měření, který je založen na několika faktorech. Výsledkem kalibrace je rychlostní konstanta k
úbytku chloru v dopravované vodě. Přibližně 2/3 měřených hodnot byly použity pro kalibraci modelu,
zbývající 1/3 byla použita pro jeho verifikaci. Výsledná hodnota k byla dosazena do simulačního modelu
vodovodu v nástroji Epanet 2.0, kde byla vyhodnocena shoda mezi simulací a měřením pro celkovou
dobu simulace 81 hodin. Při správném nastavení Epanet vyhodnocuje také koeficient korelace. Hodnoty
koncentrace volného chloru, které byly měřeny ve vodě na odtoku z vodojemu, byly použity pro definování
počáteční a okrajové podmínky výpočtu, viz. (Obr. 5). Tímto postupem bylo dosaženo relativně vysokého
koeficientu korelace a tedy dobré shody mezi výsledkem simulace modelu a reálným chováním zkoumaného
vodovodního systému.

4 DISKUSE
V rámci provedené studie byl zkoumán také vliv délky časového kroku analýzy jakosti vody na celkový
výsledek řešení. Obecně by délka časového kroku měla být kratší než je nejkratší doba zdržení v každém
z výpočtových úseků potrubí za celou délku simulace. U zkoumaného vodovodního systému je nejkratší
doba zdržení 1 minuta (úsek dlouhý 7 m DN150), průměrná hodnota činí 53 min a nejvyšší hodnota doby
zdržení je 270 min. Při nastavení časového kroku kvality vody v modelu 4T=1 min bylo dosaženo dobrých
výsledků, nicméně takto nastavený výpočet by byl u větších vodárenských soustav a delší doby simulace
výrazně náročný na výpočetní výkon. Otázkou tedy je, zda toto hledisko zohlednit již ve fázi tvorby
modelu a vyvarovat se zadávání velmi krátkých výpočtových úseků, nebo se spokojit s nižší přesností
výsledků simulace.

U tohoto typu řešených úloh uvádí odborná literatura, že sestavené modely rozpadu volného chloru
dosahují korelační koeficienty běžně R = 0,95 a vyšší. Jedná se již o velmi těsnou shodu mezi simulací
a realitou. Této přesnosti lze, dle našeho přesvědčení, dosáhnout výhradně u vodovodních soustav, kde
je stabilní jakost vody a neměnná koncentrace volného chloru na vstupu do sítě. Specifickou vlastností
zkoumaného vodovodu je nedokonalé míchání vody ve vodojemu a proměnlivá koncentrace volného chloru
na vstupu do sítě. Podstatné je také zdůraznit, že se jedná o korelaci jednoho ukazatele, který však v sobě
inkorporuje celý hydraulický model se všemi jeho vstupy. Korelační koeficient tedy udává těsnost výsledků
simulace a reality celého modelu, která je vyjádřena jediným ukazatelem, v tomto konkrétním případě
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rychlostí rozpadu volného chloru.

5 ZÁVĚR
V rámci příspěvku byl podrobněji popsán postup pro přípravu měrné kampaně a získávání dat pro kalibraci
a verifikaci modelu rozpadu volného chloru ve vodovodní síti. Zkoumaný vodovod je specifický tím, že
v místě, kde upravená voda vstupuje do vodovodní sítě, se velmi prudce a nepředvídatelně mění koncentrace
volného chloru ve vodě, což sebou nese specifické nároky na realizaci měrné kampaně. Kalibrací modelu bylo
dosaženo relativně dobré shody mezi výsledky simulace a skutečností. Bohužel zjištěná hodnota konstanty
k není přenositelná na jiný vodovodní systém. Důvodem je známý fakt, že konstanta k

b

je závislá na
chemismu dopravované vody a konstanta k

w

je závislá nejen na materiálu potrubí, ale zejména na množství
a složení biofilmu a jemných nezpevněných sedimentů, které jsou v potrubí přítomny. Takto sestavený
model může být využit k simulaci různých změn v provozování, k optimalizaci dávky desinfekčního
činidla a v neposlední řadě pro vyhodnocení efektivity řízených proplachů vodovodu. Řízeným proplachem
vodovodní sítě dojde k odstranění jemných sedimentů z potrubí, čímž dojde ke snížení hodnoty k

w

a sníží
se rychlost poklesu volného chloru.
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Obrázky

Obr. 1 Horní tlakové pásmo vodovodní sítě Kateřinice, vizualizace dimenze a tlaků v jednotlivých uzlech,
vyznačení odběrných míst.

Obr. 2 Odběr vzorků z hydrantů.
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Obr. 3 Postup měření a získávání dat pro kalibraci modelu kvality vody ve vodovodní síti.

Obr. 4 Průběh stáří vody ve vybraných odběrných místech na síti během dne.

Obr. 5 Křivka koncentrace chloru na odtoku z akumulační nádrže.
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VLIV TLAKU, TEPLOTY A VLHKOSTI NA
SPOTŘEBU VODY

INFLUENCE OF PRESSURE, TEMPERATURE AND HUMIDITY ON
WATER CONSUMPTION

Tomáš Sucháček*,1, Ladislav Tuhovčák1

Abstrakt
Článek se zabývá problematikou optimalizace tlakových poměrů ve veřejných vodovodních sítích. Pressure
management je základním krokem při snižování ztrát vody z vodovodu. Snížením tlaku se spolehlivě
dosáhne snížení přímých ztrát vody ze sítě, na druhou stranu ale dochází také k mírnému snížení spotřeby
vody v připojených nemovitostech. Kvantifikace dopadu snížení tlaku v síti evidentně není triviální. Stále
však chybí mnoho podstatných informací, které do této analýzy a následného rozhodování vstupují. V rámci
prezentované studie byl realizován dlouhodobý experiment, kdy bylo prováděno velmi přesné měření tlaků
a průtoků ve vnitřním vodovodu administrativní budovy. Ve čtrnáctidenních časových intervalech byl
nastavován různý tlak vody na vstupním místě vnitřního vodovodu budovy a současně byly měřeny
objemy proteklé vody. Sledována byla závislost mezi snížením, resp. zvýšením tlaku ve vnitřním vodovodu
a spotřebou vody.

Klíčová slova
Spotřeba vody, tlak, závislost

Abstract
The article deals with the optimization of pressure conditions in public water supply systems. Pressure
management is the basic step in reducing water loss from the water supply. By reducing the pressure, the
reduce of the direct losses of water from the supply system will be reliably achieved, on the other hand
there is also a slight decrease in water consumption in the connected properties. The quantification of the
impact of a pressure reduction in the water supply system is obviously not trivial. However, there is still
a lack of much relevant information to enter into this analysis and subsequent decision making. Within
the present study, a long-term experiment was carried out, where a very precise measurement of pressures
and flows in the internal water supply of the administrative building was carried out. The dependency
between the decrease respectively the increase of the pressure in the internal water supply and the water
consumption was monitored.

Keywords
Water consumption, pressure, dependency

*suchacek.t@fce.vutbr.cz
1Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká
republika

786



Juniorstav 2018

1 ÚVOD
Velká pozornost je v současnosti věnována optimalizaci tlakových poměrů v systémech zásobování vodou.
Nicméně hlavní část pozornosti je věnována snižování ztrát vody a zpětného zisku energie. Problém ve
stanovení závislosti spotřeby vody na tlaku je v poměrně značné stochasticitě spotřeby vody a závislosti na
více faktorech. Například dle [6] je provedena analýza závislosti vyrobené vody pro Brno na meteorologic-
kých faktorech, přičemž zde byla zjištěna jistá závislost. Například dle [3] je spotřeba rozdělena pro účely
simulace změn spotřeby na spotřebu „uvnitř domu“ a „vně domu“. Obě části pak mají různé koeficienty
vyjadřující závislost spotřeby na tlaku. Následně je stanoven průměrný koeficient z obou částí. Následně
se tento souhrnný koeficient pro jednoho odběratele implementuje do rovnice FAVAD dle [4], respektive
do jejího zjednodušeného tvaru dle [3]. V současnosti neexistuje příliš mnoho stanovených koeficientů N3
ve smyslu [3] vycházejících z reálných studií, avšak například hodnota koeficientu pro spotřebu “uvnitř
domu” byla stanovena v [1] pro studentský kampus v Johannesburgu na 0,2. Dle [5] byla taktéž prokázána
závislost spotřeby na tlaku pro tlakové splachovače ve Velké Británii a hodnota koeficientu byla stanovena
na 0,07 a 0,025.

Tento článek prezentuje výsledky reálné detailní dlouhodobé studie zaměřené na změnu spotřeby vody
v závislosti na tlaku a meteorologických faktorech.

2 METODIKA
Vliv tlakových poměrů na spotřebu vody byl zjišťován dlouhodobým experimentem. Ve vybrané administra-
tivní budově byl na vodovodní přípojce osazen velmi přesný regulátor tlaku. Ve vnitřním vodovodu budovy
byl tlak postupně snižován v několika krocích, přičemž byl kontinuálně pozorován vliv sníženého tlaku na
spotřebu vody v budově. Výstupní hodnota z regulačního ventilu byla stanovována individuálně pro každý
měřící cyklus, viz níže. V úvahu byly brány omezující podmínky na minimální výstupní tlak za ventilem
tak, aby nebyly porušeny legislativní předpisy na zajistění minimálního hydrodynamického tlaku či běžný
provoz v budově.

Celý měřící experiment byl rozdělen do měřících cyklů. V rámci jednoho měřícího cyklu bylo nastavení
regulačního ventilu konstantní. Délka měřícího cyklu byla stanovena na 14 dní. Klimatologická data za
období v průběhu experimentu byla získána od Českého Hydrometeorologického Institutu (ČHMI).

Při délce trvání kampaně 1 rok, bylo zapotřebí vyloučit nebo vzít do úvahy dlouhodobý trend spotřeby.
V rámci ČR je dle [2] v posledních letech víceméně stabilní. Efekt dlouhodobého trendu byl tak vyloučen.
Pro podrobnější a přesnější výsledky byl také sledován počet osob v budově během pracovních hodin.

Získaná naměřená data proteklých objemů vody byla normalizována vzhledem k počtu osob v budově
a délce pracovní doby. Dle vztahu
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C

i

normalizovaná spotřeba vody pro i-tý den,
V
i

objem spotřebované vody během i-tého pracovního dne,
p
i

počet osob na směně i-tého dne a
h
i

počet pracovních hodin v i-tém dni.

V rámci vyhodnocení byla stanovena hodnota koeficientu N
3

ve smyslu [3]. Tento koeficient byl stanoven
na základě průměrných hodnot spotřeby vody a tlaku pro každou kategorii dle následujících vztahů

MIN =
mX

k

✓⇣
C

1k
� C

0

1k

⌘
2

w
k

◆
(2)

kde je
C

1k
skutečná spotřeba vody pro k-tou kategorii,

C
0

1k
vypočtená spotřeba vody pro k-tou kategorii,

w
k

váha k-té kategorie a
m počet pracovních hodin v i-tém dni.

787



Juniorstav 2018

Spotřeba byla vypočtena dle následujícího vzorce podle [3]
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(3)

kde je
C

0

spotřeba vody pro kategorii s nejvyšším tlakem,
P
1k

průměrný tlak v k-té kategorii tlaku,
P
0

průměrný tlak v kategorii s nejvyšším tlakem a
N

3

koeficient vyjadřující vliv změny tlakových poměrů na spotřebu vody.

Jednotlivé váhy pro dané kategorie byly stanoveny jako podíl měření v k-té kategorii a suma všech
měření v uvažovaných kategoriích (pro stanovení vah nebylo uvažováno s kategorií s nejvyšším tlakem)
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kde n
k

je počet měření v k-té kategorii, přičemž platí následující vztah, že součet jednotlivých vah je
roven 1.

mX

k

w
k

= 1 (5)

3 PŘÍPADOVÁ STUDIE
Případová studie byla provedena na budově kancelářského typu, která je velmi častým typem kancelářské
budovy. Zkoumaná budova má tři nadzemní podlaží a maximální počet pracovníků je 35. Pracovníci jsou
v podstatě rovnoměrně rozděleni do tří nadzemních podlaží, ve kterých je stejné vybavení zařizovacími
předměty. Všechny toalety jsou osazeny výhradně objemovými splachovači s předsazenou akumulační
nádržkou. V budově nejsou žádné tlakové splachovače, jejich průtok by mohl být ovlivněn tlakem vody ve
vnitřním vodovodu budovy. Délka měrné kampaně v případové studii byla jeden kalendářní rok. Průzkumem
bylo zjištěno, že ve smyslu [3] je všechna měřená voda spotřebována “uvnitř domu”.

Pro tuto případovou studii byly intervaly kategorií tlakových poměrů a množství hodnot v jednotlivých
kategoriích je v (Obr. 1). Hodnota tlaku za jeden den byla stanovena jako aritmetický průměr v uvažovaných
praocvních hodinách daného dne.

Jak je patrné již z (Obr. 1), celkový počet pozorování je 157. Vzhledem k rozpětí maximálních
a minimálních tlaků (1,96 – 4,19 bar) bylo zvoleno rozdělení do 5 kategorií. Hranice těchto kategorií a jejich
označení jsou patrné z (Obr. 1).

4 VÝSLEDKY
V rámci prvního způsobu vyhodnocení byla vyhodnocena závislost spotřeby vody na tlaku, průměrné
teplotě a vlhkosti během pracovních hodin daného dne, přičemž vždy byla stanovena hodnota p-testu.
Pro testování pomocí p-testu byla zvolena hladina významnosti testu ↵ = 0,1. Tato hodnota je používána
pro všechny další p-testy. Výsledky regresní analýzy jsou na (Obr. 2).

Při aproximaci závislosti spotřeby vody na průměrném denním tlaku lineární regresní je patrná rostoucí
spotřeba vody s nárůstem tlaku. Hodnota p-testu je v tomto případě 0,082, což je nižší hodnota než 0,1
a průměrný denní tlak je tedy možné uvažovat jako statisticky významnou veličinu ovlivňující spotřebu
vody s rizikem omylu < 9%. Aproximace pomocí rovnice (3) respektive koeficientu N

3

je v podstatě
regrese pomocí mocninné funkce.

Jak je patrné z (Obr. 3), hodnota koeficientu N
3

byla stanovena na 0,150. Jako další byla stanovena
závislost spotřeby vody na průměrné denní teplotě v pracovních hodinách bez ohledu na hodnoty ostatních
veličin.

Při aproximaci závislostí spotřeby vody na průměrné teplotě a průměrné vlhkosti lineární regresní je
patrná klesající spotřeba vody s nárůstem teploty a částečně patrná rostoucí spotřeba vody s nárůstem
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vlhkosti. Hodnota p-testu je pro teplotu 0,000 a pro vlhkost 0,109. Průměrnou denní teplotu je tedy možné
uvažovat jako statisticky významnou veličinu (s rizikem omylu < 1%), oproti tomu průměrnou vlhkost
není možné považovat za statisticky významnou veličinu ovlivňující spotřebu vody s rizikem omylu < 1 %.
Nutno však podotknout, že při tomto způsobu vyhodnocení nebyly brány do úvahy měnící se tlakové
poměry. Dále byla stanovena závislost spotřeby vody na průměrné denní vlhkosti během pracovních hodin.
Při aproximaci závislosti spotřeby vody na průměrné denní vlhkosti lineární regresní je částečně patrná
rostoucí spotřeba vody s nárůstem vlhkosti. Hodnota p-testu je v tomto případě 0,109, což je vyšší hodnota
než 0,1 a průměrná denní vlhkost není možné považovat za statisticky významnou veličinu ovlivňující
spotřebu vody.

Ve druhém způsobu vyhodnocení byl vyhodnocován vliv klimatologických faktorů za konstantních
tlakových podmínek. Jak je patrné z (Tab. 1), některé závislosti spotřeby na teplotě a vlhkosti mají pro
vybrané kategorie poměrně nízkou hodnotu p-testu, avšak například u teploty se v některých kategoriích
blíží hodnota p-testu spíše číslu 1. U vlhkosti je pak z (Tab. 1) patrné, že v jednotlivých kategoriích i při
nízké hodnotě p-testu je protichůdný vliv vlhkosti na spotřebu vody. To znamená, že v některé kategorie
při rostoucí vlhkosti spotřeba klesá a v jiné kategorii naopak stoupá.

Tab. 1 Regresní funkce a hodnoty p-testu pro vyhodnocení vlivu teploty a vlhkosti.
Spotřeba: Teplota Spotřeba: Vlhkost

Kategorie tlaku Regresní funkce Hodnota p-test Regresní funkce Hodnota p-test
A y = 3,1105-0,0235x 0,003 y = 3,5160-0,0063x 0,389
B y = 2,9569-0,0201x 0,075 y = 1,9253+0,0124x 0,001
C y = 3,0264-0,0130x 0,362 y = 3,2384-0,0043x 0,429
D y = 3,0867-0,0190x 0,025 y = 2,2107+0,0103x 0,024
E y = 2,8151-0,0064x 0,801 y = 3,2528-0,0066x 0,442

Kde je y vypočtená spotřeba vody a x je sledovaná veličina (teplota a vlhkost). Pro klimatologické
faktory byla stanovena hodnota koeficientu korelace -0,42 (teplota vs. vlhkost). Tyto veličiny jsou tedy do
určité míry provázány.

Jako třetí způsob byla použita vícenásobná lineární regrese, kdy bylo nejprve uvažováno se všemi třemi
možnými prediktory (tlak, teplota a vlhkost), Byla sestavena následující regresní rovnice

Y = 2, 96 + 0, 0554X
1

� 0, 0226X
2

+ 0, 00128X
3

(6)

kde je
Y spotřeba vody,
X

1

průměrný tlak,
X

2

průměrná teplota,
X

3

průměrná vlhkost.

Pro každý prediktor byla stanovena hodnota p-testu. Tyto hodnoty byly 0,270 pro X
1

, 0,000 pro X
2

a 0,634 X
3

. Z toho vyplývá, že vlhkost jako prediktor je nutné vyřadit na základě hodnoty p-testu, ale
i na základě předešlých zjištění. Hodnota p-testu pro tlak je sice vysoká, avšak na základě předešlých
zjištění, by měl být tlak stále považován za prediktor ve vícenásobné regresi. Po zanedbání vlivu vlhkosti
na spotřebu vody pak tedy byla provedena vícenásobná lineární regrese se dvěma prediktory. Tvar rovnice
je následující

Y = 2, 87 + 0, 0541X
1

� 0, 0216X
2

(7)

Hodnoty p-testu jsou totožné jako pro rovnici (6). Na základě tohoto vyhodnocení by vyplýval
převažující vliv teploty nad tlakem na spotřebu vody, což však zpochybňují předchozí dva způsoby
vyhodnocení. Pokud by byl zanedbán tlak jako prediktor, platila by regresní rovnice popisující změnu
spotřebu vody v závislosti na teplotě z (Obr. 4).
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5 ZÁVĚR
S ohledem na výsledky statistické analýzy lze konstatovat, že pokud by byly zanedbány klimatologické
faktory, je možné považovat tlak vody v potrubí za statisticky významný člen ovlivňující spotřebu vody se
spolehlivostí > 92 %. Při vícenásobné regresi pak se spolehlivostí > 72 %. Změna spotřeby vody v závislosti
na změně tlaku byla popsána také pomocí koeficientu N3, jehož hodnota pro tuto kancelářskou budovu byla
stanovena na 0,150, což koresponduje s hodnotami v dříve provedených studiích na jiných typech objektů
například dle [1]. Vždy byl zjištěn pokles spotřeby vody s poklesem tlaku. Vliv teploty se podařilo prokázat
pro celý statistický soubor dat při zanedbání tlakových poměrů a při vícenásobné regresi, avšak tato zjištění
zpochybňuje vyhodnocení po jednotlivých kategoriích, kde nelze vliv teploty vždy jednoznačně potvrdit. Ve
zjištěných závislostech vždy došlo ke snížení spotřeby vody s rostoucí teplotou. Vliv vlhkosti na spotřebu
vody se dle hodnoty p-testu nepodařilo prokázat ani v jednom případě s výjimkou vyhodnocení pro
jednotlivé kategorie tlaku, avšak v těchto případech se jednalo o protichůdné závislosti. Z tohoto důvodu
je možné průměrnou vlhkost vzduchu vyřadit jako faktor ovlivňující spotřebu vody v administrativní
budově.
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Obrázky

Obr. 1 Histogram počtu měření tlaku v kategoriích tlaku.

Obr. 2 Závislost spotřeby na denním průměrném tlaku.

Obr. 3 Závislost změny spotřeby vody na změně tlaku.
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Obr. 4 Závislost spotřeby na denní průměrné teplotě a vlhkosti.
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ZÍSKÁVÁNÍ ENERGIE Z ODPADNÍCH VOD
POMOCÍ TEPELNÝCH VÝMĚNÍKŮ

OBTAINING ENERGY FROM WASTE WATER BY USING HEAT
EXCHANGERS

Michal Úterský*,1, Jakub Raček2, Petr Hlavínek1, Jan Ševčík3

Abstrakt
Článek pojednává o získávání energie z odpadních vod pomocí tepelných výměníků. Získanou energii je
možno využít pro vytápění (v zimních měsících) a nebo chlazení (v letních měsících) např. administrativních
objektů, hotelů, škol, obchodních center, bytových domů aj. Inovativní technologie k získávání tepla jsou
určeny pro opětovné využití energie. V rámci vědeckého centra AdMaS bylo navrženo a posouzeno využití
třech tepelných výměníků k vytápění a chlazení polyfunkčního objektu v Brně. Návrh obsahoval kompletní
řešení technologie s cílem minimalizovat náklady na aplikaci tepelných výměníků a maximalizovat tepelné
zisky z odpadní vody.

Klíčová slova
Tepelné výměníky, odpadní voda, recyklace tepla, chlazení, vytápění

Abstract
The article deals with obtaining energy from wastewater by using heat exchangers. The energy obtained can
be used for heating (in the winter months) or for cooling (in summer months) for example administrative
buildings, hotels, schools, business centers, apartment buildings, etc. Innovative heat recovery technologies
are designed to reuse energy. Within the AdMaS Research Centre, the use of three heat exchangers for
heating and cooling of a polyfunctional building in Brno was designed and evaluated. The design includes
a complete solution to minimize the cost of application of heat exchangers and maximize heat gains from
wastewater.

Keywords
Heat exchangers, waste water, heat recycling, cooling, heating
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1 ÚVOD
Odpadní voda je zdrojem energie, který může být využit pro vytápění či ochlazování objektů nebo k ohřevu
pitné vody. K získávání energie z odpadních vod můžeme využít přímé výměníky tepla, nebo systémy
s tepelnými čerpadly. Technologie je jednoduchá a osvědčená ve světě. První instalace byla provedena před
více než 20 lety a po celém světě je v provozu přes 500 systémů pro získávání energie z odpadních vod.
Jejich výkony jsou v rozsahu 10 kW až 20 MW. Švýcarské a německé studie dokazují, že až 3 % veškerých
budov, mohou získávat teplo ze stokové soustavy. Veřejná kanalizace se ukázala jako ideální zdroj energie
pro tepelné výměníky a tepelná čerpadla. Teplota odpadní vody se pohybuje od 10 °C do 25 °C po celý rok,
čímž může zajistit vysoký topný faktor tepelného čerpadla a to jak pro vytápění v zimě, tak i pro chlazení
v létě. Využití alternativních zdrojů energie má také příznivý vliv na životní prostředí. Průkopníkem pro
zisk energie z odpadní vody se stalo Švýcarsko, ve kterém v roce 1993 vznikl úřad Swiss Energy agency,
který měl za úkol propagovat a rozvíjet způsoby využití tepla z odpadní vody. V průběhu posledních třiceti
let ve Švýcarsku, Německu a ve skandinávských zemích proběhl obrovský skok v úsporách energie. U nás
byl největší rozmach spojen s projektem Zelená úsporám v roce 2009. Jednalo se především o zateplení
domů spojené s výměnou oken [1].

2 CÍLE ODBORNÉHO POSOUZENÍ
Příspěvek pojednává o odborném posouzení, které mělo stanovit maximální tepelný zisk z odpadních vod.
Předmětem odborného posouzení byl návrh odběru odpadních vod z kmenové stoky „C„ v ulici Vlhká
a umístění tří tepelných výměníků RoWin8 od firmy HUBER CS spol. s.r.o. v plánovaném Polyfunkčním
objektu Koliště-Vlhká s kancelářskými prostory v městě Brně. Tepelný zisk bude využit pro vytápění
a chlazení objektu. Výhody návrhu spočívaly v tom, že nová polyfunkční budova bude stát v blízkosti
kmenové stoky a její dispozice umožňuje instalaci tepelných výměníků z hlediska prostoru a technického
uspořádání. Posouzení a samotný návrh využití tepla z odpadních vod byl společnou spoluprací firem
a organizací: HEROLDS, spol. s r.o., Vysokého učení technického v Brně - Výzkumné centrum AdMaS,
HUBER CS spol. s r.o. a VH atelier spol. s r.o.

3 POPIS POLYFUNKČNÍHO OBJEKTU
Polyfunkční objekt Koliště-Vlhká je řešen jako čtyřpodlažní objekt spodní stavby a devítipodlažní objekt
nadzemní části. Celý objekt tvoří jeden dilatační celek. Objekt je navržen jako železobetonový monolitický
skelet se ztužujícími svislými nosnými konstrukcemi a komunikačními jádry. Základní modulový systém
objektu je 8,1m·8,3 m, 8,1m⇥ 8,0m a 8,0m⇥ 5,45m. Celková délka objektu je cca 111,5 m a šířka 50 m.
Hlavní vstupy do objektu jsou navrženy na nároží ulic Koliště - Cejl a v ulici Vlhká.

V rámci výpočtu ekonomičnosti budovy byl zpracován i výpočet teoretické potřeby tepla pro Polyfunkční
objekt v jednotlivých měsících za rok. Výpočet potřeby tepla a chladu byl vstupním podkladem pro návrh
tepelných výměníků. Výpočet potřeby tepla a chladu vyplynulo, že v zimních měsících budou výměníky
sloužit pro vytápění budovy a v letních měsících zejména k jejímu chlazení.

4 POPIS APLIKOVANÉ TECHNOLOGIE HUBER
Technologickým srdcem konceptu pro zajištění maximálního tepelného zisku je technologie ThermWin,
kompletně dodaného společností HUBERCS spol. s r.o. Jedná se o automaticky čištěný výměník, který
nabízí v porovnání s výměníky integrovanými do stoky hlavní výhodu, kterou je výkon, samočistící zařízení
a prostorová nenáročnost. V případě použití výměníkových kanalizačních trub, nebo integrace výměníkových
těles do stoky, by totiž tepelné požadavky znamenaly realizaci kilometrů takových výměníkových stok.
Navržený systém má pouze jeden bodový odběr s napojením na stokový systém. Zmiňovaná aplikace se
skládá z hydraulického hlediska ze 3 hlavních částí: - odběr odpadní vody ze stokové sítě vč. předčištění
(popisy 1-4 Obr. 1), - okruh teplé odpadní vody (primární okruh) (popisy 4-6 a 9-10 Obr. 1), - okruh
čistých teplonosných médií vč. tep. čerpadel, akumulace aj. (popisy 6-8 Obr. 1). Každá z těchto 3 částí
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zahrnuje řadu technologického vybavení. Konstrukce tepelných výměníků je z nerezové oceli. Nádrž, do
níž je teplá odpadní voda čerpána je vyplněna soustavou strojně čištěných trubek (sekundární okruh).
Čistota teplosměnných ploch je zajištěna pojízdným systémem objímek trubek, které shrnují nánosy
nečistot. Ty následně sedimentují a na vyspádovaném dně je shrnuje šnekový dopravník směrem k výpusti
vybavené ventilem, odkud společně s ochlazenou odpadní vodou gravitačně pokračují zpět do stokového
systému. V případě, kdy není nutné odpouštět sedimenty odtéká předčištěná a ochlazená voda z výměníku
přes přepad, který udává úroveň hladiny ve výměníku. Zajímavostí je, že potřebné příčné proudění ve
výměníku je zajištěno pomocí provzdušňovacího dmychadla, jenž vhání vzduch k jedné ze stěn. Tím je
zaručeno tzv. spirálovité proudění OV přes výměník a nehrozí, že by docházelo k rozdělení teplot OV
po profilu výměníku.Sestava sekundárního okruhu s již čistým teplonosným médiem zahrnuje tepelná
čerpadla generující vodu o teplotě až 45 °C (35 °C zpětný tok), izolované akumulační nádrže/zásobníky,
expanzní nádrž, odplyňovací a tlakovou stanici a plynové přihřívací kotle pro případ potřeby. Za tepelnými
čerpadly je již teplonosné médium připraveno přenést tepelnou energii do systému vytápění objektu.

5 NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ PRO POLYFUNKČNÍ
OBJEKT KOLIŠTĚ-VLHKÁ

Návrh řešení vycházel z dostupných údajů a poskytnutých podkladů, jak ze strany investora Polyfunkčního
objektu, tak Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. (dále BVK, a.s.) Pro návrh systému na stanovení
zisků tepla, respektive pro návrh systému s rekuperací tepla z odpadní vody jsou rozhodující zejména
dva faktory: teplota a průtok odpadní vody. Teploty odpadní vody a průtoky z kmenové stoky„C„ v ulici
Vlhká byly poskytnuty BVK a.s. Průtoky byly vyhodnoceny pro vybrané měsíce roků 2015 a 2016 viz
(Obr. 2), teploty byly vyhodnoceny pro rok 2016 viz (Obr. 3). V ulici Vlhká je vedena jedna z kmenových
stok města Brna a to stoka „C“ v profilu 5100/3000mm. Podélný sklon stoky je pouze 3,25‰. Dle
poskytnutých podkladů od provozovatele stokového systému BVK, a.s. byl průměrný bezdeštný průtok
stokou 5100/3000 mm (v určitém místě dochází ke zvýšení stropu stoky) v předmětném profilu cca 290 l/s.
Průměrná teplota dle provozovatele stokového systému je během roku při bezdeštného průtoku cca 15,2 °C.

Výpočet zisků tepla z odpadní vody
Ze schématu na (Obr. 4) je uvažováno s teoretickým průměrným odběrem z kmenové stoky 90 l/s
a s předpokládaným ochlazením odpadní vody o 2,4 °C, což představuje získanou energii z odpadní vody
maximálně 909 kW za hodinu.

Skutečný zisk z odpadní vody bude nižší, je uvažováno maximálně s 771 kW za hodinu. Z (Obr. 4) je
patrné, že v letním provozu se zpětně navrácená odpadní voda do stoky oteplí z průměrné teploty 15,2 °C
na cca 17,6 °C, tj. o 2,4 °C.

V zimním období, při nejnižší naměřené teplotě odpadní vody ve stoce 9,6 °C dojde k ochlazení
navrácených odpadních vod o 1,3 °C, tj. na cca 8,3 °C viz. (Obr. 5). Zisk energie cca 633 kW za hodinu.

Zajištění potřebného množství odpadních vod přívodním potrubím
Vzhledem ke skutečnosti, že ve stoce kolísá hladina odpadní vody bylo nutno přistoupit k simulaci
možného množství odebírané odpadní vody pro jednotlivé hladiny. Cílem bylo navrhnout náběhovou hranu
k odběru tak, aby byl zajištěn odběr odpadní vody v požadovaném množství a to 90 l/s. Nejprve byl ale
vytvořen model stoky viz obr. 6 s optimalizací náběhové hrany v 3D CAD. Následný výpočet byl proveden
v matematickém simulačním programu FLOW-3D.Výpočtem bylo potvrzeno, že požadovaný průtok bude
zajištěn ve špičkách a to v hodinách od 8:00 do 2:00, po dobu 18 hodin.

6 ZÁVĚR
Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že v případě koncepčního návrhu na stanovení zisků
tepla z odpadních vod z kmenové stoky „C„ v ulici Vlhká DN 5100/3000 mm s navrženým bočním odběrným
potrubím DN400 redukovaným na DN300 se zaústěním do čerpací stanice situované v plánovaném
Polyfunkčním objektu s předpokládaným odběrem a zároveň čerpaným množstvím 90 l/s na 3 ks výměníky
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RoWin8 bude získáno 500-700 kW energie za hodinu na vytápění či chlazení objektu. Nejen z výše
uvedených informací vyplývá, že tato koncepce využívání energie z odpadních vod má v řadě ohledů
vysoký potenciál. Primární rozhodování investorů se logicky upíná na ekonomiku a návratnost investice,
která se zdá poměrně atraktivní. Nelze ovšem opomenout ani hlediska jako "eco-friendly"moderní řešení
a fakt, že koncept má i řadu "ale"mezi, než patří např. nutnost koordinace s provozovatelem stokové sítě,
ostatních sítí, komunikací, jiných dotčených vlastníků apod., což je součástí řešení v rámci projektové
dokumentace pro stavební povolení. V případě, kdy je ale možné takové faktory ošetřit, se potenciálnímu
zájemci nabízí možnost být jedním z prvních vlastníků, či provozovatelů tohoto moderního systému v České
republice. Výše uvedená budoucí aplikace není zejména v západní Evropě ojedinělá. Tato technologie pro
získávání energie z odpadní vody může cílit na využití pro nejrůznější objekty v soukromém i státním
sektoru a nabízí uplatnění případně i v průmyslových odvětvích. Tedy všude tam, kde je možnost se
vhodně napojit na stokový systém.

Poděkování
Článek byl vytvořen v rámci řešení projektu č. LO1408 „AdMaS UP - Pokročilé stavební materiály,
konstrukce a technologie“ podporovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové
podpory programu „Národní program udržitelnosti I“.

Použité zdroje
[1] TLAŠEK, Miroslav. Využití tepla z odpadní vody. Brno, 2014. 65 s. Bakalářská práce. Vysoké učení

technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce prof. Ing. Petr
Hlavínek, CSc., MBA.

[2] HUBER RoWin tepelný výměník. In: Http://www.hubercs.cz [online]. Brno: Cihlářská 19 602 00
Brno Česká Republika, 2017 [cit. 2017-10-30]. Dostupné z: http://www.hubercs.cz/fileadmin/huber-
cs/PDF/pro\_rowin\_cz.pdf

[3] Podklady poskytnuté investorem Polyfunkčního objektu Koliště-Vlhká II. etapa
[4] Podklady poskytnuté Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.
[5] Podklady poskytnuté od firmy HUBER CS spol. s.r.o.
[6] Projekt objektu Koliště-Vlhká II. etapa společnosti Arch.Design s.r.o.
[7] Projekt technologie od firmy VHatelier s.r.o.
[8] Použití aplikace Flow3D

Recenzent
Ing. Petr Hluštík, Ph.D.; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství
obcí, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká republika.
hlustik.p@fce.vutbr.cz

796



Juniorstav 2018

Obrázky

Obr. 1 Princip využití energie z odpadních vod pomocí tepelných výměníků [2] 1 -kanalizace, 2 - odběr
odpadních vod, 3 - čerpací stanice ROTAMAT® a česle RoK 4, 4 - česlicový koš RoK 4, 5 - předčištěná
odpadní voda, 6-kompaktní výměník tepla HUBER RoWin, 7 - tepelné čerpadlo + zásobník tepla, 8 -
připojení ohřáté vody ke spotřebičům, 9 - návrat chlazené vody, 10 - odtah shrabků a využité odpadní

vody zpět do kanalizace [2].

Obr. 2 Průběhy průtoků v kmenové stoce „C“ za vybrané dny pro roky 2015/2016.
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Obr. 3 Průměrné teploty odpadní vody v jednotlivých měsících za rok 2016 v kmenové stoce „C“.

Obr. 4 Modelový návrh systému HUBER při průměrné teplotě odpadní vody ve stoce 15,2 °C.

Obr. 5 Modelový návrh systému HUBER při minimální teplotě odpadní vody ve stoce 9,6 °C.
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Obr. 6 Detail náběhové hrany k odběrnému potrubí a přívodní potrubí ve vytvořeném v 3D CAD modelu.
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FORMOVÁNÍ NÁNOSU ŘÍČNÍ DELTY
V ZÁVISLOSTI NA ZRNITOSTI PŘITÉKANÝCH

DNOVÝCH SPLAVENIN

FORMATION OF RIVER DELTA IN DEPENDENCE OF GRAIN SIZE
AND BED LOAD TRANSPORT

Jan Kammermayer*,1

Abstrakt
Příspěvek prezentuje formování nánosu říční delty v čase v závislosti na zrnitostním složení materiálu
přitékaných dnových splavenin. Měření bylo provedeno ve sklopném průhledném žlabu. Provedena byla dvě
měření. První měření využívalo tři frakce stejnozrnného materiálu. Druhé měření využívalo nestejnozrnný
materiál o známé zrnitostní křivce. Na začátku každého měření byl vizuálně stanoven rovnoměrný pohyb
dnových splavenin pro daný materiál. Následně proběhl výpočet dávkovaného hmotnostního průtoku
splavenin. Pro simulování nádrže byl v dolní části žlabu umístěn tenkostěnný pravoúhlý přeliv, aby došlo
ke vzdutí hladiny a k následnému vytváření nánosu říční delty. Měřena byla úroveň hladiny vody ve
stanovených časových intervalech a po zastavení přítoku vody byla změřena úroveň dna. Hodnoty byly
následně zpracovány a vyneseny do grafů, které vyhodnocovaly formování nánosu říční delty v čase při
různé zrnitosti přitékaných dnových splavenin.

Klíčová slova
Transport dnových splavenin, zanášení nádrže, říční delta, zrnitost

Abstract
The paper presents the formation of river delta in time according to grain size of the bed load inlet.
The measurements were made in a tilting transparent flume. Two measurements were made. The first
measurement used three fractions of the uniformly-graded material. The second measurement used a well-
graded material of known grain curve. At the beginning of each measurement was visually determined
a uniform movement of the bed load for the material. To simulate the tank was placed a thin-walled
rectangular spill in the lower part of the flume in order to raise the level and subsequently create a river
delta. The water level was measured at the specified time intervals, and after the water inlet was stopped,
the level of the bottom was measured. The values were then processed and plotted to evaluate the
formation of the river delta over time at different grain size of the bed load inlet.

Keywords
Bed load transport, reservoir silting, river delta, grain size
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1 ÚVOD
Zanášení nádrží splaveninami je poměrně velkým problémem nejen u nás ale i v zahraničí. Splaveniny jsou
neplovoucí částice různých tvarů a velikostí [1]. Lze je rozdělit na dnové splaveniny a plaveniny. Příspěvek
se zabývá pouze dnovými splaveninami vnikajícími do nádrže. Dnové splaveniny jsou částice, převážně
pevného charakteru, které se pohybují valením, sunutím a saltací. Při vniku do nádrže se postupně usazují.
Tímto procesem vzniká v prostoru nádrže nános říční delty [2]. Jeho vývoj je závislý mimo jiné i na
zrnitostním složení splavenin a jeho množství.

Cílem příspěvku je na základě měření prezentovat dvourozměrný (vertikální rovina) časový vývoj
vytváření nánosu říční delty a úrovně hladiny v případě přítoku stejnozrnných a nestejnozrnných splavenin
do nádrže s časově neměnnou úrovní hladiny.

2 EXPERIMENTÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
Experiment byl proveden v Laboratoři vodohospodářského výzkumu Ústavu vodních staveb Fakulty
stavební Vysokého učení technického v Brně, konkrétně ve sklopném průhledném žlabu šířky 0,5 m a délky
6 m. Sklon žlabu byl 2 %. Hodnoty průtoků byly nastaveny na řídicí jednotce pomocí frekvenčního měniče
motoru čerpadla. Průtok byl měřen indukčním průtokoměrem. Schéma žlabu je na (Obr. 1). Pro měření se
stejnozrnným materiálem byly použity frakce 5 – 3 mm, 3 – 2 mm a 2 – 1 mm. Hodnoty střední velikosti zrna
jednotlivých frakcí byly stanoveny zprůměrováním měřených šířek 100 zrn digitálním posuvným měřidlem.
Zrnitostní křivka nestejnozrnného materiálu (Obr. 2) byla stanovena na základě sítového rozboru. Převážná
část zrn měla velikost od 0,5 mm do 5 mm. Ze zrnitostní křivky byla určena hodnota střední velikosti zrna
1,11 mm.

3 MĚŘENÍ
Před začátkem měření byl materiál dna, totožné zrnitosti jako dávkované splaveniny, urovnán a zhutněn.
Na začátku každého měření byl na základě vizuálního pozorování stanoven průtok vody při rovnoměrném
pohybu dnových splavenin pro měřený materiál. Jednalo se o stav, při kterém nedocházelo k vymílání
ani k zanášení dna žlabu. Pomocí těchto experimentů byly stanoveny transportní křivky příslušných
materiálů. Z transportních křivek byl výpočtem určen takový průtok vody, aby hmotnostní přítok dnových
splavenin byl pro všechny stejnozrnné materiály neměnný. Uvedené umožňuje přímo porovnat tvary
nánosů v časových intervalech. Hmotnostní průtok byl stanoven na hodnotu 0,020 kg/s. Pro nestejnozrnný
materiál byla zvolena mírně větší hodnota 0,024 kg/s. Pro simulování nádrže byl v dolní části žlabu umístěn
tenkostěnný pravoúhlý přeliv, aby došlo ke vzdutí hladiny a následnému usazování dnových splavenin,
tedy k vytváření nánosu říční delty.

Úroveň hladiny vody byla měřena digitálním hrotovým měřidlem během předem stanovených časových
intervalů ve vybraných profilech jako časově a po profilu střední. Úroveň dna byla měřena digitálním
hrotovým měřidlem v předem stanovených časových intervalech po zastavení přítoku vody. Měření dna
probíhalo ve zvolené rastrové síti s body po 0,10 m (Obr. 1). V příčném směru byly hodnoty měřeny ve 4
bodech a celková délka úseku byla 4,20 m.

Tab. 1 Základní vstupní parametry.
Materiál Průtok Střední Úhel Hloubka Hloubka při Hmotnostní

vody velikost vnitřního vody rovnoměrném průtok
zrna tření v nádrži proudění splavenin

m3/s mm ° mm mm kg/s
2 – 1 6,5 1,41 41,49 84,5 19 0,020
3 – 2 7,5 2,58 41,21 86,5 22 0,020
5 – 3 9,0 3,94 39,81 87,5 26 0,020

nestejnozrnný 6,4 1,11 - 82,5 18 0,024

V (Tab. 1) je přehled základních vstupních parametrů pro daná měření. V tabulce lze pro stejnozrnný
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materiál a nestejnozrnný materiál nalézt průtok, střední velikost zrna, hloubku vody v nádrži, hloubku
vody při rovnoměrném proudění ve žlabu a zvolený hmotnostní průtok.

4 VYHODNOCENÍ VÝVOJE NÁNOSU SE STEJNOZRNNÝMI
MATERIÁLY

Z důvodu přehlednosti byly úrovně dna a hladiny v příslušných časových intervalech (číslo v legendě značí
pořadové číslo měření ) specifikovány intenzitou jedné barvy. Měření delty probíhalo pro frakci 2 – 1 mm po
2,5 minutách, pro frakci 3 – 2 mm po 5 minutách, pro frakci 3 – 5 mm po 10 minutách a pro nestejnozrnný
materiál po 3,75 minutách. Čára v horní části grafu znázorňuje úroveň hladiny vody (Zh) a čára v dolní
části úroveň dna (Zd). Z průběhu úrovně dna byl určen i sklon čela nánosu, jeho hodnotu je třeba brát
jako přibližnou s ohledem na zvolený rastr měřených bodů.

Pro materiál frakce 2 – 1 mm proběhla celkem 4 měření (Obr. 4). Sklon čela delty od vodorovné osy
byl (řazeno od měření 1 do 4): 44,0°; 66,4°; 63,3° a 65,0°.

Pro materiál frakce 3 – 2 mm proběhlo celkem 5 měření (Obr. 5). Sklon čela delty od vodorovné osy
byl (řazeno od měření 1 do 5): 44,8°; 59,5°; 68,6°; 61,9° a 66,0°.

Vývoj říční delty pro frakci 5 – 3 mm byl měřen celkem v 5 časových intervalech (Obr. 6). Rozkolísání
hladiny po délce proudu je dáno vznikem dnových útvarů a vln na hladině. Sklon čela delty od vodorovné
osy byl (řazeno od měření 1 do 5): 35,1°; 51,3°; 55,5°; 71,5° a 56,4°.

5 VYHODNOCENÍ VÝVOJE NÁNOSU S NESTEJNOZRNNÝM
MATERIÁLEM

Na (Obr. 7) lze vidět vývoj říční delty v čase s nestejnozrnným materiálem. Proběhly celkem 3 měření.
Sklon čela delty s vodorovnou osou byl (řazeno od měření 1 do 3): 63,8°; 64,8° a 75,3°.

6 ZÁVĚR
V příspěvku je prezentován dvourozměrný časový vývoj vytváření nánosu říční delty a úrovně hladiny
v případě přítoku stejnozrnných a nestejnozrnných splavenin do nádrže s časově neměnnou úrovní hladiny
v ní. Vývoj je popsán pro tři stejnozrnné materiály a jeden nestejnozrnný materiál. U všech měření byl
stanoven úhel sklonu čela delty.

Poděkování
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říční delty v závislosti na zrnitosti přitékaných dnových splavenin a projektu specifického výzkumu
FAST-S-16-3757 Zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti vybraných hydrotechnických konstrukcí.
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Obrázky

Obr. 1 Schéma žlabu a rastrové sítě.

Obr. 2 Zrnitostní křivka nestejnozrnného materiálu.
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Obr. 3 Žlab s urovnaným dnem.

Obr. 4 Vývoj nánosu delty, stejnozrnný materiál frakce 2 – 1 mm.
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Obr. 5 Vývoj nánosu delty, stejnozrnný materiál frakce 3 – 2 mm.

Obr. 6 Vývoj nánosu delty, stejnozrnný materiál frakce 5 – 3 mm.

Obr. 7 Vývoj nánosu delty, nestejnozrnný materiál.
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VLIV PŘÍČNÉHO ROZMĚRU ŠACHTY NA
CHARAKTERISTIKY PŘEPADU PŘES PŘELIV SE

ŠIROKOU KORUNOU

INFLUENCE OF THE DIAGONAL DIMENSION OF INLET SHAFT ON
OVERFLOW CHARACTERISTICS OF BROAD-CRESTED WEIR

Jakub Major*,1

Abstrakt
V případě proudění přes pravoúhlý přeliv se širokou korunou bez bočního zúžení a s přítokovým korytem
vzniká návodní a korunový úplav. V případě přítoku šachtou nedochází k vytvoření návodního úplavu
a geometrický tvar korunového úplavu je jiný. Lze tedy očekávat, že přítok šachtou bude mít vliv na
proudění přes přeliv, a to zejména na kapacitu, rychlostní a tlakové pole, tvar hladiny v přítokové
šachtě a na koruně přelivu. Příspěvek popisuje experiment provedený na přelivu se širokou korunou bez
bočního zúžení se svislou přítokovou šachtou. Výzkum se zabýval vlivem výšky příčného průřezu (délky)
přítokové šachty na charakteristiky proudění. Byly stanoveny základní parametry proudění, jako je úroveň
hladiny měřená hrotovým měřidlem a tlaková výška měřená piezometry. Vyhodnoceny byly průběhy
hladin v podélné ose přítokové šachty a koruny přelivu, prostorový tvar hladiny, průběh tlakové výšky
v piezometrech po délce přítokové šachty a další.

Klíčová slova
Přeliv se širokou korunou, přítoková šachta, úroveň hladiny, korunový úplav

Abstract
In case of flow over rectangular broad-crested weir without side contractions and with inlet flume occur
the upstream and the crest wakes. In case of flow by shaft, doesn�t occurs upstream wake and geometrical
shape of crest wake is different. Can be expected that the flow by shaft will affect the flow over weir,
especially the capacity, velocity and pressure fields, and water level in shaft and on the crest. The paper
describes experiment with broad-crested weir without side contractions with a vertical inlet shaft. The
research dealt with influence of transverse height of the cross section of shaft on the flow characteristics.
Flow parameters, such as water level measured by point gauge and pressure measured by piezometers,
have been determined. The water level in longitudinal axis of shaft and crest of weir, spatial shape of water
level, shape of pressure level in piezometers along the length of shaft and others, have been evaluated.

Keywords
Broad-crested weir, inlet shaft, water surface level, crest wake
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1Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb, Laboratoř vodohospodářského výzkumu, Veveří
331/95, 602 00 Brno, Česká republika
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1 ÚVOD
V normách pro stanovení průtoku pomocí přelivů se širokou korunou ČSN ISO 3846 [1] a ČSN ISO 4374 [2]
je definovaný přítok vody přibližně vodorovným přítokovým korytem. V praxi se však pro stanovení průtoku
používají i přelivy s přítokovou šachtou (laboratoře, čistírny odpadních vod, některé objekty stokových
sítí, převody vody, průmysl atd.). Uvedený případ ale zatím v odborné literatuře nebyl publikován [1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 9, 10 a 11].

Při proudění přes přeliv se širokou korunou s přítokovým korytem vzniká návodní a korunový úplav.
V případě přítoku šachtou nedochází k vytvoření návodního úplavu a dochází ke změně geometrického
tvaru korunového úplavu oproti případu s přítokovým korytem. Korunový úplav přímo ovlivňuje charakter
přepadu. Ovlivněna je kapacita i průběh hladiny v přítokové šachtě a na koruně přelivu. Výzkum se
zabýval vlivem výšky příčného průřezu (délky) přítokové šachty na charakteristiky proudění přes přeliv se
širokou korunou bez bočního zúžení.

2 EXPERIMENT
Experiment byl proveden v Laboratoři vodohospodářského výzkumu Ústavu vodních staveb Fakulty
stavební Vysokého učení technického v Brně. Přeliv se širokou korunou byl proveden z polymethylmetakry-
látu o tloušťce 0,01m. Délka přelivu byla t = 0, 650m ,šířka přelivu byla b = 0, 500m. Přítoková šachta
byla zhotovena z vodovzdorné překližky (o tloušťce stěny 0,021m) o šířce šachty b=0,500m, výšce 4m
a proměnné délce l (Obr. 1). Vnitřní posuvná stěna byla zhotovena z PVC (o tloušťce stěny 0,01m)
o šířce b=0,500m a výšce 4m. Ve spodní části byla posuvná stěna zalomena pod úhlem 30 stupňů pro
minimalizaci narušení proudu vody šachtou. Pro jednotlivé stavy délky šachty l (vzdálenosti protější stěny)
byla vnitřní stěna posunována ve směru osy přelivu.

Přítoková šachta byla napojena na cirkulační okruh proudění vody. Voda byla čerpána ze zásobní
nádrže ponornými čerpadly s nastavitelným průtokem řízeným měničem frekvence otáček motoru čerpadla.
Voda byla přiváděna do spodní části šachty. Mezi přívodem vody a vnitřní posuvnou stěnou bylo umístěno
kovové síto za účelem dosažení rovnoměrného proudění s vyvinutým rychlostním profilem v šachtě. Odtok
vody byl řešen jako přepad do volna přes odtokovou šachtu zpět do zásobní nádrže. Přepad byl při všech
měřených stavech dokonalý.

Úroveň hladiny byla měřena pomocí digitálního hrotového měřidla s dělením 0,0001 m upevněného na
stěnách nad přelivem. Přesnost měření však byla dána především pulzací úrovně hladiny. Měření průtoku
Q bylo pomocí indukčního průtokoměru s nejistotou stanovení ± 2 %.

3 MĚŘENÍ
Měřeny byly ustálené stavy proudění při osmi přepadových výškách v rozmezí od h= 0,038 m do h= 0,270 m
pro jednotlivé délky šachty l, z čehož dvě přepadové výšky byly pro h<0,060m z důvodu postihnutí
přepadu s vlivem povrchového napětí a tření. Délky šachty byly l=0,1035m, 0,203m, 0,303m, 0,401m
a 0,500 m.

Průběhy hladin byly změřeny pomocí digitálního hrotového měřidla v podélné rovině symetrie přelivu
v celé délce přítokové šachty a koruny přelivu. Byl zaveden souřadný systém s kladnou osou x ve směru
proudu s počátkem souřadného systému v místě styku návodního líce přelivu a koruny přelivu (Obr. 1).
Z důvodu vyšší přesnosti bylo v místě protější stěny od čela přelivu měřeno ve vzdálenostech 0,010m,
0,020 m, 0,030 m a 0,050 m od této stěny. Dále po 0,050 m do x= 0,200 m a dále po 0,100 m do x= 0,600 m.
Poslední zaměřený bod byl ve vzdálenosti x=0,650m, tedy na povodní hraně přelivu. Měření tlakové
výšky bylo provedeno pomocí šesti piezometrů, které byly umístěny v čelní stěně přelivu v hloubkách
0,100 m, 0,200 m, 0,310 m, 0,400 m a 0,500 m pod korunou přelivu. Odečet piezometrů byl umístěn na boční
stěně přítokové šachty. Prostorový tvar hladiny byl změřen pro l=0,303m a h=0,253m. Měření bylo
provedeno v pravoúhlé mřížce s dělením po 0,050 m. V místě stěny přítokové šachty bylo z prostorových
důvodů provedeno měření ve vzdálenosti 0,015 m od stěny. Měření úrovně hladiny v jednotlivých bodech
mřížky bylo provedeno digitálním hrotovým měřidlem. Zaměření úrovně hladiny bylo z důvodu symetrie
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podle podélné osy provedeno pouze pro jednu půdorysnou polovinu.
Měření úrovně hladiny pro stanovení přepadové výšky h bylo provedeno v podélné rovině přelivu ve

vzdálenosti 0,050m od protější stěny čela přelivu. Po změření všech průtokových stavů při určité délce
šachty l byla vnitřní stěna posunuta ve směru osy x souřadného systému na následující délku l.

4 VYHODNOCENÍ
Vyhodnocení změřených dat úrovní hladin a tlakových výšek bylo provedeno pomocí programu MS Excel.
Vyhodnocení dat pro prostorový tvar hladiny bylo provedeno v programu SMS 12.2 [12]. Z naměřených
hodnot úrovní hladin v profilu 0,050 m od protější stěny byly stanoveny přepadové výšky h. Na (Obr. 2)
až (Obr. 4) jsou zobrazeny průběhy hladin pro l= 0,203 m, l= 0,303 m a pro l= 0,401 m při jednotlivých
přepadových výškách. Průběhy hladin pro l=0,1035m a pro l=0,500m byly uvedeny v publikaci [7].
Změřeny byly průběhy hladin s hodnotami h< 0,060 m ovlivněné povrchovým napětím a třením [1]. Úrovně
hladiny při těchto přepadových výškách jsou zobrazeny na (Obr. 2) až (Obr. 3) jako kružnice.

Z (Obr. 2) je viditelné, že při přepadových výškách h< 0,099 m dochází k výraznějšímu zvýšení úrovně
hladiny v profilu návodní hrany koruny přelivu (x= 0 m) oproti profilu protější stěny šachty (x= -0,2 m).
U přepadové výšky h=0,269m je toto zvýšení až 0,025m. V případě pro l=0,303m dochází ke zvýšení
úrovně hladiny u přepadových výšek h> 0,147 m (Obr. 3) a pro l= 0,401 m u h> 0,190 m (Obr. 4). Zvýšení
úrovně hladiny v profilu návodní hrany koruny přelivu je způsobeno zvětšující se hodnotou rychlostní
výšky. Poměr přepadové výšky změřené pomocí hrotového měřidla h v profilu 0,050 m od protější stěny
přelivu a pomocí piezometru h

piezo

umístěného 0,31m pod korunou přelivu v návodní stěně přelivu je
vyobrazen v závislosti na poměru h

piezo

/l pro jednotlivé délky šachty l na (Obr. 5). Pro vyhodnocení
byl vybrán piezometr v takové vzdálenosti pod korunou přelivu, aby nebyl ovlivněn přepadem a zároveň
třením při proudění v přítokové šachtě.

Hodnota poměru naměřených hodnot úrovně hladiny při použití hrotového měřidla a piezometru se
s rostoucím poměrem h/l zvětšuje. Chyba v měření úrovně hladiny hrotovým měřidlem h oproti měření
piezometrem h

piezo

je zanedbatelná do hodnoty h
piezo

/l=0,4. Pro délku l=0,500m je naměřená chyba
do 6 %. Pro větší délky šachty l je chyba větší, a to až do 60% pro l= 0,104m (Obr. 5).

Vyhodnocení prostorového tvaru hladiny popisuje (Obr. 6). Hodnoty úrovně hladiny v jednotlivých
měřených bodech byly načteny do programu SMS, byly zrcadleny podle podélné roviny symetrie přelivu
a následně byly zobrazeny jejich izolinie. Hodnoty v legendě jsou uvedeny v metrech nad korunou
přelivu.Z izolinií úrovně hladiny na (Obr. 6) je zřejmé, že nejvyšší úroveň hladiny je soustředěna uprostřed
příčného profilu přítokové šachty. Je to způsobeno rozložením rychlostního pole v šachtě, kde jsou nejvyšší
rychlosti proudění uprostřed příčného profilu. V blízkosti stěn šachty je rychlost proudění nižší, a tedy je
nižší i úroveň hladiny. Rozdíl mezi naměřenými úrovněmi hladiny uprostřed profilu a v blízkosti stěny je
až 0,014 m.

5 ZÁVĚR
Na základě měření a pozorování byly zjištěny základní informace o průběhu hladin při přítoku šachtou na
pravoúhlý přeliv se širokou korunou bez bočního zúžení. Změna v průběhu hladiny je vyvolána především
rychlostní výškou. Čím je rychlostní výška větší, tím větší je i rozdíl v úrovni hladiny. Důsledkem rychlostní
výšky je i odlišnost naměřené hodnoty úrovně hladiny při použití hrotového měřidla a piezometru. Chyba
v měření úrovně hladiny hrotovým měřidlem h oproti měření piezometrem h

piezo

je zanedbatelná do
hodnoty h

piezo

/l=0,4. Vzhledem k prostorovému omezení se nepodařilo vyhodnotit izolinie v blízkosti
stěn přítokové šachty. Z důvodu rozkolísanosti úrovně hladiny bylo zapotřebí jednotlivé úrovně hladin
měřit vícekrát a vyhodnocovat hodnotu časově střední.

Poděkování
Příspěvek vznikl za podpory specifického výzkumu FAST-J-17-4577 Vliv geometrie přítokové šachty na
kapacitu přelivu se širokou korunou a projektu spec. výzkumu FAST-S-16-3757 Zvýšení bezpečnosti
a spolehlivosti vybraných hydrotechnických konstrukcí.
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Obrázky

Obr. 1 Schéma proudění v případě přítokové šachty.
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Obr. 2 Změřené úrovně hladin při jednotlivých přepadových výškách pro l= 0,203 m.

Obr. 3 Změřené úrovně hladin při jednotlivých přepadových výškách pro l= 0,303m.

Obr. 4 Změřené úrovně hladin při jednotlivých přepadových výškách pro l= 0,401m.
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Obr. 5 Závislost poměru h/h
piezo

na poměru h
piezo

/l.

Obr. 6 Izolinie úrovně hladiny v přítokové šachtě pro l= 0,300m a h= 0,253m.
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ZÁVISLOST MEZI HYDRAULICKOU A MĚRNOU
ELEKTRICKOU VODIVOSTÍ ZEMIN METODOU

EIS

DEPENDENCE BETWEEN HYDRAULIC AND SPECIFIC
ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF THE SOILS BY EIS METHOD

Zuzana Műnsterová*,1

Abstrakt
Příspěvek se zabývá závislostí mezi hydraulickou a měrnou elektrickou vodivostí (konduktivitou) zemin
v polních podmínkách na dvou vybraných lokalitách (Poľany a Vysoká nad Uhom). Konduktivita zemin
byla stanovena metodou elektrické impedanční spektrometrie (EIS) přístrojem Z-metr, kdy v průběhu
měření byla přístrojem TDR měřena vlhkost zeminy. Rovněž byla metodou EIS provedena frekvenční
analýza zemin ve frekvenčním spektru 1 kHz až 10 kHz. Hydraulická vodivost zeminy byla stanovena
měřením infiltrace vody do zeminy pomocí tenzního infiltrometru a Guelpského permeametru.

Klíčová slova
Elektrická impedanční spektrometrie, přístroj Z-metr, sonda, hydraulická vodivost, měrná elektrická
vodivost

Abstract
The paper deals with the dependence between hydraulic and specific electrical conductivity (conductivity) of
the soils in field conditions at two selected localities (Poľany and Vysoká nad Uhom). The soil conductivity
was determined by electrical impedance spectrometry (EIS) by Z-meter device, when the soil moisture
was measured by the TDR device. The frequency analysis in the frequency range of 1 kHz to 10 kHz was
also performed by the EIS method. The hydraulic conductivity of the soil was determined by measuring
the infiltration of water into the soils using the tension infiltrometer and Guelph permeameter.

Keywords
Electrical impedance spectrometry, Z-meter device, probe, hydraulic conductivity, specific electrical
conductivity
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1 ÚVOD
Hydraulická vodivost [1] je jednou z nejdůležitějších hydrofyzikálních charakteristik zemin, která je
základním parametrem pro řešení úloh v hydropedologii, hydrogeologii a ochraně životního prostředí
(např. ochrana půdy a podzemní vody před znečištěním, závlahy a odvodnění, rekultivace půd). Vyjadřuje
schopnost pórovitého prostředí převádět vodu, charakterizuje tvar a rozložení pevných částic (zrn zeminy)
a pórů a zohledňuje fyzikální vlastnosti protékající vody. Kvantifikátorem je rychlost pohybu kapaliny
pórovitým prostředím při jednotkovém gradientu piezometrické výšky.

Makroskopickou rychlost proudění (hustota toku resp. specifický průtok) vody v proměnlivě nasyceném
pórovitém prostředí (dosazuje se do rovnice kontinuity) obecně vyjadřuje Darcy-Buckinghamův vztah [1]

q = �k(✓) · gradH , (1)

kde H [m] je piezometrická výška (celkový potenciál) vyjádřená jako součet polohové výšky z [m] a tlakové
výšky h [m], ✓ je objemová vlhkost, q je vektor specifického průtoku se složkami q

x

, q
y

a q
z

[m·s-1]
vyjádřený rovnicí kontinuity a k(✓) je tenzor hydraulické vodivosti [m·s-1].

Hodnotu hydraulické vodivosti lze stanovit různými postupy (metody přímé a nepřímé). Mezi nepřímé
metody určení patří postupy využívající výpočty z empirických vztahů, založených na vyhodnocení
granulometrického složení, ulehlosti, teplotě atd. a způsoby využívající analogie nebo matematických
modelů. Mezi přímé metody patří zkoušky v laboratoři na odebraných vzorcích zemin nebo polní zkoušky
zemin v přirozeném stavu, případně výpočet z časového průběhu konsolidace.

Měrná elektrická vodivost – konduktivita [5] je fyzikální veličina, která popisuje schopnost zemin vést
elektrický proud. Je-li zemina dobrým vodičem, má vysokou hodnotu konduktivity a naopak. V hydraulice
je konduktivita používána při vyhodnocení koncentrace elektrolytů ve vodě, tj. umožňuje odhad koncentrace
iontově rozpuštěných látek a celkové mineralizace ve vodách. Průchod elektrického proudu látkami vyžaduje
detailní znalost vlastností látek, jejich složení, strukturu, obsah příměsí, defektů apod. Nebo naopak, na
základě znalosti parametrů elektrického proudu a jeho změn při průchodu látkami lze usuzovat jejich
vlastnosti, složení, strukturu, defekty atd. Základním vztahem elektrokinetiky, který dává do součinnosti
příčinu (elektrické pole) a následek (elektrický proud), je Ohmův vztah. Pro jeho formulaci je třeba
zavést pojem proudová hustota J [A·m-2], která je v mnoha látkách lineárně závislá na intenzitě vnějšího
elektrického pole E [V·m-1]. Ohmův vztah v diferenciálním tvaru lze vyjádřit vztahem

J = �� · gradU , (2)

kde U je napětí, konstantou úměrnosti je veličina �, měrná elektrická vodivost (konduktivita) látky.

Poněvadž rovnice (1) a (2) popisující proudění mají formálně shodný charakter a protože totéž platí
i pro jejich okrajové a počáteční podmínky a jejich materiálové vlastnosti � a k jsou v obou případech
závislé především na vlhkosti, je možno mezi nimi určit funkční závislost pro konkrétní zkoumanou zeminu.
Jelikož je hydraulická vodivost závislá i na velikosti efektivního zrna zeminy, hodnotě Reynoldsova čísla
atd., ale měrná elektrická vodivost není, na druhou stranu měrná elektrická vodivost je závislá na obsahu
iontů, ale hydraulická vodivost není, nelze proto najít obecně platnou závislost mezi oběma veličinami
platící pro všechny zeminy. Lze však nalézt pás, ve kterém lze hodnoty očekávat. Příspěvek proto uvádí
výsledky nových měření, umožňující pás stanovit.

2 METODA EIS A PŘÍSTROJ Z-METR
Základním principem metody elektrické impedanční spektrometrie je měření frekvenční charakteristiky
elektrické impedance Z [⌦] prostředí. Elektrická impedance je komplexní veličina, která popisuje zdánlivý
odpor pórovitého prostředí a fázový posuv elektrického napětí proti elektrickému proudu při průchodu
harmonického střídavého elektrického proudu dané frekvence. Jestliže elektrický odpor R [⌦] rezistoru
charakterizuje vlastnosti zeminy (např. obsah vody, pórovitost, vlhkost, obsah iontů, teplota apod.)
v obvodu stejnosměrného proudu [2].

Elektrická impedance Z [⌦] charakterizuje vlastnosti zemin v obvodech střídavého proudu (přistupují
charakteristiky zemin, které lze nad rámec již uvedeného popsat zdánlivým odporem X [⌦], jako je např.
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textura, velikost zrn, ulehlost apod.) Frekvenční charakteristiku elektrické impedance zemin Z lze vyjádřit
ve složkovém tvaru

Z(j!) = R + j · ! · X , (3)

kde je
R rezistance [⌦], která tvoří reálnou část elektrické impedance (obecně je nezávislá na frekvenci)
X reaktance [⌦], která tvoří imaginární část elektrické impedance (mění se s frekvencí f [Hz])
! [rad·s-1] úhlová rychlost, která je dána vztahem

! = 2 · ⇡ · f . (4)

Elektrickou vodivost je možné vyjádřit z vlastností daného vodiče

G = � · A
l
=

1

R
, (5)

kde � [⌦-1·m-1] je měrná elektrická vodivost popisující schopnost látky vést elektrický odpor. Pokud je
hodnota měrné elektrické vodivosti vysoká, materiál je dobrým elektrickým vodičem, což v případě zemin
zpravidla odpovídá vysokému stupni nasycení vodou. A [m2] je plocha elektrického vodiče reprezentovaného
zeminou vycházející z rozměrů použité elektrody a l [m] je vzdálenost elektrod [3].

Z naměřených hodnot lze tedy měrná elektrická vodivost spočítat podle následujícího vztahu

� =
1

R
· l

A
. (6)

Měření elektrické impedance zemin vychází z úvahy, že jsou do ní instalovány dvě elektrody do vzájemné
vzdálenosti l [m], které tvoří vždy jeden snímač sondy EIS. Elektrodami vymezený sledovaný prostor má
vždy charakter rezistoru, tzn. je přítomna reálná část elektrické impedance a imaginární část představuje
zdánlivý odpor, který má v zeminách charakter kapacitoru. Pro stanovení měrné elektrické vodivosti
v polních podmínkách byla použita aparatura s přístrojem Z-metr.

3 EXPERIMENT
Experiment byl proveden v polních podmínkách ve spolupráci se Slovenskou Akademií věd, pracoviště
Michalovce. Polní stanovení hydraulické a měrné elektrické vodivosti zemin bylo uskutečněno na dvou
lokalitách – Poľany a Vysoká nad Uhom. Hydraulická vodivost byla stanovena infiltrací vody do zeminy
použitím Tenzního infiltrometru a Guelpského permeametru (Obr. 1).

Měřicí přístroj (infiltrometr, permeametr) byl umístěn na upravený a vyrovnaný povrch na zvolené
lokalitě. Měření a záznam dat infiltrace vody do zeminy probíhalo vždy na obou válcích do doby, dokud
nedošlo k ustálení poklesu hladiny.

Zrnitost zemin v daných lokalitách byla stanovena pomocí klasifikačního trojúhelníku USDA znázorně-
ného na (Obr. 2). Z klasifikačních trojúhelníků USDA je zřejmé, že na lokalitě Poľany se nacházejí zeminy
s vyšším obsahem jílů, jílovitých částic (menší velikost efektivního zrna), proto se dala předpokládat nižší
hodnota hydraulické vodivosti.

Pro stanovení měrné elektrické vodivosti zemin byla použita metoda EIS a párová měřicí sonda
(Obr. 3 – vlevo), která byla tvořena dvěma trubicemi s pravidelným rozložením měřicích elektrod a distanč-
ních izolačních prvků. Na jedné trubici bylo 7 měřicích elektrod vyrobených z trubic z nerezavějící oceli
v délce 0,015 m a 6 izolačních prvků ve stejné délce vyrobených z PVC trubic (nejníže uložený měřicí kanál
– označení kanál 0, nejvyšší měřicí kanál – označení kanál 6). Vnitřní průměr trubic byl 0,011 m. Celková
délka párové sondy byla 0,195 m. Jednalo se o sondy pasivní, neboť neobsahovaly žádný aktivní prvek
(napěťový zdroj, generátor signálu apod.). Sondy byly kabely propojeny s měřicím přístrojem Z-metr.
Oblast zkoumaného prostředí byla určena délkou měřicí elektrody a vzájemnou vzdáleností elektrod.

Metodou EIS byla provedena frekvenční analýza zemin ve frekvenčním spektru od 1 kHz do 10 kHz
s krokem 10 Hz, na jejímž základě byla stanovena vhodná měřicí frekvence pro daný typ zeminy, při které
je možné dosáhnout maximální citlivosti měření. Po určení měřicí frekvence byly metodou EIS měřeny
elektrické charakteristiky zemin, a to ve třech různých vzdálenostech 0,2 m, 0,5 m a 1,0 m, ze kterých byla
následně stanovena měrná elektrická vodivost zemin. V průběhu měření metodou EIS byla také měřena
vlhkost zemin přístrojem se sondou založeným na principu Time Domain Reflectometry (Obr. 3 – vpravo).
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4 ZPRACOVÁNÍ DAT
Zpracování dat bylo provedeno pomocí programu MS Excel. Průběhy obou měřených složek elektrické
impedance v závislosti na měřicí frekvenci byly pro každý vzorek vyneseny do grafické podoby. Před
vyhodnocením frekvenční analýzy byla ze změřených datových souborů odstraněna data vykazující
výraznou odchylku od průběhu středních hodnot křivek stanovených frekvenční analýzou. Hranice pro
odchylku byla navázána na přesnost použitého Z-metru při vyhodnoceném měřicím rozsahu [6].

5 VYHODNOCENÍ EXPERIMENTU
Výsledky měření hydraulické vodivosti zemin, stanovené hodnoty měrné elektrické vodivosti zemin a vlhkosti
zemin jsou uvedeny v (Tab. 1).

Tab. 1 Výsledky měření
Vysoká

Parametr nad Poľany
Uhom

Hydraulická vodivost [m·s-1] Tenzní infiltrometr 1,66·10-6 8,27·10-8

Hydraulická vodivost [m·s-1] Guelpský permeametr 1,78·10-6 9,60·10-8

Vlhkost (průměrná) [ %] Přístroj na měření vlhkosti zemin 18,5 25,0
Měrná elektrická vodivost [s·m-1] Metoda EIS 0,320 0,268

Výsledky provedené frekvenční analýzy zkoumaných lokalit jsou znázorněny na (Obr. 4) a (Obr. 5).
Výsledky měření elektrických charakteristik zkoumaných zemin jsou znázorněny na (Obr. 6) a (Obr. 7). Na
(Obr. 8) je znázorněn průběh závislosti � na f, kde hodnoty � byly vypočítány podle vztahu (5). Na (Obr.
9) je znázorněn průběh závislosti h na �, kde hodnoty � byly vypočítány podle vztahu (5). Z (Obr. 6)
a (Obr. 7) je patrné, že u měřicího snímače v hloubce 0,2 m došlo pravděpodobně k jeho poškození, proto
tato data nebyla zahrnuta do vyhodnocení.

Na základě provedených měření metodou EIS byla stanovena hodnota měrné elektrické vodivosti
(konduktivity). Hodnota měrné elektrické vodivosti byla stanovena jako aritmetický průměr změřených
hodnot.

Stanovená hodnota měrné elektrické vodivosti zkoumaných zemin v závislosti na hodnotě hydraulické
vodivosti byla doplněna do dříve publikovaného [4] grafu závislosti měrné elektrické vodivosti a hydraulické
vodivosti (Obr. 10). Z (Obr. 10) je zřejmý rozptyl hodnot měrné elektrické vodivosti, což potvrzuje výše
uvedenou teorii. Hodnoty uvedené v závislosti byly získány v laboratorních i polních podmínkách ze vzorků
zemin odlišujících se především strukturou a pórovitostí. Hodnotami byla proložena aproximační křivka,
která předjímá pravděpodobný sklon pásu, ve kterém lze hodnoty očekávat.

6 ZÁVĚR
Z výsledků závislosti měrné elektrické vodivosti na frekvenčním spektru měřicího přístroje Z-metr (Obr. 8)
je patrné, že průběhy měrné elektrické vodivosti se v jednotlivých kanálech liší, což bylo pravděpodobně
způsobeno různou pórovitostí zeminy v místech měření.

Dosažené i dřívější [4] výsledky ukazují, že metodu EIS s použitím měřicí aparatury s přístrojem
Z-metr lze využít pro stanovení závislosti mezi měrnou elektrickou a hydraulickou vodivostí pro konkrétní
zkoumanou zeminu. Závislost pro všechny zkoumané zeminy je uvedena na (Obr. 10). Ukazuje, že menší
hodnotě hydraulické vodivosti odpovídá menší hodnota měrné elektrické vodivosti. Pórovitému prostředí
s menší průměrnou hodnotou efektivního zrna odpovídá menší hodnota pórovitosti, a to odpovídá menší
hodnotě hydraulické i měrné elektrické vodivosti.

Pro stanovení pásu, kde lze hodnoty očekávat, je nutné rozšířit spektrum vzorků zemin z hlediska
efektivního zrna a druhu (např. jíly, písky, štěrky, spraše). Po dosažení dostatečného počtu změřených
hodnot se předpokládá, že bude možné pás členit v závislosti na nějaké další měřitelné veličině. Realizovaný
výzkum upozornil na možnosti použitých měřicích aparatur.
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Obrázky

Obr. 1 Tenzní infiltrometr – vlevo a Guelpský permeametr – vpravo
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Obr. 2 Zrnitost zemin – klasifikační trojúhelník USDA (Vysoká nad Uhom – vlevo a Poľany – vpravo)

Obr. 3 Párová měřicí sonda – vlevo a sonda přístroje na měření vlhkosti zemin – vpravo

Obr. 4 Frekvenční analýza – Vysoká nad Uhom (vlevo) a Poľany (vpravo)

Obr. 5 Frekvenční analýza – Vysoká nad Uhom (vlevo) a Poľany (vpravo)
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Obr. 6 Měření zemin – Vysoká nad Uhom (vlevo) a Poľany (vpravo)

Obr. 7 Měření zemin – Vysoká nad Uhom (vlevo) a Poľany (vpravo)

Obr. 8 Frekvenční analýzy – Vysoká nad Uhom (vlevo) a Poľany (vpravo)

Obr. 9 Měření zemin – Vysoká nad Uhom (vlevo) a Poľany (vpravo)
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Obr. 10 Závislost mezi měrnou elektrickou vodivostí a hydraulickou vodivostí
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OPTIMALIZACE TVARU USMĚRŇOVACÍHO
PRVKU PRO ROZSTŘIKOVACÍ UZÁVĚRY

POMOCÍ 3D NUMERICKÉHO MODELOVÁNÍ

OPTIMIZING THE SHAPE OF THE HOOD FOR FIXED-CONE
VALVES USING 3D NUMERICAL MODELING

Adam Nehudek*,1

Abstrakt
Článek popisuje sérii provedených numerických simulací v programu FLOW-3D, jejichž cílem bylo
optimalizovat tvar usměrňovacího prvku rotačně-symetrického tvaru pro rozstřikovací uzávěry. Optimalizač-
ní úpravy zjišťovaly možnost snížení úhlu odklonu dopadové plochy od podélné osy rozstřikovacího uzávěru
a zkrácení prvku ve směru jeho podélné osy. Byly sledovány požadavky na usměrnění bez zpětného ostřiku
a přestřiku. Výsledkem je doporučení prostorově a ekonomicky méně náročného tvaru usměrňovacího
prvku, jehož rozměry jsou vztaženy ke vstupnímu průměru uzávěru.

Klíčová slova
Rozstřikovací uzávěr, usměrňovací prvek, usměrňovací komora, zpětný ostřik, 3D numerický model

Abstract
The article describes a set of numerical simulations in FLOW-3D programme, which deals with the shape
optimalization of a hood for fixed-cone valves (also known as Howell-Bunger valves or hollow cone valves).
The hood has rotationally symetrical shape. Optimalizations are focused on possibility of decreasing the
deflection angle to impact surface and on possibility of shorting the hood in its longitudal axis direction.
The occurence of the backsplash and the over splash were observed. The result is spatially and economically
less demanding shape of the hood for fixed-cone valves. Its dimensions are related to input diameter of
the valve.

Keywords
Fixed-cone valve, hood, discharge chamber, backsplash, 3D numerical model
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1 ÚVOD
Mezi nejčastěji využívané koncové regulační uzávěry spodních výpustí přehrad patří rozstřikovací uzávěry
(RU), které jsou v ČR i ve světě rozšířené především kvůli jednoduché konstrukci, dobrým hydraulickým
vlastnostem a relativně nízkým pořizovacím nákladům [1]. Často jsou jimi v rámci rekonstrukcí nahrazovány
starší typy regulačních uzávěrů.

K hlavním nevýhodám RU patří rozbíhavý tvar výtokového paprsku v podobě dutého kužele, který
se s rostoucí vzdáleností od uzávěru mění ve vodní tříšť, jež zasahuje do širokého okolí. Takový rozstřik
vodní tříště je z provozních důvodů nežádoucí (např. z důvodů vzniku námrazy na zasažených površích
v období záporných teplot), byť je s rozstřikem vodní tříště spojeno její provzdušnění [2].

Z provozních důvodů jsou RU umísťovány do objektů (usměrňovacích komor) či opatřovány dodatečnou
konstrukcí (usměrňovacím prvkem), které zajistí vhodnou transformaci kuželovitého vodního paprsku
na nejčastěji prizmatický a jeho nasměrování do odpadního koryta. Z hlediska vedení paprsku povrchem
usměrňovací komory a usměrňovacího prvku stejného tvaru budou v předloženém textu termíny usměrňovací
prvek a usměrňovací komora chápány jako ekvivalentní, ačkoli se jejich stavební provedení liší.

2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY RU
Tělo RU (Obr. 1) tvoří rozrážecí kužel s vrcholem orientovaným proti směru proudění, který je k potrubí
připevněn radiálními žebry, počet těchto žeber bývá různý, ale v současnosti se nejčastěji používají 4 žebra.
Regulace průtoku se dosahuje posunem válcové objímky přes rozrážecí kužel, přičemž v uzavřené poloze
objímka těsně dosedá k podstavě kužele. Velikost vrcholového úhlu se v ČR i ve světě ustálila na hodnotě
� = 90�[2].

Otevření uzávěru je charakterizováno odlehlostí hrany válcové objímky od dosedací části rozrážecího
kužele a. Vztažením délky otevření a ke vstupnímu průměru uzávěru D se získá poměr a/D, který se
nazývá relativní otevření; hodnota plného otevření se obvykle pohybuje v intervalu a

0

= (0, 4÷ 0, 6)·D,
větší otevření se již z ekonomických důvodů nevolí [2]. Odklon výtokového paprsku od osy uzávěru � lze
uvažovat hodnotou � = 45�, avšak jeho přesná hodnota závisí na mnoha konstrukčních detailech RU.

3 FUNKCE USMĚRŇOVACÍCH PRVKŮ
K popisu míry usměrňovacího efektu komory se zavádějí termíny zpětný ostřik a přestřik, které hodnotí
její nedostatečnou funkci, případně indikují i její příčinu. Zpětný ostřik označuje stav, kdy se výtokový
paprsek po dopadu na usměrňovací plochu rozdělí na dvě části, které sice obě sledují tečný směr této
usměrňovací plochy, jedna část však s poproudní a druhá s protiproudní orientací. Od určité mezní hodnoty
úhlu odklonu dopadové plochy �

m

již nedochází ke zpětnému ostřiku. Další podmínkou je vzájemná poloha
usměrňovacího prvku a uzávěru, která je charakterizována odlehlostí �

x

koncové hrany rozrážecího kužele
a roviny přechodu mezi difuzorovou a prizmatickou částí usměrňovacího prvku. Výtokový paprsek musí
dopadat v určité vzdálenosti od roviny přechodu mezi difuzorovou a prizmatickou částí usměrňovacího
prvku.

Jako přestřik je označován jev, při kterém výtokový paprsek po opuštění komory nepokračuje vlivem
nedostatečné usměrňovací délky L v tečném směru, ale kvůli setrvačnosti proudu opouští obrys vymezený
pomyslným prodloužením usměrňovacího povrchu komory v poproudním směru podélné osy.

Schéma na (Obr. 2) shrnuje oba nepříznivé jevy. Pro ekonomický a účelný návrh usměrňovací komory či
usměrňovacího prvku je nutná znalost mezních hodnot �

m

a L
m

, při kterých k výše uvedeným negativním
jevům nedochází.

4 NUMERICKÝ MODEL
Jako výchozí tvar byl uvažován rotačně-symetrický usměrňovací prvek navržený v rámci řešení voucheru
Jihomoravského inovačního centra ve spolupráci s ČKD Blansko Holding, a. s. [3], jehož schéma je na
(Obr. 3). Vrcholový úhel rozrážecího kužele byl � = 90�. Tento prvek má odklon difuzorové části � = 22�,
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délku prismatické části prvku L = 1, 0·D, výstupní průměr D
p

= 3, 0·D a celkovou délku L
p

= 2, 54·D.
V programu FLOW-3D byl vytvořen prostorový numerický model, který byl s ohledem na rotační

symetrii celého jevu i samotného prvku v příčném řezu omezen jen na 1. kvadrant. Na (Obr. 4) je
schematicky znázorněn rozsah modelu ve FLOW-3D. Vstupní průměr uzávěru byl D = 0, 1m, délka
přívodního potrubí byla zvolena jako 20·D tak, aby bylo dosaženo vyvinutí odpovídajícího rychlostního
profilu. Otevření uzávěru bylo a/D = 0, 5 a maximální otevření a

0

/D = 0, 6. Spád na uzávěr odpovídal
H = 50·D. K řešení byla vytvořena ortogonální síť krychlových buněk o délce hrany 2mm v přívodním
potrubí a 1mm v oblasti výtoku z RU, celkem bylo použito 6 149 642 buněk. K modelování turbulence
byl použit k � " turbulentní model. Na vstupu do potrubí byla nastavena okrajová podmínka známý
tlak vody, který odpovídal spádu na uzávěr H. Okrajové podmínky na ostatních hranicích řešené oblasti
byly nastaveny jako volná atmosféra. V rámci jednotlivých simulací byla hledána mezní hodnota �

m

úhlu
odklonu dopadové plochy od osy RU, mezní hodnota L

m

délky prizmatické části prvku a jim odpovídající
odlehlost prvku a RU �

x

. Hodnotícím kritériem byl výskyt zpětného ostřiku a přestřiku.

5 ZÁVER
Z vyhodnocení numerických simulací byly získány mezní hodnoty odklonu difuzorové části �

m

= 19� a délky
prismatické části L

m

= 0, 2·D, Na základě těchto hodnot byl navržen prvek s celkovou délkou L
p

= 0, 8·D.
Umístění usměrňovacího prvku vzhledem k RU je definováno odlehlostí �

x

= 1, 0·D. Na (Obr. 5) je
podélný a příčný řez takto navrženým prvkem, podélný řez je částečně doplněn výstupem z numerického
modelu o barevné kontury velikosti rychlosti vystupujícího proudu vody. Prostorové zobrazení výstupu
z numerického modelu na (Obr. 6) ukazuje usměrnění vystupujícího proudu vody navrženým usměrňovacím
prvkem. Po dopadu výtokového paprsku na povrch usměrňovacího prvku dochází k poproudnímu odrazu,
protiproudní drobný výskyt vodní tříště je z hlediska praktické aplikace zanedbatelný. Vodní proud na
výstupu pokračuje ve směru prizmatické části bez přestřiku. Vzhledem k prvku na (Obr. 3) bylo dosaženo
snížení hodnot: dopadového úhlu �, délky prismatické části L a délky celého prvku L

p

.
Navazující práce by měly ověřit vlastnosti tohoto prvku na zmenšeném fyzikálním modelu a možnosti

dalšího zmenšování snížením hodnoty výstupního průměru D
p

usměrňovacího prvku.
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Obrázky

Obr. 1 Schématický podélný řez RU.

Obr. 2 Znázornění zpětného ostřiku a přestřiku a vhodného vedení paprsku povrchem usměrňovacího
prvku při respektování hodnot �

m

a L
m

.

Obr. 3 Tvar usměrňovacího prvku navržený v rámci řešení JIC voucheru [3], rozměry jsou vztaženy ke
vstupnímu průměru uzávěru D.
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Obr. 4 Uspořádání experimentu ve FLOW-3D.

Obr. 5 Výsledný tvar navržený na základě získaných mezních hodnot �
m

a L
m

doplněný o barevné
kontury velikosti rychlosti vystupujícího proudu vody.

Obr. 6 3D výstup z numerického modelu ukazuje dosažení požadovaného usměrnění, barevně je rozlišena
velikost rychlosti v [m/s].
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POSÚDENIE ZALOŽENIA PLAVEBNEJ KOMORY
VD SELICE

ASSESSMENT OF FOUNDATION OF THE VD SELICE
LOCK-CHAMBER

Anna Pavlíková*,1

Abstrakt
Plavebný stupeň Vodné dielo Selice (VD Selice) je vybudovaný na dolnom Váhu v r. km 43,90. Koryto
Váhu v oblasti stavby je tvorené jemným pieskovitým materiálom. Pre plavebnú komoru VD Selice bola
zvolená železobetónová konštrukcia plavebnej komory polrámového typu, ktorá je vhodná v prostredí
menej únosných základových pomerov. Plavebná komora je založená na rošte z podzemných stien. Článok
popisuje výpočtový postup a výsledky preverenia nutnosti nákladného založenia konštrukcie. Posudzované
bolo sadnutie konštrukcie a napätie v základovej škáre. Výpočty boli realizované pomocou softvéru GEO5.

Klíčová slova
Založenie plavebnej komory, VD Selice, GEO5

Abstract
The Selice hydraulic structure (VD Selice) is a navigation grade built on the lower stream of the Váh
River in r. km 43.90. The river bed in the area of the building is made of a fine sandy material. Reinforced
concrete structure of the lock-chamber consists of the base plate and two walls on its sides. This type of
the lock-chamber structure is advisable to choose in a sandy river bad section. The construction of the
lock-chamber is founded on gridiron of underground walls. The article describes the calculation procedure
and the verification results of the expensive foundation. Settlement of the construction and tension below
the base plate were assessed. The calculations were made using the GEO5 software.

Keywords
Lock-chamber foundation, GEO5, the Selice hydraulic structure

*anna.pavlikova@stuba.sk
1Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra hydrotechniky, Radlinského 2766/11, 810 05
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1 ÚVOD
Vodné dielo Selice (VD Selice) je vybudované v r. km 43,90 Váhu. Nahrádza pevný prah vybudovaný
na dolnom Váhu v r. km 44,20 ako dočasné riešenie suplujúce funkciu pôvodne plánovanej vyrovnávacej
nádrže pre VE Kráľová v profile Neded. Z plavebného hľadiska plní VD Selice funkciu zabezpečenia
plavebných podmienok v úseku Váhu Selice - Šaľa [1]. Nevyhnutnou súčasťou vodného diela s plavebnou
prevádzkou je objekt umožňujúci prekonanie spádu vytvoreného vzdutím. V prípade VD Selice ide
o plavebnú komoru, ktorej rozmery sú dané triedou vodnej cesty V.a (podľa dohody AGN). Zvolená
bola železobetónová konštrukcia plavebnej komory polrámového typu založená na rošte z podzemných
stien. Dôsledné geotechnické posúdenie založenia stavebnej koštrukcie je dôležité z hľadiska bezpečnosti
ako aj zachovania jej funkčnosti, pričom v súčasnosti vystupuje do popredia tiež ekonomické hľadisko.
Posudzovanie stavebných konštrukcií sa vykonáva v súlade s STN EN 1997-1 – Eurokód 7 a podľa
doplňujúcej normy STN 73 1001 z roku 2010. Táto norma obsahuje všeobecné ustanovenia na navrhovanie
geotechnických konštrukcií, v ktorých definuje v súlade s Eurokódom 7 geotechnické kategórie pre všetky
druhy základov stavebných objektov a konštrukcií, oporné a zemné konštrukcie.

V nasledujúcich kapitolách je popísaný výpočtový postup preverenia nutnosti nákladného založenia
konštrukcie plavebnej komory VD Selice. Uvedené sú tiež výsledky dosiahnuté využitím softvéru GEO5.

2 PODÚDENIE ZALOŽENIA PLAVEBNEJ KOMORY
Stabilita stavebných konštrukcií sa posudzuje na I. a II. skupinu medzných stavov. Pre I. skupinu medzných
stavov je potrebné posúdiť konštrukciu na medzný stav únosnosti (zvislej a vodorovnej), preklopenie,
nadvihnutie a vonkajšiu (celkovú) stabilitu. Pre II. skupinu medzných stavov je potrebné konštrukciu
posúdiť na celkové priemerné a nerovnomerné sadnutie [2].

Pri posudzovaní stability konštrukcie sa zvolia najnepriaznivejšie zaťažovacie stavy vyplývajúce z účelu
stavby. Sily vstupujúce do výpočtov sú prenásobené príslušnými parciálnymi súčiniteľmi podľa Eurokódu 7.
Na základe výsledkov uvedených posúdení sa musia urobiť také technické a konštrukčné opatrenia, aby
návrh v zmysle platných noriem vyhovoval všetkým posúdeniam.

Zvislá únosnosť
Pri rastúcom zaťažení �

z

v základovej škáre sa v podloží mení stav napätosti, ktorý má za dôsledok
sadanie základu a rast šmykového napätia v zemine. Keď toto napätie prekročí šmykovú pevnosť (pri
kritickom zaťažení �

cr

), začnú sa pod základom vytvárať plastické oblasti, a to najprv v miestach, kde je
rozdiel hlavných napätí najväčší, t.j. pod hranami základu. Pri ďalšom zvyšovaní zaťaženia �

z

sa oblasti
porušenia v šmyku zväčšujú a zemina sa z nich začne vytláčať do bokov, takže celkové sadnutie základu
bude väčšie než odpovedá teórii. Pri ďalšom zvyšovaní zaťaženia �

z

sa plastické oblasti pod hranami
základu v určitej hĺbke spoja, takže pod základom vytvoria klin neporušenej zeminy v šmyku, ktorý sa
zatláča do plastickej zeminy a tá tlačí na zeminu v okolí. Pri dosiahnutí zaťaženia �

z

= R/A0 (kde R
- zvislá únosnosť zeminy, A

0
- efektívna plocha základu) dôjde k prelomeniu podzákladia, v zemine sa

vytvoria spojité šmykové plochy, po ktorých je zemina vytláčaná a dôjde k porušeniu základu (zaborením
alebo natočením). [3] Konštrukcia vyhovuje posúdeniu na medzný stav zvislej únosnosti pokiaľ zvislé
zaťaženie v základovej škáre neprekročí zvislú únosnosť základovej pôdy.

Za kritické zaťaženie je považované rovnomerné zaťaženie, pri ktorom pod hranami základu vzniká
plastický stav. Podľa Jegorova sa kritické zaťaženie pre pás spočíta podľa vzorca

�
cr

= � ·D ·A
p

+ c ·B
p

(1)

kde:
�
cr

kritické zaťaženie [kPa],
� objemová tiaž zeminy pod základovou škárou [kN/m3],
D hĺbka založenia základu [m],
c súdržnosť zeminy [kPa] a
A

p

, B
p

súčiniteľ kritického zaťaženia pre pás [3].
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Zo vzťahu (1) je zrejmé, že kritické zaťaženie narastá so zväčšujúcou sa hĺbkou založenia základu.
Hĺbka založenia plavebnej komory VD Selice je 14,55 m a materiálové charakteristiky základovej pôdy sú:

• Objemová hmotnosť v prirodzenom stave �= 20 kN/m3,

• Objemová hmotnosť v nasýtenom stave �
sat

= 20 kN/m3,

• Objemová hmotnosť pod hladinou vody �
su

= 10 kN/m3,

• Poissonovo číslo ⌫ = 0,28,

• Súdržnosť zeminy c = 0 kPa,

• Uhol vnútorného trenia zeminy pod základovou škárou � = 39,5°.

Kritické zvislé napätie v základovej pôde plavebnej komory VD Selice je teda 1 455 kPa.

Vodorovná únosnosť
Zaťaženie horizontálnou silou pôsobiacou na základovú škáru môže spôsobiť ušmyknutie konštrukcie
v základovej škáre. Bezpečnosť proti tomuto ušmyknutiu je zaistená ak je súčin celkovej zvislej sily
pôsobiacej na konštrukciu a tangensu návrhového uhla trenia v základovej škáre väčší alebo rovný celkovej
vodorovnej sile pôsobiacej na konštrukciu. Pre základy betónované na mieste je možné návrhový uhol
trenia v základovej škáre vyjadriť uhlom vnútorného trenia zeminy.

Vodorovnú únosnosť je tiež možné posúdiť porovnaním vodorovných napätí v základovej škáre s vodo-
rovnou únosnosťou základovej pôdy.

Preklopenie
Zaťaženie pôsobiace na konštrukciu plavebnej komory môže svojím silovým účinkom spôsobiť preklopenie
konštrukcie okolo bodu otáčania. Pri posúdení na preklopenie sa vypočítajú stabilizujúce a destabilizujúce
momenty všetkých pôsobiacich síl k bodu otáčania. Konštrukcia vyhovuje posúdeniu na preklopenie
v prípade, že súčet stabilizujúcich momentov síl je väčší alebo rovný súčtu destabilizujúcich momentov síl.
Stabilizujúco tiež pôsobí účinok trecích síl, ktorý je možné v prospech bezpečnosti zanedbať.

Nadvihnutie
Nadvihnutie konštrukcie plavebnej komory je spôsobené pórovým tlakom alebo presakujúcou vodou. Pri
posúdení na nadvihnutie sa porovnávajú stále stabilizujúce účinky so stálymi a premenlivými destabilizuj-
úcimi účinkami vody. Okrem silového pôsobenia (vlastná tiaž, zvislý hydrostatický tlak, zvislý zemný tlak)
pôsobia stabilizujúco aj trecie silové účinky pôsobiace na kontakte konštrukcie a horninového prostredia.
Tieto však možno v prípade malých kontaktných plôch v prospech bezpečnosti zanedbať.

Pórový tlak alebo presakujúca voda môže okrem porušenia vztlakom (nadvihnutia) spôsobiť aj
hydraulické prelomenia dna, vnútornú eróziu alebo porušenie sufóziou. Nadvihnutie však stačí overiť
v prípade, že je pórový tlak hydrostatický (zanedbateľný hydraulický gradient).

Vonkajšia (celková) stabilita
Posúdenie vonkajšej (celkovej) stability je posúdením na ušmyknutie konštrukcie po šmykovej ploche
v základovej pôde. Použiť je možné napríklad Bishopovu metódu, pri ktorej sa uvažuje s kruhovou šmykovou
plochou a stupeň stability je vyjadrený podielom súčtu silových účinkov vyvolávajúcich ušmyknutie
v čitateli a súčtu silových účinkov brániacich ušmyknutiu v menovateli, pričom sa hľadá kritická šmyková
plocha s najmenším stupňom stability. Ak je stupeň stability na kritickej šmykovej ploche väčší alebo
rovný jednej, konštrukcia vyhovuje posúdeniu na vonkajšiu stabilitu.

Sadnutie konštrukcie
Výpočtami podľa medzného stavu pretvorenia sa má preukázať, že návrhové zaťaženie horninového
prostredia nevyvolá také jeho pretvorenia, a teda sadanie stavby, pri ktorých by došlo k neprípustnému
pretvoreniu konštrukcie alebo takej zmene polohy konštrukcie, ktorá by neúmerne sťažila bežné používanie

827



Juniorstav 2018

alebo jej účel. Sadnutie je funkciou zvislého a pôvodného napätia v základovej pôde, druhu základovej
pôdy a oedometrického modulu základovej pôdy. Limitná hodnota konečného celkového priemerného
sadnutia železobetónovej polrámovej konštrukcie plavebnej komory je podľa 200 mm a limitná hodnota
nerovnomerného sadnutia tejto konštrukcie je 0,003 (STN 73 1001).

3 VYUŽITIE SOFTVÉRU GEO5 PRI POSÚDENÍ ZALOŽENIA
KONŠTRUKCIE PLAVEBNEJ KOMORY VD SELICE

Z uvedených posúdení uľahčuje výpočtový softvér GEO5 najmä posúdenie napätí v základovej pôde,
sadnutia konštrukcie a vonkajšej (celkovej) stability. Stanovenie únosnosti základovej pôdy nie je pri tu
popísanom výpočtovom postupe potrebné. V prípade nutnosti jej stanovenia je taktiež možné využiť jeden
z modulov softvéru GEO5, modul Pätka, v ktorom uvažujeme základovú dosku plavebnej komory ako
pätku a pôsobiace zaťaženia vztiahneme ku geometrickej osi telesa.

V nasledujúcom sú uvedené výsledky vykonaných posúdení pre mimoriadny zaťažovací stav – prázdna
plavebná komora pri maximálnom plavebnom prietoku (revízia/rekonštrukcia plavebnej komory).

Okrajové podmienky
Koryto dolného Váhu je tvorené jemným pieskovitým materiálom veľkej mocnosti. V tomto prostredí bola
zvolená železobetónová konštrukcia plavebnej komory polrámového typu [1].

Maximálny plavebný prietok, 420 m3/s, je stanovený ako hltnosť turbín VE Kráľová. Pri tomto prietoku
bola poloha hladiny nad plavebnou komorou 111,40m n.m. a pod plavebnou komorou 110,40m n.m.
vypočítaná v softvéry River2D (Obr. 1).

Zo zaťažení pôsobiacich na konštrukciu plavebnej komory boli uvažované: zaťaženia od vlastnej tiaže
(Q), zaťaženia zemným tlakom (E, Q

z

), zaťaženia hydrostatickým tlakom vody (H
v

, H
zv

) a zaťaženie
vztlakom (w) (Obr. 2), (Obr. 3).

Využité boli moduly MKP a Stabilita svahu softvéru GEO5, v ktorých je úloha riešená ako rovinná.
Jednotlivé zaťaženia boli preto prepočítané v pozdĺžnom a priečnom smere.

Modul MKP
V module MKP bol riešený výpočet napätosti v základovej pôde a sadnutia konštrukcie plavebnej komory
v jednotlivých fázach výstavby [4]:

1. Fáza Hladina podzemnej vody je znížená na úroveň 1,5 m pod budúcou základovou škárou.

2. Fáza Zarazenie štetovníc ako stien budúcej stavebnej jamy.

3. - 7. Fáza Hĺbenie stavebnej jamy a zabudovávanie kotiev stabilizujúcich štetovnice.

8. Fáza Vybudovanie konštrukcie PLK.

9. - 14. Fáza Postupné zasypávanie nezastavanej časti stavebnej jamy, deaktivácia kotiev a vytiahnutie
štetovníc.

15. Fáza Vyhĺbenie zdrže vodného diela.

16. Fáza Posudzovaný zaťažovací stav (maximálna plavebná hladina, prázdna plavebná komora v čase
revízie/rekonštrukcie).

Napätie v základovej škáre (Obr. 4), (Obr. 5) a sadnutie konštrukcie bolo posudzované od 8. Fázy,
v ktorej bola vybudovaná konštrukcia plavebnej komory.

Vzhľadom na veľkú hĺbku založenia základu dosahuje hodnota kritického zaťaženia vysokú hodnotu
(1 455 kPa), takže napätie v základovej škáre ju neprekročí v žiadnej z posudzovaných fáz (Tab. 1).
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Tab. 1 Maximálne hodnoty napätia v základovej škáre v jednotlivých posudzovaných fázach.
Fáza 8 9 10 11 12 13 14 15 16
�
z,max

[kPa] 113,11 128,94 128,74 140,00 139,93 144,56 144,56 136,708 103,45

V žiadnej z posudzovaných fáz neprekročili hodnoty sadnutia stanovené limitné hodnoty
(s

max

= 200 mm); limitné nerovnomerné sadnutie (�
s

/2l = 0,003) (Tab. 2).

Tab. 2 Maximálné, minimálné a limitné nerovnomerné sadnutie.
Fáza výstavby s

max

(mm) s
min

(mm) �

s

/2l

8 80,2 79,9 1,01 x 10

�5

9 95,1 94,8 1,01 x 10

�5

10 94,8 94,5 1,01 x 10

�5

11 105,2 104,8 1,34 x 10

�5

12 105,1 104,6 1,68 x 10

�5

13 109,4 108,8 2,01 x 10

�5

14 109,4 108,8 2,01 x 10

�5

15 87,4 80,5 2,32 x 10

�4

Avšak v poslednej, šestnástej, posudzovanej fáze došlo k nežiaducemu nadvihnutiu konštrukcie (Obr. 6),
(Obr. 7).

Modul Stabilita svahu
V module stabilita svahu bolo riešené posúdenie vonkajšej (celkovej) stability Bishopovou metódou.
Kritická kruhová šmyková plocha bola stanovená optimalizáciou v režime Výpočet (Obr. 8). Konštrukcia
plavebnej komory VD Selice posúdeniu vonkajšej (celkovej) stability vyhovela (Obr. 9).

4 ZÁVER
Využitie softvéru GEO5 uľahčuje a urýchľuje posúdenie konštrukcie plavebnej komory na medzné stavy.
Pomocou tohto softvéru bola posúdená zvislá únosnosť základovej pôdy, sadnutie konštrukcie plavebnej
komory VD Selice a vonkajšia (celková) stabilita. Napriek tomu, že konštrukcia v zadaných okrajových pod-
mienkach vyhovela všetkým trom uvedeným posúdeniam, bola preukázaná nutnosť stabilizácie konštrukcie
proti nadvihnutiu napríklad preinjektovaním základovej pôdy alebo predĺžením priesakovej dráhy.
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Obrázky

Obr. 1 Poloha hladiny vody v oblasti VD Selice pri prevádzaní maximálneho plavebného prietoku.

Obr. 2 Zaťaženie priečneho rezu plavebnej komory zľava v smere prúdenia vody.

Obr. 3 Zaťaženie priečneho rezu plavebnej komory sprava v smere prúdenia vody.
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Obr. 4 MKP: napätosť v trinástej fáze budovania.

Obr. 5 Priebeh napätosti v základovej škáre v trinástej fáze budovania.

Obr. 6 MKP: sadnutie v šestnástej fáze budovania.
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Obr. 7 Priebeh sadnutia konštrukcie plavebnej komory v šestnástej posudzovanej fáze.

Obr. 8 Kritická kruhová šmyková plocha.

Obr. 9 Posúdenie stability svahu Bishopovou metódou.
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ŠPECIFIKÁ SIMULÁCIE A PREDPOVEDANIA
PRIETOKOV POMOCOU UČIACICH SA

ALGORITMOV

THE PARTICULARITY OF THE FLOW SIMULATION AND THE
FLOW PREDICTION USING MACHINE LEARNING ALGORITHMS

Veronika Soldánová*,1

Abstrakt
Táto práca sa zaoberá rozdielmi medzi dvoma typmi simulácie budúcich prietokov, a to ich generovaním
a predpoveďou. Nakoľko je presnosť generovania údajov relatívne horšia ako ako predpoveď, autori sa
zamerali na vylepšenie metodiky generovania prietokov. Pre tento účel sú použité dátovo riadené modely:
Random Forest, Gradient boosting machine a Deep learning neural network, ktorých výsledky sú v práci
porovnané so štandardným hydrologickým modelom TUW. Hlavnou inováciou je posilnenie vstupných
údajov a ensemblový výpočet. Neboli použité dodatočné klimatické alebo hydrologické údaje, ale premenné
odvodené z údajov o teplote a zrážkach. Jedná o tzv. feature engineering. V hodnotení kvality simulácie
prostredníctvom koeficientu Nash-Sutcliffe, bolo po zapracovaní uvedených metód v prípadovej štúdii
zaznamenané zlepšenie presnosti generovania prietokov o 5%. Navrhnutá metodika je preto vhodnou
alternatívou ku štandardným výpočtovým metódam.

Klíčová slova
Generovanie prietokov, predpoveď prietokov, dátovo-riadené metódy

Abstract
The focus of this work is defining the differences between two types of the flow simulation: flow generation
and flow prediction. As the accuracy of data generation is relatively worse than data predictions, the
authors have focused on improving the flow generation methodology. For this purpose, data-driven models
are used: Random Forest, Gradient boosting machine and Deep learning neural network, the results of
which are compared with the standard TUW hydrological model. The main innovation is to extension input
data and ensemble models. No additional climatic or hydrological data were used, but variables derived
from temperature and precipitation data. This is so-called feature engineering. The simulation evaluation
by Nash-Sutcliffe coefficient pointed to that an improvement in the accuracy of the flow generation by 5 %
was recorded in the case study. The proposed methodology is, therefore, a suitable alternative to standard
computational methods.
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Flow generation, flow prediction, data-driven methods
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1 ÚVOD
Táto práca poukazuje na rozdiely medzi dvoma typmi dátovo riadeného modelovania (DRM) prietokov
a to medzi ich simuláciou a predpoveďou. Väčšina publikovaných prác skúmajúcich DRM sa venuje
predpovedi prietokov [1, 2, 3] (pre veľký počet prác uvádzame iba rešeršné práce). Predpoveď prietokov je
zvyčajne založená na známych údajoch o klimatických veličinách a o prietoku v čase predpovede, prípadne
sa používajú ešte hodnoty týchto údajov spätne niekoľko krokov v čase pred predikciou. Predpovedá sa
prietok pre jeden alebo viac dní (časových krokov) dopredu.

Druhý typ modelovania - simulovanie prietokov - sa môže využiť napríklad pri generovaní prietokov pre
potreby štúdií vplyvu očakávaných klimatických zmien. Jeho účelom je poskytnúť dlhé rady prietokov, ktoré
spolu s ďalšími dlhšími simulovanými údajmi o teplotách a zrážkach môžu slúžiť napríklad k štatistickej
analýze sucha a funkčnosti vodnej nádrže. V prípade generovania prietokov nemožno ako vstupné dáta
použiť prietoky z dní pred predikciou, keďže predchádzajúce prietoky nie sú k dispozícii (celý rad prietokov
je neznámy). Tento rozdiel je veľmi podstatný, nakoľko prietoky majú silný autokorelačný charakter, čo
znamená, že veľkosť prietoku je pri predpovedi najviac závislá od jeho predchádzajúcej hodnoty.

Dôsledkom tejto odlišnosti vo vstupných údajoch simulácie a predpovede je skutočnosť, že presnosť
simulovania prietokov je relatívne horšia ako ich predpoveď. Hlavným zámerom tejto práce je preto
metodiku simulovania prietokov z klimatických veličín vylepšiť. Pri hľadaní spôsobu zvýšenia jeho
presnosti, bol použitý tzv. feature engineering. Je to metóda tvorby nových premenných vstupujúcich
do dátovo riadeného modelu, pričom sa nepoužívajú dodatočné klimatické alebo hydrologické údaje, ale
premenné odvodené z pôvodných údajov o teplote a zrážkach. Uvedené posilnenie vstupných údajov autori
doplnili ensemblovým výpočtom.

Použité dátovo riadené modely sú v práci porovnané so štandardným hydrologickým modelom, kalibro-
vaným pomocou genetického algoritmu.

2 METÓDY A MATERIÁL
Pri aplikácii navrhovanej metódy boli použité klimatické vstupy získané z verejne dostupnej geodatabázy
CarpatClim (Pri aplikácii navrhovanej metódy boli použité klimatické vstupy získané z verejne dostupnej
geodatabázy CarpatClim (http://www.carpatclim-eu.org). Databáza poskytuje údaje v bodovej mriežke,
ktorá pokrýva oblasť Karpát. Boli použité rady teplôt a zrážok zaznamenávaných v dennom časovom kroku
v rokoch 1961 - 2010, získané z dvoch bodov nachádzajúcich sa v blízkosti toku Parná, ktorý je predmetom
uvádzanej prípadovej štúdie. Prehľad prietokového režimu tohto toku a klimatických charakteristík jeho
povodia je uvedený na (Obr. 1).

V práci bol použitý hydrologický model TUW a tri data driven modely určené na simuláciu prietokov.
Hydrologický model TUW je koncepčný zrážkovo - odtokový model so sústredenými parametrami,
vytvorený podľa štruktúry modelu HBV [4]. Model je tvorený tromi submodelmi a to snehovým, pôdnym
a odtokovým. Obsahuje 15 parametrov, ktorých hodnoty potrebné na kalibráciu modelu boli zisťované
pomocou genetického algoritmu [5].

Data driven metóda Random forest (RF) je založená na množinách regresných stromov. Výhodou
algoritmu je nízky počet parametrov, ktoré treba ladiť v rámci jeho trénovania a nízka náchylnosť na
pretrénovanie a odľahlé hodnoty.

Metóda Extreme gradient boosting machine (XGBoost) patrí medzi tzv. zosilňovacie metódy (odtiaľ
„boost“ v názve), ktoré sofistikovaným spôsobom postupne zlepšujú výkon algoritmu. XGBoost patrí medzi
najlepšie a najpopulárnejšie boostovacie metódy v súčasnosti [6]. Zahŕňa viacero regresných stromov, kde
je postupne každý nasledujúci strom optimalizovaný.

Deep learning neural network (DLNN) – sú v súčasnosti najväčším hitom v oblasti strojového učenia.
Je to nová generácia umelých neurónových sietí s podstatne „hlbšou“ učiacou sa vrstvou ako niekdajšie
štandardné viacvrstvové perceptróny a s mnohými ďalšími vylepšeniami, ktoré sa publikovali a uvádzali
do praxe v približne posledných piatich rokoch. V práci používame softvérový nástroj TensorFlow, ktorý
vyvinulo Google a jeho nadstavbu pre jazyk R Keras [7].

Kalibrácia všetkých modelov prebehla na súbore údajov z rokov 1961-1995. Základné vstupy do modelov
pozostávali z dennej série zrážok, teplôt vzduchu a prietokov. Overenie presnosti modelov prebehlo na
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testovacích údajoch z rokov 1996 - 2010. Prietoky vypočítané hydrologickým a dátovo riadenými modelmi
boli použité na tvorbu ensemblového modelu. Pre ilustráciu rozdielu medzi predpoveďou a simuláciou bol
vykonaný aj výpočet predpovede prietokov na nasledujúci deň (so zahrnutím prietoku z dňa predpovede
medzi vstupné údaje) a pre ilustráciu opodstatnenosti využitia moderných dátovo riadených modelov
bola simulácia spustená aj so štandardnou viacnásobnou lineárnou regresiou.

Hodnotenie presnosti simulácií zahŕňalo porovnanie simulovaných prietokov s pozorovanými údajmi,
ktoré v našom prípade predstavovali reálne zamerané prietoky na toku Parná. Kvalita simulácií bola
posudzovaná prostredníctvom nasledujúcich štatistických ukazovateľov presnosti: stredná kvadratická
chyba (MSE ), stredná priemerná kvadratická chyba (RMSE ), koeficient Nash-Sutcliffe (NSE ) a koeficient
determinácie (R2 ). Pri hodnotení celkovej presnosti modelov bol uprednostňovaný koeficient Nash-Sutcliffe
a to z dôvodu jeho častého použitia v hydrologických simuláciách, čo umožňuje jednoduché porovnanie
dosiahnutých výsledkov s výsledkami iných autorov.

3 VÝSLEDKY
Popri základných klimatických vstupoch sú v práci využité pri modelovaní prietokov ešte ďalšie, konštruo-
vané premenné (získané pomocou tzv. „feature engineering“). Ich konštrukcia bola obvykle motivovaná
znalosťami z hydrológie. Prvým krokom feature engineering bolo použitie modelu na kumuláciu a topenia
snehu v zimných mesiacoch, keďže tuhá zrážka nie je priamym iniciátorom odtoku, až topenie snehu.
Ďalej bola určená potenciálna evapotranspirácia, ktorá je priamejším detektorom bilancie vody v povodí,
než teplota. Keďže výsledný odtok z povodia nie je ovplyvnený iba súčasnými hodnotami klimatických
premenných, ale aj ich predchádzajúcimi hodnotami, zaradili sme do modelu aj údaje 1, 2, 3 a 4 dni pred
dňom simulovaného prietoku. Ďalej možno očakávať, že po dlhších obdobiach zrážok budú prietoky vyššie
ako po obdobiach sucha. Preto bola pre každý deň vytvorená premenná kumulujúca zrážky (cumRAIN )
a evapotranspiráciu (cumPET ) za 60 dní spätne od dňa, ktorého prietok je zisťovaný. Celkovo bolo
získaných 22 vysvetľujúcich premenných, z ktorých 3 boli základné a 19 výsledkom feature engineering.

Výsledky jednotlivých výpočtov boli hodnotené indikátorom NSE a ďalšími štatistickými ukazovateľmi
a sú uvedené v (Tab. 1).

Tab. 1 Vyhodnotenie výpočtov podľa rôznych štatistík
Model MSE* RMSE - NSE+ R2 x

TUW 0,09 0,31 0,67 0,67
LINmodel 0,16 0,41 0,42 0,48
rForest 0,12 0,34 0,59 0,64
DLNN 0,1 0,31 0,66 0,67
XGBOOST 0,11 0,33 0,61 0,66
Ensembel 0,07 0,27 0,74 0,74
*MSE - stredná kvadratická chyba, -RMSE - stredná priemerná kvadratická chyba,
+NSE - koeficient Nash-Sutcliffe, xR2 - koeficient determinácie

Z (Tab. 1) je zrejmé, že data driven modely vykazovali mierne sa líšiace výsledné presnosti simulácie,
z čoho vyplýva, že voľba vhodného algoritmu je pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov dôležitá, v uvede-
nom prípade však nie kľúčová. Najvýraznejšie zvýšenie presnosti bolo zaznamenané po zakompo-
novaní nových premenných.

Presnosť hydrologického konceptuálneho modelu a presnosť najlepšieho dátovo riadeného modelu je
takmer rovnaká, ich výsledky však nie sú totožné. Korelačný koeficient medzi prietokmi vypočítanými
hydrologickým modelom a najlepším dátovo riadeným modelom je 0,81. Takáto úroveň korelácie znamená,
že každý model predpovedá lepšie v rôznych dňoch. Tento fakt vytvára predpoklad pre spoluprácu
modelov. Jednoduchá priemerná hodnota prietokov vypočítaných hydrologickým modelom a najlepším
dátovo riadeným modelom poskytuje výslednú simuláciu, ktorá má hodnotu NSE 0,74, o 10% lepšiu
ako ktorýkoľvek samostatný model. Lineárne kombinácie iných modelov (Obr. 2) tiež vykazujú podobné
zlepšenie, čo je pomerne sľubným výsledkom.
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4 ZÁVER
V tejto práci sa autori zaoberali špecifikami dvoch typov dátovo riadeného modelovania prietokov a to
ich predpoveďou a simuláciou. Simulácia predstavuje také úlohy ako napríklad generovanie prietokov zo
zrážok a teplôt v kontexte štúdií klimatických zmien alebo výpočty neznámych prietokov na nemeraných
tokoch analógiou. Pri takýchto úlohách nemožno použiť údaje o prietoku v čase predpovede. Simulácia je
preto oproti predpovedi zvyčajne o 10 - 20 % menej presná, v riešenej prípadovej štúdii to bolo z pohľadu
NSE 17%. Z toho dôvodu sme sa v práci sústredili na možnosti zvýšenia presnosti simulácie pomocou
konštrukcie premenných, využitím najnovších dátovo riadených modelov a aplikovaním jednoduchých
ensemblových predpovedí z jednotlivých modelov (priemerovaním výsledkov z najlepšieho DRM modelu
a TUW). Hoci presnosť pri jednotlivých dátovo riadených modeloch neprevyšovala presnosť hydrologického
modelu, ensemblový model vykazoval lepšie výsledky ako ktorýkoľvek z modelov samostatne. Tento
výsledok poukazuje na využiteľnosť uvedenej metodiky ako jednej z alternatív k tradičným výpočtovým
metódam. Prípadová štúdia bola zameraná konkrétne na tok Parná, nachádzajúci sa na juhozápadnom
Slovensku. V budúcnosti je nutné navrhnutú metodiku upresniť a preveriť na viacerých prípadových
štúdiách (v iných lokalitách).
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Obrázky

Obr. 1 Prehľad vodného režimu toku Parná a klimatických charakteristík jeho povodia

Obr. 2 Korelácia dátovo riadených modelov, hydrologického modelu a meraných hodnôt prietokov
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ANALÝZA DĹŽKY PRIESAKOVEJ DRÁHY
S OHĽADOM NA FILTRAČNÚ STABILITU

POUŽITÝCH MATERIÁLOV HRÁDZÍ

THE ANALYSIS OF THE SEEPAGE PATH WITH REGARD TO THE
FILTRATION STABILITY OF THE USED MATERIALS

Juraj Škvarka*,1

Abstrakt
Pri vodných stavbách, akými sú hrádze zdrží, je potrebné v rámci ich posudzovania brať do úvahy všetky
riziká, ktoré by mohli ohroziť stabilitu iných konštrukcií v ich blízkosti. Medzi tieto riziká patria nadmerné
deformácie, strata konštrukčnej a filtračnej stability telesa a podložia hrádze. Pre posúdenie celkovej
stability hrádzí sa používajú metódy medznej rovnováhy. Zásady a odporúčania pre návrh, výstavbu
a prevádzku hrádzí sú uvedené v štátnych normách. Predkladaný príspevok analyzuje odporúčania pre
návrh priečneho profilu hrádze z hľadiska konštrukčnej a filtračnej stability použitých materiálov.

Klíčová slova
Hrádza, filtračná stabilita, priečny profil, priesaková dráha

Abstract
For water structures, such as dykes, it is necessary to take into account all risks that these structures may
cause and also asses the possibly of endangering the stability of other structures in their vicinity. These
risks inherently include excessive deformations, loss of structural and filtration stability of the body and
the subsoil of the dyke. For assessing the overall stability of the dykes are usually used the limit equilibrium
methods. The detailed principles and recommendations for the design, construction and operation of the
dyke are set out in the state standards. The presented article analyses the recommendations for the cross
section designing of the dyke in terms of the structural and filtration stability of the used materials.
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Dyke, filtration stability, cross section, seepage path
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1 ÚVOD
Na výstavbu hrádzových systémov zdrží sa využívajú najmä prírodné materiály. Materiál zabudovaný do
telies hrádzí musí plniť tesniacu a statickú funkciu. Pri dostatku prírodného materiálu, ktorý spĺňa obe
tieto funkcie, je výhodné budovať homogénne hrádze vzhľadom pre ich jednoduchú a jednotnú technológiu
výstavby. Avšak hrádze zdrží sú vzhľadom na svoju funkciu neustále namáhané hydrodynamickými silami
spôsobenými prúdením podzemných a priesakových vôd zo zdrže, ktoré môže zapríčiniť pohyb jemných
častíc v pórovitom prostredí a vyvolať tak zmenu jeho štrukturálnych a mechanických vlastností. Preto pri
návrhu okrem konštrukčnej stability hrádze treba preveriť aj filtračnú stabilitu materiálov zabudovaných
do telesa hrádze nachádzajúcich sa v jej podloží. V prekladom príspevku sú analyzované hydraulické
gradienty pre viaceré priečny profily hrádze s rozdielnymi sklonmi vzdušných svahov pri použití materiálov
s rôznou priepustnosťou. Parametrická štúdia bola riešená metódou konečných prvkov, pomocou softvéru
Geostudio 2007 – modul SEEP/W.

2 KONŠTRUKČNÁ A FILTRAČNÁ STABILITA PRIEČNEHO
PROFILU HRÁDZE

Pri medznom stave stability polohy hrádzi sa vyšetruje strata celkovej stability, alebo únosnosti pri
dosiahnutí, resp. prekročení medznej pevnosti v šmyku v konštrukcii a v podloží hrádze na šmykovej
ploche. Za predpokladu dodržania technológie výstavby a riadnom zhutnení materiálu hrádze je pri nižších
hrádzach (menších ako 6 m) možné použiť sklony svahu uvedených v norme STN 73 6824. Podľa tejto
normy je možné použiť pre návrh homogénnej hrádze sklony svahu podľa nasledujúcej tabuľky (Tab. 1).

Tab. 1 Sklony svahov homogénnych hrádzí podľa STN 73 6824.
Zatriedenie zeminy
podľa STN 73 1001

Návodný svah
(menej ako 4 m)

Návodný svah
(viac ako 4 m)

Vzdušný
svah

GM, SM 1:2,5 1:3,0 1:2,0
GC, SC 1:2,9 1:3,4 1:2,0
MG, CG, MS, CS 1:2,8 1:3,3 1:2,0
ML-MI, CL-CI 1:3,2 1:3,7 1:2,2

Stabilitu hrádze s výškou vyššou ako 6 m je nutné posúdiť na základe výpočtu.
Pre zabezpečenie tesniacej funkcie materiál použitý na stavbu hrádzí musí obsahovať dostatok jemno-

zrnných častíc. Z hľadiska priepustnosti rozoznávame materiály [2]

priepustné k
f

· 10�5 [m/s] (1)
polopriepustné 1 · 10�5 � k

f

· 10�7 [m/s] (2)
nepriepustné k

f

· 10�7 [m/s] (3)

Pri prúdení vody cez zemné telesá je nutné, okrem ich tesnosti a konštrukčnej stability, zabezpečiť aj
ich filtračnú stabilitu, pretože pri zmene štruktúry zemín dochádza k zmene ich mechanických vlastností,
a teda aj k zmene ich priepustnosti. Ak sú tieto zmeny progresívne a prejavia sa v rozsiahlejšej oblasti
hrádze môže dôjsť k strate jej celkovej stability, alebo vznikom privilegovaných priesakových ciest, čo môže
spôsobiť prelomenie podložia hrádze. Preto je v predkladanom príspevku venovaná pozornosť možnosťami
vzniku filtračných porúch pri dodržaní zásad pre návrh priečneho profilu z hľadiska ich konštrukčnej
stability (Tab. 1).

3 VÝPOČTOVÝ MODEL
Pre hrádze zdrží malých vodných elektrární je typická malá výška vzdutia tj. výška vody v zdrži je približne
na úrovni pôvodného terénnu okolitého prostredia. Preto aj hrádze zdrží malých vodných elektrární na
tokoch dosahujú výšky maximálne od 4 do 6 m nad upravený terén. Vo výpočtových modeloch uvažujeme
s výškou hrádze 3 m nad pôvodným terénom na návodnom svahu. Pre výpočtové modely sme navrhovali
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priečny profil hrádze na základe odporúčaní v súlade s normou [4] a [5]. Odvodnenie hrádze je zabezpečené
povrchovým odvodnením na vzdušnom svahu hrádze – priesakovým kanálom. Dno priesakového kanála je
1 m pod úrovňou pôvodného terénu, teda výška vzdušného svahu hrádze je 4 m nad dnom priesakového
kanálu. Predpokladaná šírka priesakového kanála bola uvažovaná 2 m a sklony svahov priesakového kanála
sú 1:2. Šírka koruny hrádze bola uvažovaná 3 m. V rámci parametrickej štúdie boli skúmané viaceré
alternatívy priečneho profilu hrádze vybudovaných s rôznych materiálov od polopriepustných až po kvázi
nepriepustné zeminy.

Hrádza je založená na štrkovitom podloží - 1 m pod pôvodný terén, ktorého uvažovaný koeficient
filtrácie je 1 · 10-5 m · s-1. V rámci parametrickej štúdie sme uvažovali so zmenou sklonu vzdušného svahu
hrádze od 1:2 až po 1:6. Návodné sklony svahov boli v rozmedzí od 1:2,5 do 1:2,9 v súlade s normou pre
použitý materiál v telese hrádze [4]. V rámci týchto zmien sme sledovali zmenu dĺžky fiktívnej priesakovej
dráhy a hydraulických gradientov v telese a podloží hrádze. Pokryvné vrstvy sú tvorené hlinito-ílovitými
materiálmi zemín triedy F6 až F8 s koeficientom filtrácie 3 · 10-8 m · s-1. Pre prvý výpočtový model bola
mocnosť pokryvných vrstiev 1 m a pri druhom výpočtovom modeli 2 m pod pôvodným terénom. Uvažovaná
hrádza je homogénna, preto sme vo výpočtovom modeli použili materiály, ktoré sú uvedené v (Tab. 1).
Na základe normy [5] sa môže koeficient filtrácie týchto materiálov pohybovať od 5 · 10-4 do 1 · 10-8 m · s-1.
V rámci nášho výpočtového modelu sme uvažovali s hodnotami od 1 · 10-5 do 1 · 10-7 m · s-1, pretože pri
priepustných zeminách by priesaky hrádzou boli príliš veľké a hrádza by sa musela utesniť pre obmedzenie
veľkých priesakov.

Maximálna výška hladiny vody v zdrži je uvažovaná 1 m pod korunu hrádze. Za vzdušným svahom
hrádze je uvažovaná hladina podzemnej vody na úrovni dna drenážnej priekopy, pretože pri priepustnom
podloží je predpoklad, že priesaková voda bude odvedená drenážnym kanálom do koryta toku pod zdržou.
Taktiež aj hladina podzemných vôd v blízkom okolí bude regulovaná týmto drenážnym systémom.

4 VÝSLEDKY ANALÝZY
Výsledkom modelov sú kontúry, ktorými je možne grafické zobrazenie všetkých parametrov pudiacej vody.
V rámci výsledkov je možné zostrojiť grafy pre všetky charakteristiky filtračného pohybu vo vybraných
bodoch siete konečných prvkov. Nás hlavne zaujímali tlakové výšky, pórové tlaky, hydraulické gradienty
a filtračné rýchlosti. Z (Obr. 2) je zrejmé, že najväčšie hodnoty hydraulických gradientov sa nadchádzajú
pri päte vzdušného svahu hrádze, v blízkosti dna drenážneho systému.

Pre každý model bol zostrojený graf hydraulických gradientov na výronovej ploche drenážneho systému
až do hĺbky cca 0,5 m pod upraveným terénom. Výsledky filtračného pohybu pre jednotlivé sledované body
boli spracované do tabuliek. Vzhľadom na veľkú databázu v nasledujúcich tabuľkách sú prezentované
iba body v ktorých sa vyskytovali najväčšie hodnoty hydraulických gradientov v závislosti od sklonu
vzdušného svahu a teda aj od dĺžky fiktívnej priesakovej dráhy. Fiktívna priesaková dráha je vypočítaná
rovnako ako pri analytických metódach riešenia filtračných úloh.

Tab. 2 Hodnoty hydraulických gradientov vo vybraných bodoch pri rôznej priepustnosti hrádze.
Sklon vzdušného svahu hrádze 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6
Fiktívna dĺžka priesakovej dráhy d

f

15,8 18,8 21,8 24,8 27,8
Model 1 - kf = 1·10-5 m.s-1 0,384 0,355 0,312 0,280 0,253
Model 1 - kf = 1·10-6 m.s-1 0,264 0,239 0,218 0,200 0,185
Model 1 - kf = 1·10-7 m.s-1 0,238 0,217 0,200 0,185 0,172
Model 2 - kf = 1·10-5m.s-1 0,395 0,386 0,374 0,365 0,358
Model 2 - kf = 1·10-6m.s-1 0,337 0,301 0,274 0,252 0,232
Model 2 - kf = 1·10-7 m.s-1 0,305 0,281 0,260 0,241 0,225

Maximálne hodnoty v z vybratých sledovaných bodov sme vykreslili do grafov, ktoré predstavujú
závislosť medzi hydraulickými gradientmi a dĺžkami fiktívnej priesakovej dráhy pri rôznych priepustnostiach
použitého materiálu v hrádzi.

Na základe týchto grafov je možné posúdiť možnosti vzniku kontaktnej sufózie, prípadne stekutenia po-
rovnaním hydraulických gradientov v miestach výronovej plochy s tzv. kritickým hydraulickým gradientom
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pre materiál v telese alebo podloží hrádze. Pri posudzovaní je možné použiť výsledky experimentálnych
meraní podľa Istominy [1], ktorá na základe čísla nerovnozrnitosti zemín určila prípustné hydraulické
gradienty.

Tab. 3 Kritické hodnoty hydraulických gradientov podľa Istominy.
Číslo nerovnozrnitosti Cu Kritický gradient ik Typ porušenia
Cu < 10 0,4 Stekutenie
10  Cu < 20 0,2 Stekutenie aj Vonkajšia sufózia
Cu � 20 0,1 Vonkajšia sufózia

Z (Tab. 3) je teda možné stanoviť kritický hydraulický gradient pre daný typ zeminy na základe ich
čísla nerovnozrnitosti. Pomocou vypočítaných závislostí a známej geologickej skladbe prostredia môžeme
odčítať potrebnú dĺžku priesakovej dráhy aby nedochádzalo k filtračným poruchám a podľa toho navrhnúť
rozmery priečneho profilu hrádze, tak aby boli zabezpečené aj všetky podmienky pre konštrukčnú aj
filtračnú stabilitu hrádzí.

5 ZÁVER
Pri návrhu hrádze je potrebné vykonať dôkladný geologický prieskum podložia a tiež mať k dispozícií
dostatočný súbor geotechnických vlastností zemín, ktoré budú zabudované do telesa hrádzí. Príspevok
bol zameraný na homogénnu hrádzu zdrže s povrchovým drenážnym systémom – priesakovým kanálom.
Boli zostrojené dva modely s rôznou priepustnosťou podložia hrádze. V rámci parametrickej štúdie bola
analyzovaná rôzna priepustnosť materiálov zabudovaných do telesa hrádze a tiež sklon vzdušného svahu
hrádze. Sklon návodného svahu bol určený na základe odporúčaní normy pre návrh priečneho profilu
hrádze. Výsledkom analýz sú závislosti hydraulických gradientov od dĺžky fiktívnej priesakovej dráhy pri
polopriepustnom a nepriepustnom podloží hrádze. Na základe týchto závislostí a podmienok pre kritické
hydraulické gradienty závislé od čísla nerovnozrnitosti zemín je možné určiť minimálne rozmery hrádze, tak
aby nedochádzalo k porušeniu filtračnej stability. Samozrejme okrem zmeny sklonov svahov pre predĺženie
priesakovej dráhy je možné použiť aj stabilizačné lavičky, ktoré zabezpečia okrem stability hrádze aj
oddialenie priesakovej plochy od vzdušného svahu a lepšiu prístupnosť počas kontroly vzdušného svahu.
V rámci optimalizácie a ekonomickosti návrhu je možné použiť aj iné ochranné prvky pre predchádzanie
vznikom filtračných porúch. Jednou z možností je obrátený filter, ktorý zamedzuje pohybu častíc na
kontakte rôznych materiálov. Návrh takýchto filtrov je identický s návrhom filtrov pre sypané priehrady.
Ďalšou možnosťou je použitie prvkov pasívnej ochrany. Pasívne ochranné prvky spravidla predlžujú
priesakovú dráhu, čím sa znižuje hydraulický gradient a teda aj filtračná rýchlosť a priesakové množstvo.
Existuje viacero druhov, či už horizontálnych alebo vertikálnych tesniacich prvkov pasívnej ochrany. Výber
vhodného tesniaceho prvku podmieňuje najmä geologická skladba podložia konkrétnej oblasti.
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Obrázky

Obr. 1 Príklad výpočtového modelu pre hrádzu zdrže so sklonom vzdušného svahu 1:2.

Obr. 2 Príklad hydraulických gradientov pre hrádzu zdrže so sklonom vzdušného svahu 1:2.

Obr. 3 Závislosť hydraulických gradientov od dĺžky fiktívnej priesakovej dráhy.
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Obr. 4 Závislosť hydraulických gradientov od dĺžky fiktívnej priesakovej dráhy s nepriepustným podložím
hrádze.
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Stavebně materiálové inženýrství

Building Materials and Components
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PH MEASUREMENT AND POTENTIAL IMPACT
OF BUILDING MATERIALS ON LIVING WALLS

WITH A MOSS VEGETATION

Patricie Julinová*,1

Abstract
To support eco-urban structures in larger towns, the development of facades covered by vegetation is
growing and creating widespread urban areas step by step as well as green roofs. Technologies of a green
facade and living wall systems expanse increasingly and new combination with different vegetation,
irrigation systems or supporting structure appears. The research work in the article analyses the living
wall with moss vegetation. The beginning of the research was directed by materials preliminarily evaluated
as suitable for use of prefabricated living wall system. Materials were tested for pH and compared with pH
values of moss natural growing environment. The research aims possibilities to ensure the most convenient
conditions for moss grow on building materials
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Building material, pH, living wall, moss, measurement
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1 INTRODUCTION
Nowadays, there is an aim to reach the rating of the most eco, sustainable and green area or construction
in the cities. It is usual to have an attractive vision of urban environment all covered in greenery first, but
the journey to complete self-sufficient, sustainable and convenient system is long enough. The research in
the article fits to the same vision. Still, there are few steps to follow before the product can be released.
Familiar green urban areas are usually parks, green roofs or green facades.

Project focus goes along with a vertical green systems, namely the living wall system. Advantages
and disadvantages of green areas on building constructions as ecology, air quality, energy savings, costs,
maintenance etc. are not the main subject of the discussion. The research is already a step ahead and
deals with living wall processes and technologies to produce a new system of living wall.

Selected vegetation for the living wall system of this project is bryophytes. Mosses are sensitive to
its natural growing environment mostly from the beginning, as well as other plants. If the first stage
of moss growing is succeeded, mosses versus vascular plants are stable, four seasonal and self-sufficient
almost without any need for maintenance. Mosses grow in a various natural environment with different
air conditions or substrate. If the moss needs to be applied on living wall in an urban surrounding, it is
obvious, the species of bryophytes needed to be selected from genus appearing and surviving in an urban
area.

That also applies to a substrate which had to be measured according to a pH scale. Selected building
materials, suitable for living wall structure in the project, were tested for pH with two methods and
evaluated to a potential balanced condition for growing moss.

2 PH OF MOSS NATURAL ENVIRONMENT
Bryophytes generally thrive well in acidic substrate and nutrient poor soils without a need to fertilize.
The moss pH value is generally in a range of approximately 4.2 – 7.26 (where a pH of 7 is neutral) [1].
Moss can grow on rocky substrate as well as on soil substrate. Bryophytes prefer smoother surface and
direct contact with a base as they don’t have proper roots, but rhizoids to anchor them to their substrate.
Moss rhizoids do not absorb water or nutrients. Sporophytes, the spore-bearing part of moss, are short
living and they are dependent on the gametophyte for water supply and nutrition from the air of the
environment (Fig. 1).

3 MEASUREMENT
pH is a measure of the acidity or alkalinity of a water solution. The acidity or alkalinity of a water solution
is determined by the relative number of present hydrogen ions (H+) or hydroxyl ions (OH). Acids are
substances which either dissociate (split apart) to release hydrogen ions or react with water to form
hydrogen ions. Bases (alkaline) are substances that dissociate to release hydroxyl ions or react with water
to form hydroxyl ions [4] (Fig. 2).

Tested materials
Selection of tested materials composed from seven particular kinds. The choice of this option is based
on the surface structure where the moss can potentially grow, load-bearing features for the supporting
construction of the living wall, variability, and availability.

The first brand tested is VUKOPOR with the Al
2

O
3

based ceramic foam filters. The porosity of used
sample for testing is A20. The other samples are cement-fibrous board CEMVIN with a composition of
cement, expanded perlite, the wood pulp and polypropylene fiber. There are several samples of the cement-
fibrous board in different composition or covering. Another two are well known flexible cement glue KNAUF
and aerated concrete block YTONG. The last selected material for pH measurement is white geotextile
for its potential suitable substrate of moss growing, see (Fig. 3) for materials demonstration. Preliminarily
evaluated materials as satisfactory for further research are detailed shown in (Fig. 4). Designation and
difference are organized in the table (Fig. 8).
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Measurement methods and equipment
To measure the hydrogen ion activity of a solution the visual, photometric, and potentiometric methods
can be used.

Visual and photometric methods rely on color changes of specific organic pigments in order to determine
pH. Visual methods are completed with visual indicators such as pH test strips. pH test strips are not as
reliable as a pH electrode.

The photometric determination involves shining a light through the sample and measuring the
absorbance. It determines pH by using the electrical potential of pH-sensitive electrodes as a measurement
signal, which is then displayed by a pH meter. Potentiometric sensors are very sensitive, selective, and can
be used in almost any application, therefore photometric determination was used for pH measurement of
this project as well (Fig. 5) [5].

Water solution for testing of materials was processed in two methods for comparison and control as
well. The first longer method was by leaching the material in water for 144 hours. Samples weight was
measured per 24 hours to track the water absorption of the material (Fig. 6).

For the other method, the sufficient amount was drilled to a dust (Fig. 7). The dust amount of single
materials was prepared in the range of 2,4 g - 8,5 g according to a material density and vulnerability.
Material dust was soaked into a water for water solution.

Water solutions from leaching and mixture were, after proper required calibration, directly tested
by photometric determination, pH meter/conductivity meter Extech EC500: Waterproof ExStik. Every
measurement has been done three times to reduce unnecessary mistakes.

4 RESULTS
According to results which are stated in the table (Fig. 8), the consideration that the ceramic filters
VUKOPOR, white geotextile and aerated concrete block YTONG have pH values the closest to potentially
required values for moss grow. The fiber-cement boards CEMVIN and the cement glue KNAUF are too
alkaline for the most of the bryophyte specimens. However, their use is not excluded from the project, due
to excellent resistance to surrounding environment and load bearing features as a supporting structure in
combination with another sample favorable for moss, e.g. geotextile.

Even though the results of pH value are not sufficient for few materials, they were prepared for
colonization and reproduction tests of selected mosses, for final confirmation about their unsuitability
for bryophyte substrate. The average results are compared in the diagram (Fig. 9), where visible slight
differences between preparation of the solution by leaching method and drilled method for single material
brands.

5 CONCLUSION
Steps for evaluating and analysing materials for further use helps to orient the focus of development to
closer spectrum. The project deals with a living wall façade system, vegetation of bryophytes. Bryophytes
are different plants compare to vascular plants, therefore, more difficult to determine and reproduce, if
there is not a suitable environment for its first phase of growth. Moss requires shady, moist surrounding
and an acidic substrate. The article showed a part of the research, substrate evaluation, and specification
of pH and selection of applicability. Samples were tested by the photometric determination of water
solution. The water solution was prepared with two methods for comparison, leaching samples directly and
substance with drilled materials. Differences between methods were compared for reduction of possible
mistake. Average of both methods was taken as the final results. Seven types of material were tested and
three can be considered as applicable for the further proceeding of moss colonization directly. Even though
not all of the samples passed through the preliminary limits, all of them will be tested for moss growing
part, if no species appear, the exclusion of unsuitable materials will be definitive. Suitable materials
will be mainly contemplated to spread the project forward and taken in the main focus in moss natural
colonization.
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Fig. 1 Description of bryophytes body [2].
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Fig. 2 Description of pH measurement scale [3].

Fig. 3 Samples of all tested materials.

Fig. 4 Detailed structure of main materials.
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Fig. 5 pH meter/conductivity meter Extech EC500: Waterproof ExStik.

Fig. 6 Prepared samples for leaching method.
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Fig. 7 Prepared samples for the method with drilling.

Fig. 8 Table with results of a pH measurement.

Fig. 9 Chart with results of a pH measurement.
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TESTOVANIE VYBRANÝCH VLASTNOSTÍ
CEMENTOVÝCH KOMPOZITOV S POUŽITÍM

CELULÓZOVÝCH VLÁKIEN

TESTING OF SELECTED PROPERTIES OF CEMENT COMPOSITES
WITH CELLULOSIC FIBERS

Zdenka Kováčová*,1, Eva Terpáková1

Abstrakt
Prírodné vlákna ako konope, sisal, bavlna, juta alebo ľah sa využívajú po desaťročia nie len v textilnom
priemysle ale aj v stavebníctve pri príprave kompozitných materiálov. Medzi tieto materiály patrí aj
celulóza, ktorú je možné získať z prírodných zdrojov (z častí rastlín) alebo aj recykláciou odpadového
papiera. Článok popisuje význam a využitie celulózových vlákien na prípravu cementových kompozitov.
V experimentálnej časti je popísaná výroba testovacích trámcov z cementu, piesku a deionizovanej vody
a s obsahom bielenej alebo odpadovej buničiny. Na vzorkách bola vypočítaná objemová hmotnosť a následne
boli testované na pevnosť v ťahu a pevnosť v tlaku. Cieľom práce je zistiť vlastnosti cementovej malty
s obsahom celulózových vlákien z bielenej a odpadovej buničiny po 28 dňoch tvrdnutia vo vodnom
prostredí.

Klíčová slova
Buničina, celulóza, objemová hmotnosť, pevnosť v tlaku, pevnosť v ťahu, kompozit

Abstract
Natural fibers such as hemp, sisal, cotton, jute or light have been used for decades not only in the textile
industry but also in the construction of composite materials. These materials also include cellulose that
can be obtained from natural sources (from plant parts) or recycling of waste paper. The paper describes
the importance and use of cellulosic fibers for the preparation of cement composites. The experimental
part describes the production of test beams of cement, sand and deionized water and containing bleached
or waste pulp. The density of cement samples was calculated and subsequently tested for tensile strength
and compressive strength. The aim of the thesis is to find out the properties of cement mortar containing
cellulose fibers from bleached and waste pulp after 28 days of hardening in the deionized water.

Keywords
Pulp, cellulose, bulk density, compressive strength, tensile strength, composite
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1 ÚVOD
Vzhľadom na neustále sa zvyšujúci záujem o životné prostredie a požiadavku na vývoj ekologicky šetrných
a energeticky účinných materiálov sa využívajú celulózové vlákna po celé desaťročia ako alternatíva
oceľových alebo syntetických vlákien. Tieto celulózové vlákna sú súčasťou prírodných zdrojov ako je ľan,
sisal, juta, konope, kokosové vlákno, sú v eukalyptovej dužine, ananásových listoch, bambuse, banánových
listoch. Využívajú sa aj vlákna z palmovej a cukrovej trstiny, ale je možné ich získať aj z recyklácie
odpadového papiera [1].

V súčasnosti sa celulózové vlákna používajú nielen v textilnom priemysle, v papierenskom priemysle
na výrobu novín a tlače, krabíc, obalov, hygienických potrieb ale aj v stavebníctve. Pre stavebné účely
sa vlákna využívajú vo forme izolačných materiálov ako je napr. fúkaná celulóza alebo ako prímes do
sadrovláknitých a drevovláknitých dosiek alebo v cestnom staviteľstve, kde fungujú ako spojivo umožňujúce
zvýšenie obsahu asfaltu v obalových zmesiach a tým znižujú vytekanie asfaltu z koberca [2-6].

Medzi prednosti týchto vlákien patrí to, že sú široko dostupné, nákladovo efektívne, biologicky odbúra-
teľné, obnoviteľné, neohrozujúce životného prostredie a neabrazívne. Okrem toho ich špecifické mechanické
vlastnosti sú porovnateľné so syntetickými vláknami (napríklad s E-sklom), ak sa používajú ako výstužné
materiály [1, 2].

V článku je popísané praktické overenie technicky významných vlastností dvoch sád kompozitov
vyrobených na báze komerčne dostupných celulózových vlákien z bielenej buničiny a z vlákien zo spracovania
odpadového papiera s cieľom ich využitia v praxi v maltách vo funkcií vnútornej omietky.

2 MATERIÁL A METÓDY

Materiál
Pre experimenty sa pripravili cementové kompozity vo forme trámcov s rozmermi 40⇥ 40⇥ 160mm,
pričom sa použilo odstupňované zastúpenie vlákien 5, 10, 15 a 20% z hmotnosti plniva Ako spojivo bol
použitý cement CEM I 42,5 R, producent Ladce, Považská cementáreň a.s.

Ako plnivo bolo použité prírodné ťažené kamenivo frakcie: 0/1 mm z ťažobne Šaštín – Stráže. Základnou
charakteristickou zložkou použitého kameniva je kremeň s obsahom 95-98% SiO

2

, zvyšok tvoria alkálie
a železo [7]. Na prípravu zámesí ako aj na uloženie vzoriek sa používala deionizovaná voda, ktorá spĺňa
kritéria normy STN EN 1008 [8]. Teplota zámesovej vody sa priebežne kontrolovala, taktiež vodné uloženie
vzoriek sa monitorovalo (kompletná výmena vody vo vaničkách bola vždy po 7 dňoch). V experimente
boli použité dva druhy celulózových vlákien GREENCEL od spoločnosti Greencel s.r.o., Hencovce a to
drevné vlákna GW-500 (bielej farby) a vlákna z odpadového papiera G-500T (sivej farby) (Obr. 1). Ich
charakteristiky, ktoré deklaruje výrobca sú spracované v (Tab. 1) [9].

Tab. 1 Vlastnosti celulózových vlákien Greencel [9].
Typ vlákna Obsah [%] Objemová Maximální Obsah Popol [%] pH

celulózy [%] hmotnosť [kg/m3] dĺžka [µm] sušiny [%]
GW-500 99.5 60-80 500 93 0.5 6 ± 1
G-500 T 80 50-100 400 93 0.5 7 ± 1

Postup pri príprave skúšobných zmesí
Referenčná vzorka (RF) bez prímesi vlákien bola namiešaná z deionizovanej vody (270± 1ml), cementu
(450 ± 2 g) a piesku (1350 ± 5 g). Zároveň s referenčnou vzorkou sa pripravili dve sady skúšobných vzoriek
s vláknami GW-500 a G-500 T, ktoré boli pridané do zámesí v 5, 10, 15 a 20 %-nom podiele z hmotnosti
plniva. Pomer cementu ku piesku bol zvolený 1:3 a vodný súčiniteľ mal hodnotu 0,6.

Celulózové vlákna sa pred miešaním zaliali s 200 ml vody, premiešali sa a vzhľadom na to, že zaberali
pomerne veľký objem nechali sa cca 20 minút nabobtnávať. Následne sa pripravené vlákna primiešali do
suchej zmesi plniva s cementom a pridal sa zvyšok vody. Zámes sa premiešala najskôr ručne a následne
v normovej miešačke podľa normy STN EN196-1 [10].

Vzorky čerstvej malty sa postupne homogénne rozvrstvili do vopred pripravených oceľových foriem
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rozmerov 40⇥ 40⇥ 160mm. Zhutňovanie vzoriek prebiehalo na vibračnom stolíku po dobu 10 sekúnd.
Celkovo bolo namiešaných deväť sád vzoriek, z každej zámesi po tri vzorky. Všetky vzorky boli pripravované
za rovnakých laboratórnych podmienok, tuhnutie prebiehalo pod PE fóliou po dobu 48 hodín. Po zatuhnutí
sa vzorky odformovali, uložili do prostredia deionizovanej vody na 28 dní. Po uplynutí tejto doby prebehlo
testovanie kompozitov na za účelom zistenia ich fyzikálnych a mechanických charakteristík.

Metódy skúšania vzoriek
Skúšobné trámce zatvrdnutej malty boli po 28 dňoch zrenia podrobené skúšaniu, taktiež bola vypočítaná
objemová hmotnosť podľa normy STN EN 1015-10 [11]. Na trámcoch sa stanovila pevnosť v tlaku ako aj
pevnosť v ťahu pri ohybe. V článku sú uvedené výsledky po 28 dňoch tvrdnutia.

Princíp stanovení pevností malty je analogický so stanovením pevnosti betónu. Testovanie pevnosti
v tlaku vyrobených trámcov sa realizovalo na prístroji ADR 2000 (ELE International, Anglicko), skúšobný
postup bol podľa normy STN EN 1015-11 [12]. Výsledné pevnosti boli vypočítané ako priemer hodnôt
získaných z troch skúšobných vzoriek.

3 VÝSLEDKY A DISKUSIA
Výsledky vypočítanej objemovej hmotnosti a stanovení pevností v tlaku a v ťahu pri ohybe sú zobrazené
v (Tab.2).

Tab. 2 Výsledky experimentov.
Typ vzorky Cementová Objemová Pevnosť v ťahu Pevnosť

vzorka hmotnosť [kg/m3] pri ohybe [MPa] v tlaku [MPa]
Odpadová buničina G-500 T (5 %) 1810 4.18 23,55
Odpadová buničina G-500 T (10 %) 1790 3.03 21,38
Odpadová buničina G-500 T (15 %) 1760 2,57 21,13
Odpadová buničina G-500 T (20 %) 1890 2,33 20,49
Bielená buničina GW-500 (5 %) 1970 4,89 25,44
Bielená buničina GW-500 (10 %) 1880 4,45 24,99
Bielená buničina GW-500 (15 %) 1950 4,13 24,73
Bielená buničina GW-500 (20 %) 1840 3,95 24,64
Bez buničiny RF 2020 5,31 27,32

Objemová hmotnosť
Na (Obr. 2) je zobrazená závislosť medzi objemovou hmotnosťou a pevnosťou v tlaku po 28 dňoch zrenia.
Kompozity s obsahom vlákien dosahovali nižšiu objemovú hmotnosť a to od 83 až 96% ako referenčná
vzorka aj pevnosť v tlaku. Vzorky s bielenou buničinou mali vyššiu objemovú hmotnosť aj pevnosť ako
vzorky s odpadovou buničinou aj po 28 dňoch. Jedným z možných dôvodov nižšej objemovej hmotnosti
môže byť nižší obsah celulózy u odpadovej buničiny (cca 80 %) na rozdiel od bielenej buničiny (cca 99,5 %).

Pevnosť v ťahu pri ohybe
Na (Obr. 3) je zobrazené porovnanie pevností v ťahu pri ohybe pre jednotlivé vzorky s náhradou plniva
vzhľadom k referenčnej vzorke po 28 dňoch. Vzorky s odpadovou buničinou zaznamenali pokles pevnosti
o 21,28% až 56,12%, zatiaľ čo vzorky s bielenou buničinou vykazovali pokles pevností v ťahu pri ohybe
o 7,91 % do 25,61 %. Najnižšiu pevnosť v ťahu vykazovala vzorka s 20 % náhradou odpadovou buničinou.
Vzorky s bielenou buničinou zaznamenali pokles pevnosti v ťahu pri ohybe oproti meraniam po 28 dňoch
a to konkrétne 10% až 40%. Vzorky s 15% a 20% náhradou plniva vláknami vykázali väčšiu pevnosť
v ťahu, ako vzorka s 10 % náhradou, čo mohlo byť spôsobené napr. určitou nehomogenitou vzoriek, napriek
tomu že sa dodržali všetky experimentálne kroky pri ich príprave.

Pevnosť v tlaku
Z grafu na (Obr. 4) je možné vidieť percentuálny pokles pevnosti v tlaku oproti referenčnej vzorke po 28
dňoch tvrdnutia. Pri vzorkách s odpadovou buničinou bol pokles od 13,8 až 28 % pre 5 %-tnú a 20 %-tnú
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náhradu plniva. Vzorky mált s bielenou buničinou vykázali nižší pokles ako vzorky s odpadovou buničinou
a to v rozpätí od 6,88 až 9,81 %.

4 ZÁVER
Používanie alternatívnych stavebných materiálov s obsahom organických vlákien má vo svete rastúcu
tendenciu. Medzi najvýznamnejšie prírodné vlákna, ktoré je možné využiť ako náhradu za synteticky
vyrábané vlákna patrí jednoznačne buničina. V súčasnosti sa využíva najčastejšie vo forme fúkanej celulózy
ako izolačný materiál priamym spôsobom, alebo vo funkcii plniva do vláknocementových či sadrovláknitých
dosiek. Na základe získaných experimentálnych výsledkov je možné konštatovať, že: podľa výsledkov
objemových hmotností je možné pripravené malty zatriediť medzi - malty obyčajné c

max

do 2300 kg/m3,
pevnosti v tlaku kompozitov pre náhradu odpadovými vláknami po 28 dňoch dosahovali 75 % (pre 20 %-tnú
náhradu) až 86,20 % (5 % -tná náhrada plniva) z pevnosti referenčnej sady, pevnosti v tlaku kompozitov
pre náhradu bielenými vláknami po 28 dňoch dosahovali 90,19 % (pre 20 %-tnú náhradu) až 94,91 % (pre
15 %-tnú náhradu plniva) z pevnosti referenčnej sady čo znamená, že nedochádza ku významnému poklesu
pevností. Celkové testovanie vzoriek mált preukázalo predbežnú vhodnosť ich využitia pre vnútorné
omietanie, čo by bolo vhodné doplniť aj ďalšími skúškami v budúcnosti.
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Obrázky

Obr. 1 Vlákna využité na prípravu cementových vzoriek.

Obr. 2 Závislosť medzi objemovou hmotnosťou a pevnosťou v tlaku cementových mált s odpadovou
a bielenou buničinou po 28 dňoch.
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Obr. 3 Pevnosť v ťahu pri ohybe po 28 dňoch.

Obr. 4 Pevnosť v tlaku po 28 dňoch.
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POUŽITÍ RECYKLOVANÉHO BETONU JAKO
PODLOŽÍ POD PRŮMYSLOVOU PODLAHU

USAGE OF RECYCLED CONCRETE AS SUBSOIL UNDER
INDUSTRIAL FLOOR

Karel Mikulica*,1, Rudolf Hela1

Abstrakt
Trendem současného stavebnictví je rekonstrukce či revitalizace poškozených, nevyhovujících nebo již
nepoužívaných stavebních materiálů či objektů. Jedním z takových velkých projektů v České republice
je momentálně rekonstrukce dálnice D1, při které je vybouráván původní cementobetonový kryt (CB).
Tento vybouraný materiál má zatím pouze omezené použití. Dalšímu využití tohoto materiálu v České
republice brání chybějící legislativní předpisy pro definování vlastností recyklovaného kameniva vzniklého
předrcením starých betonů a tím pádem zkušenosti s dalším využitím tohoto materiálu. V závislosti na
nich pak doporučení, pro které typy betonů či jiných silikátových kompozitů je vhodné jej použít. Možným
využitím je pak jeho uplatnění v podkladních nestmelených a stmelených vrstvách pod podkladní betony
či finální betonové vrstvy.

Klíčová slova
Průmyslová podlaha, podloží, recyklovaný beton, lehká dynamická deska, statická zatěžovací zkouška

Abstract
The current construction trend is the reconstruction or revitalization of damaged, unsuitable or unused
building materials or objects. One of such large projects in the Czech Republic currently is the reconstruction
of the D1 motorway, where the original cement-concrete cover is being replaced. This bulged material
has limited field of use. Further use of this material in the Czech Republic is hampered by the lack of
legislative provisions for defining the properties of recycled aggregate produced by pre-treatment of old
concrete and, consequently, the experience with the further use of this material. Recommendations for
which types of concrete or other silicate composites should be used are stated in legislation. It is possible
to use recycled concrete in stacked substrates under base concrete or final concrete layers.
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Industrial floor, subsoil, recycled concrete, lightweight dynamic slab, static load test
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1 ÚVOD
Lidstvo se svou průmyslovou výrobou je obrovským spotřebitelem přírodních materiálů a zároveň největším
producentem odpadu vzniklého z nich. Přírodní zdroje jsou nedílnou součástí stavebního průmyslu a to do
velké míry. Jejich množství však není neomezené. Proto jsme nuceni k objevování nových ložisek nerostných
surovin, ty však nejsou neomezené. Abychom je dokázali zachránit pro další generace, nezbývá než přestat
je těžit nebo najít způsob jak již použité suroviny opět vrátit do výroby. Nabízí se tedy recyklace, která je
možná pro jakýkoliv materiál, tedy i pro beton.

Nevýhodou recyklace však je, že sekundární materiál již nedosahuje přesných vlastností primární
suroviny, v našem případě přírodního kameniva. Metodikou zkoušení, třídění a klasifikací se zabývají
Evropské normy ČSN EN 12620+A1 Kameniva do betonu [1] a ČSN EN 933-11 Zkoušení geometrických
vlastností kameniva - Klasifikace složek hrubého recyklovaného kameniva [2]. Proto nedochází k jeho
použití ve větší míře. Důležitým aspektem při výrobě recyklovaného kameniva je i ekonomická stránka, je
důležité, aby výroba recyklovaného kameniva nebyla dražší než těžba přírodní suroviny, tím by význam
recyklace zanikl.

Protože životnost betonu není věčná, musíme již při vzniku nové betonové konstrukce počítat s jejím
zánikem a následnou demolicí. Musíme se tedy již předem zamyslet nad řešením dalšího zpracování betonu
potom co přestane plnit svoji funkci.

Existuje již celá řada metod recyklace betonové směsi, kdy některé metody přímo počítají s oddělením
jednotlivých zrn přírodního kameniva od cementového kamene. Mezi nejznámější a zároveň nejpoužívanější
metodu recyklace betonu je mechanická recyklace. Dalšími ne však hojně využívanými jsou rezonanční,
elektrohydroimpulzní, ohřev-tření metoda.

Norma ČSN EN 12620+A1 definuje kamenivo jako „zrnitý materiál používaný ve stavebnictví; kamenivo
může být přírodní, umělé nebo recyklované“ [1].

• Přírodní - „kamenivo anorganického původu, které bylo vystaveno jen mechanickému procesu“ [1].

• Umělé - „kamenivo anorganického původu, které je výsledkem průmyslového procesu, zahrnujícího
tepelnou nebo jinou úpravu“ [1].

• Recyklované - „kamenivo anorganického původu, které bylo dříve použito v konstrukci“ [1] Recyklo-
vané kamenivo z betonu (dále RCA, z anglického recycled concrete aggregate) se skládá z původního
kameniva a zbytku cementové malty. První použití RCA bylo pravděpodobně v Evropě po 2. světové
válce. Kvůli vysokému množství demoličního odpadu a malému množství přírodních zdrojů se toto
kamenivo začalo používat v nové výstavbě. Celosvětově se však uchytilo až později, když se lidstvo
začalo více zajímat o ochranu přírodních zdrojů a životního prostředí a o trvalo udržitelný rozvoj ve
stavebnictví [3].

Hodí se však říci, že RCA nemá ve stavebnictví dosud velké uplatnění z důvodu různorodosti jednotli-
vých recyklovaných betonových směsí. Z toho důvodu je u RCA sledována celá řada fyzikálně-mechanických
vlastností, jako je objemová hmotnost, pórovitost, nasákavost, mrazuvzdornost, reaktivita nezhydratova-
ného cementu v RCA, vyluhovatelnost škodlivin, čistota samotného RCA, alkalicko-křemičitá reakce apod
[4].

2 VÝMĚNA PODLOŽÍ
Výměna podloží (zvětšení mocnosti podsypu pod podlahovou deskou - v rozsahu deformační zóny). Jde
o nejčastější úpravu, kdy se zajišťuje jednak dostatečná tuhost podsypu pod podlahou, jednak hodnoty
zkosení s ohledem na skutečné zatížení podlahy (geometrie a intenzita). První vyplývá z požadavků
výrobců podlah a nejčastěji je definována hodnotou E

def,2

(ČSNEN73 1006, příloha C [5]) jako modul
deformace, zjištěný z druhé zatěžovací větve statické zatěžovací zkoušky pro kontrolu míry zhutnění.
Požadují se zpravidla hodnoty E

def,2

v rozsahu od 60 do 110MPa. Je nezbytné si uvědomit, že tato
hodnota zjišťována zatěžovací zkouškou s deskou kruhového průřezu o ploše (zpravidla) 0,1m2, jejíž
hloubkový dosah působení je omezen [6].
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Výměnu podloží lze zajistit náhradou nevhodné zeminy (zpravidla jde o stlačitelné jíly a hlíny, případně
objemově nestálé navážky) zhutněnými málo stlačitelnými zeminami charakteru štěrkopísků G1, G2,
S1, S2 a s jinou výhradou G3 a S3. Možné je i použití vápenné nebo cementové stabilizace. Jde vždy
o ekonomické porovnání technologií [6].

V článku se nyní budeme věnovat problematice použití recyklovaného betonového kameniva jako
náhražky přírodního kameniva pro tvorbu zhutněného podloží pod nosnou betonovou deskou. Příkladem
nám bude hala vinařství Ludwig v Bořeticích. Zde bylo do podloží použito recyklované betonové kamenivo
frakce 0 - 32 mm v celkové tloušťce násypu 500 mm. Pro představu bylo nejprve změřeno zhutnění původní
pláně, kterou tvořila jílovitá zemina. Zkouška zhutnění a únosnosti byla stanovena lehkou dynamickou
deskou, tedy rázovým zařízením skupiny C dle ČSNEN73 6192 Rázové zatěžovací zkoušky vozovek
a podloží [7].

Poté co bylo uloženo a zhutněno recyklované betonové kamenivo tvořící hutněný násyp pod betonovou
podlahou, připomeňme že hutnění probíhalo po tloušťkách 100 mm, kdy práce probíhaly za použití smykem
řízeného nakladače, tandemového vibračního válce a vibrační desky. Výsledná niveleta byla vytvořena
za pomoci rotačního laseru. Byly výsledné vlastnosti nahutněného podloží ověřeny statickou zatěžovací
zkouškou podle přílohy D dle ČSN EN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin [5].

3 LEHKÁ DYNAMICKÁ DESKA
Rázové zařízení skupiny C se používá především pro kontrolu míry zhutnění mimo aktivní hloubku. Lehkou
dynamickou deskou se získává rázový modul deformace M

vd

. Tento modul vypočítá elektronika rázového
zařízení automaticky podle vzorce s tím, že Poissonovo číslo je zavedeno jako konstanta s hodnotou 0,2
(písčitý štěrk). Zkušební zařízení se skládá z kruhové zatěžovací desky o průměru 300mm, na kterou
navazuje pouzdro se středícím kloubem a vestavěným absolutním snímačem. Snímač včetně elektronických
obvodů umožňuje měření svislého průhybu zkoušeného prostředí v rozmezí 0,2 mm až 10,0 mm. Na snímač
navazuje vodící tyč se závažím o hmotnosti 10 kg a tlumící systém umožňující dosáhnout délky rázového
pulzu 18 ms [7].

4 STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA
Účelem této zkoušky je u průmyslových staveb stanovení míry zhutnění sypanin, u nichž je stanovení
objemové hmotnosti a z ní požadované hodnoty míry zhutnění obtížné. V našem případě byla použita
deska o průměru 357 mm. Největší kontaktní napětí pod deskou je zpravidla 0,3 MPa. Zatížení probíhá ve
dvou cyklech po zatěžovacích stupních 0,05 MPa, 0,1 MPa, 0 MPa, 0,2 MPa a 0,3 MPa a odlehčovací stupně
0,1 MPa, 0,05 MPa a 0 MPa. Z prvního zatěžovacího cyklu obvykle v rozmezí 0,1 MPa až 0,2 MPa se určí
modul přetvárnosti E

def,1

, z druhého zatěžovacího cyklu E
def,2

. Dle přílohy D je doporučená hodnota
poměru E

def,2

/E
def,1

pro hrubozrnné zeminy  2,5 [5].

5 VÝSLEDKY
V první řadě si představíme výsledek lehké dynamické desky na původní pláni, která se nachází cca 500 mm
pod plánovanou betonovou deskou. Tato metoda byla zvolena i přesto, že její výsledek je spíše informativní,
ale bylo potřeba zjistit, alespoň základní informace o únosnosti a zhutnění původního podkladu - jílovité
zeminy.

Tab. 1 Naměřené hodnoty zkouškou lehkou dynamickou deskou na původní pláni
Staničení Rázový modul deformace [MPa] Modul přetvárnosti E

def,2

[MPa]
Zóna A1 15,14 22,71
Zóna A3 54,08 81,12
Zóna B1 19,91 29,87
Zóna B3 7,08 10,62
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Po provedení hutněného násypu z recyklovaného betonového kameniva o frakci 0 - 32mm v celkové
tloušťce 500 mm, bylo metodou statické zatěžovací zkoušky ověřeno správně zhutněné podloží pod betonovou
podlahou průmyslové haly.

Tab. 2 Naměřené hodnoty statické zatěžovací zkoušky na zhutněném betonovém recyklátu
Kontaktní Staničení

napětí Zatlačení desky [mm]
[MPa] Zóna A1 Zóna A3 Zóna B1 Zóna B3
0,00 První zatěžovací cyklus 0,00 0,00 0,00 0,00
0,05 První zatěžovací cyklus -0,46 -0,50 -0,38 -0,52
0,10 První zatěžovací cyklus -0,90 -0,68 -0,80 -1,00
0,20 První zatěžovací cyklus -1,62 -1,28 -1,48 -1,60
0,30 První zatěžovací cyklus -2,28 -1,96 -2,12 -2,28
0,10 Odlehčení -2,06 -1,72 -2,00 -2,14
0,05 Odlehčení -1,92 -1,54 -1,90 -2,00
0,00 Odlehčení -1,52 -1,20 -1,52 -1,60
0,05 Druhý zatěžovací cyklus -1,68 -1,32 -1,64 -1,72
0,10 Druhý zatěžovací cyklus -1,84 -1,48 -1,82 -1,90
0,20 Druhý zatěžovací cyklus -2,14 -1,76 -2,08 -2,16
0,30 Druhý zatěžovací cyklus -2,46 -2,10 -2,40 -2,50
0,10 Odlehčení -2,26 -1,96 -2,26 -2,30
0,05 Odlehčení -2,10 -1,76 -2,12 -2,16
0,00 Odlehčení -1,74 -1,42 -1,82 -1,82

Tab. 3 Vypočítané hodnoty modulu přetvárnosti a zjištěný poměr hutnění
Staničení Zatěžovací cyklus Zatěžovací cyklus Výsledky zkoušky
Staničení E

def,1

[MPa] E
def,2

[MPa] E
def,2

/ E
def,1

Zóna A1 36,51 ± 1,0 87,62 ± 2,4 2,40 ± 0,09
Zóna A3 43,8 ± 1,2 93,88 ± 2,6 2,14 ± 0,08
Zóna B1 38,7 ± 1,1 101,10 ± 2,8 2,62 ± 0,10
Zóna B3 43,81 ± 1,2 101,10 ± 2,8 2,31 ± 0,09

6 ZÁVĚR
Praktickou ukázkou jsme dokázali, že recyklované betonové kamenivo lze za dodržení pravidel správného
hutnění podloží zaměnit za přírodní těžené nebo drcené kamenivo. Kdy jsme si nejprve pomocí zkoušky
lehké dynamické desky ověřili, že původní pláň tvořená jílovitou zeminou nebyla vhodná pro přímý styk
s betonovou podlahou. Ale při dodržení veškerých obecných postupů, jako návoz a hutnění materiálu
v tloušťce 100 - 150mm jsme ověřením pomocí statické zatěžovací zkoušky dosáhly výborných výsledků
splňující námi zadané podmínky jako je modul deformace E

def,2

mezi hodnotami 60 - 110 MPa a doporučený
poměr E

def,2

/E
def,1

pro hrubozrnné zeminy  2.5 dle přílohy D.
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Obr. 3 Grafické znázornění průběhu statické zatěžovací zkoušky
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POROVNÁNÍ AUTOMATIZOVANÉHO ZPŮSOBŮ
MĚŘENÍ SMRŠTĚNÍ BETONŮ

COMPARISON OF THE AUTOMATICS MEASURING METHODS OF
CONCRETE SHRINKAGE

Lucia Osuská*,1, Petr Novosad1

Abstrakt
Objemové změny betonu jsou deformačními vlastnostmi, které jsou vyvolány působením vnějších nebo
vnitřních sil, přičemž tyto deformace můžou být vratné nebo nevratné. Relativně velké a nevratné změny
nastávají při hydrataci slínkových minerálů během prvních fázích zrání betonu. Z praktického hlediska
mají tedy největší význam objemové změny spojené s vysycháním, kdy se záměsová voda z betonu
odpařuje, a dohází k tzv. smršťování betonu. Současná legislativa řeší objemové změny betonu relativně
stručně a výpočty předpokládaného autogenního smrštění podle Eurokódu 2 jsou obecně vztaženy pouze
k pevnostní třídě betonu nikoliv na složení použitých materiálů pro výrobu betonové směsi. Princip
stanovení objemových změn je klasifikován normou ČSN 73 1320, která vymezuje k měření délkových změn
měřící zařízení s přesností nejméně 1·10-5 poměrného přetvoření. V tomto experimentu budou sledovány
objemové změny betonové směsi pomocí dvou rozdílných měřících metod. Bude připraveno několik různých
zkušebních směsí, na kterých budou tyto změny kontinuálně sledovány pomocí automatického snímacího
zařízení. V jednom případě bude měření probíhat již od namíchání čerstvého betonu, a v případě druhém,
ihned po nabytí manipulačních pevností, tedy od stáří 1 dne. Dále budou zkoumány podmínky uložení
a vliv tvaru zkušebních tělesa a to zejména z důvodu odpařování záměsové vody z povrchu betonu.

Klíčová slova
Smršťování, měřicí zařízení, hydratace betonu, zrání betonu

Abstract
Concrete volume changes are deformation properties that are caused by external or internal forces, and
these deformations can be reversible or irreversible. During the first stages of concrete maturation, relatively
large and irreversible changes occur during the hydration of the clinker minerals. The most important
changes from a practical viewpoint have volume changes associated with drying when the mixing water
is evaporated from concrete which leads to shrinkage of concrete. Current legislation deal with volume
changes of concrete relatively briefly and the calculations of the assumed autogenous shrinkage according to
Eurocode 2 are generally related only to the concrete strength class, not to the composition of the materials
used for the production of the concrete mixture. The principle of determination of volume changes is
classified by the standard ČSN 73 1320, which determines the measuring changes of the measuring devices
with an accuracy of at least 1·10-5 proportional strain of concrete. In this experiment, the volume changes
of concrete mixtures will be monitored using two different measurement methods. Several different test
mixtures will be prepared for these changes to be continuously monitored using an automatic scanning
device. In one case, the measurement will take place from the fresh concrete state after mixing and, in
the case of the other, immediately after the acquisition of manipulation fortress, ie from 1 day age. In
addition, the storage conditions and the influence of the shape of the test bodies will be investigated,
especially as a result of the evaporation of the mixing water from the surface of the concrete.

Keywords
Shrinkage, measuring equipment, hydration of concrete, concrete curing
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1Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 331/95, 602 00 Brno,
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1 ÚVOD
Objemové změny způsobené smrštěním se rozdělují podle doby, kdy je beton vystaven změně vlhkosti.
Podstata smršťování má poměrně složitý princip, neboť zde působí souběžně několik procesů. Prvotní
změna objemu nastává v důsledku chemické reakce cementu s vodou, další procesy se odehrávají v pórovité
struktuře betonu. Vedle kapilárních jevů působí také úbytek vody v krystalové mřížce a podle napětí
vodních par okolního prostředí nastává zároveň migrace vlhkosti mezi různě velkými kapilárami. Současně
působí napětí vyvolané působením cementového kamene na povrch kameniva. Vlivem kapilárních sil
dochází ke smršťování cementového kamene a stlačování povrchu zrn kameniva. Smršťování cementového
kamene je tedy vyvoláno fyzikálně chemickými pochody a dá se rozdělit na různé druhy, které však na
sebe do jisté míry navazují.

Autogenní smrštění je významné zejména při vysokohodnotných betonech, u kterých jsou speciální
vlastnosti zabezpečené mimo jiné i nízkým vodním součinitelem, který nabývá hodnot cca 0,35 a méně. Toto
smrštění je způsobeno chemickým smršťováním. Hydratační objemové změny jsou vyvolány chemickou
reakcí hlavních slinkových minerálů (C

2

S, C
3

S, C
3

A, a C
4

AF) s vodou za vzniku CSH gelu. Objem
vzniklých hydratačních produktů v systému portlandský cement a voda je výrazně menší, než objem
nezhydratovaného pojiva a vody vstupujících do reakce. Hydratační smrštění je časově závislé na stupni
hydratace a probíhá postupně [1]. Velikost tohoto smrštění je ovlivněna měrným povrchem cementu
a zejména množstvím slinkového minerálu C

3

A. Smrštění po 40 až 50 dnech zrání betonové směsi dosahuje
hodnot 0,2 mm/m [2]. Převážná část chemického smrštění se realizuje vznikem a zvětšením vnitřních pórů
[3].

Kromě tohoto jevu, je autogenní smrštění také podmíněné vnitřním vysycháním, které je závislé na
možnosti prostupu vody z kapilárních pórů do nově vzniknutých pórů.(Obr. 1) Autogenní smrštění spolu
s vývinem hydratačního tepla přímo působí na velikost povrchového napětí v kapilárách, které vytváří
menisky snažící se kapiláru uzavírat. To je také příčinou smrštění od samovysychání. Autogenní smrštění
muže být významné při vysokohodnotných betonech během prvních 7 dní zrání, kdy dochází k relativně
velkému smrštění [4,5].

Velký vliv na tyto objemové změny má zastoupení jednotlivých frakcí kameniva, zvlášť poměr mezi
hrubými a jemným částicemi a příměsemi. U jemnozrnných betonů a betonů s vyšším obsahem cementu
dochází tedy k výraznějšímu autogennímu smrštění, než je tomu u běžných betonů. Objemové deformace
betonu mohou být zdrojem vzniku trhlin, které nepříznivě působí na vlastnosti betonových prvků
a konstrukcí z betonu. Dle ČSN EN 1992-1- Eurokódu 2 je celkové smrštění součtem autogenního
smršťování a smršťování od vysychání. Ze vzorce pro výpočet autogenního smrštění pak vyplívá, že
Eurokód 2 vychází z předpokladu, že velikost autogenního smrštění závisí pouze na pevnostní třidě betonu
[6,7].

Jeho velikost a průběh je však ovlivňován několika faktory, jako je samotné složení betonu, rozměry
a tvar konstrukce a také okolní prostředí. Vzhledem k tomu, že smršťování betonu je jednou z hlavních
příčin vzniku poruch betonu, je doporučováno, aby projektant v doplňkové specifikaci uvedl přípustnou
velikost smrštění. Pro měření objemových změn existuje v současné době na trhu několik různých typů
zařízení, které umožňují snímat poměrné přetvoření způsobené smršťováním betonu. Primárním cílem
tohoto experimentu je vzájemné pórování dvou možných kontinuálních automatizovaných způsobů měření
objemových betonu.

2 METODIKA
Zařízení použité pro tento experiment se liší v několika významných rovinách, a to zejména v možnosti
počátku měření a tvaru zkušebních těles pro vybraný způsob měření. Pomocí prvního zařízení bude
měření umožněno již v čerstvém stavu betonu a ve druhém případě začne měření probíhat až po nabytí
manipulačních pevnosti, tedy od 1 dne stáří betonu. V obou případech se jedná o automatizované snímání,
které kontinuálně sleduje objemové změny betonu a pomocí elektronického snímacího čidla, jsou tyto
hodnoty zapisovány do příslušného softwarového programu. Výhodou obou měření je především fakt, že
není do měření vnášena lidská chyba, která by mohla způsobit nepřesnost měření.
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Popis automatizovaných měřících zařízení
Prvním měřícím zařízením je měřicí žlab od firmy Schleibinger Geräte. Toto zařízení je navrženo dle
požadavků rakouské normy OENORM B 3329: 2009-06-01. Měřící žlab je vyroben z U-profilu z nerezové
oceli, do kterého je uložen vzorek. Rozměry měřícího žlabu jsou 100⇥60⇥1000mm a umožňují měření
ihned po naplnění formy čerstvou betonovou směsí. Aby se minimalizovalo tření o stěny žlabu, je pod
vzorek položena speciální neoprenová folie spolu s igelitovou folií pro utěsnění mezer mezi pohyblivým
čelem a rámem žlabu. Spojení měřícího žlabu a zkoušeného vzorku betonu je provedeno pomocí tzv. kotev,
které jsou zabetonovány po nalití čerstvé směsi do žlabů. Pomocí těchto kotev a pohyblivého čela na jedné
straně formy, dochází k pohybu volného čela v důsledku objemových změn. Pohyb čela je zaznamenáván
pomocí elektronického snímače napojeného na dattaloger, který zaznamenává data z průběhu celé zkoušky.
Tato metoda bude v dalším textu nazvána jako metoda A (Obr. 2).

Další metodou pro stanovení objemových změn betonů je měření pomocí rámových konstrukcí. Tyto
konstrukce umožňují měření objemových změn od zatvrdlého betonu tj. nejdříve ve stáří 1 dne. Způsob
měření objemových změn betonu tímto zařízením vychází z principu normy ČSN EN 73 1320. Rozměr
zkušebních těles je 100⇥100⇥400 mm. Součástí měřicí konstrukce jsou tenzometrické snímače, které jsou
napojeny na hroty pevně propojující měřící konstrukci a zkušební trámec. Tyto hroty se nacházejí po obou
stranách konstrukce, díky čemuž jsou objemové změny zkušebního tělesa snímány přesně oboustranně a je
tak eliminováno možné zkreslení výsledného smrštění. Tato metoda měření bude dále označována jako
metoda B (Obr. 3).

3 VSTUPNÍ SUROVINY A SLOŽENÍ BETONOVÝCH SMĚSÍ
Pro výrobu zkušebních těles bylo navrženo množství pojivových složek 450 kg na 1m3 betonu z důvodu
dostatečně výrazného procesu smrštění. Pro dosažení variabilního chování betonové směsi z hlediska
objemových změn, byla použita pro další záměsi příměs vysokoteplotního popílku (popílek Dětmarovice,
dále EDE, a popílek Tušimice, dále ETU) a taktéž i jejich kombinace s popílkem fluidním (popílek
Tisová, dále ETI). Celkem bylo připraveno 5 zkušebních směsí, přičemž základem pojivových složek byl
portlandský cement CEM I 42,5 R, jehož určité procentuální množství bylo nahrazeno výše zmíněnými
příměsemi. Pro všechny směsi byl použit stejný vodní součinitel, i s rizikem dosažení rozdílné konzistence
z hlediska použitých surovin. Hodnota vodního součinitele byla 0,58. Procentuální skladba pojivových
složek je zobrazena v (Tab. 1). Množství kameniva bylo vždy dopočteno z rovnice absolutních objemů
a byly použity frakce 0-4 mm, 4-8 mm a 8-16 mm, kdy hrubé frakce byly drceného charakteru.

Tab. 1 Procentuální zastoupení jemných složek
Název receptury CEM I 42,5 R [ %] Popílek EDE [ %] Popílek ETU [ %] Popílek ETI [ %]
REF 100 - - -
EDE 68,5 31,5 - -
EDE_ETI 68,5 24,4 - 7,1
ETU 68,5 - 31,5 -
ETU_ETI 68,5 - 24,4 7,1

4 VÝSLEDKY PROVEDENÝCH ZKOUŠEK
Ihned po namíchání každé směsi byla stanovena konzistence metodou sednutí kužele a také objemová
hmotnost čerstvého betonu. Z každé receptury byly rovněž vyrobeny tělesa pro stanovení pevnosti v tlaku
po 28 dnech. Výsledky zkoušek jsou uvedeny v (Tab. 2).
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Tab. 2 Konzistence a objemová hmotnost
Název Konzistence Objemová Pevnost Objemová
receptury sednutím [mm] hmotnost ČB [kg/m3] v tlaku [MPa] hmotnost ŽB [kg/m3]
REF 220 2330 33,2 2270
EDE 240 2200 23,7 2200
EDE_ETI 240 2230 26,5 2210
ETU 230 2250 26,6 2220
ETU_ETI 220 2280 28,9 2240

Výsledky objemové hmotnosti čerstvých betonů jsou v souladu s předkladem, kdy je dosaženo nižší
objemové hmotnosti čerstvého betonu v důsledku nižší měrné hmotnosti vysokoteplotních popíků v porov-
nání s cementem. Mírné navýšení objemové hmotnosti čerstvého betonu u směsí s fluidním popílkem je
důsledkem jeho vyšší měrné hmotnosti oproti klasickým popílkům. Ačkoliv byl u všech směsí použit stejný
vodní součinitel, výsledky stavení konzistence se od sebe zásadně neliší. Negativní dopad směsí s fluidním
popílkem na konzistenci čerstvého betonu nebyl potvrzen a naopak byl potvrzen mírný plastifikační účinek
zejména vysokoteplotních popílků.

Z hlediska pevnosti v tlaku a poklesu objemové hmotnosti ztvrdlého betonu oproti objemové hmotnosti
v čerstvém stavu lze předpokládat, že nejvyšší hodnotu smrštění bude vykazovat referenční záměs. Pokles
hodnoty objemové hmotnosti v zatvrdlém stavu oproti čerstvému stavu poukazuje zejména na vyšší
odchod vlhkosti, což je v přímé souvislosti s autogenním smrštěním a smrštěním od vysychání.

Průběh smrštění betonů
Měření objemových změn metodou A bylo započato ihned po naplnění forem betonovou směsí a jejím
zhutnění. Pro metodu B byly nejdříve vyrobeny zkušební trámce a měření bylo započato druhý den po jejich
odformování(Obr. 4). Výsledné hodnoty smrštění se standardně udávají v mm/m poměrného přetvoření.
Hodnoty naměřené pomocí rámové konstrukce (metoda B) je však vzhledem k rozměrům zkušebního tělesa
nutné přepočítat na tuto hodnotu. Všechny zkušební vzorky byly kondiciovány v místnosti s teplotou
20 °C ± 3 °C a relativní vlhkostí kolem 60 %. Měření smrštění probíhalo po dobu 90 dní. Z každé zkušební
záměsi byly pro každou metodu měření vyrobeny 3 tělesa pro stanovení objemových změn a výsledkem je
jejich střední hodnota.

Dle grafického zobrazení průběhu smrštění lze hodnotit, že při obou způsobech měření má samotný
průběh objemových změn podobný charakter (Obr. 5, 6).

V první fázi zrání betonu dochází k migraci vlhkosti v důsledku hydratačního procesů, což je důsledkem
velkého vnitřního napětí, které způsobuje autogenní smrštění. Dále pak následuje smršťování vysycháním.
U metody B je patrné rychlejší ukončení autogenního smrštění přibližně po 25 až 28 dnech. Ukončení
autogenního smršťování u metody A nastalo později, a to přibližně mezi 35 až 40 dnem stáří. Tento jev je
zřejmě způsoben rozdílným rozměrem zkušebních vzorků a možností migrace vlhkosti. Zatímco u trámců,
při metodě B, je odpařování vody umožněno ze všech povrchových ploch, u metody A je umožněno
odpařování vody pouze jediným povrchem. Tím je migrace vlhkosti z betonu pomalejšího charakteru.
V další fázi měření smrštění tj. zhruba od 40 dne, nastávají v obou případech už jenom mírné objemové
změny způsobeny migrací vlhkostí mezi vzorkem a okolním prostředím. Rozdíl ve výsledných hodnotách
po 90-denním měření smršťování u obou metod je poté způsoben zejména primárním smrštěním do 1 dne
stáří, které bylo stanoveno pouze u metody A. Toto tvrzení podtrhují hodnoty v (Tab. 3), která obsahuje
výsledné objemové změny i objemové změny stanovené metodou A ve stejný čas, kdy bylo započato měření
zkušebních těles metodou B.

Tab. 3 Objemové změny
Název Metoda A Metoda A Metoda B
receptury A (1 den) [mm/m] (90 dní) [mm/m] (90 dní) [mm/m]
REF 0,099 0,291 0,191
EDE 0,040 0,243 0,161
EDE_ETI 0,004 0,133 0,139
ETU 0,060 0,256 0,175
ETU_ETI 0,012 0,110 0,110
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Z výsledků stanovených objemových změn rovněž vyplývá, že pomocí využití příměsí do betonu,
popřípadě díky jejich vhodné kombinaci je možné značně objemové změny betonu eliminovat.

5 ZÁVĚR
Pro experimentální ověření dvou rozdílných automatizovaných metod měření objemových změn betonu,
bylo celkem připraveno 5 betonových směsí s použitím různých příměsí i bez nich pro dosažení větší
variability výsledků. Naměřené hodnoty objemových změn pomocí obou metod poukazují na skutečnost,
že jejich rozdílnost lze spatřovat zejména v možnosti stanovení objemových změn ihned od čerstvého
stavu pomocí metody A. Průběhy smrštění si jinak prakticky odpovídají a je možno tak říci, že použité
automatizované způsoby stanovení objemových změn jsou vzájemně zaměnitelné. Pro celkové výsledné
posouzení je však nutno brát v potaz, zda bylo měření započato ihned od čerstvého stavu betonu, anebo
měření začalo až po nabití manipulačních pevností. Měření ihned od naplnění forem čerstvým betonem
poté dává lepší obraz o chování směsi během celé fáze hydratačních procesů. Tvar zkušebních těles,
respektive otevřené povrchy betonu vnějšímu prostředí může hrát významnou roli zejména v počáteční
fázi smršťování betonu, kdy dochází migraci vlhkosti z betonu do okolí. Obě metody potvrdily, že přibližně
od 40. dne zrání u vyrobených těles nastávají pouze mírné objemové změny spojené s migraci vlhkosti
mezi okolním prostřením a zkušebním vzorkem.

Poděkování
Příspěvek byl vytvořen v rámci řešení projektu č. FAST-S-17-4640 „Studium možností speciálních úprav
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Obrázky

Obr. 1 Princip smršťování betonu

Obr. 2 Měřící žlaby a detail posuvného čela s čidlem – Metoda A

Obr. 3 Měřící konstrukce - Metoda B
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Obr. 4 a) měřící žlaby, b) měřící rámové konstrukce

Obr. 5 Průběh smrštění měřen metodou A

Obr. 6 Průběh smrštění měřen metodou B
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HODNOTENIE BIOLOGICKÉHO POŠKODENIA
MÁLT NA ZÁKLADE VYLÚHOVANIA VÁPNIKA

POD VPLYVOM A. THIOOXIDANS

BIODETERIORATION OF MORTARS BASED ON CALCIUM
LEACHING UNDER THE INFLUENCE OF A. THIOOXIDANS

Michaela Smoláková*,1

Abstrakt
Trvanlivosť cementových kompozitných materiálov, ako sú malty a betóny, závisí hlavne od ich použitia
a prostredia, v ktorom sa nachádzajú. Práve rôznymi vplyvmi okolitého prostredia a rozličnými degradač-
nými mechanizmami dochádza k ich deteriorácii. Väčšina týchto mechanizmov má abiotickú podstatu,
ale nedávne výskumy ukázali, že práve biotické teda mikrobiálne znehodnocovanie sa čoraz častejšie
dostáva do popredia. Biologické poškodzovanie je vážnym problémom najmä v kanalizačných systémoch
a v zariadeniach na čistenie odpadových vôd. Jeden zo základných procesov biologickej degradácie pozostáva
z vylúhovania vápenatých iónov z cementovej matrice, čo spôsobuje zvýšenie pórovitosti a v konečnom
dôsledku stratu trvanlivosti betónov a mált. V súčasnosti sa prístup v oblasti biologického znehodnocovania
materiálov zameriava na modifikáciu betónových a maltových zmesí ako aj na aplikáciu a zabudovanie
puzolánových materiálov (vysokopecná troska, kremičitý úlet, popolček) do cementových kompozitov.
Cieľom štúdie bolo skúmanie hĺbok poškodenia mált na báze vysokopecnej trosky na základe vylúhovania
vápenatých iónov v bakteriálnom prostredí s A.thiooxidans počas 6 mesiacov. V závere bola hĺbka
poškodenia cementových kompozitov umiestnených v médiu s A.thiooxidans preukázateľne vyššia (do 0,2
mm), čo potvrdilo agresívny účinok bateriálneho prostredia.

Klíčová slova
Biokorózia, vylúhovanie vápnika, cementové kompozity, vysokopecná troska

Abstract
The durability of materials like mortars and concretes depends principally on their environment and use.
Cement based materials are vulnerable to a variety of environmental conditions and many deterioration
mechanisms. Most of these mechanisms are based on abiotic processes, but lately microbial biodeterioration
processes are reported frequently. In particular, biogenic deterioration is a serious problem in sewer systems
and wastewater facilities. The base of biological degradation consists of leaching of calcium ions out of the
cement matrix, which causes an increase in porosity and lost of durability properties of concrete. Nowadays
the approach in the field of biodeterioration focuses on more resistant materials through modification of
the concrete mix, application and incorporation of pozzolanic materials such as slag, silica fume or fly ash
into concrete mix. The aim of the study is the investigation of damaged depths of slag based mortars due
to leaching characteristics of the calcium ions in the bacterial medium with A.thiooxidans during the 6
months experiment.

Keywords
Bio-corrosion, calcium leaching, cement composites, blast furnace slag
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1 ÚVOD
Väčšina zariadení na prepravu odpadových vôd je navrhovaná z materiálov na báze cementu. Ide o zaria-
denia zvyčajne umiestnené pod zemou a tým pádom sú často ovplyvnené kyslím agresívnym prostredím,
eróziou, pôsobením mikroorganizmov a inými korozívnymi činiteľmi. Rastúci problém v oblasti biologickej
degradácie stavebných materiálov používaných pri výstavbe zariadení na odvádzanie odpadovej vody má
za následok obrovské hospodárske straty nie len u nás ale aj celosvetovo [1].

Síranový atak je do dnešného dňa stále pretrvávajúci problém najmä v roztokoch alebo pôde ob-
sahujúcich SO42-, pretože ovplyvňuje mechanické vlastnosti a trvanlivosť cementových a betónových
infraštruktúr [2,3]. Mechanizmus degradácie betónových stavieb vystavených pôsobeniu kyseliny sírovej
závisí od podmienok expozície, ako sú teplota a koncentrácia síranov [4], [5], [6], [7].

Stokové siete sú zložené z viacerých častí a keďže ide o systémy na prepravu odpadovej vody väčšina ich
komponentov je neustále alebo čiastočne ponorená do vody. Betón a malty z Portlandského cementu ľahko
podľahnú pôsobeniu vody a kyslých roztokov s nízkym pH [8], [9]. Meniace sa chemické zloženie odpadových
vôd ovplyvňuje povrch týchto štruktúr mnohými spôsobmi, ako je napríklad vylúhovanie. Lúhovanie
patrí medzi difúzne reakcie, ku ktorým dochádza, keď je betón vystavený slabo mineralizovanej vode,
kyslej vode alebo biogénnym kyselinám vznikajúcimi pôsobením mikroorganizmov. Kinetika lúhovania je
vo všeobecnosti pomalý proces, ktorý môže mať ale z dlhodobého hľadiska výrazný dopad. Degradácia
cementových materiálov spočíva v rozpustení vápenatých a hydroxidových iónov z cementovej matrice, čo
spôsobuje zvýšenie pórovitosti betónu. Rýchlosť lúhovania sa zvyšuje v neutrálnych a kyslých roztokoch
a môže sa spájať s prenikaním síranových, chloridových alebo horečnatých agresívnych iónov do vnútra
materiálu [7], [10], [11], [12]. Vo všeobecnosti platí, že čím je hodnota pH vonkajšieho roztoku nižšia a čím
vyšší je koncentračný gradient, tým rýchlejšie bude vylúhovanie prebiehať [9]. Vylúhovanie vápenatých
iónov môže mať obrovský vplyv na fyzikálne a mechanické vlastnosti stavebnej konštrukcie, ako je pokles
hmotnosti a pevnosti betónov. Zníženie objemu hmoty v cementovej matrici je spojené s celkovým zvýšením
pórovitosti štruktúry, čo uľahčuje prenikanie agresívnych roztokov a v konečnom dôsledku môže viesť
k degradácii konštrukcie [9], [13], [14], [15]. Z tohto dôvodu je proces vylúhovania potrebné vziať do úvahy
pri projektovaní betónových konštrukcií, ako sú čistiarne odpadových vôd, kanalizačné a stokové potrubia
a vodné nádrže [7].

Cieľom predloženej práce bolo vyhodnotiť vylúhovateľnosť vápenatých iónov z cementových kompozitov
s prímesou granulovanej vysokopecnej trosky vystaveným pôsobeniu mikroorganizmov Acidithiobacillus
thiooxidans po dobu 6 mesiacov. Následne na základe vylúhovaného množstva vápenatých iónov zhodnotiť
hĺbku poškodenia študovaných kompozitov.

2 MATERIÁL

Cementové kompozity
V rámci experimentu boli pripravené tri vzorky cementových kompozitov. Vzorka M0 predstavuje referenčnú
vzorku vyrobenú iba z Portlandského cementu. Vzorky M1 a M2 sú vzorky, v ktorých bol cement
čiastočne nahradený vysokopecnou granulovanou troskou v pomere 65 hm.% a 95 hm.%. Zmesi boli
navrhnuté podľa normy STN EN 196-1 [16] a boli vyrobené z normalizovaného piesku (1350± 5 g),
cementu (450± 2 g) a vody (225± 1 g), pričom pomer vody k cementu bol w/c=0,50. Skúšobné vzorky
s rozmermi 160mm⇥ 40mm⇥ 40mm boli navrhnuté v spolupráci s cementárňami Ladce, s ktorým
spolupracujeme. Hlavné zložky Portlandského cementu CEM I 52.5 R použitého v experimente sú
nasledovné: 57,15 hm.% CaO, 18,11 hm.% SiO

2

, 4,02 hm.% Al
2

O
3

, 2,69 hm.% Fe
2

O
3

, 1,49 hm.% SO3,
1,37 hm.% MgO, 1,12 hm.% K

2

O, 0,33 hm.% P
2

O
5

, 0,18 hm.% TiO
2

, 0,06 hm.% Cl. Obsah hlavných
zložiek použitej vysokopecnej trosky: 39,55 hm. % CaO, 38,95 hm. % SiO

2

, 10,11 hm. % MgO, 8,33 hm.%
Al

2

O
3

, 0,74 hm. % MnO, 0,57 hm. % SO
3

, 0,54 hm. % Fe
2

O
3

, 0,48 hm. % K
2

O, 0,37 hm. % TiO
2

, 0,04 hm. %
P

2

O
5

, 0,02 hm. % Cl.
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Bakteriálne prostredie
Experimenty prebiehali v prostredí so síru-oxidujúcimi baktériami Acidithiobacillus thiooxidans. Vďaka
schopnosti týchto mikroorganizmov produkovať kyselinu sírovú, je možné simulovať agresívne prostredie
odpadových vôd. Na prípravu aktívnej bakteriálnej kultúry A. thiooxidans v experimente bolo použité
živné médium Waksman a Joffe (Waksman, S.A., Joffe, J.S.). Zloženie živného média bolo nasledovné:
0,25 g/L CaC

12

.6H
2

0, 0,2 g/L (NH
4

)2SO
4

, 3,0 g/L K
2

HPO
4

, 0,5 g/L MgSO
4

.7H
2

O, stopové množstvo
FeSO

4

.7H
2

O, 10,0 g/L elementárnej síry a 1000 ml destilovanej vody. Baktérie Acidithiobacillus thiooxidans
boli izolované z kyslých banských vôd zo šachty Pech (lokalita Smolník, východné Slovensko). Pre zaistenie
rastu batérií bola do živného média pridaná elementárna síra.

Pôsobenie agresívneho prostredia s biogénnou kyselinou sírovou na vzorky cementových kompozitov
prebiehalo v sklenených nádobách, pri aeróbnych laboratórnych podmienkach počas 6 mesiacov. Počas
experimentu bola zabezpečená optimálna rastová teplota bakteriálnej kultúry (28 - 30 °C) a hodnota pH
bola v intervale 2,0 - 3,5 [17], [18], [19].

Vzorky vystavené bakteriálnemu médiu s A. thiooxidans boli označené ako M0/A, M1/A, M2/A
a kontrolné vzorky umiestnené v abiotickom prostredí bez baktérií boli označené ako M0/C, M1/C, M2/C.

3 METÓDY

Chemická analýza výluhov
Na chemickú analýzu výluhov cementových kompozitov bola použitá fluorescenčná röntgenová analýza
(XRF). XRF analyzátor SPECTRO iQ II (Ametek, Nemecko) s kremíkovým detektorom s rozlíšením
145 eV pri 10 000 pulzov pracoval pri napätí 25 kV a 50 kV pri prúde 0,5 a 1,0 mA, kvapalné vzorky boli
merané po dobu 180 s pod inertnou atmosférou.

Hĺbka poškodenia cementových kompozitov
Hĺbka poškodenia (mm) skúmaných cementových kompozitov po expozícii baktériami bola vypočítaná ako
pomer celkového množstva vylúhovaného vápnika z jednotkovej plochy vzorky (mg/cm2) a počiatočného
množstva vápnika vo vzorke cementového kompozitu (mg/m3), použitím vzorca podľa Roziéra et. al [7]:

Hĺbka poškodenia =
celkové množstvo vylúhovaného Ca

počiatočné množstvo Ca vo vzorke kompozitu
(1)

Predpokladá sa, že vápenaté ióny nachádzajúce sa vo výluhoch pochádzajú len zo skúmaného telesa
a že žiaden portlandit nezostal v korodovanej vrstve. Na základe hypotézy, že vápenaté ióny boli v poško-
denej hĺbke kompozitu úplne vylúhované môžeme hĺbku poškodenia kompozitov označiť za parameter
vyhodnotenia degradácie cementového kompozitu [7].

4 VÝSLEDKY A DISKUSIA
Trendy lúhovania vápnika počas biotickej a abiotickej expozície sú uvedené na (Obr. 1) a (Obr. 2). Ako
je zrejmé, trendy lúhovania vápenatých iónov sú pre kompozity vystavené pôsobeniu A. thiooxidans
významnejšie (M0/ A, M1/A a M2/A) v porovnaní so vzorkami vystavenými médiu bez baktérií (M0/C,
M1/C a M2/C). Najvyššie množstvo vylúhovaných vápenatých iónov (923mg/L) bolo pozorované pre
referenčnú vzorku M0/A. Preukázalo sa, že z hľadiska vylúhovania vápenatých iónov je vzorka s 95 hm. %
vysokopecnej trosky najtrvanlivejšia počas 6-mesačného experimentu.

Bolo potvrdené, že bakteriálne pôsobenie je agresívnejšie aj z hľadiska hĺbky poškodenia testovaných
vzoriek. Vypočítané hodnoty hĺbok poškodenia sú uvedené v (Tab. 1).
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Tab. 1 Hĺbka poškodenia cementových kompozitov
Vzorka Celkové množstvo Počiatočné množstvo vápnika v Hĺbka poškodenia
Vzorka vylúhovaného vápnika [mg/cm2] v spojive kompozitu [mg/cm3] kompozitu [mm]
R/A 8,012 350,359 0,228
R/C 0,274 357,722 0,007

M1/A 7,822 354,292 0,221
M1/C 0,462 354,609 0,013
M2/A 7,705 341,496 0,225
M2/C 0,388 348,951 0,011

Ako bolo uvedené vyššie, najintenzívnejšie lúhovanie vápenatých iónov bolo pozorované pre vzorky
M0/A, M1/A a M2/A vystavené bakteriálnemu pôsobeniu a vypočítané hĺbky poškodenia týchto vzoriek
dosiahli oveľa vyššie hodnoty ako hĺbky poškodenia vypočítané pre kompozity vystavené médiu bez batérií.
Vypočítané hĺbky poškodenia vzoriek pod vplyvom bakteriálneho média boli v úzkom intervale od 0,221
do 0,228 mm.

Aby sa dali jednoznačne vyhodnotiť závery týkajúce sa trvanlivosti cementových kompozitov s rôznym
podielom vysokopecnej trosky je potrebné vystaviť kompozity pôsobeniu baktérií na dlhšie experimentálne
obdobie. Hĺbky poškodenia vzoriek v abiotickom prostredí sa pohybovali taktiež vo veľmi tesnom intervale
od 0,007 do 0,011 mm. Zdá sa, že referenčná vzorka bez vysokopecnej trosky (M0/C) mala najnižšiu hĺbku
poškodenia v porovnaní s ostatnými dvoma vzorkami (M1/C a M2/C).

5 ZÁVER
Predložená práca prezentuje výsledky lúhovania vápenatých iónov z cementových kompozitov s rôznym
podielom granulovanej vysokopecnej trosky po 6 mesiacoch v biotickom a abiotickom prostredí a hodnotí
hĺbky poškodenia testovaných vzoriek. Vzorky vystavené médiu so síru-oxidujúcimi baktériami A. thiooxi-
dans mali vyššie hodnoty vylúhovania a hĺbky poškodenia cementových kompozitov boli teda výrazne
vyššie. Rozdiel v chemickom zložení spojiva vzoriek M1 a M2, môže viesť k odlišným hodnotám hĺbok
poškodenia študovaných kompozitov. Stavebné materiály na báze cementu môžu byť odolnejšie voči
vylúhovaniu základných prvkov cementovej matrice ak spojivo obsahuje latentne hydraulický materiál
akým je práve vysokopecná troska. Toto tvrdenie je založené na poznatku, že kompozity s vysokopecnou
troskou majú kompaktnejšiu matricu a obsahujú menej portlanditu.
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Obrázky

Obr. 1 Koncentrácia vápenatých iónov v biotickom (a) a abiotickom prostredí (b).

Obr. 2 Koncentrácia vápenatých iónov v biotickom (a) a abiotickom prostredí (b).
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VLIV SELEKTIVNÍ REDUKCE OXIDŮ DUSÍKU NA
POUŽITELNOST POPÍLKU V RÁMCI LEPIDLA

PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

THE EFFECTS OF SELECTIVE REDUCTION OF NOX ON THE
USABILITY OF FLY ASH IN ADHESIVE FOR ETICS

Lubomír Sokola*,1

Abstrakt
Vysokoteplotní elektrárenské popílky jsou používány ve stavebnictví již mnoho let. Možnost zpracování
do stavebních materiálů má značný vliv na spotřebu těchto odpadních produktů vzniklých při spalování
uhlí. Určitý negativní vliv na možnosti zpracování popílků může mít denitrifikace, která sebou přináší
nežádoucí senzorické a ekologické aspekty. Cílem výzkumu je posoudit, zda účinek redukce oxidu dusíku
může mít vliv na lepicí a stěrkový tmel určený pro zateplovací systém a to v ohledu fyzikálně-mechanických
a také senzorických vlastností.

Klíčová slova
Vysokoteplotní elektrárenský popílek (VEP), selektivní katalytická redukce (SCR), selektivní nekatalytická
redukce (SNCR), kontaktní zateplovací systém (ETICS)

Abstract
Fly ashes have been used in construction for many years. The possibility of processing them into building
materials has a considerable impact on the consumption of these waste products originating during the
burning coal. Denitrification can be processing certain negative effects on the possibility of ash processing,
which brings unwanted sensory and ecological aspects. The aim of the research is to assess whether the
effect of reduction of nitrogen oxide can affect the adhesive and levelling substance intended for the
thermal insulation system in terms of physical-mechanical and also sensory properties.

Keywords
Fly ash, selective catalytic reduction (SCR), selective non-catalytic reduction (SNCR), external thermal
insulation composite system (ETICS)

*sokola@stomix.cz
1STOMIX, spol. s r.o., Skorošice 197, 790 65 Skorošice, Česká republika
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1 ÚVOD
Cílem výzkumu je ověření vlastností popílků požitých při výrobě lepidla a stěrky pro zateplovací systémy.
Jedná se o posouzení vlivu katalytické a nekatalytické selektivní redukce obsahu oxidů dusíku na vlastnosti
elektrárenského popílku s následným působením při aplikaci v polymer cementovém lepidle a stěrce určené
pro zateplovací systémy a zvážení možnosti náhrady plniva ve stavebních hmotách.

2 VYSOKOTEPLOTNÍ ELEKTRÁRENSKÝ POPÍLEK
Tuhé produkty, které vznikají po spálení uhlí, jsou obvykle klasifikovány jako odpady. Bývají také nazývány
jako vedlejší energetické produkty (VEP). Jedná se zejména o různé druhy popílků, škváru, strusku nebo
např. energosádrovec. V rámci České republiky se uvádí produkce cca 15mil. tun těchto vedlejších
energetických produktů a pouze cca 25% je úspěšně zpracováno ve stavebnictví. Zbytek je deponován
na skládkách nebo použit jako zavážka prostorů po důlní činnosti [2]. Z výše uvedeného vyplývá, že je
vhodné najít uplatnění v co největší míře vedoucí k následné spotřebě těchto vedlejších produktů.

K významnému vedlejšímu energetickému produktu patří popílek. Ten lze dle typu spalování rozdělit
na vysokoteplotní a fluidní. V tomto článku se pojednává pouze o vysokoteplotním typu. Z hlediska svých
chemických a fyzikálně-mechanických vlastností se popílek řadí mezi velmi vhodné odpady pro využití
ve stavebnictví.

Vznik vysokoteplotního popílku
Ve spalovacím prostoru práškového uhlí vzniká při teplotě 1200 �C až 1700 �C popílek, který je unášen
do dalších tahů kotle. K jeho odstranění ze spalin se používají cyklony a elektrostatické filtry. Následně se
pneumaticky nebo hydraulicky dopravuje na místo skládky [1].

Zrna popílku vznikají ztuhnutím taveniny. Tyto částice obsahují krystalickou a amorfní SiO
2

fázi,
kterou tvoří mulit, křemen, minerály železa, zbytky nespáleného uhlí a další. Zrna popílku jsou složena
zejména z malých kulovitých zrn o velikosti 0,001 mm až 0,1 mm s měrným povrchem okolo 300 m2kg-1.

Kulovitá zrna v závislosti na teplotním režimu spalování mohou být:

• dutá tzv. Cenosféry

• vyplněná cenosférami menších rozměrů tzv. Plerosféry

• plné sférické částice

Plné sférické částice obsahují většinou prvky Si nebo Fe, jejichž výskyt je spíše vzácný [5]. Vznik
vysokoteplotního popílku z práškových ohnišť (Obr. 2) je možné rozdělit do tří fází:

1. fáze natavování minerálních složek dispergovaných v uhlí
2. fáze aglomerace roztavených popelovin s postupem výpalu
3. fáze vznik popílku

Obsah břidlice a pyritu udává barvu popílku. Právě z tohoto důvodu se odstíny popílků pohybují
mezi béžovou, šedou až černou barvou. Popílek pro stavební účely musí splňovat specifická kritéria. Záleží
především na technologii, při které je využit. Např. popílek, který se používá jako příměs do betonu může
mít ztrátu žíháním max. 8 %, celkový obsah síry max. 3 %, z toho sulfidické síry (S2-) max. 0,4 % a aktivitu
226 Ra max. 200 Bq/kg [3].

Vhodnost popílku z hlediska pojivové báze udává tzv. pucolánová aktivita. Jedná se o schopnost
nekrystalického (amorfního) oxidu křemičitého reagovat s hydroxidem vápenatým za vzniku hydratovaných
křemičitanů vápenatých. Obdobné sloučeniny vznikají při hydrataci portlandského cementu (tzv. CSH
gely) [3].
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3 REDUKCE OXIDŮ DUSÍKU V POPÍLKU - DENITRIFIKACE

Důvody k denitrifikaci spalin
Na produkci a jakost VEP mají vliv stále se zvyšující nároky na kvalitu produkovaných zplodin. Po velmi
úspěšné etapě (v ČR a následně i v zemích EU) odsíření velkých zdrojů znečištění (elektrárny, spalovny) je
pozornost soustředěna na efektivní snížení emisí oxidů dusíku (NO

x

). Od 1.1.2016 jsou platné nižší limity
emisí oxidů dusíku a dalších látek kromě zdrojů s výjimkou (směrnice 2016/2284/EU). Do 30.6.2020 je
stanoveno přechodné období mj. pro stacionární zdroje s instalovaným výkonem větším než 50 MW. Pro
zdroje spalující uhlí (do 100 MW) jsou cílové limity 300 mg/m3 (dle vyhl. 415/2012 Sb. v platném znění).

Pod pojmem oxidy dusíku (označovaných NO
x

) je myšlena směs zejména oxid dusnatý (NO) a oxid
dusičitý (NO

2

) s malým podílem dalších oxidů [2].
Možnost odstranění NO

x

je buď v průběhu spalování (primární metody) nebo z již vzniklých spalin
(sekundární metody). Nejčastěji je používán druhý způsob. Z několika známých metod je nejvíce používaná
selektivní nekatalytická redukce (SNCR), případně selektivní katalytická redukce (SCR) [2].

Selektivní redukce no
x

Selektivní redukce NO
x

, tedy SNCR (selective non-catalytic reduction) a SCR (selective catalytic reduction),
patří k nejpoužívanějším metodám odstraňování NO

x

. Tyto metody probíhají v přítomnosti redukčního
činidla, nejčastěji amoniaku a dalších sloučenin. [5] Při selektivní redukci probíhají reakce za přítomnosti
kyslíku (O

2

) dle následujících rovnic:

4NO + 4NH
3

+O
2

! 4N
2

+ 6H
2

O (1)
2NO

2

+ 4NH
3

+O
2

! 3N
2

+ 6H
2

O (2)

Selektivní nekatalytická redukce
Selektivní nekatalytická redukce spočívá ve vytvoření redukčních podmínek, při kterých je do kotle
vstřikovaný čpavek (amoniak) nebo močovina, čímž se selektivně (přednostně) snižují oxidy dusíku
za vzniku elementárního dusíku a vodní páry. Účinnost snížení NO

x

dosahuje 40 až 60 %. Charakteristickým
znakem této metody je, že probíhá v kotli v oblasti teplot 900 �C až 1 050 �C [2].

Selektivní katalytická redukce
Selektivní katalytická redukce má obdobný princip, probíhá díky katalyzátoru při nižších teplotách 300 �C
až 400 �C, s vyšší účinností, ale za mnohem vyšších nákladů [2].

4 ZKOUŠKY POPÍLKŮ

Vzorky popílků
Pro ověření byly vybrány následující vzorky:

• Vzorek A: Dětmarovice
Odběr vzorku: 10/2017
uhlí: černé (některé zdroje uvádějí i směs černého a hnědého uhlí)
metoda denitrifikace: SCR

• Vzorek B: Třebovice
Odběr vzorku: 11/2017
uhlí: černé
metoda denitrifikace: SNCR

• Vzorek C: Chvaletice
Odběr vzorku: 11/2017
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uhlí: hnědé
metoda denitrifikace: SNCR

Použité zkoušky
• Stanovení konzistence čerstvé směsi,

• Retence,

• Zpracovatelnost a otevřená doba,

• Objemová hmotnost čerstvé směsi,

• Stanovení obsahu vzduchu v čerstvé maltě,

• Přídržnost k betonu a k polystyrenu,

• Objemová hmotnost po 28 dnech,

• Dynamický modul pružnosti,

• Pevnost v tahu za ohybu a v tlaku,

• Nasákavost,

• Paropropustnost,

• Spotřeba a vydatnost materiálu,

• Senzorické posouzení čerstvé směsi.

Shrnutí výsledků
Praktická část testů se zaměřila na standardní produkt (lepidlo a stěrka) společnosti STOMIX a úpra-vu
složení za pomocí černouhelného a hnědouhelného popílku. V rámci vzorků byly zahrnuty obě metody
denitrifikace (SNCR i SCR). V průběhu ověření byla otestována velká škála fyzikálně-mechanických
vlastností, aby bylo možné posoudit, zdali má přidání popílku zásadní vliv. Cílem bylo rovněž zjistit, zda
bude mít metoda denitrifikace vliv na senzorické vlastnosti čerstvé malty (tvorba plynného čpavku).

Fyzikálně mechanické vlastnosti
U stěrkové hmoty s obsahem popílků byla mírně zlepšena nasákavost (Obr. 1). Zlepšení bylo možné
pozorovat také u přídržností po 1 a 28 dnech ve standardním uložení. Naopak po vodním uložení došlo
k mírnému poklesu hodnot přídržností, ale rozdíl od standardních produktů nebyl v takové míře, že
by použití popílků vylučoval. Vlivem užití popílků došlo ke snížení objemové hmotnosti směsi, což lze
přičíst náhradě plniva, které má vyšší objemovou hmotnost. Došlo také k mírnému navýšení pevnosti
v tlaku a k snížení tahu za ohybu. Ostatní zkoušené parametry se pohybovaly ve stejných mezích jako
u standardního produktu. Za negativní vliv lze považovat zhoršení paropropustnosti, které u stěrky
pravděpodobně vzniklo zamezením prostupu vodní páry díky jemnosti popílku v rámci celé struktury
tmele a přidané tvorbě CSH gele (Obr. 2).

Senzorické vlastnosti
Senzorická vlastnost čerstvé malty byla posuzována na standardním produktu a také na jednotlivých
vzorcích s přídavkem popílku (čichem). Pro zkoušku bylo použito vždy 20 % od každého vzorku popílku
přimíchaného ke standardnímu produktu. Toto množství je cca 2⇥ větší než reálně zamýšlené využití
v nové receptuře.

Senzorické porovnání prováděli 3 pracovníci laboratoře. Zaměření bylo zejména na pach čpavku.
Souhrnné výsledky:

• Standard - pach standardního produktu byl brán jako etalon pro porovnání s ostatními vzorky.

• Vzorek A (SCR) - nebyl sledován významný rozdíl od standardu. Pach čpavku nebyl pozorován.
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• Vzorek B (SNCR) - byl pozorován velmi malý rozdíl od standardu a vzorku A, ale pach čpavku
nebyl pozorován.

• Vzorek C (SNCR) - byl pozorován rozdíl od standardu, vzorku A a B. U tohoto vzorku byl
zaznamenán. velmi slabý zápach čpavku stěrkové hmoty s obsahem popílků.

5 ZÁVĚR
Záměr použití popílků zejména jako náhrady plniva, který má přidanou hodnotu v podobě částečné
náhrady pojiva, byl náročný proces. Bylo nutné provést úpravu receptur v několika etapách, aby bylo
dosaženo uspokojivých výsledků u všech fyzikálně-mechanických vlastností. To obnášelo úpravy množství
jak pojiv a plniv, tak i jednotlivých přísad z hlediska reologie a dalších vlastností. Lze konstatovat, že
po potřebné úpravě složení byla prokázána vhodnost použití vysokoteplotních elektrárenských popílků.
Vliv použité metody denitrifikace spalin se z hlediska fyzikálně-mechanických vlastností neprokázal. Bylo
dosaženo obdobných výsledků zkoušek, jak u popílků metody SNCR, tak i u metody SCR. Drobné
pachové změny byly pozorovány u popílků metody SNCR, ale tyto změny nejsou tak intenzivní, aby byly
aplikátorem hodnoceny jako nežádoucí. Zápach čpavku byl pozorován pouze u vzorku C, ovšem zápach
byl velmi malý až zanedbatelný. U popílků metody SCR nebyl pozorován žádný rozdíl oproti standardu.
Závěrem je tedy možné říci, že takto formulované hmoty obsahující elektrárenský popílek lze v rámci
lepidla a stěrky využít a denitrifikace nemá zásadní vliv na použitelnost popílku v rámci ETICS.
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Obrázky

Obr. 1 Schéma tepelné elektrárny [6].

Obr. 2 Vznik popílků v práškových ohništích [4].
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Obr. 3 Nasákavost lepicí a stěrkové hmoty po 24 hodinách.

Obr. 4 Paropropustnost lepicí a stěrkové hmoty.
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VLASTNOSTI A POUŽITÍ BETONOVÉHO
RECYKLÁTU

PROPERTIES AND USE OF RECYCLED CONCRETE AGGREGATE

Kateřina Sovová0,1, Rudolf Hela1

Abstrakt
Recyklace stavebních a demoličních odpadů z betonu se stala běžnou praxí a betonové recykláty se
využívají například především jako podkladní vrstva vozovek stmelených cementem či ochranná vrstva
silničních komunikací a pražcového podloží (jako mechanicky zpevněná zemina). V poslední době se začíná
experimentovat s použití těchto recyklátů jako kameniva pro výrobu betonu. Tato publikace se zaměřuje
především na získávání, použití a vlastnostech betonového recyklátů. A zároveň i na ovlivnění vlastností
betonu při jejich použití.

Klíčová slova
Betonové recykláty, vlastnosti kameniva, vlastnosti betonu

Abstract
Recycling of construction and demolition concrete waste has become a common practice and recycled
concrete aggregates are used, for example, primarily as the lowest layer in a road, with fresh concrete or
asphalt poured over it. But increasing amount of concrete waste requires more ways to use it. Experimen-
tation with the use of these recycled concrete aggregates again in concrete recently started. This paper
focuses on processing, use and properties of concrete recyclates. And also on influence the properties of
concrete.

Keywords
Recycled concrete aggregates, concrete material properties, aggregate properties
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1Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 331/95, 602 00 Brno,
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1 ÚVOD
Postupná urbanizace přináší velké množství stavebního a i demoličního odpadu. V rámci současných trendů
a požadavků je potřeba i tento odpad nadále znova použít. Betonové recykláty, které vznikají tříděním a
drcením starých betonových elementů – těles, lze využít mimo jiné jako kamenivo do konstrukčního betonu.
Beton s betonovými recykláty (recycled aggregate concrete – RAC) je možné považovat za ekologicky
přijatelnou alternativu namísto neustálého používání nově získaného kameniva. Bylo již provedeno mnoho
studií o chování RAC, které ukazují výborný potenciál. Ale na rozdíl od betonu s běžným kamenivem
vykazují v různých aspektech horší vlastnosti.

2 ZÍSKÁVÁNÍ BETONOVÝCH RECYKLÁTŮ
V současné době se betonové recykláty získávají pomocí mobilních nebo stacionárních recyklačních linek.
Hlavní výhodou mobilních recyklačních linek zpracování odpadu přímo na místě vzniku. Odpadá tam
problematika dopravy těžkými nákladními automobily a s tím spojeno zatížení hlukem a prachem mimo
demoliční plochu a blízké okolí. Naopak stacionární recyklační linky jsou schopny vytvořit kvalitnější
recyklát a lépe separovat jednotlivé materiály.

Stacionární recyklační linky je vhodné umístit tak, aby byl dostatečný přísun odpadu, který se může
zpracovávat. Je to technologie s roční kapacitou 200 000 – 500 000 tun i více. Součástí těchto linek jsou
drtiče magnetické odlučovače kovových částí, odlučovače prachových částic a separátory lehkých částic.
Toto zařízení umožňuje zpracovávat stavební materiál s vysokou kvalitou a efektivitou. Objekt stavební
drtící linky se skládá z drtícího a třídícího objektu, zásobníků recyklátu, základů strojů, zpevněných ploch,
přípojky energií, kanalizace, správní budovy a laboratoří.

Mobilní recyklační linka je soustava zařízení, která je schopna drtit a třídit stavební odpad přímo na
staveništi. Recyklace v místě demolice snižuje zatížení přilehlých komunikací. Tento způsob recyklace je
rentabilní, protože odpadá převoz nezpracovaného demoličního odpadu, ale musí vzniknout minimálně
10 000 tun demoličního odpadu. Mobilní recyklační linky jsou vybaveny vibračními součástkami na rámové
konstrukci umožňující rychlou montáž a demontáž. Mobilní jednotky na kolovém podvozku jsou osazeny
odrazovými, čelisťovými nebo kuželovými drtiči poháněnými dieselagregáty [1].

3 VLASTNOSTI BETONOVÝCH RECYKLÁTŮ
A POŽADAVKY

Na recyklované kamenivo, ty jsou stanoveny ve změně normy ČSN EN 206 - 1 (Z3) Beton - Část 1: Specifikace,
vlastnosti, výroba a shoda, vydané k 1. 5. 2008. Obecně lze říci, že recyklovatelné kamenivo má vlastnosti
horší než kamenivo přírodní. Mezi jeden z hlavních příčin je zvýšená pórovitost cementového tmele. Tu
doprovází vyšší nasákavost 4-12% zvláště u frakce < 4mm a tak přirozeně nižší pevnosti v tlaku, které
vychází hlavně z původního materiálu betonu, ten má nižší pevnosti v tlaku než kamenivo přírodní. Jednou
z nevýhod používání recyklovatelného kameniva je i jeho nestálé složení a možná přítomnost nečistot
(sklo, papír, plasty, jíly). Naopak velice dobrá je soudržnost cementového tmele se zrny recyklátu, pokud
je drcený beton navlhčen hodnoty soudržnosti cementového tmele s betonovým recyklátem dosahují až
8,8 MPa, se žulou 5,2MPa a s ocelí jenom 2,1 MPa [4].

4 VLASTNOSTI RAC
Jednou z hlavních pozorovaných vlastností betonu s recykláty jsou pevnosti v tlaku a tahu. Pevnosti jsou
nižší, jelikož recykláty pocházejí z betonu, který má nižší pevnosti než kamenivo přírodní. V případě, že
se jedná o recyklát původem z betonu vyšších pevnostních tříd např. 50 MPa, může dosahovat stejných
pevností v tlaku (Obr. 2) [5].

Trvanlivost betonu s použitím betonových recyklátů zkoušel autor Salomon M. Lev. V této studii bylo
přírodní kamenivo nahrazeno ve 20, 50, 100 % a pro srovnání bez náhrady jenom s přírodním kamenivem.
Kamenivo jemné a hrubé frakce recykláž pocházelo z betonu 6 měsíců starého o průměrných pevnostech v
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tlaku 25 MPa. OH = 2320 kg/m3, W/C = 0,66, D
max

= 25 mm pro hrubé kamenivo a D
max

= 2,4 mm pro
jemnou frakci. Druhé recyklované kamenivo pocházelo ze zdi – cihly s cementovou maltou a křemičitým
pískem, D

max

= 25 mm pro hrubé a pro jemné D
max

= 2,4 mm. Přírodní kamenivo bylo pro jemnou frakci
říční křemičité a hrubé kamenivo byl drcený granit. Po vyrobení zkušebních těles byly po prvních 14 dnů
v komoře s vlhkostí 100 % a poté ve standartních laboratorních podmínkách.

Na (Obr. 3) lze vypozorovat, že hloubka karbonatace betonu klesala s náhradou 20 % či 5 %. U betonu s
kamenivem hrubé frakce (z cihel) byla hloubka karbonatace nejnižší u 100 % náhrady. Toto chování ukazuje,
že hloubka karbonatace je silně závislá na chemickém složení a ne jenom na fyzikálních vlastnostech.

Autor dále testoval nasákavost betonu a celkový obsah pórů (Obr. 4) a (Obr. 5). A došel k závěru, jak je
viditelné z grafů, že minimální při 20 % náhradě u kameniva Toto může být vysvětleno ideálním poměrem
recyklovatelného a přírodního kameniva, které vykazovalo pucolánové vlastnosti. Pro všechny jiné poměry,
když byl větší podíl náhrady recyklátů, se zvedla nasákavost a celkový obsah pórů [6].

5 ZÁVĚR
V dnešní době je nezbytné využívat jakékoli druhotné suroviny. V případě betonových recykláž, které se
dají jednak využít jako podkladní vrstva pro pozemní komunikace, ale i náhrada přírodního kameniva
do betonu. Obecně vykazují horší vlastnosti než v přírodní kamenivo, ale v úvahu připadá jen částečně
nahradit. Dalším způsobem jak zlepšit užití recyklátů, by bylo unifikací frakcí, jelikož se jedná o široké
frakce ve většině případů např. 0 – 8, 0 – 12, 0 – 16, 8 – 32 a 8 – 63 mm. Zavedení jednotného třídícího systému
pro všechny recyklační linky by mohlo vést ke zvýšení procenta náhrady přírodního kameniva recyklátem.
Náhrada kameniva recyklátem snižuje cenu, je využit stavební odpad a tím má kladný ekologický efekt.
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Obrázky

Obr. 1 Příklad mobilní recyklační linky s čelisťovým drtičem [1].

Obr. 2 Pevnosti v taku v závislosti na druhu kameniva [5].
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Obr. 3 Hloubka karbonatace v závislosti na typu a množství kameniva [6].

Obr. 4 Nasákavost v závislosti na typu a množství kameniva [6].
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Obr. 5 Celkový obsah póru v závislosti na typu a množství kameniva [6].
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MECHANICAL, PHYSICAL AND CHEMICAL
PROPERTIES OF CEMENTITIOUS COMPOSITES

FINISHED BY SPECIAL HEATING

Vladimír Suchánek*,1, Jiří Pokorný1, Pavel Švanda2

Abstract
In order to increase the production of precast components or acceleration time of construction of monolithic
structures acceleration of concrete hardening is used. There is a deliberate increase in initial strength.
Currently, reducing of these (energy-consuming) methods takes place and acceleration of concrete hardening
is carried out by modifying fresh concrete formulas. In the production of concrete bodies recipe of designed
concrete was chosen. In the case of concrete bodies accelerating with two methods simultaneously was
done. Not only heating but also modifying the formula of fresh concrete (high strength cement and cement
– type R (Rapid) were used. The aim of the thesis was not to follow the evolution of the strength in time,
but the ultimate consequences arising from accelerating of hardening affecting the final strength especially
in the standardized age (28 days).
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1 INTRODUCTION
In order to increase the production of precast components or acceleration time of construction of monolithic
structures acceleration of concrete hardening is used. There is a deliberate increase in initial strength.
Currently, reducing of these (energy-consuming) methods takes place and acceleration of concrete hardening
is carried out by modifying the mixture composition. In the production of concrete specimens mixture
composition of designed concrete was chosen. In the case of concrete bodies accelerating with two methods
simultaneously was done. Not only heating but also modifying the mixture composition (high strength
cement and cement - type R - Rapid) were used. The aim of the article was not to follow the evolution of
the strength in time, but the ultimate consequences arising from accelerating of hardening affecting the
final strength especially in the (standardized) age (28 days).

2 CONCRETE HARDENING
Hardening of cement composites is caused by cement hydration. The strength increases depending not
only on the process parameters (amount and type of cement, water-cement ratio, additives, processing
of fresh concrete), but also on the environmental conditions (temperature, relative humidity of air, or
external pressure) [1, 2, 3].

The decisive factor is also the age of the specimens in determining the final strength properties
(standard age is 28 days).

Concrete technology sets different speeds of concrete hardening:

• Standard conditions of hardening:

– treatment of concrete specimens: in water at 20± 2 °C or at room temperature of 20± 2 °C and
a relative humidity of � 95 % (see [EN 12390-2]),

– treatment of cement solids: in water at 20± 1 °C in accordance with EN 196-1.

• Slow concrete hardening:

– application of admixtures (hardening retarder),
– or the hardening slows down at low temperature (t < 15 °C).

• Quick hardening:

– using admixtures (hardening accelerator),
– elevated temperature,
– using cement with high initial strength (labeled with R = Rapid),
– concrete composition and processing,
– activation.

Tab. 1 Strength development of concrete at 20 °C [4, 5].
Strength development of concrete Strength ratio
Rapid � 0.5
Medium � 0.3 to < 0.5
Slow � 0.15 to < 0.3
Very slow < 0.15

Strength ratio described in (Tab. 1) is equal to

r = f
cm,2

/f
cm,28

(1)

where:
f
cm,2

average concrete compressive strength, age of test 2 days,
f
cm,28

average concrete compressive strength, age of test 28 days.
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Hydration of Portland cement
Portland cement is among the most common types of silicate cement (the type is used in the experiment
part of this article).

The basic materials in the manufacture of Portland cement are lime (CaO), silica (SiO
2

), alumina
(Al

2

O
3

) and ferrite oxide (Fe
2

O
3

). Portland cement clinker contains minerals (over 20 crystalline compounds
- clinker minerals) - silicates, aluminates and aluminate-calcium-ferrites and solid solutions thereof, which
form a rigid structure of the cement stone by reaction with water (Tab. 2). More details in [2, 6–8].

Tab. 2 Main compound composition of Portland cement.
Compound Fomula Abbreviation Content

[percentage by mass]
Tricalcium silicate (alite) 3CaO·SiO

2

C
3

S 44-77
Dicalcium silicate (belite) 2CaO·SiO

2

C
2

S 9-33
Tetracalcium aluminoferrite 4CaO·Al

2

O
3

·Fe
2

O
3

C
4

AF 4-10
Tricalcium aluminate 3CaO·Al

2

O
3

C
3

A 6-13
C represents CaO, S represents SiO

2

, A represents Al
2

O
3

and F represents Fe
2

O
3

Cement hydration can be divided into four periods.

1st period Induction
Duration 1-2 hours.
It leads to wetting of the grains of cement, the first reactions with clinker minerals. First, it is
accompanied by a high speed of release of hydration heat, formation of Ca(OH)

2

. In the next part
conversely there is a slow rate of release of hydration heat. The viscosity of the suspension (ie. setting
of cement) increases, new products of hydration are forming.

2nd period Transition to solid state
Duration from 1-2 up to 12-24 hours.
This is an accelerating degree of hydration. Arises long-fibrous C-S-H gel. Surface area of the system
increases (up to 1000 times). There is a convergence of cement grains (crystals of hydration products
intergrowth).

3rd period Degree of stable structures
Phases of long-fibrous C-S-H gel are formed. Ettringite passes to monosulfate. This reduces the
heat of hydration. Belite hydration occurs. Recrystallization of phases occurs between the grains of
cement.

4th period Cooling

The theoretical background is more detailed in [2, 6-9].

The speed of hydration
The rate of hydration is a time dependent process. In addition to the chemical composition it is affected
by the fineness of cement, water-cement ratio and environmental conditions (temperature and humidity).

Specific surface area of cement:

• The hydration rate is directly proportional to the fineness of cement grinding.

Water factor:

• Increasing the water-cement ratio (w > 0.3) extends setting time.

Temperature:

• Higher temperature of cement stone (t > 20 °C) accelerates hydration and affects the porous structure
of cement stone.
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3 ACCELERATION OF CONCRETE HARDENING
It can be divided into following methods:

• Chemical. Using admixtures (regulation of the hydration of cement),

• Physical. Heating by steaming, heating by dry air, infra-warming-up, electrical heating (there is
a reduction of air and water content in the concrete).

Heat accelerating of hardening - heat curing
Temperatures (> 30 °C) cause the thermal acceleration of concrete hardening. Above 105 °C the reverse
of this effect takes place, that is, dehydration occurs in a loaded concrete specimen, which accelerates
creep [9]. There is acceleration of the hydration and influence the pore structure of cement stone.

Considering the high energy intensity it is mainly used in case of a small number of expensive molds
and the production of precast units in large batches and in case of short delivery time.

The negative phenomenon is the different thermal expansion of the various components of concrete
(under the effect of warming and cooling), which has the effect of influencing the resulting strength of
the concrete. It leads to a significant internal stress, which may cause crazing. Tensile stresses arise in
concrete. The loss of strength even more distinctive at temperatures > 60 °C.

Moisture conditions during thermal curing and heating uniformity of concrete are also important for
the final quality of steam-cured elements.

Composite Portland composite cement (CEM II) or blast-furnace cement (CEM III) is preferable for
steam-cured concrete. Portland cement (CEM I) exhibit lower final strength after thermal acceleration.

Technologies of heat acceleration can be divided into:

• Direct. Steam of hot air act on the concrete surface,

• Indirect. The temperature gradient impacts mold walls.

Recommended technology of steam-curing:

• The temperature should not exceed 30 °C in 3 hours,

• The temperature should not exceed 40 °C in 4 hours,

• Maximum heating temperature should not exceed 60 °C,

• The maximum temperature growth is 20 °C per hour,

• The maximum temperature decrease is 20 °C per hour.

4 TEST METHODOLOGY
For the purpose of the experiment specimens of cement (“CEM” – prism, size 40⇥ 40⇥ 160 mm) and
self-compacting concrete (strength class of concrete: SCC 45/55 – cube, size 100⇥ 100⇥ 100mm and
prism, size 100⇥ 100⇥ 400mm) were made (“25”). This fresh concrete was supplemented by steel fibres
(Tab. 3).
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Tab. 3 Mixture composition of concrete “25” and “CEM”.
Initial substances 25 (SCC 45/55) CEM (see [5])
AGGREGATE [kg/m3] [kg/1 batch]

Natural graded 0/4 aggregate Y 0
Natural graded 4/8 aggregate Y 0
Crushed 8/16 aggregate Y 0

Reference sand (CEN) 0 1.350
ADDITION–Very finely ground limestone (class V, type 8) Y 0
CEMENT–Portland cement (EN 197-1): CEM I 52.5 R 400 0.450
WATER 190 0.225
ADMIXTURE–Superplasticising admixture: Glenium Ace 446 Y 0
STEEL FIBRES–Dramix 3D 45/50 BL 25 0
OTHER PROPERTIES–Water-cement ratio w 0.47 0.50

Cement bodies (“CEM”) were made in accordance with requirements of the standard (see [EN 196-1]).
Only with the difference that it was not possible to use the prescribed standardized mixer.

The fresh concrete was mixed in a laboratory concrete paddle mixer with forced circulation. The
bodies were demolded on the second day (after making test samples) and proceeded to different ways of
treatment (Tab. 4) and (Tab. 5).

After the finished process of steam-curing (more details in [10]) all the objects were stored and treated
in a standard way until the age of 28 days (or 3 days, or 6 months). In this age mechanical and physical
properties for all specimens were determined (Tab. 4) and (Tab. 5). Additional measurements were
performed on the not-steam-cured concrete specimens (reference = ref.) at the age of 3 days (“25 ref.,
3 days old”).

Tab. 4 Heating of concrete specimens - mixture composition 25.
Method 25 ref. S (70 °C) V (70 °C) 100 25 ref.,
3 days old cast 0 0 0 0 0
Demoulding at the age of 24 hours 24 hours 24 hours 24 hours 24 hours
Wet curing (laboratory conditions) period 0 0 0 48 hours 48 hours
Heat curing period 0 48 hours 48 hours 48 hours -
Degrees Celsius (maximum) [°C] - 70 70 100 -
Type of heat curing (medium) - hot air hot water hot air -
Wet curing (laboratory conditions) period 0 24 hours 24 hours 24 hours -
Wet curing (standard conditions) 20± 2 °C 20± 2 °C 20± 2 °C 20± 2 °C -
Stop wet curing (standard conditions) at
the age of

28 days 28 days 28 days 28 days -

Determining the strength at the age of 28 days 28 days 28 days 28 days 3 days

Tab. 5 Heating of cementitious composites ”CEM”.
Method CEM ref. CEM 70 CEM 100 CEM 70 CEM 100

6 months 6 months
Concreting 0 0 0 0 0
Demoulding at the age of 24 hours 24 hours 24 hours 24 hours 24 hours
Wet curing (laboratory conditions) period 0 0 48 hours 0 48 hours
Heat curing period 0 48 hours 48 hours 48 hours 48 hours
Degrees Celsius (maximum) [°C] - 70 100 70 100
Type of heat curing (medium) - hot air hot air hot air hot air
Wet curing (laboratory conditions) period 0 24 hours 24 hours 24 hours 24 hours

Wet curing (standard conditions)
in water in water in water in water in water
20± 1 °C 20± 1 °C 20± 1 °C 20± 1 °C 20± 1 °C

Stop wet curing (standard conditions) at
the age of

28 days 28 days 28 days 6 months 6 months

Determining the strength at the age of 28 days 28 days 28 days 6 months 6 months

(Fig. 1) is showing the interface between the steel fiber and the microstructure of the concrete (“25 ref.”)
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using methodology SEM (Scanning Electron Microscope).

5 CONCLUDING REMARKS
Moisture loss causes shrinkage of the concrete, so we decided to use the method of heating in water.
Evaporation of water from the concrete surface was prevented in this case. This method of heating is
called as an extraordinary way of heat curing of concrete.

There is a risk of damage to the quality of the concrete surface in case of a hot air curing. Just this
medium was used in almost all cases.

There was a tendency to create "extreme"conditions of heat-curing in the experimental work.
Values of strength properties were established as required by applicable standards. At the same time

there is also the residual strength. Results of achieved compressive strength and flexural strength (at the
age of 28 days) are shown in Fig. 4-6 (residual strength as a percentage of the original unheated strength).

A matter of interest the comparable strength values that were achieved in heat cured and reference
bodies: in compression: “V (70 °C)”; “100”. In flexural: “CEM 100”; “100”.

It is obvious that during the process of heating an extreme temperature increase has been taken.
The lowest ultimate strength decrease occurred when just this method of heat curing was used

[“V (70 °C)”; “100”; “CEM 100”]. Temperature growth was about 15 minutes for all heat specimens.
The lowest declines of the final strength occurred in heat cementitious composites in compression

(residual strength is about 60 %).
Additional measurement of reference bodies (“25 ref., 3 days old”) demonstrates high initial values of

compression strength (average value was 65 MPa).

6 CONCLUSION
It is generally known that the rate of hydration of the cement and the acquisition of strength depends on
the ambient temperature. In case of steam-cured concrete it leads to a loss of strength, it is stronger in
tension than in compression. Based on the experimental work carried out so far, it can be stated that this
effect was not confirmed in flexural strength against compressive strength. Conclusions may be different
if a larger statistical set is used. Another interesting fact is that proportionally decreasing strength in
compression and in flexural did not occur. The effect of lower density was confirmed for all heat cured
bodies. Currently a test set of samples is being prepared to add illustration of increase in strength over
time. Values of static modulus of elasticity were established [11].
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Figures

Fig. 1 Methodology SEM: interface between the steel fiber and the microstructure of the concrete “25 ref.”
(increased 100 times).
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Fig. 2 “CEM ref.” (increased 100 times).
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Fig. 3 “CEM 100” (increased 100 times).

Fig. 4 Compression strength concrete “25”.
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Fig. 5 Compression strength “CEM”.

Fig. 6 Flexural strengths “CEM” & “25”
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VHODNOST POPÍLKŮ PRO POUŽITÍ DO BETONU
DLE EN 450 NA ZÁKLADĚ JEJICH

GRANULOMETRIE

THE SUITABILITY OF FLY ASH FOR USE IN CONCRETE
ACCORDING TO EN450 BASED ON THEIR PARTICLE SIZE

Martin Ťažký*,1, Martin Labaj1, Rudolf Hela1

Abstrakt
Produkované VEP jsou dnes často ovlivněny novými limity upravující produkci škodlivých plynů vypouště-
ných do ovzduší. Tyto zpřísňující se kritéria naplňují výrobci elektrické energie v tepelných elektrárnách
často změnou samotného spalovacího procesu. Dnes je již prakticky běžná aplikace SNCR do procesu
spalování napomáhající k redukci oxidu dusíku. Tento článek se však zabývá primárním opatřením tepelných
elektráren, díky kterému dochází zejména ke změně úpravy vstupující spalované suroviny. Tato primární
opatření poté dávají vzniknout vysokoteplotním popílkům často s nevyhovujícím parametrem jemnosti pro
použití do betonu dle EN 450. Příspěvek obsahuje výsledky porovnání fyzikálně-mechanických parametrů
několika vysokoteplotních popílků s odlišnou jemností. Primárním zájmem je posoudit dopad nevyhovující
granulometrie z hlediska EN 450 na další fyzikálně-mechanické parametry několika vysokoteplotních popílků
odebraných v rámci stejné tepelné elektrárny. Tímto způsobem bylo posouzeno několik vysokoteplotních
popílků produkovaných v rami České republiky i okolních zemí.

Klíčová slova
Vysokoteplotní popílek, granulometrie, ztráta žíháním, reologie, konzistence

Abstract
The by-products of energy industry are nowadays often affected by new limits governing the production
of harmful gases discharged into the air. These stricter and stricter criteria are often met by electricity
producers by changing the combustion process in thermal power plants itself. Nowadays, the SNCR
(selective non-catalytic reduction) application is quite common in the combustion process in order to
help reduce the nitrogen oxide emission. This article deals with the primary measures of thermal power
plants, which in particular consist of a modified treatment of raw materials (coal) entering the combustion
process. These primary measures then often cause the formation of fly ash with unsuitable fineness for
the use in concrete according to EN450. The paper presents the comparison of the physico-mechanical
parameters of several fly ashes with a different fineness values. The primary task is to assess the impact of
non-suitable granulometry in terms of EN450 on the other physico-mechanical parameters of fly ashes
sampled within the same thermal power plant. Several fly ashes produced in the Czech Republic and
surrounding countries were evaluated in this way.

Keywords
Fly ash, granulometry, loss on ignition, rheology, workability
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1Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 331/95, 602 00 Brno,
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1 ÚVOD
Výrobci elektrické energie a další zejména spalovny a teplárny jsou nuceny snižovat emise nebezpečných
látek do ovzduší. Tyto limity nově od počátku roku 2016 v České republice upravuje Vyhláška č.415/2012 Sb.
o přípustné úrovni znečišťování ovzduší a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně
ovzduší [1]. Nově jsou ve vyhlášce upraveny emise oxidů dusíku, které doposud stály prakticky mimo stranu
zájmů. Zejména producenti elektrické energie v tepelných elektrárnách se s novými limity vypořádávají
tzv. primárním a sekundárním opatřením. Obě opatření sebou však mohou přinášet negativní dopad na
produkované vedlejší energetické produkty (VEP). Sekundární opatření poté spočívá zejména v úpravě
spalovacího procesu zavedením selektivní nekatalytické redukce oxidů dusíku (SNCR) [2]. Dopad SNCR
na vysokoteplotní popílek je stále otázkou mnoha výzkumných prací. Obecně však lze říci, že SNCR má
dopad zejména na morfologii zrn vysokoteplotního popílku. Jeho použitelnost z hlediska EN450 však
nemusí být prakticky ovlivněna [3].

Primární opatření je pak dáno zejména nastavením samotného spalovacího procesu. Při tomto ovlivnění
dochází nejčastěji ke změně úpravy vstupující spalované suroviny, uhlí. Jeho úprava je vždy založena na
mletí, kterým je možno upravovat výkonnost spalovacího agregátu. Výrobci elektrické energie v tepelných
elektrárnách ovlivňují výkonnost spalovacího agregátu dávkováním hruběji mleté spalované suroviny, což
má za důsledek nižší produkci některých škodlivých plynů ve spalinách. Při tomto procesu však často
vznikají vedlejší energetické produkty s modifikovaných vlastnostmi. V tomto případě se jedná zejména
o vysokoteplotní úletový popílek, který je často značně hrubozrnějšího charakteru. Požadavek na jemnost
dle EN450 pak nemusí být splněn.

Článek se zabývá porovnáním popílků z hlediska jejich granulometrie, morfologie, dopadu na reologii
i mechanické parametry. Pro studii bylo odebráno několik vzorků popílků při odlišně nastaveném spalovacím
procesu stejné tepelné elektrárny, díky čemu je možné porovnat popílky ze stejného zdroje, které však
disponují zejména odlišnou granulometrií a ztrátou žíháním. Tímto způsobem bylo porovnáno několik
zdrojů v rámci České i Polské republiky.

2 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
V rámci experimentu byly porovnány popílky z hnědouhelné tepelné elektrárny nacházející se v České
republice a popílek z tepelné elektrárny spalujících převážně černé uhlí na území Polské republiky.
Vysokoteplotní úletové popílky ze všech zmíněných tepelných elektráren jsou distribuovány a certifikovány
jako popílky pro použití do betonu v souladu s EN450 i jako kamenivo (filler) do betonu v souladu
s EN12620.

Granulometrie
Pro analyzované popílky byla stanovena jejich granulometrie pomocí laserového granulometru Malvern
MasterSizer 2000 suchou cestou. Z výsledků byla stanovena jemnost popílků v souladu s EN450. Dle
zmíněné normy se považují popílky za vyhovující, pokud je jejich jemnost maximálně 40%. Jemnost
popílku je hodnota vyjádřena v % zůstatku popílku při prosévání na sítě 0,045 mm [4]. (Obr. 1) a (Tab. 1)
obsahuje výsledné křivky zrnitosti a stanovené jemnosti pro popílek pocházející ze spalování převážně
hnědého uhlí z tepelné elektrárny na území České republiky.

Tab. 1 Stanovená jemnost popílků EOP
Označení Jemnost (0,045mm) %
EOP 36,8
EOP1 66,9
EOP2 75,0
EOP3 68,5
EOP4 56,6
EOP5 64,9

Z výsledků stanovené jemnosti je patrné, že pouze popílek ozačený jako EOP naplňuje požadavek
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normy. Zbylé popílky pocházející z upraveného spalovacího režimu jsou svou jemností dle normy EN450
nevyhovující. (Obr. 2) a (Tab. 2) zobrazují výsledky stanovení granulometrie a jemnosti popílků pocháze-
jících z tepelné elektrárny na území Polské republiky spalující převážně černé uhlí.

Tab. 2 Stanovená jemnost popílků ERY
Označení Jemnost (0,045 mm) %
ERY1 38,8
ERY2 68,4

Z výsledků stanovené jemnosti je zřejmá výrazná odlišnost obou analyzovaných popílků pocházejících
ze stejné tepelné elektrárny, avšak z různých dat odběru. Různá data odběru odpovídají různému nastavení
spalovacího procesu. Popílek označený jako ERY2 nesplňuje podmínky normy EN 450 z hlediska jemnosti.

Morfologie
Popílky označené jako ERY byly sledovány pro elektronovým skenovacím mikroskopem. Pro posouzení
morfologie zrn obou popílků ERY bylo použito mikroskopu Tescan Mira3. Zrna popílků byla před
mikroskopickou analýzou naprášena zlatem.

Dle snímků zrn popílku ERY1 (Obr. 3) pocházejícího z tepelné elektrárny spalující převážně černé
uhlí je patrné, že jeho zrna jsou převážně pravidleně kulovitého tvaru. Tato zrna odpovídají obecným
úsudkům o vysokoteplotním popílku [5].

Snímky zrn popílku ERY2 (Obr. 4), který se svou granulometrií značně odlišuje od popílku ERY1
a nesplňuje podmínku jemnosti dle EN 450, neprokazují prakticky žádnou odlišnost oproti zrnům popílku
ERY1. Z tohoto hlediska lze soudit, že morfologie zrn vysokoteplotního popílku nemusí být jednoznačně
ovlivněna jeho odlišnou granulometrií.

Ztráta žíháním
Hodnota ztráty žíháním byla stanovena pro největší soubor odebraných vzorků popílků ze stejné tepelné
elektrárny, tedy popílků ozačených jako EOP. Jmenovaná zkouška byla provedena jako alternativní metoda
pro ztrátu žíháním dle ČSN EN450 pomocí termogravimetrické analýzy, která byla řízena do maximální
teploty 1000 °C s teplotním gradientem 20 °C/min. TGA bylo provedeno a vyhodnoceno pomocí přístroje
Mettler Toledo TGA/DSC1.

Hodnota ztráty žíháním je důležitá zejména z hlediska dopadu popílku na reologii cementové pasty.
Vyšší hodnota ztráty žíháním dává předpoklad k vyšší vodonáročnosti popílku. Pro dosažení stejného
požadovaného stupně konzistence je pak zapotřebí vyšší dávka vody s negativním dopadem na výsledné
mechanické a trvanlivostní parametry kompozitu [6].

Tab. 3 Hodnoty ztráty žíháním pro popílky EOP
Označení Ztráta žíháním %
EOP 0,84
EOP1 1,96
EOP2 1,20
EOP3 2,10
EOP4 2,10
EOP5 4,36

Výsledky poukazují obecně na vyšší hodnoty ztráty žháním analyzovaných popílků EOP1 až EOP5
nesplňujících parametr jemnosti oproti klasickému popílku EOP. Tyto vyšší hodnoty mohou být v souvislosti
s upraveným spalovacím režimem, který vede k poklesu efektivity spalovacího agregátu. U těchto popílku
lze očekávat spíše negativní dopad na reologii cementové pasty z důvodu vyšší hodnoty ztráty žíháním,
zejména poté u popílku EOP5. Všechny popílky však splňují požadavek normy EN 450 pro třídu A, kde
povolená hodnota ztráty žíháním je 5%.
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Index účinnosti a konzistence
Index účinnosti dle EN450 byl stanoven pro všechny popílky, pro které byla stanovena na začátku
experimentu jemnost. U všech popílků byl stanoven index účinnosti v době 7, 28 a 60 dnů.

Pro použití popílku do betonu je index účinnosti jeden z nejdůležitějších parametrů. Pro jeho stanovení
jsou vyrobeny normalizované maltové trámečky a je na nich stanovena pevnost v tlaku dle EN196–1.
Index účinnosti po 28 dnech musí být nejméně 75%. Výpočet indexu účinnosti je založen na stanovení
poměru pevnosti v tlaku normalizovaných trámečků z malty připravené s 75% hmotnosti referenčního
cementu a 25 % hmotnosti popílku k pevnosti v tlaku normalizovanýh trámečků z malty připravené pouze
se 100 % referenčního cementu, zkoušených ve stejném stáří.

U vybraných popílků byl během přípravy ověřen dopad jemnosti popílku na konzistenci připravené
malty. Konzistence byla stanovena u popílků označených souhrnně jako EOP (Obr. 5), aby mohl být
porovnán i dopad ztráty žíháním. Konzistence byla stanovena rozlitím malty pomocí střásacího stolku dle
EN1015–3.

Z hlediska granulometrie a morfologie zrn by hrubozrnější popílky měly díky svému menšímu měrnému
povrchu vykazovat nižší vodonáročnost. Díky tomu by měly toto popílky působit pozitivně na konzistenci
kompozitu [7, 10]. Výsledky v (Obr. 5) však ukazují opačný trend, za kterým je však třeba hledat negativní
dopad díky vyšším hodnotám ztráty žíháním. Je zřejmé, že popílek s nejvyšší ztrátou žíháním má nejnižší
hodnotu konzistence rozlitím, a naopak popílek s minimální hodnotou ztráty žíháním vykazuje nejpříznivější
hodnotu konzistence rozlitím. (Tab. 4) zobrazuje výsledky všech stanovených indexů účinnosti.

Tab. 4 Index účinnosti analyzovaných popílků
Označení Index účinnosti 7-denní % Index účinnosti 28-denní % Index účinnosti 60-denní %
EOP 67,0 83,7 88,3
EOP1 60,1 66,0 74,9
EOP2 61,8 65,6 69,1
EOP3 64,0 69,4 77,4
EOP4 63,6 69,7 76,3
EOP5 63,6 67,8 75,6
ERY1 79,8 83,9 88,9
ERY2 68,3 70,5 76,0

Výsledky stanovených indexů účinnosti prokazují, že ani jeden z analyzovaných popílků, který nesplňoval
parametry jemnosti dle EN 450 nesplňuje ani parametr na index účinnosti dle stejné normy. Index účinnosti
s jemností popílků prakticky přímo koresponduje, což je patrné například u popílku označeném jako EOP2,
který jako nejhrubozrnější vykazuje nejnižší hodnotu indexu. Popílky nesplňující jemnost dle EN450
disponují nižší hodnotou měrného povrchu, díky čemu jsou zřejmě méně aktivní. Pomocí těchto popílků
není možné vyskládat natolik hutnou matrici nejjemnějších podílů kompozitu jako je tomu u klasických
popílků. Hutnost matrice má značný dopad na výsledné mechanické parametry kompozitu. Optimálně
vyskládaná matrice jemných podílů kompozitu znamená maximální počet stykových ploch zrn popílků
a cementu, díky čemu je možné zvýšit a urychlit pucolánovou reakci popílků [5, 6, 8, 9].

3 ZÁVĚR
Nastavení spalovacího procesu pomocí vstupní spalované suroviny má jednoznačný dopad na výsledné
parametry vysokoteplotního úletového popílků. Tyto produkované popílky pak často nesplňují požadavky
normy pro použití do betonu jako aktivní příměsi, EN450, zejména z hlediska nevyhovující jemnosti.
Často je navýšena i hodnota ztráty žíháním. Oba zmíněné negativně ovlivněné parametry mají přímo
dopad na výsledný index účinnosti vysokoteplotních popílků. Takové popílky se poté z hlediska normy
EN450 stávají pro použití do betonu jako aktivní příměs nepoužitelné.

Poděkování
Příspěvek byl vytvořen v rámci řešení projektu č. FAST-J-17-4639 „Optimalizace využitelnosti fluidních
úletových popílků pro výrobu betonu.“
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Obrázky

Obr. 1 Kumulativní křivky zrnitosti popílků EOP (červená – EOP, zelená – EOP1, světle modrá – EOP2,
tmavě modrá – EOP3, fialová – EOP4, oranžová – EOP5)
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Obr. 2 Kumulativní křivky zrnitosti popílků ERY (červená - ERY1, zelená - ERY2)

Obr. 3 Popílek ERY1 pod SEM (zleva - 500, 1000 a 5000 krát zvětšeno)

Obr. 4 Popílek ERY2 pod SEM (zleva - 500, 1000 a 5000 krát zvětšeno)

Obr. 5 Konzistence malty pro stanovení indexu účinnosti popílků EOP
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DLOUHODOBÉ FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ
FLASTNSOTI VÁPENNÝCH MALT S DERIVÁTY

GUMY GUAR

LONG-TERM PHYSICAL-MECHANICAL CHARACTERISTICS OF
AERIAL-LIME BASED MORTARS WITH GUAR GUM DERIVATIVES

Tomáš Žižlavský*,1

Abstrakt
Článek se zabývá možným využitím gumy guar a jejích derivátů (karboxymethylhydroxymethyl guar
(CMHPG) a hydroxypropyl guar (HPG)) jako přísad do jemnozrnných malt ze vzdušného vápna. Sledován
je vliv přísady v dávkách od 0,5 do 10 ‰ z hmotnosti pojiva na objemovou hmotnost, dlouhodobé pevnosti
v tlaku a tahu za ohybu, zpracovatelnost, průběh karbonatace v maltě a obsah vzduchu v čerstvé maltě.
Přídavkem hydroxypropyl guaru bylo dosaženo nižších objemových hmotností, což je způsobeno zvýšeným
množstvím vzduchu v čerstvé maltě, snížení zpracovatelnosti a drobné zpomalení karbonatace. Malty
s přísadami dosahovaly vyšších pevností než malta referenční. Karboxymethyl guar neprovzdušňoval maltu,
tedy i vzorky z této malty měly vyšší objemovou hmotnost a také výrazně neovlivnil průběh karbonatace.
Přídavkem čisté gumy guar do malty nenastalo žádné výrazné zlepšení jejích vlastností.

Klíčová slova
vápenná malta, guma guar, pevnost v tahu za ohybu, pevnost v tlaku

Abstract
This paper studies the possibility of usage of the guar gum and its derivatives as admixtures for aerial
lime-based mortars. The influence on the properties of mortars was studied on the aerial lime–based
mortars prepared with quartz fine grained sand and doses of admixtures ranging between 0.5 and 10 ‰.
The hardened bulk densities, flexural and compressive strength, carbonation rate, workability though flow
table test and air content in fresh mortar were studied. The addition of the hydroxypropyl guar (HPG)
lowered the bulk density (due to an air intake), improved workability, slightly increased the strength and
slowed carbonation rate. The addition of carboxymethylhydroxypropyl guar (CMHPG) does not impact
the bulk density and air content in the fresh mortar, the strengths were increased similarly to HPG: it
does not impact carbonation rate significantly, so the long term strengths were comparative with the
HPG. The pure guaran was found not to be beneficial for the lime mortars.

Keywords
lime mortar, guar gum, flexural strength, compressive strength

*zizlavsky.t@fce.vutbr.cz
1Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav chemie, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká republika
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1 ÚVOD
V poslední době je stále rozšířenější používání viskozitu modifikujících přísad (VEA) pro malty a to jak
cementové tak i vápenné. V cementových maltách a betonech jsou tyto používány především pro omezení
bleedingu a segregace malty a pro zlepšení jejích vodoretenčních vlastností. V případě vápenných malt
je jejich použití výrazně méně prozkoumáno, ve většině případů jsou používány pro dosažení plastičtější
malty. Nejrozšířenější je použití etherů celulosy, ke kterým jsou však hledány alternativy, především
z důvodu zátěže životního prostředí při získávání celulosy. [1] Jednou z alternativ je guma guar a její
deriváty, kdy surová guma guar se získává pouze mletím, pražením a sušením fazolí rostliny Cyamopsis
tetragonoloba patřící do čeledi bobovitých. Etherifikací gumy guar získáváme její deriváty, které se liší
vlastnostmi v závislosti na typu substituční skupiny.

Užití derivátů gumy guar je poměrně dobře prozkoumáno v maltách na bázi cementu, především reologie
těchto malt a vliv přídavku těchto přísad na hydrataci cementu [2-6]. V těchto maltách hydroxypropyl guar
(HPG) již v malých dávkách podstatně zvyšuje viskozitu malty. Vlivem gumy guar na vápennou matlu
se zabýval A. Izguire a kol. [7], který ve své práci porovnává vliv HP celulosy a HPG na vlastnosti čerstvé
malty, ale i na vlastnosti malty v zatvrdlém stavu. Obě přísady podstatně zvýšily množství vody potřebné
pro dosažení požadované konzistence a zvýšily viskozitu malty. HP celulosa překvapivě neovlivnila retenci
vody v čerstvé maltě, byť je především toto její hlavní úloha v maltách cementových. Zhodnocením svých
výsledků došel k závěru, že HPG bude vhodnější pro použití do vápenných malt.

Úkolem této práce bylo porovnání vlivu gumy guar a jejích dvou derivátů (HPG a karboxymethyl guar
(CMHPG)) v různých dávkách na vlastnosti vápenných malt, především na jejich pevnosti.

2 POUŽITÉ SUROVINY A PŘÍPRAVA VZORKŮ
Vzorky vápenné malty byly připraveny z vápenného hydrátu CL 90 S odpovídajícího evropským normám
(Carmeuse Czech Republic) a jemného křemičitého písku o velikosti zrn do 0,5 mm (Filtrační písky s.r.o.).
Jako přísady byla použita guma guar (Sigma-Aldrich s.r.o.) a její dva deriváty HPG a CMHPG (oba
Lamberti s.p.a.). Přísady byly do malty přidávány v dávkách od 0,5‰ do 10‰ z hmotnosti pojiva.
Poměr pojiva ke kamenivu byl 1:1 objemově a vodní součinitel 1,6 byl použit u všech zkoumaných směsí.
Přísada byla nejdříve rozpuštěna v odměřeném množství vody a následně byla do tohoto roztoku přidána
zhomogenizovaná suchá směs a vše bylo důkladně promícháno. Na maltě byly provedeny zkoušky v čerstvém
stavu a také z ní byly připraveny vzorky 40⇥40⇥160 mm, které byly po 72 hodinách odformovány a uloženy
v laboratorním prostředí (20 °C, ±50 % RH).

3 VÝSLEDKY DISKUSE

Zpracovatelnost
Konzistence čerstvé malty byla stanovena s použitím střásacího stolku dle EN 1015–3. Hodnoty zobrazené
na (Obr. 1) se pohybovaly od 300 mm pro referenční maltu až po 140 mm pro deriváty guaru v nejvyšší
dávce. Zahušťující efekt přísady odpovídá výsledkům v literatuře [2, 4, 6].

Obsah vzduchu v čerstvé maltě
Hodnoty obsahu vzduchu v čerstvé maltě stanoveny dle EN 459–2 jsou zobrazeny v (Obr. 1). S rostoucí
dávkou HPG výrazně roste i obsah vzduchu v maltě, zatímco s přídavkem CMHPG v nízkých dávkách
obsah vzduchu dokonce mírně poklesl a následně s rostoucí dávkou roste pouze mírně v porovnání s HPG.
Přídavek gumy guar do malt nemá žádný výraznější vliv na vlastnosti malty. Provzdušňující účinek HPG
byl již několikrát sledován v literatuře a souvisí pravděpodobně s funkční HP skupinou, kdy I deriváty
jiných biopolymerů výrazně provzdušňují malty [7, 8–11].

Retence vody v čerstvé maltě
Hodnoty retence vody v čerstvé maltě stanovené v souladu s EN 459–2 jsou porovnány na (Obr. 2).
Z těchto hodnot vidíme, že nízké dávky přísad mírně retenci vody v porovnání s referenční maltou snižují,
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avšak i tyto hodnoty jsou poměrně vysoké. S rostoucí dávkou přísady se retence vody v maltě ještě zvyšuje
a především v případě HPG dosahuje velmi vysokých hodnot. Tyto výsledky jsou v souladu s výsledky
na cementové maltě, kde nebyl v nízkých dávkách sledován pokles, tedy výrazně horší hodnoty čisté
cementové malty i nízká dávka HPG zvýšila [3, 7].

Objemová hmotnost zatvrdlé malty
Na (Obr. 3) je zobrazen vliv množství přísady na objemovou hmotnost zatvrdlé malty po 90 dnech. Je
zde patrná korelace mezi obsahem vzduchu v čerstvé maltě a objemovou hmotností malty zatvrdlé, kdy
s rostoucím obsahem vzduchu v čerstvé maltě klesá její následná objemová hmotnost. Můžeme zde tedy
pozorovat mírná nárůst objemových hmotností pro vzorky s malou dávkou přísady, a následný mírný
pokles v případě CMHPG a výrazný pokles objemové hmotnosti v případě HPG.

Pevnost v tahu za ohybu a v tlaku
V grafech na (Obr. 4), (Obr. 5) je zobrazena závislost pevnosti v tahu za ohybu na dávce přísady.
Z krátkodobých pevností na (Obr. 4) je zjevný značný nárůst pevností v prvních 28 dnech, kdy v dalších 62
dnech je již nárůst jen velmi pozvolný. Již po 7 dnech dosahuje většina vzorků s přísadou vyšších pevností
než malta referenční a především malta HPG 10 vyniká. Po 28 a 90 dnech malty s přísadou derivátů
gumy guar dosahují lepších výsledků než malta referenční a s rostoucí dávkou přísady roste i pevnost
v tahu za ohybu zkoumaných vzorků. Malty s přídavkem surové gumy guar nevykazují téměř žádné
ovlivnění přísadou či závislosti na její dávce a proto nebyly vzorky po delší době uložení připravovány.
Dlouhodobé pevnosti zobrazené na (Obr. 5) se od sebe opět i přes značný časový rozdíl liší pouze mírně.
CMHPG v nízkých dávkách nedosahuje vlastností referenční malty a celkově se poměr mezi pevností
malty s přísadou a malty referenční snižuje.

Pevnost v tlaku je spojena s pevností v tahu za ohybu a proto i závislosti mezi dávkou přísady
a pevností v tlaku jsou v počátečních fázích podobné. U dlouhodobějších pevností na (Obr. 7), v případě
malt s HPG, ve vyšších dávkách s rostoucí dávkou roste pevnost v tahu za ohybu avšak klesá pevnost
v tlaku. Tento jev pozoroval i H. Loam [12] na vzorcích betonu. CMHPG vykazuje rostoucí tendenci
v obou případech. Nárůst pevností s přídavkem HPG není plně v souladu s literaturou [7, 11], ve které
byly použity jiné poměry směsí a malty byly připravovány se stejnou zpracovatelností.

Z těchto výsledků vyplývá, že přídavek derivátů gumy guar příznivě ovlivňuje počáteční pevnosti
vápenné malty a z dlouhodobého hlediska maltu, především v případě pevnosti v tahu za ohybu, která je
pro malty a omítky důležitější, neomezují.

Průběh karbonatace v maltě
V grafu na (Obr. 8) jsou zobrazeny křivky znázorňující průběh obsahu Ca(OH)

2

ve vybraných vzorcích
v závislosti na čase a v (Tab. 1) jsou následně uvedeny veškeré zjištěné hodnoty.

Tab. 1 Zjištěné hodnoty Ca(OH)
2

získané měřením na na vybraných vzorcích malty v průběhu 1 roka

R
E

F

H
P

G
0,

5

H
P

G
1

H
P

G
2,

5

H
P

G
5

H
P

G
10

C
M

H
P

G
0,

5

C
M

H
P

G
1

C
M

H
P

G
2,

5

C
M

H
P

G
5

C
M

H
P

G
10

G
0,

5

G
1

G
2,

5

G
5

G
10

volná voda [%̃] 7d 1,1 0,1 0,2 3,4 3,9 0,3 0,3 0,2 0,2 0,7 1,1 1,3 5,1 0,3 4,7 8,6
Ca(OH)

2

[%̃] 7d 17,5 17,8 18,5 17,6 17,3 16,8 17,3 17,1 18,0 18,1 16,4 17,1 16,9 17,4 16,1 15,8
CaCO

3

[%̃] 7d 4,0 3,5 4,0 2,6 2,8 5,5 4,4 4,9 3,8 3,0 4,8 3,0 2,6 3,4 3,0 3,6
Ca(OH)

2

[%̃] 28d 12,9 14,5 13,6 14,3 14,0 12,1 13,6 13,4 13,5 13,8 12,0 15,0 12,7 14,4 12,4 12,2
CaCO

3

[%̃] 28d 10,2 8,4 9,9 8,1 9,2 10,9 8,6 8,8 9,4 9,3 12,3 7,7 10,7 8,8 10,7 10,5
Ca(OH)

2

[%̃] 90d 9,2 9,9 13,7 10,9 14,1 9,0 11,5 8,8 11,0 8,0 15,0 13,7 9,2 8,8 8,7 8,8
CaCO

3

[%̃] 90d 13,8 13,9 9,6 12,6 8,7 15,0 11,0 14,4 11,4 16,1 8,3 9,3 15,5 15,2 15,9 16,3
Ca(OH)

2

[%̃] 180d 8,9 4,3 12,7 5,5 13,9 7,1 9,1 8,9 10,1 7,0 10,1 – – – – –
CaCO

3

[%̃] 180d 14,7 20,8 9,7 19,5 9,2 17,3 14,9 16,2 13,2 14,6 13,4 – – – – –
Ca(OH)

2

[%̃] 365d 8,5 3,3 13,2 4,9 12,3 6,1 5,4 9,4 4,4 4,7 9,5 – – – – –
CaCO

3

[%̃] 365d 14,5 22,0 10,0 20,3 11,6 12,8 19,5 13,8 20,6 20,0 11,4 – – – – –
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V počátečních fázích se obsah Ca(OH)
2

zásadněji neliší a i jeho pokles je pro všechny vzorky obdobný.
Po 90 dnech jsou již patrné značné rozdíly mezi jednotlivými maltami, které se následně ještě prohlubují.
HPG v dávce 1 a 5‰ výrazně zpomaluje průběh karbonatace a obsah hydroxidu vápenatého se již
od 90. dne výrazněji nemění. Naopak HPG v dávce 10 ‰ karbonatuje obdobně jako referenční malta
a z dlouhodobého hlediska dosahuje vyššího stupně karbonatace obdobně jako CMHPG v dávce 5‰.
Malty s nižší i vyšší dávkou CMHPG dosahují podobných výsledků jako malta referenční. Pro přesnější
zjištění vlivů přísad na karbonataci by bylo třeba provést více dalších měření, aby se mohly potvrdit
přednesené závěry. Můžeme však říct, že přídavek derivátu gumy guar mírně zpomaluje karbonataci, což
je výraznější v případě HPG.

4 ZÁVĚR
Byl zkoumán vliv přídavku gumy guar a jejích dvou derivátů na vlastnosti vápenných malt v čerstvém
i zatvrdlém stavu. Čistá guma guar výrazněji neovlivňovala žádnou ze sledovaných vlastností a proto bylo
od jejího sledování v případě dlouhodobých pevností upuštěno. Oba deriváty guarové gumy působily jako
zahušťující přísady s obdobným efektem v závislosti na dávce. Přídavek HPG navíc výrazně provzdušňoval
čerstvou maltu a ve vyšších dávkách také dosahoval výrazně vyšších hodnot retence vody v maltě.
Přídavkem obou přísad bylo dosaženo zlepšení počátečních pevností malty. Pevnosti malt s přísadou
byly i z dlouhodobého hlediska vyšší než v případě malty referenční. V případě HPG mezi sebou plně
nekorespondují dlouhodobé pevnosti v tlaku a tahu za ohybu, kdy s rostoucí dávkou přísady roste i pevnost
v tahu za ohybu, avšak pevnost v tlaku mírně klesne. Přísady ve většině případů mírně zpomalují průběh
karbonatační reakce avšak vzhledem k výsledkům pevností toto není překážkou pro jejich použití. Pro
použití do vápenných malt a omítek se jako nevhodná, neúčinná ukázala být guma guar v čisté formě když
zásadně neovlivnila vlastnosti malty s ní připravené. HPG se jeví jako velmi vhodná přísada především pro
dosažení vysoké retence vody v maltě a také pro přípravu sanačních omítek díky své provzdušňující funkci.
CMHPG lze vhodně využít pro zlepšení zpracovatelnosti malty bez výraznějšího nárůstu provzdušnění
malty a také nižším ovlivněním průběhu karbonatace.
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Obrázky

Obr. 1 Vliv dávky přísady na zpracovatelnost a obsah vzduchu v čerstvé maltě.
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Obr. 2 Závislost retence vody v čertvé maltě na dávce přísady.

Obr. 3 Objemová hmotnost vzorků po 90 dnech zrání.

Obr. 4 Pevnost v tahu za ohybu po 7, 28 a 90 dnech v závislosti na dávce přísady.
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Obr. 5 Pevnost v tlaku po 7, 28 a 90 dnech v závislosti na dávce přísady.

Obr. 6 Pevnost v tahu za ohybu po 180 a 365 dnech v závislosti na dávce přísady.

Obr. 7 Pevnost v tlaku po 180 a 365 dnech v závislosti na dávce přísady.
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Obr. 8 Množství Ca(OH)
2

ve vzorku v závslosti na čase.
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OVEROVANIE VYBRANÝCH VLASTNOSTÍ
BETÓNOVÝCH KOMPOZITOV NA BÁZE

PENOVÝCH PLASTOV

PROPERTIES VERIFICATION OF CONCRETE COMPOSITES BASED
ON FOAM PLASTICS

Andrea Daubnerová*,1, Stanislav Unčík1

Abstrakt
Stavebný priemysel patrí k celosvetovo najväčším tvorcom odpadov. Jeho produkcia tvorí cca 35 % z cel-
kovej tvorby odpadov. Momentálnou snahou tohto odvetvia je hľadať druhotné využitie priemyselne
vyprodukovaných odpadov. Potenciálnym sa ukazuje využitie odpadov pri výrobe betónov a mált. V expe-
rimente boli sledované vybrané vlastnosti ľahkých betónov s použitím recyklovaných penových plastov
(EVA, káblové izolanty) a organického spojiva – lepidla (Conipur 360). Spolu bolo vyrobených 5 zámesí
s rozdielnymi pomermi plnív (1:0, 3:1, 1:1, 1:3 a 0:1). Na vyrobených vzorkách bola meraná objemová
hmotnosť, súčiniteľ tepelnej vodivosti a napätie pri sledovanej deformácii.

Klíčová slova
Conipur 360, recyklované plasty, EVA, káblové izolanty

Abstract
Building industry is one of the biggest waste producer. The production accounts for about 35 % of total
waste production. The current effort of this industry is to seek the secondary use of industrially produced
waste. Potential is the use of waste in the production of concrete and mortar. The experiment monitors
selected properties of lightweight concretes, with use recycled foam plastics (EVA, cable insulators) and
organic based binder – glue (Conipur 360). 5 mixtures were made at all, with different ratios of foam
plastics as a filler (ratios 1:0, 3:1, 1:1, 1:3. 0:1). On the produced samples were measured bulk density,
thermal conductivity and tension at defined deformation.

Keywords
Conipur 360, recycled plastics, EVA, cable insulator
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1 ÚVOD
Stavebníctvo je najväčším tvorcom odpadov, tvorí 1/3 z celkového množstva vyprodukovaného odpadu
v priemysle [1]. Na území SR bolo vyprodukovaných v roku 2015 10,5 mil. ton odpadov [6]. Z tohto
dôvodu sa kladie zvýšená pozornosť na druhotné spracovanie odpadov v stavebníctve. Druhotné materiály
nedosahujú rovnaké parametre vlastností, sú často využívané ako súčasť betónov a mált – ako plnivo.

2 POUŽITÉ MATERIÁLY

EVA plast
EVA plast (etyl-vinyl acetát) je kopolymér etylénu a vinyl acetátu [2]. Z hľadiska vlastností patrí EVA plast
k elastomérnym materiálom, podľa normy STN 640001 je zaradený medzi syntetické makromolekulové látky.
Je odolný voči nárazom, korózii, na rozdiel od polystyrénu nie je karcinogénny, má dobré tepelno-izolačné
vlastnosti [4].

EVA plast (Obr.1) má dve formy – perličkovú a penovú. Perličková forma je využívaná v medicíne,
penová forma má využitie v priemysle – na výrobu detských hračiek, športových pomôcok, módnych
doplnkov, ako tlmič nárazov. V stavebníctve je využívaná na výrobu bezpečnostných fólií a cestných
panelov.

Izolanty elektrických káblov
Recyklát káblových izolantov (Obr. 2) bol vytvorený odstránením kovových častí z elektrických káblov.
Týmto spracovaním došlo k odseparovaniu PVC obalu, ktorý má dobré tepelno-izolačné vlastnosti, je
odolný voči vode, korózii, poveternostným vplyvom a chemikáliám.

Conipur 360
Lepidlo Conipur 360 bolo vo výskume použité ako náhrada bežne používaného cementu. Jedná sa o pevné
lepidlo využívané najmä v priemysle. Známe je pod skratkou MDI (metylén-difenyl-diizokianát). Je
vyrábané v troch izoméroch. Výrobca neodporúča riedenie lepidla vodou.

3 VÝROBA VZORIEK
V experimente bolo vyrobených 5 rôznych zámesí – 2 zámesi s použitím len jedného druhu plniva (100 %
EVA, 100% káblové izolanty) a 3 zámesi s rozdielnymi pomermi plnív, v pomeroch 3:1, 1:1 a 1:3. Vo
vyrobených zámesiach bola použitá konštantná dávka spojiva (0,2 l). Z každej zámesi bolo vyrobených 6
vzoriek s rozmermi 100x100x100 mm. Vyrobené vzorky boli odformované po 24 hodinách. Všetky vyrobené
zámesi sú zaznamenané v (Tab.1).

Tab. 1 Prehľad zámesí
Označenie Plnivo Plnivo Spojivo

EVA plast Káblové izolanty Conipur 360
V1 4,0 0,0 0,2
V2 3,0 1,0 0,2
V3 2,0 2,0 0,2
V4 1,0 3,0 0,2
V5 0,0 4,0 0,2

4 MERANIA

Objemová hmotnosť
Z dôvodu potreby určenia objemových hmotností vyrobených vzoriek boli odmerané rozmery vzoriek
pomocou posuvného meradla a odvážené hmotnosti vzoriek na laboratórnych váhach. Následne sa objemová
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hmotnosť určila zo vzťahu:
⇢
V

= m/V (1)

kde
⇢
V

je objemová hmotnosť vzorky v kg/m3,
m je hmotnosť vzorky v kg,
V je objem vzorky v m3 [3].

Súčiniteľ tepelnej vodivosti
Vzorky boli po odformovaní uložené do vlhkého prostredia – s relatívnou vlhkosťou vyššou ako 90%.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti bol meraný pomocou prístroja ISOMET 2114. Prístroj je schopný súčasne
merať súčiniteľ tepelnej vodivosti, súčiniteľ teplotnej vodivosti, mernú objemovú kapacitu [5]. Vyhodnotený
bol len súčiniteľ tepelnej vodivosti.

Napätie pri stanovenej deformácii
Pri meraní pevnosti v tlaku ľahkých betónov s použitím penových plastov ako plniva nie je možné
jednoznačne odmerať pevnosť v tlaku, nakoľko nenastáva krehký lom. Z tohto dôvodu bolo sledované
napätie pri stanovenej deformácii. Za hraničnú hodnotu deformácie sa na základe predošlých meraní určila
10 % deformácia. Napätie bolo merané pomocou hydraulického lisu na vzorkách 100x100x100 mm, pri 2,5;
5; 7,5 a 10% deformácii. Vzorky boli uložené do lisu kolmo na smer plnenia foriem.

5 VÝSLEDKY

Objemová hmotnosť
Namerané hodnoty objemových hmotností zámesí určených na základe postupu uvedeného v kapitole 4 sú
uvedené na (Obr. 4).

Tab. 2 Vstupné údaje pre určenie objemových hmotností
Označenie Hmotnosť [g] Rozmery [mm]

V1 211,68 98,95 99,81 100,82
V2 295,48 99,05 99,23 100,41
V3 389,05 99,24 99,97 100,60
V4 470,28 100,41 100,62 100,37
V5 563,02 100,83 100,53 99,42

Súčiniteľ tepelnej vodivosti
Namerané hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti jednotlivých zámesí sú zaznamenané na (Obr. 4).

Napätie pri stanovenej deformácii
Namerané hodnoty napätí sú uvedené na (Obr. 5).

6 ZÁVER
• Objemová hmotnosť vzoriek sa zvyšovala so zvyšujúcim sa množstvom káblových izolantov ako

plniva (210 – 560 kg/m3),

• súčiniteľ tepelnej vodivosti sa zvyšoval so zvyšujúcim sa množstvom káblových izolantov (0,0705 –
0,1035 W/m·K),

• najvyššiu hodnotu napätia zaznamenala zámes s plnivom zo 100 % káblových izolantov (0,41 MPa),

• najväčší potenciál pre využitie ako ľahký betón zaznamenala zámes s plnivom zo 100 % EVA plastu.
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Obrázky

Obr. 1 Recyklár EVA plastu

Obr. 2 Recyklát káblových izolantov
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Obr. 3 Graf objemových hmotností zámesí

Obr. 4 Graf súčiniteľa tepelnej vodivosti

Obr. 5 Graf napätia pri stanovenej deformácii
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OVERENIE POUŽITIA ORGANICKÉHO SPOJIVA
V POLYMÉRBETÓNE NA BÁZE

RECYKLOVANÉHO EVA PLASTU

VERIFICATION OF THE USE OF ORGANIC BINDER IN
POLYMER-CONCRETE BASED ON RECYCLED EVA PLASTIC

Janette Dragomirová*,1, Stanislav Unčík2

Abstrakt
Experiment má za výsledok overenie možnosti použitia organického spojiva a stanovenia dávky spojiva
v polymérbetóne spolu s organickým plnivom Etyl Vinyl Acetate - recyklovaný EVA plast. Taktiež možnosť
zriedenia spojiva s vodou a následný dopad riedenia spojiva na vybrané skúšky vlastností polymérov.
Na základe výsledkov vybraných skúšok sa porovnávajú výhody a nevýhody pre použitie organického
spojiva ako spojiva v tepelne izolačnom polymérbetóne a výhody a nevýhody zriedenia spojiva s vodou.
Očakáva sa, že pri nižšej dávke organického spojiva môžeme zabrániť v zvyšovaní nárastu objemu vzoriek
organických kompozitov. Pri 100 % dávke spojiva sa nárast objemu vzorky organického kompozitu zvýši
približne o 100%. Pri 40% dávke spojiva však už nedochádza k zvyšovaniu nárastu objemu vzoriek
organických kompozitov. Voľba dávky spojiva taktiež výrazne ovplyvňuje aj pevnostné charakteristiky
vzoriek organických kompozitov. Tiež sa očakáva, že zriedenie spojiva nebude mať žiadny výrazný vplyv
na hlavné vlastnosti tepelnoizolačných organických kompozitov vyrobených z recyklovaného EVA plastu.
Takmer všetky výsledky skúšok vybraných vlastností vzoriek týchto kompozitov predstavujú maximálne
1% rozdiely. Riedenie spojiva ovplyvňuje jedine pevnostné charakteristiky vzoriek. Či pozitývne alebo
negatívne to je ovplyvnené v závislosti od pomeru zriedenia spojiva. Pri skúškach platí tvrednie, že čím je
spojivo viac zriedené tým je potrebné menšie napätie na dosiahnutie požadovanej deformácie vzoriek.

Klíčová slova
EVA, Polymérbetón, Organické spojivo

Abstract
The experiment has the effect of verifying the possibility of using an organic adhesive and determining the
binder dosage in polymer concrete, in conjunction with organic filler Ethyl Vinyl Acetate - recycled EVA
plastic. Also the possibility of dilution of the binder with water and the subsequent impact of the binder
dilution on the selected properties of the polymers. Following the results of selected tests, are compared
benefits and disadvantages for using organic binder like a binder in heat insulating polymer concrete and
benefits and disadvantages of dilution of the binder with water. Expectation that with lower dosage of
organic binder we can prevent the composite from increasing of volume, have been proven. At a 100%
binder dose, the volume of the composite sample is increased by approximately 100%. At 40% binder
dose, the volume of the composite sample will not increase anymore. Also expectations, that dilution of
the binder will have not influence on the main properties heat-insulating composites made with EVA
plastic recyclate, have been proven. In almost all of the results of the tests of selected properties of the
composites samples there are 1% differences maximally. Only in the case tension characteristics, the
dilution of the binder has a negative decreasing effect.
*usarjdra@savba.sk
1Slovenská akadémia vied, Ústav stavebníctva a architektúry, Oddelenie hmôt a reológie, Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava
45, Slovenská republika

2Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra materiálového inžinierstva, Radlinského 2766/11,
810 05 Bratislava, Slovenská republika
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1 ÚVOD
Hlavná téma celosvetového úsilia o recykláciu plastového odpadu vyvolala myšlienku používania recyklova-
teľných plastov aj v stavebníctve. To je možné z dôvodu ich priaznivých tepelno- technických vlastností.
Niektoré plasty boli predtým použité iba ako komponenty, napríklad tepelná izolácia, vyrovnávacia vrstva
podlahy alebo hydroizolácia. Existuje mnoho spôsobov opätovného použitia týchto materiálov. Tu bude
uvedený spôsob recyklácie plastového odpadu z topánok alebo penových hračiek - Etyl vinyl acetát, ďalej
len EVA.

2 PROBLEMATIKA A CIELE EXPERIMENTU
EVA plastový odpad je recyklovaný a opätovne používaný napríklad pri výrobe fotovoltiky [1]. Existuje
tiež možnosť použitia v biomedicíne, pretože EVA recyklát je vodotesný, antibakteriálny a chemicky
stabilný materiál [2]. V stavebníctve už EVA našla použitie ako vyrovnávacia vrstva podlahovej konštrukcie
vďaka jej vysokej kročajovej nepriezvučnosti. Tento experiment by mal vyzdvihnúť tento materiál, aby
bol samostatným prvkom zabezpečenia izolačných vlastností konštrukcií.

V tomto experimente bolo použité organické lepidlo ako spojivo. Existuje množstvo dôvodov prečo sa
použilo organické spojivo. Po prvé, kvôli úsiliu o zníženie produkcie cementu spolu so znížením uvoľňovania
emisií CO

2

do atmosféry. Po druhé, pretože v spojení s EVA recyklátom zvyšuje pružnosť výsledných
materiálov a po tretie, pri použití organického spojiva je proces tuhnutia a tvrdnutia ukončený už po 24
hodinách.

Cieľom tohto experimentu je preukázať možnosť výroby polymérbetónu na báze organického spojiva
a následné preukázanie možnosti zriedenia organického spojiva s vodou, bez degradačných účinkov na
tepelno- technické vlastnosti materiálu, hlavne z ekonomických dôvodov.

3 POUŽITÉ MATERIÁLY A METÓDY ICH SPRACOVANIA
A SKÚŠANIA

Materiály
Ako plnivo bol použitý EVA recyklát pochádza práve z recyklácie v obuvníckom priemysle, a teda
predrvením vnútorných vrstiev a podrážok obuvi. Pre tento experiment bola použitá frakcia, ktorá
zodpovedá veľkosti 4/8 mm. Špecifikácie plniva sú:

• výborná anti-bakterialita,

• žiadna toxickosť,

• žiaden neznečisťujúci životné prostredie,

• vysoká chemická stabilita,

• vysoká odolnosť voči starnutiu,

• vysoká odolnosť voči ozónu,

• vysoká odolnosť voči vode,

• výborná tepelno-izolačná schopnosť,

• dlhodobá schopnosť udržiavania konštantnej teploty,

• dlhodobá odolnosť voči prudkému slnku a extrémnemu chladu.

921



Juniorstav 2018

Tab. 1 Tepelno-technické vlastnosti recyklovaného EVA plastu
Tepelné zmeny EVA plastu Teplota [

�
C]

Bod varu 170,6
Bod tavenia 99,0

Bod vzplanutia 68,2
Teplota zmeny na taveninu 230 - 250

Úlohu spojiva v tomto experimente zabezpečuje pevné priemyselné lepidlo Metylén-difenyl-diizokianát
(MDI) s obchodným menom Conipur 360. Výrobca poskytuje toto lepidlo v troch izoméroch 2,2� MDI,
2,4’ MDI a 4,4’ MDI. Izomér použitý v tomto experimente je 4,4’ MDI.

Výrobca tohto priemyselného lepidla upozorňuje, že lepidlo nie je odporúčané riediť vodou kvôli
možnej degradácii procesu tuhnutia a tvrdnutia spojiva a následne degradácii pevností výsledných vzoriek.
Odporúča iba navlhčenie plniva aby sa táto reakcia urýchlila. Avšak je všeobecne známe, že v prípade
ľahkých betónoch sa neuvažuje s vysokými pevnosťami materiálu. Tento fakt sa teda v tomto experimente
zanedbal, práve z ekonomických dôvodov. Testovalo sa teda či je možné toto spojivo zriediť vodou a do
akého pomeru bez ovplyvnenia významných tepelno-technických vlastností.

Metódy aspracovania a skúšania
Pri predchádzajúcich pokusoch s použitím organického spojiva sa zistilo, že pri niektorých plastových
plnivách dochádza k objemovej expanzii kompozitu. Všetky vzorky zámesí boli sledované na nárast objemu
kompozitu vzhľadom k pôvodnej výške plnenia a vzhľadom k dávke spojiva v kompozite. Použité na to
boli priehľadné nádoby, v ktorých sa dala expanzia prehľadne sledovať. Výsledné hodnoty sa určili na
základe rozdielu výšok v čase plnenia a po úplnom zatvrdnutí vzoriek.

�h = h
2

� h
1

(1)

kde:
�h rozdiel výšok [mm],
h
1

výška vzorky v čase naplnenia [mm],
h
2

výška vzorky po úplnom zatvrdnutí [mm].

Objemová hmotnosť bola stanovená na základe ich nameraných rozmerov pomocou digitálnej posuvnej
stupnice a ich hmotnosti váženej na laboratórnej stupnici KERN572 s presnosťou 0, 01[g]. Výsledná
hodnota sa vypočíta zo vzťahu:

⇢
v

=
m

V
(2)

kde:
⇢
v

objemová hmotnosť [kg/m3],
m hmotnosť vzorky [kg],
V objem vzorky [m3].

Rozmery sa merali v polovici dĺžok strán vzoriek a na koncoch strán vzoriek, 1 cm od okraja [4].
Tepelno-technické charakteristiky vzoriek sa merali pomocou prístroja ISOMET 2114. Prietok tepla vo

vzorke je generovaný rozptýleným elektrickým výkonom v sonde rezistora, ktorý je s tepelným vedením
spojený s testovanou vzorkou [5]. ISOMET 2114 zaznamenáva:

• koeficientu tepelnej vodivosti � [W/(m ·K)],

• súčiniteľ tepelnej difúzie a · 106 [m2/s],

• mernú tepelnú kapacitu c · ⇢ · 10�6 [J/(m3 ·K)],

• teplotu T [�C].

Tento nástroj má vysokú kapacitu internej pamäte pre zaznamenávanie výsledkov. Je vybavený dvoma
voliteľnými typmi meracích sond [5]:

• ihlové sondy na mäkké materiály,
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• povrchové sondy na tvrdé materiály (použité v tomto experimente).

Pokiaľ ide o pevnostné charakteristiky, na každej vzorke sa merali namáhania pri štyroch stupňoch
deformácie 2,5 %, 5 %, 7,5 % a 10 %. Každá zo vzoriek bola vložená do lisu kolmo na stranu plnenia formy.
Následne sa vzorky stláčali až do dosiahnutia každého stupňa deformácie. Odčítali sa hodnoty tlakovej
sily pri príslušných deformáciách. [4] Napätie potom bolo definované:

f
c

=
F

A
(3)

kde:
f
c

napätie [N/mm2],
F tlaková sila [N],
A plocha vzorky [mm2].

4 MERANIE A VÝSLEDKY
Všetky zámesi vzoriek boli vyrábané a dávkované objemovo. Výsledky meraní sú uvedené v (Tab. 2), (Tab.
3), (Tab. 4), (Tab. 5) a (Tab. 6). Grafické znázornenia výsledkov sú uvedené v (Obr. 7), (Obr. 8), (Obr. 9)
a (Obr. 10).

Tab. 2 Zloženie zámesí vzoriek s rôznou dávkou množstva spojiva k plnivu
Vzorka Plnivo [l] Spojivo [l]

E1 4,0 0,5
E2 4,0 0,4
E3 4,0 0,3
E4 4,0 0,2

Tab. 3 Nárast objemu vzoriek s rôznou dávkou množstva spojiva k plnivu
Vzorka h1[mm] h2[mm] �h[mm] �h[%]

E1 90 182,18 92,18 102
E2 90 142,07 52,07 58
E3 90 106,93 16,93 19
E4 90 90,00 0,00 0

Pre riedenie spojiva vodou a merania ostatných vlastností bola použitá referenčná vzorka E4, pretože
dosahuje nulovú hodnotu nárastu objemu a teda aj možnosť vytvorenia normovej vzorky. Vzorka je ďalej
označená ako Z1 čo je priemerná hodnota z meraní 3 vzoriek z jednej a tej istej zámesi. To platí aj pre
všetky ostatné vzorky označené písmenom Z.

Výnimkou sú výsledky súčiniteľa tepelnej vodivosti kde výsledná hodnota pozostáva z priemeru 15
meraní, keďže prístroj IZOMET 2114 naraz vyhotoví 5 meraní na jednej vzorke.

Tab. 4 Zloženie zámesí vzoriek v závislosti od pomeru zriedenia spojiva
Vzorka Plnivo Spojivo Voda Roztok

[l] [l] [l] spojiva [l]

Z1 4,0 0,20 0,00 0
Z2 4,0 0,19 0,01 5
Z3 4,0 0,18 0,02 10
Z4 4,0 0,17 0,03 15
Z5 4,0 0,16 0,04 20
Z6 4,0 0,15 0,05 25
Z7 4,0 0,14 0,06 30
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Tab. 5 Objemová hmotnosť a koeficient tepelnej vodivosti vzoriek v závislosti od pomeru zriedenia spojiva
Vzorka Hmotnosť Rozmer Obj. Koef. tepelnej
Vzorka [g] a1[mm] a2[mm] a3[mm] hmot. ⇢[kg/m3

] vodivosti �[W/(m ·K)]

Z1 211,68 98,95 99,81 100,07 213 0
Z2 211,04 99,38 99,67 101,16 211 5
Z3 204,19 99,46 98,65 95,93 217 10
Z4 196,51 99,06 99,38 101,51 197 15
Z5 207,01 99,97 101,44 101,23 202 20
Z6 201,56 99,78 99,49 100,70 202 25
Z7 200,52 99,28 99,81 100,88 201 30

Tab. 6 Závislosť deformácie a napätia v závislosti od pomeru zriedenia spojiva
Vzorka Napätie pri 2,5 Napätie pri 5 % Napätie pri 7,5 % Napätie pri 10 %

deformácii [%] deformácii [%] deformácii [%] deformácii [%]

Z1 2,22 2,40 2,54 2,64
Z2 2,22 2,40 2,51 2,60
Z3 2,15 2,36 2,49 2,59
Z4 2,14 2,27 2,37 2,46
Z5 2,17 2,29 2,40 2,49
Z6 2,14 2,27 2,35 2,46
Z7 2,14 2,28 2,39 2,46

5 DISKUSIA
Nárast objemu vzorky závisí od dávky spojiva. K úplnému obaleniu zŕn dochádza už pri dávke 0,2 l spojiva
na dávku 4 l plniva. Nárast objemu tohto materiálu však nemusí byť nevýhodou. Takýto materiál môže
byť vhodným základom pre skúmanie zvukovo- izolačných vlastností.

Ďalej skúšaný materiál so zriedeným spojivom dosahuje len veľmi nízke objemové hmotnosti pohybujúce
sa okolo 200 kg/m3 čo zaručuje jeho predpoklad k výhodným tepelno- technickým vlastnostiam, ktoré
sa nakoniec aj potvrdili. V priemere koeficient tepelnej vodivosti dosahuje hodnotu 0,068W/(m ·K).
V porovnaní s polystyrénom táto hodnota nie je najnižšia, avšak pri využití všetkých predpokladov tohto
materiálu môže byť použitie v konštrukcii práve takéhoto materiálu väčšou výhodou.

Čo sa týka pevnostných charakteristík, ako bolo už v úvode spomenuté takýto materiál nedosahuje
vysoké pevnosti, avšak použitie organického spojiva odstraňuje krehkosť materiálu a zachováva jeho vysokú
elasticitu. Výsledky sa pohybujú okolo hodnôt 0,20 N/mm2 - 0,25 N/mm2. Riedenie spojiva vodou, iba
v prípade pevnostných charakteristík, mierne degraduje tieto vlastnosti výsledného materiálu.

6 ZÁVER
V tomto článku bola spracovaná metodika overenia použitia priemyselného lepidla ako spojiva do polymé-
rbetónov. Výsledky meraní preukázali že organické spojivo a teda priemyselné lepidlo CONIPUR 360 je
možné kombinovať s plnivom EVA (ethyl vinil acetate) recyklátom na báze plastu a vytvoriť tak organický
kompozit (polymérbetón) na báze plastu. Taktiež je preukázané, že riedenie takého spojiva s vodou nemá
vplyv na tepelno- technické vlastnosti polymérbetónov a teda, že ekonomickú náročnosť spojiva je možné
znížiť, avšak maximálne o 30 %. Tieto materiály môžu nájsť použitie ako súčasti konštrukcií na ktoré nie sú
kladené nároky na nosnosť konštrukčných prvkov, napríklad ako deliace priečky alebo súčasť sendvičových
stien, kde je možné plne využiť ich tepelnoizolačné vlastnosti. Dosiahnuté výsledky z tohto experimentu
sú podkladom pre ďalší výskum týchto materiálov, hlavne pre výskum zvukovo izolačných polymérbetónv.
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Obr. 4 Nárast objemu vzoriek

Obr. 5 ISOMET 2114 s plošnou sondou Obr. 6 Pevnostná skúška vzorky
polymérbetónu

Obr. 7 Graf nárastu objemu vzoriek vplyvom rôznej dávky spojiva
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Obr. 8 Graf objemovej hmotnosti vzoriek v závislosti od pomeru riedenia spojiva

Obr. 9 Graf tepelnej vodivosti vzoriek v závislosti od pomeru riedenia spojiva

Obr. 10 Graf napätí vzoriek v závislosti od veľkosti deformácie a od pomeru riedenia spojiva
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ZPĚTNÉ VYUŽITÍ ZEMIN Z VÝKOPOVÝCH
PRACÍ VE STABILIZOVANÉ A ZTEKUCENÉ

FORMĚ

REUSE OF SOIL FROM EXCAVATION WORKS IN STABILIZED AND
FLOWABLE FORM

Magdaléna Kociánová*,1

Abstrakt
Příspěvek popisuje možnost ztekucení zemin z výkopových prací, které lze zpětně použít ve ztekucené
formě. V rámci výkopových prací vzniká velké množství zemin, které díky tomu, že nesplňují požadované
vlastnosti pro jejich zpětné použití v konstrukci, často končí na skládkách. Z geotechnického hlediska lze
konstatovat, že obecně nelze získat zeminu, která bude splňovat požadavky na konstrukci bez jakékoliv
úpravy. V praxi existuje řada technologií pro úpravu zemin. Při výběru technologie je vždy nutné si
uvědomit, k jakému účelu bude zemina sloužit a kde bude v konstrukci použita. Z těchto důvodů bylo
snahou najít způsob úpravy zemin tak, aby bylo možné jejich zpětné použití v konstrukci. Na základě
výzkumných prací tak vznikl nový druh ztekucených zálivek. Tyto zálivky by bylo možné použít jako výplň
pro inženýrské sítě. Výhodou zálivek je snížení cenových nákladů na technologii provádění a využití zemin,
které by jinak skončily na skládce. Předpokladem zpětného použití zemin je jejich stabilizace pomocí
vhodných stabilizačních přísad, které zvyšují pevnost směsi a dále použití vhodných plastifikačních přísad,
které směs ztekutí. Volbou optimálního druhu a množství pojiva či dalších přísad lze získat ztekucenou
směs, která vyplní i ty nejhůře přístupné prostory inženýrských staveb.

Klíčová slova
Zemina, vápno, cement, stabilizace, plastifikační přísada, ztekucená zálivka

Abstract
Paper describes the possibility of liquefaction of soil from the excavation works, which can be reused
in flowable form. Based on the research work it has developed a new kind of flowable fills. These grouts
could be used as a filler for utility networks. The advantage of grouts is the reduction of cost of the
technology implementation and use of soils that would otherwise end up in the landfill. Prerequisite for soil
reuse is their stabilization by suitable stabilizing additives which increase the strength of the mixture and
further the use of suitable plasticizing additives that liquefied the mixture. By selection of the optimum
type and amount of binders or the other additives can be obtained flowable fill that fills even the worst
accessible areas of engineering structures.

Keywords
Soil, lime, cement, stabilization, plasticizing additives, flowable fill
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1 ÚVOD
Úprava zemin z výkopových prací má již dlouhou historii a provádí se především z toho důvodu, aby bylo
dosaženo zlepšení jejich vlastností. Existuje spousta lokalit, ve kterých se nachází zeminy, jež se nedají
zpětně využít. Tyto zeminy pak často končí na skládkách. Na povrchu terénu lze podle nynější vyhlášky
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ze stavebních odpadů využívat pouze
vytěžené zeminy a hlušiny a upravené odpady v podobě recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu
nebo stavební a demoliční odpady, ze kterých byly odstraněny nebezpečné složky a lze z nich odebrat
vzorek určený ke zkouškám [1, 2]. Z geotechnického hlediska lze tedy konstatovat, že obecně nelze získat
zeminu, která bude splňovat požadavky na konstrukci bez jakékoliv úpravy [3]. Z tohoto důvodu je snahou
najít optimální technologii či způsob, kterým by bylo provedeno upravení zeminy tak, aby mohla být
zpětně použita v konstrukci.

V praxi existuje řada technologií pro úpravu zemin. Při výběru technologie je vždy nutné si uvědomit,
k jakému účelu bude zemina sloužit a kde bude v konstrukci použita. Jedním z nejúčinnějšího způsobu
úpravy zemin je jejich stabilizace pomocí vhodných druhů pojiv [3, 4]. Úprava zemin pomocí pojiv není
mnohdy jednoduchá a to především z toho důvodu, že každá zemina má tendenci jinak reagovat s použitým
druhem pojiva. Reakce zemin spolu s různými druhy pojiv a jejich množstvím bude popsána dále v textu.

Dalším druhem úpravy zemin, v dnešní praxi nejrozšířenějším, je zhutnění a odvodnění zeminy. Tento
druh stabilizace si klade za cíl upravit především vlhkost zeminy a zlepšit její pevnosti. Tím se zvýší
odolnost zeminy proti měknutí [5]. Vliv vody v zemině způsobuje lepení půdních částic dohromady, což
znesnadňuje další zpracování zeminy. Další možností úpravy zeminy je změna granulometrie. Stabilizace
tak může být dosažena několika způsoby.

Mezi netradiční technologie úpravy zemin patří ztekucení. Jedná se o nový druh technologie úpravy
zemin, který není v nynější praxi zcela znám. V České Republice se jedná o dosud zcela nepoužívanou
metodu, v zahraničí je tato technologie popsána a realizována pouze výjimečně [6]. Možnost úpravy zemin
formou ztekucení pomocí vhodných ztekucujících přísad je dále uvedena v příspěvku.

2 POUŽITÉ MATERIÁLY
Před procesem úpravy zemin je důležité si nejprve z geotechnického hlediska zjistit proveditelnost úpravy
v daném místě. Z tohoto důvodu se před zahájením procesu návrhu provádí průzkum lokality. Cílem
průzkumu je seznámit se s vlastnostmi podloží, na kterém budou práce realizovány. Důležité je také znát
to, jaké bude zemina přenášet zatížení, a zda předpokládáme její vyhloubení v budoucnu. Z tohoto ohledu
se zálivky dělí na vyhloubitelné a nevyhloubitelné. To, jakým způsobem bude zemina ošetřena, částečně
specifikuje, o jaký druh úpravy se jedná. V rámci experimentu jsme se zabývali procesem stabilizace
a ztekucení zemin.

Zemina
Pro experimentální část byla použita jílovitá zemina (JZ) třídy F6 CL a písčitá zemina (PZ) třídy F3 MS.
Vzorek zeminy JZ byl odebrán z Brna-Bystrce a vzorek zeminy PZ byl odebrán z lokality pod Palackého
vrchem. Zatřídění zeminy bylo provedeno na základě laboratorních zkoušek (mez tekutosti, mez plasticity,
index plasticity, konzistence, třída zeminy) dle ČSN EN ISO 14688-1 a ČSN EN ISO 14688-2 [7,8]. Výsledky
vlastností zemin jsou uvedeny v (Tab. 1). Vzhledem k výsledkům zkoušek, bylo zjištěno, že bude potřeba
zeminu upravit. Úprava zemin byla provedena pomocí pojiv a ztekucujících přísad.

Stabilizační činidla
Pro zlepšení vlastností zemin se v nynější praxi nejčastěji používá vápno a cement. Při stabilizaci zemin
pomocí pojiv je důležité brát v úvahu především vlhkost zeminy a index plasticity (I

P

). Z těchto
parametrů je možné navrhnout optimální množství pojiv. Rozhodnutí o tom, jaké pojivo bude použito,
záleží na výsledcích laboratorních rozborů zemin. Každý typ pojiva je nutné s upravovanou zeminou
vyzkoušet [9].
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Tab. 1 Výsledky rozboru zemin JZ a PZ.
Charakteristika Jednotka JZ PZ
Vlhkost [%] 12,54 12,70
Mez tekutosti [%] 39,78 27,90
Mez plasticity [%] 21,20 23,40
Index plasticity - 13,58 6,40
Stupeň konzistence - 1,90 -
Konzistence - tvrdá -
Třída - F6 Cl F3 MS

Podle Bella [9] je obecně vhodné použít:

• vápno (3 – 9 %), pokud I
P

> 10 a obsah jílovitých částic f > 10 %,

• cement (3 – 10 %), pokud I
P

 10 a f < 20 %,

• kombinace vápno, cement (3 – 10%), pokud 10 < I
P

< 20 a f < 10 %.

Na základě těchto parametrů bylo použito nehašené vápno ze společnosti Kotouč Štramberk, s.r.o.
v množství 1,5%, 3% a portlandský směsný cement CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R od společnosti Čes-
komoravský cement, a.s. z Mokré v množství 4%. Tento cement obsahuje 21 – 35% příměsi vápence
a vysokopecní strusky. Oba druhy pojiv ochotně reagovaly s použitými zeminami.

Další přísady
V případě, že zemina obsahuje velké množství jílů a kalů může být dosaženo jejího ztekucení přídavkem
velkého množství vody. Tím ovšem může docházet ke snížení výsledných pevností. Pro zlepšení zpracovatel-
nosti, ztekucení a snížení množství vody zálivek byly proto použity plastifikační/ztekucující přísady. V rámci
experimentu byl použit VisCocrete–4088 a VisCocrete–21.

3 METODIKA PROVÁDĚNÝCH ZKOUŠEK
Pro zjištění vlastností zkoumaných směsí bylo potřeba provést odpovídající zkoušky. Zkoušky se prováděly
na navržených směsích složených z:

• jílovité zeminy (JZ), 1,5 % vápna (JZV),

• jílovité zemina (JZ), 3 % vápna (JZ3V),

• jílovité zeminy (JZ), 1,5 % vápna a 4 % cementu (JZVC),

• jílovité zeminy (JZ), 1,5 % vápna a 4 % cementu (JZVC) + 1 % VisCocrete–4088 (JZVCV4)

• jílovité zeminy (JZ), 1,5 % vápna a 4 % cementu (JZVC) + 1 % VisCocrete–21 (JZVCV2)

• písčité zeminy (PZ), 4 % cementu (PZC),

• písčité zeminy (PZ), 1,5 % vápna a 4 % cementu (PZVC),

• písčitá zeminy (PZ), 1,5 % vápna a 4 % cementu (PZVC) + 1 % VisCocrete–4088 (PZVCV4)

• jílovité zeminy (PZ), 1,5 % vápna a 4 % cementu (PZVC) + 1 % VisCocrete–21 (PZVCV2).

U písčité zeminy nebylo použito vápno, protože se zeminou reagovalo neochotně. Na směsích se
prováděla řada zkoušek, jak v čerstvém, tak v zatvrdlém stavu. V rámci příspěvku bude pojednáno
o sledování vlivu pojiv a plastifikačních/ztekucujících přísad na stabilizaci zemin, stanovení množství
záměsové vody a jejím vlivu na konzistenci. Konzistence směsi byla zkoušena pomocí Abrams kužele dle
ČSN EN 12350–8 [10]. Podle zkoušky se připraví kužel, podkladní deska a objímka. Kužel se postaví
na podkladní desku, přesně na kruh o průměru 200 mm, naplní se směsí a přebytek se odstraní pomocí stěrky.
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Následně se kužel plynulým pohybem zvedne a změří se průměr rozlitého koláče ve dvou na sebe kolmých
směrech. Po stanovení průměru rozlití se směs zařadí do třídy SF1 = 550 – 650 mm, SF2 = 660 – 750 mm
a SF3 = 760 – 850 mm. Mísení směsí bylo provedeno stavebním míchadlem.

4 VÝSLEDKY A DISKUZE
Na základě výzkumných prací bylo zjištěno, že již malý přídavek vápna (1,5%) měl vliv na změnu
vlastností zemin. Především se jednalo o snížení vlhkosti jílovité zeminy (JZ). Vlivem vlhkosti jsou zeminy,
obsahující větší množství jílovitých částic, těžko zpracovatelné pro hutnění. Přídavkem vápna lze ovšem
tyto vlastnosti zlepšit.

Při hodnocení 24 hodinového působení vápna na strukturu zemin bylo zjištěno, že došlo k výraznému
snížení vody potřebné pro zpracování směsí. Působení vápna na zeminu se projevilo hydratací

CaO + H
2

O = Ca(OH)
2

+ 15,5 kcal, (1)

odpařením určitého množství vody a chemickou reakcí tzv. flokulací (vločkováním) jílovitých částic.
Z dlouhodobého hlediska reagují jílovité částice obsažené v zemině s vápnem velice pomalu. Tyto změny
se projevují zlepšením geotechnických vlastností směsi (zvýšením pevnosti v prostém tlaku, stabilitou
směsi po saturaci, zvýšením odolnosti proti mrazu atd.) [9].

Ve srovnání účinku vápna a cementu na zeminu lze konstatovat, že cement ochotněji reagoval s písčitou
zeminou (PZ). V čerstvém stavu se cement projevoval jako účinný stabilizátor. Tento proces stabilizace
cementem byl pozorován u zeminy zejména tím, že snižoval sedimentaci částic při míchání směsi a jejím
odlití. Cement spolu se zeminou reagoval za vzniku hydratačních produktů (rozpustných gelů), které
postupem času krystalizovaly a vytvářely propletenou mřížku. Jelikož cement CEM II/B–M (S–LL) 32,5 R
obsahoval i malé množství volného vápna, byl hydratační proces a stabilizace podpořena i jeho přítomností.

Podle zkoušky rozlití se vzorek jílovité zeminy (JZ) s přídavkem 1,5% nehašeného vápna a vodním
součinitelem 0,48 zatřídil do třídy SF2, rozlití směsi bylo 710 mm. Hodnota rozlití směsi složené z jílovité
zeminy (JZ) a 3 % vápna dosahovala 695 mm. Třída rozlití směsi složené z jílovité zeminy a 3 % vápna je
SF2. Jílovitá zemina (JZ), ke které bylo přidáno 1,5% vápna a 4% cementu, dosahovala rozlití 680mm,
patří tak do třídy SF2 (Obr. 1). Do třídy SF1 se řadí i směs složená z písčité zeminy (PH) míchané spolu
s 4% cementu. Tato směs dosahovala rozlití 590 mm. Směs složená z písčité zeminy míchané spolu s 4%
cementu byla zatříděna do třídy SF2. Směs složena z písčité zeminy (PH), 1,5% vápna a 4% cementu
dosáhla rozlití 610 mm (Obr. 2). Patří tak do třídy SF1. Výsledky stanovení zkoušky rozlitím jsou uvedeny
na (Obr. 3). Obecně lze konstatovat, že přídavek pojiv mírně snižoval hodnotu rozlití směsi. Bylo to
způsobenou okamžitou reakcí pojiv s vodou.

Zvýšení hodnoty rozlití může být dosaženo mícháním vápna se zeminou 24 hodin před zpracováním
směsi s vodou nebo přídavkem plastifikačních či ztekucujících přísad. V rámci výzkumných prací byla
proto použita řada plastifikačních a ztekucujících přísad. V rámci příspěvku jsou uvedeny pouze dva druhy
plastifikačních přísad (VisCocrete–4088, VisCocrete–21). U těchto přísad, ve srovnání s ostatními, se
projevoval pozitivní vliv na snížení množství vodního součinitele a zvýšení hodnoty rozlití směsí. Účinek
plastifikačních a ztekucujících přísad na směsi je ovšem stále v procesu zkoumání. Předmětem dalšího vý-
zkumu proto bude ověřování a optimalizace několika dalších druhů a množství plastifikačních/ztekucujících
přísad spolu v kombinaci s různými druhy zemin a pojiv.

5 ZÁVĚR
Na základě laboratorních testů bylo zjištěno, že pomocí vhodné úpravy lze zeminy ošetřit tak, aby bylo
možné jejich zpětné využití v konstrukci. Zeminy vykopané v čerstvém stavu obsahují určitou vlhkost,
mají rozdílnou granulometrii, mohou obsahovat určité množství nežádoucích látek, které zapříčiňují jejímu
zpětnému použití v konstrukci. Z těchto důvodu je nutné zeminy ošetřit. V nynější praxi existuje řada
technologií, kterými lze tyto úpravy provést. Obecně lze konstatovat, že základem úpravy zemin, pro
jejich zpětné použití ve ztekucené formě, je jejich stabilizace. Pro stabilizaci použitých zemin (JZ, PZ) se
jako účinné projevilo použití stabilizační 1,5% nehašeného vápna a 4% cementu CEM II/B–M (S–LL)
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32,5 R. Vápno mělo pozitivní vliv na úpravu vlhkosti zeminy. Po přidání vápna došlo ke snížení vlhkosti
zeminy a zároveň k zlepšení zpracovatelnosti. Vápno ochotně reagovalo především s jílovitou zeminou
(JZ) za vzniku hydratačních produktů, které směs stabilizovaly. Cement se ve směsi také projevil jako
účinný stabilizátor, především pak u písčité zeminy (PZ). Z výsledků zkoušky rozlití bylo zjištěno, že
pojiva mírně ovlivňovala hodnotu rozlití. Zvýšení množství vápna na hodnotu 3 % snížilo u jílovité zeminy
hodnotu rozlití o cca 120mm. Přídavek cementu k písčité zemině neměl výrazný vliv na hodnotu rozlití
směsi. Pro využití směsí jako výplňového materiálu pro inženýrské sítě, kde je nutné snadné obtečení
směsi a zaplnění veškerých prostor kolem inženýrských sítí, je snahou získat směs, která bude mít hodnotu
rozlití min. třídy SF2 (660 – 750 mm) a SF3 (760 – 850 mm). Zvýšení hodnoty rozlití může být dosaženo
mícháním vápna se zeminou 24 hodin před zpracováním směsi s vodou nebo přídavkem plastifikačních či
ztekucujících přísad. V rámci experimentů se jako účinné jevilo použití plastifikačních/ztekucujících přísad
v množství 1 %. Použití množství a dalších druhů plastifikačních/ztekucujících přísad spolu v kombinaci
s různými druhy zemin a pojiv bude předmětem dalšího výzkumu.
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Článek byl vytvořen v rámci řešení projektu č. LO1408 "AdMaS UP - Pokročilé stavební materiály,
konstrukce a technologie"podporovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové
podpory programu „Národní program udržitelnosti I"a v rámci specifického výzkumu r. č. FAST-J-17-4744,
i. č. 4744 "Vývoj nové technologie zpětného využití zemin ve formě samozhutnitelných zálivek".

Použité zdroje
[1] Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu

terénu.
[2] Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
[3] KELLER Inc. Improvement of Weak Soils by the Deep Soil Mixing Method. Keller Bronchure, 2015.

Dostupné z: http://keller.co.uk.
[4] SHERWOOD, P. Soil stabilization with cement and lime. State of the Art Review. London: Transport

Research Laboratory, 1993, HMSO.
[5] HEBIB, S. and FARRELL, E.R. Some Experiences of Stabilizing Irish Organic Soils. Proceeding of

Dry Mix Methods for Deep Soil Stabilization, 1999, str. 81 - 84. Stockholm: Balkema.
[6] Liquid soil - A Technical challenge - UNITRACC - Underground Infrastructure Training and

Competence Center. Liquid Soil - A Technical Challenge [online]. Wiehl, Germany: ©2017 Knowledge
Factory GmbH, a subsidiary of Prof. Dr. Ing. Stein & Partner GmbH, 2017 [cit. 2017-12-07]. Dostupné
z: http://www.unitracc.com/aktuelles/artikel/liquid-soil–a-technical-challenge-en.

[7] ČSN EN ISO 14688-1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 1
: Pojmenování a popis.

[8] ČSN EN ISO 14688-2 Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 2
: Zásady pro zatřiďování.

[9] BELL, F. G. Ground Engineer�s Reference Book. Butterworths, London, 1987, ss. 38/1-17.
[10] ČSN EN 12350-8 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 8: Samozhutnitelný beton - Zkouška

sednutí-rozlitím.

Recenzent
Ing. Vít Černý, Ph.D.; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních
hmot a dílců, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká republika.
cerny.v@fce.vutbr.cz

932



Juniorstav 2018

Obrázky

Obr. 1 Rozlití směsi JZVC. Obr. 2 Rozlití směsi PZVC.

Obr. 3 Rozlití směsí dle ČSN EN 12350-8.
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ADHEZNÍ HMOTY PRO APLIKACI
NENASÁKAVÝCH MATERIÁLŮ

ADHESIVE MATERIALS FOR LAYING OF NONABSORBENT
MATERIALS

Jindřich Melichar*,1, Kamila Bergerová1

Abstrakt
Příspěvek se věnuje výzkumu a vývoji lepicích hmot odolných vůči působení agresivních chemických
látek a vysokých teplot do 100 °C. Tyto hmoty by měly být vhodné pro ukládání nenasákavých prvků,
zejména z taveného čediče. Při návrhu receptur vyvíjených lepicích hmot je zvažována řada druhotných
surovin kvůli jejich možnému využití jako náhrady plnivových složek nových materiálů. Cílem je vývoj
nového spojovacího materiálu, který se svými vlastnostmi dokáže co nejvíce přiblížit vysoce odolným
nenasákavým prvkům používaným do namáhaných prostředí.

Klíčová slova
Nenasákavé stavební prvky, tavený čedič, lepicí materiály, chemická odolnost

Abstract
The paper deals with the research and development of adhesives resistant to aggressive chemicals and
high temperatures up to 100 °C. These materials should be suitable for laying of non-absorbent elements,
especially of cast basalt. Several secondary raw materials are considered in the design of formulas of
developed adhesives for their possible use as a replacement of filler components of new materials. The goal
is to develop a new adhesive material which properties will be as close as possible to the highly durable
non-absorbent elements used in stressed environments.

Keywords
Non-absorbent building elements, cast basalt, adhesive materials, chemical resistance

*melichar.j@fce.vutbr.cz
1Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 331/95, 602 00 Brno,
Česká republika
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1 ÚVOD
Stavebnictví v dnešní době čelí nelehkému úkolu dosáhnout co nejvyšších finančních úspor při výrobě
materiálů. Nicméně snižování nákladů nesmí být na úkor kvality. Díky tomu v posledních letech nabylo
na významu využívání druhotných surovin. Užití odpadních surovin v oblasti stavební výroby často
zlepšuje celkové výsledné vlastnosti materiálů. Tyto materiály potom představují významný ekonomický
i ekologický přínos. Hlavním cílem výzkumu byl výzkum a vývoj lepicí hmoty odolné vůči působení
nejrůznějších chemických látek a vůči působení vysokých teplot do 100 °C pro ukládání nenasákavých
prvků.

Při návrhu receptur vyvíjených lepicích hmot byla hodnocena řada druhotných surovin kvůli jejich
možnému využití jako náhrady plnivových složek nových materiálů. U navrhovaných materiálů byl rovněž
požadována jejich odolnost vůči agresivnímu chemickému a do jisté míry i tepelnému namáhání.

2 STAVEBNÍ PRVKY Z TAVENÉHO ČEDIČE
Odlitky z taveného čediče patří mezi největší zástupce nenasákavých prvků do extrémně namáhaných
podmínek. Odlitky z taveného čediče mají nejen původní vlastnosti této suroviny, ale zpracováním získávají
vlastnosti, kterými překonají vlastnosti kovových materiálů [1].

Nejčastěji se odlévají do kovových kokil, avšak v případě výroby dlaždic nestandardních rozměrů se
používají pískové formy [2]. Jejich velkou výhodou je hygienická nezávadnost a nulová nasákavost. Těší
se velké oblibě pro svůj netradiční vzhled a hojně se využívají i v interiérech. Další využití naleznou
v průmyslových provozech nebo v místech, která vyžadují úpravu povrchu proti skluzu. Příklady těchto
prvků jsou znázorněny na (Obr. 1).

Značnou nevýhodou je, že sklovitý charakter materiálu klade zvýšené nároky na pokládku. Dlaždice jsou
tedy na rubové straně opatřeny drážkováním za účelem zvýšení adheze. K jejich ukládání se doporučuje
používat polymercementové malty či epoxidové pryskyřice [4].

3 POUŽITÉ SUROVINY
Ze spektra uvažovaných pojiv byl jako vhodná pojivová báze zvolen cement CEM I 52,5 R. Jako nejvhodnější
plniva pro přípravu navrhovaných směsí se ukázala být škvára, popílek a obalové sklo. Na základě těchto
znalostí byl proveden samotný návrh jednotlivých receptur. Jako primární, referenční plnivo byl použit
křemičitý písek.

Pro zlepšení přídržnosti k nesmáčivému povrchu čedičových prvků byly do receptury začleněny rovněž
polypropylenová vlákna a směsná chemie dodaná společností Redrock Construction, s.r.o., která se podílí
na řešení projektu, v jehož rámci byl tento výzkum proveden.

Tab. 1 Základní receptura lepicí hmoty na polymercementové bázi
Složka Obsah [ %]
CEM I 52,5 R 35,1
Přísada A - (Směsná chemie) 6,4
Polypropylenová vlákna 0,1
Plnivo 58,4
Konzistence Pasta

S důrazem na chemickou odolnost bylo jako plnivo v navrhovaných recepturách zvoleno jemně mleté oba-
lové sklo frakce  0,063 mm. Chemickou odolnost může rovněž zlepšit vhodná volba popílku a z tuzemských
zdrojů lze využít jako plnivo škváru.
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Tab. 2 Jednotlivé receptury
Označení receptury Plnivo
C1-REF Křemičitý písek (0-1mm)
C2 Odpadní obalové sklo ( 0,063mm)
C3 Elektrárenský popílek Tušimice (0-0,25 mm)
C4 Uhelná škvára Oslavany (0-1 mm)

4 LABORATORNÍ POSOUZENÍ VLASTNOSTÍ
Klíčovou vlastností ověřující použitelnost lepicích hmot v praxi je jejich přídržnost, z tohoto důvodu byla
u jednotlivých navrhovaných hmot stanovena. Následně došlo k jejich porovnání s normovým požadavkem.
Pro stanovení přídržnosti byl zvolen alternativní zkušební postup, který vychází z normy ČSNEN1348
Maltoviny a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení přídržnosti cementových maltovin tahovou
zkouškou [5].

Zkouška byla provedena pomocí zkušebních kovových terčů. Ty byly po 5 dnech od namíchání směsi
přilepeny na nanesenou vrstvu malty speciálním dvousložkovým lepidlem (v našem případě epoxidové
lepidlo Sikadur) viz (Obr. 2).

5 VÝSLEDKY
Ve všech případech došlo k porušení ve spoji malta/podklad, stanovené hodnoty přídržnosti k podkladu
nebyly tedy žádným způsobem zkresleny. V grafech níže jsou uvedeny získané hodnoty přídržnosti po 7
a 28 dnech viz (Obr. 3 a 4).

6 ZÁVĚR
Ze zkoušených hmot vyhověly normovému požadavku vysoké tahové přídržnosti pro hmoty kategorie C2T
nad 1MPa referenční lepicí hmota s křemičitým pískem, receptura s popílkem a škvárou po 28 dnech.
Získané výsledky prokázaly možnost využití škváry a popílku ve stavební praxi, jakožto náhrady primárních
plniv v lepicích hmotách na silikátové bázi pro ukládání čedičových prvků. Na základě výše uvedených
poznatků lze konstatovat, že zkoumaná problematika vývoje lepicích hmot na silikátové bázi s odolností
vůči chemikáliím a teplotám do 100 °C nabízí stále široký prostor pro navazující výzkum, přičemž při jeho
úspěšném vyřešení mají vyvinuté lepicí hmoty vysoký potenciál uplatnění na trhu stavebních výrobků.
V dalším výzkumu je třeba se prioritně zaměřit na zlepšení adhezních vlastností navrhovaných lepicích
hmot k nenasákavému podkladu.
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Obr. 1 Čedičová trouba

Obr. 2 Stanovení přídržnosti
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Obr. 3 Výsledky stanovení přídržnosti po 7 dnech

Obr. 4 Výsledky stanovení přídržnosti po 28 dnech
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STUDIUM VLIVU PLNIVA NA
FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÉ VLASTNOSTI

KOTEVNÍ HMOTY

STUDY OF EFFECT OF THE FILLER ON THE PHYSICAL AND
MECHANICAL PROPERTIES OF THE ANCHOR MATERIAL

Tomáš Žlebek*,1, Jakub Hodul1

Abstrakt
Tato práce se zabývá sledováním vlivu různých druhů plniva na fyzikálně-mechanické vlastnosti rychle
tuhnoucí kotvící hmoty na bázi epoxidové pryskyřice. Cílem tohoto výzkumu bylo ověřit, jak se mění
výsledné vlastnosti chemických kotvících hmot v závislosti na druhu a množství použitého plniva. Jako
plnivo bylo použito odpadní obalové sklo transparentní, vysokoteplotní a fluidní elektrárenský filtrový
popílek kontaminován vlivem denitrifikace spalin a křemičitý písek Dorsilit (referenční plnivo). Snahou je
použít co největší množství vhodných druhotných a odpadních surovin, za účelem omezení skládkování
těchto surovin a nahrazení co největšího množství epoxidové pryskyřice, které výroba je finančně i ekologicky
náročná. V rámci experimentu byly prováděny zkoušky stanovení pevnosti v tlaku a pevnosti v tahu
za ohybu, stanovení tahových vlastností, zkouška vytržení a dále bylo sledováno spojení kotvící hmoty
s kotveným ocelovým prvkem pomocí tomografu. Na základě výsledků provedených zkoušek bylo zjištěno, že
druh a množství plniva výrazně ovlivňuje nejen viskozitu čerstvé hmoty, ale i výsledné fyzikálně-mechanické
parametry zpolymerované kotvící hmoty.

Klíčová slova
Kotvící hmota, epoxidová pryskyřice, granulometrie, pevnost, tomograf

Abstract
The work deals with monitoring of the influence of different types of filler on physical and mechanical
properties of the fast curing anchoring material based on epoxy resin. The aim of this research was to verify
how the final properties of chemical anchoring materials change depending on the type and amount of filler
used. As the filler, waste transparent glass, high temperature and circulating fluidized bed combustion
(CFBC) fly ashes contaminated by the denitrification of flue gases and Dorsilit silica sand (reference filler)
were chosen. The aim is to use as much as possible suitable secondary and waste raw materials to limit
the landfilling of these by-products and to replace as much epoxy resin as possible, making production
both environmentally and financially less demanding. Examination of compressive strength and flexural
strength, tensile properties, pull-out test, and anchoring of an anchor mass with an anchored steel element
by a CT-scan were performed. Based on the results of the tests it was found out that the type and amount
of filler significantly influences not only the viscosity of the fresh mass but also the resulting physical and
mechanical parameters of the polymerized anchoring mass.

Keywords
Anchoring material, epoxy resin, granulometry, strength, CT-scan

*zlebek.t@fce.vutbr.cz
1Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 331/95, 602 00 Brno,
Česká republika
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1 ÚVOD
V rámci tohoto experimentu byl ověřován vliv různého množství čtyř druhů plniva s odlišnou granulometrií.
Jako pojivo byla zvolena pojivo na bázi epoxidové pryskyřice z důvodu vysokých dosahovaných pevností,
dobré chemické odolnosti a minimálního smrštění [1], [2]. Jedním ze čtyř sledovaných plniv bylo transparent-
ní odpadní obalové sklo, které je vhodné především z důvodu obsahu vysokého obsahu SiO

2

vynikajícího
dobrými fyzikálně mechanickými vlastnostmi a velmi dobrou chemickou odolností. Před použitím odpadního
skla je potřeba nejprve odstranit nežádoucí látky, součástky, fólie a dále sklo případně vysušit a následně
upravit na požadovanou granulometrii. Použitím odpadního skla v polymerních hmotách se také zabývali
Saribivik a kol. [3] v jejich výzkumu, který se věnoval použitím odpadního skla v polymerbetonu. Dalším
plnivem byly elektrárenské filtrové popílky kontaminované vlivem denitrifikace spalin. Konkrétně se jednalo
o vysokoteplotní popílek z elektrárny Nováky a fluidní popílek z elektrárny Kladno. Při mísení těchto
popílků s vodou nebo v alkalickém prostředí dochází k masivnímu uvolnění čpavku (NH

3

), a proto již
nelze použít tyto popílky jako aktivní příměs do betonu. Z tohoto důvodu se jeví tyto popílky jako vhodné
plnivo do polymerních hmot, protože při mísení těchto kontaminovaných popílků s polymerními hmotami
nedochází k žádnému uvolňování čpavku. Možnost využití těchto kontaminovaných popílků jako plniva
do epoxidové správkové malty již řešili Hodul a kol. [4] v jejich experimentu, kde zjistili, že tyto popílky
jsou vhodným plnivem do polymerních hmot a zároveň dosáhli až 70 % plnění epoxidové pryskyřice
zkoušeným popílkem. Při tomto plnění dosáhli velmi vysokých pevností v tlaku okolo 100MPa a také
vysokých pevností v ohybu okolo 35 MPa. Použitím popílků do epoxidové matrice se také zabývali Atzeni
a kol. [5], kteří také dospěli k závěru, že epoxidové malty s popílkem mají stejně dobré nebo lepší vlastnosti
než referenční malty s křemičitým pískem. Lokuge a kol. [6] se zabývali sledováním výsledných vlastností
polymerbetonů připravených z polyesterové, vinylesterové a epoxidové pryskyřice s různými procenty
plnění pryskyřic popílkem. Jako referenční plnivo byl použit křemičitý písek Dorsilit. Použitím chemických
kotev a jejich zkoušením v přírodním kamenu se zabývali Contrafatto a kol. [7] v jejich experimentu
a sledováním rozhraní lepených kotev se zabývali Barnat a kol. [8].

2 IDENTIFIKACE POUŽITÝCH MATERIÁLŮ

Transparentní obalové sklo
Jedná se o odpadní sklo ze skleněných lahví a sklenic, které se nejdříve musí očistit od nežádoucích látek
a nečistot a následně se drtí a mele na požadovanou frakci. Experimentálně zjištěná hustota tohoto skla je
2530 kg/m3. Chemické složení je uvedeno v (Tab. 1).

Křemičitý písek Dorsilit - REF
Tento písek se vyrábí z vysušených písků Dorsilit v odstupňovaných frakcích. Je dokonale čistý a má
ideální tvar zrn, který zaručuje vytvoření dokonale hutné struktury v polymerní hmotě. Běžně se tento
písek používá jako plnivo do malt, stěrek, polymerních hmot a polymerbetonů. Je velice čistý a obsahuje
99,5% SiO

2

a jeho hustota je 2640 kg/m3. Byly použity dvě frakce tohoto písku, a to 0 až 0,063 mm a 0
až 0,63mm. Měrný povrch tohoto písku frakce 0 až 0,063mm je 29 m2/kg. Chemické složení je uvedeno
v (Tab. 1).

Tab. 1 Chemické složení frakcí písků.
SiO

2

Al
2

O
3

Fe
2

O
3

CaO MgO TiO
2

K
2

O Na
2

O Li
2

O BaO ZrO
2

PbO
Obalové 72,00 2,52 0,04 7,32 2,04 0,01 0,30 14,42 0,00 0,00 0,00 0,00
Sklo, písek, dorsilit 99,5 0,61 0,03 0,04 0,01 0,03 0,22 0,03 0,00 0,01 0,01 0,02

Fluidní filtrový popílek Kladno (FP-KLAD)
Jedná se o denitrifikovaný filtrový fluidní popílek s měrnou hmotností 2872 kg/m3 zjištěnou experimentálně
plynovým pyknometrem AccuPyc II 1340. Měrný povrch tohoto popílku je 627 m2/kg. Chemické složení
tohoto popílku je uvedeno v (Tab. 2) a velikost částic je zobrazena na (Obr. 1). Koncentrace amonných
iontů v tomto popílku je 30,11 ppm.

940



Juniorstav 2018

Vysokoteplotní filtrový Popílek Nováky (KP-NOV)
Jedná se o denitrifikovaný filtrový vysokoteplotní popílek s měrnou hmotností 2114 kg/m3 a měrným
povrchem 440 m2/kg. Chemické složení je uvedeno v (Tab. 2) a velikost částic je zobrazena na (Obr. 1).
Koncentrace amonných iontů v tomto popílku je o něco nižší, a to 20,053 ppm.

Tab. 2 Chemické složení popílku.
SiO

2

Al
2

O
3

Fe
2

O
3

CaO MgO K
2

O Na
2

O Sírany TiO
2

MnO P
2

O
5

KP-NOV 50,1 18,6 9,77 4,79 1,95 1,72 0,68 0,69 0,57 0,15 0,18
FP-KLAD 35,2 19,8 5,8 18,5 1,05 0,63 0,02 5,88 0,01 0,01 0,10

Pojivová složka – polymerní hmota na bázi epoxidové pryskyřice
Jedná se o nízkoviskózní dvoukomponentní bezrozpouštědlovou hmotu na epoxidové bázi. Složka A (epoxi-
dová pryskyřice) obsahuje epoxidovou pryskyřici, (alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14) a solventní naftu
(ropná), lehká aromatická. Složka B (vytvrzující složka) obsahuje benzylalkohol, polymer s benzenaminem,
hydrogenovaný formaldehyd, 2,4,6-tris (dimethylaminomethyl) fenol, 4,4-methylenbis (cyklohexamin)
a N,N-dimethylpropan-1,3-diamin.

3 PROVÁDĚNÉ ZKOUŠKY

Stanovení pevnosti v tlaku a pevnosti v tahu za ohybu
Tyto zkoušky byly prováděny podle normy ČSN EN 13892-2 (Metody zkoušení potěrových materiálů –
Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku). Stanovení pevnosti v tahu za ohybu bylo prováděno
na zkušebních trámečcích o rozměrech 20⇥ 20⇥ 100 mm a pevnost v tlaku byla stanovována na zlomcích
těchto trámečků.

Zkouška vytržení
Tato zkouška byla prováděna podle postupu stanoveného normou ČSN EN 1881 (Výrobky a systémy pro
ochranu a opravy betonových konstrukcí – Zkušební metody - Zkoušení výrobků pro kotvení vytrhávací
zkouškou). Nejprve byly vytvořeny zkušební betonové bloky z betonu třídy C40/50. Po 28 dnech byly
do betonu vyvrtány otvory o průměru 20mm do hloubky 150mm. Pro kotvení byly vybrány ocelové
závitové tyče o průměru 16mm s označením 8.8 a 10.9, které byly kotveny do řádně vyčištěných otvorů.
Vytrhávací zkouška se prováděla po 7 dnech od zakotvení prvků. Při vytrhávací zkoušce, byla na kotvu
vyvinuta taková tahová síla, kterou ocelová závitová tyč třídy oceli 8.8 nevydržela a došlo k její přetržení.
Proto byly dále použity vysokopevnostní ocelové tyče. Zkoušení zabudovaných kotev ve vysokopevnostním
betonu prováděli již také Barnat a kol. [9].

CT Tomografie
Pro stanovení detailu zakotvení ocelové závitové tyče polymerní kotvící hmotou v betonu byl použit přístroj
CT Tomograf Phoenix v|tome|x m 300. Jedná se o víceúčelový tomograf pro analýzu a 3D zobrazení
velkého spektra materiálu, který pracuje s napětím až 300 kV/ 500W. CT snímání bylo prováděno na
jádrových betonových vývrtech se zakotveným ocelovým prvkem. Délka vývrtů o průměru 75mm byla
přibližně 30 cm a v celé délce vývrtu byla zakotvena ocelová tyč. Vývrty byly prováděny až po zkoušce
vytržení, aby se zjistilo, zdali nedošlo k nějakému narušení spoje kotvící hmoty s ocelovým prvkem
a betonem. Skenování bylo prováděno napříč vývrtem i po délce vývrtu.

4 VÝSLEDKY ZKOUŠEK A DISKUZE

Pevnost v tahu za ohybu
Na (Obr. 2) jsou graficky vyhodnoceny pevnosti v tahu za ohybu kotvících hmot s rozdílným množstvím
a typem plniva. Jak je vidět na uvedeném grafu tak při použití hrubšího plniva (frakce 0 až 0,63mm)

941



Juniorstav 2018

bylo možno zvolit větší procento plnění (až 80%) než u kotvících hmot s jemným popílkem, kde bylo
maximální procento plnění 65 %. Z výsledných hodnot pevností v tahu za ohybu je vidět, že kotvící hmoty
s hrubším plnivem (obalovým sklem) vykazují podstatně menší pevnosti v ohybu než hmoty s jemnými
popílky. To je pravděpodobně dáno tím, že hrubší a tvrdší plnivo způsobuje výraznější nehomogenitu
hmoty a tím i zmenšení pevností. U hmot s větším množstvím hrubšího plniva je vidět stoupající tendence
pevnosti v tahu za ohybu s rostoucím procentem plnění – lepší rozložení plniva ve hmotě a nedochází
k jeho sedimentaci. U kotvících hmot s popílkem je naopak tato tendence spíše klesající. Výsledné hodnoty
pevností v tahu za ohybu u hmot s hrubším plnivem se pohybovaly v rozmezí 17 MPa až 30 MPa a kotvící
hmoty s jemnějším plnivem vykazovaly pevnosti v tahu za ohybu v rozmezí od 20 MPa do 54 MPa. Z toho
vyplývá, že pro lepší pevnosti v tahu za ohybu je jemnější plnivo jako popílek vhodnější než hrubší plnivo.

Pevnost v tlaku
Výsledné hodnoty pevností v tlaku jsou graficky zpracovány v níže uvedeném grafu (Obr. 3). Je vidět, že
hodnoty pevností jsou velmi vysoké a dosahují téměř až 130 MPa. Z výsledků je patrné, že největší pevnost
v tlaku měla kotvící hmota s jemným pískem Dorsilit o velikosti částic 0 až 0,063 mm, kdy bylo dosaženo až
130 MPa a vzrůstající procento plnění nemělo téměř žádný vliv na výslednou pevnost – všechny hodnoty
se pohybovaly nad hranicí 120MPa a byly velmi podobné. Z grafu je dále patrné, že pevnosti v tlaku
hmot s popílky a jemným pískem jsou větší než pevnosti v tlaku hmot s hrubším plnivem (obalovým
sklem a pískem Dorsilit frakce 0 až 0,63 mm). U těchto hmot s plnivem frakce 0 až 0,63 mm se pohybovaly
hodnoty pevností v tlaku v rozmezí od 62MPa do 85MPa a rozdíly mezi pevnostmi hmoty s obalovým
sklem a referenčním pískem byly zanedbatelné. Pevnosti v tlaku kotvících hmot s popílky byly v rozmezí
od 80MPa do 115MPa a větší pevnosti měla kotvící hmota s fluidním popílkem z tepelné elektrárny
Kladno. Tato skutečnost je způsobena tím, že popílek z elektrárny Kladno je jemnější a má větší měrný
povrch, z čehož vyplývá, že jemnější plnivo v epoxidové matrici zajišťuje větší pevnosti v tlaku. Použitím
jemnějšího plniva nedochází k sedimentaci plniva ve hmotě a také je pravděpodobně do hmoty vneseno
menší množství vzduchu. Zvolením optimálního procenta plnění a následnou dokonalou homogenizací
dochází ke zmenšení kontaktní zóny plnivo/pojivo, která je nejslabším místem celé hmoty při zatížení.

Zkouška vytržení
V níže uvedené (Tab. 3) jsou zobrazeny výsledné hodnoty kotvící síly a posunutí z průběhu vytrhávací
zkoušky. Této zkoušce bylo podrobeno celkem 5 kotvících hmot, přičemž byl pozorován vliv množství,
druhu a velikosti plniva na kotvící sílu.

Tab. 3 Výsledné hodnoty kotvící síly a posunutí z průběhu vytrhávací zkoušky.
Kotvící hmota Maximální síla Posunutí při max. síle Posunutí při síle 75 kN

[kN] [mm] [mm]
EKH Dorsilit < 0,063 112,27 0,927 0,563
EKH 45% KP-NOV 111,73 1,144 0,522
EKH 45% FP-KLAD 122,76 0,839 0,511
EKH 50% KP-NOV 100,86 0,815 0,534
EKH 70% Obal. sklo 81,32 0,762 0,572

Aby kotvící hmota vyhověla požadavku normy ČSN EN 1881, tak bylo nutné dosáhnout maximální
hodnoty posunutí 0,6mm při vytrhávací síle 75 kN. Jak je vidět v tabulce, tak u všech kotvících hmot
byla tato podmínka splněna a z toho vyplývá, že jak velmi jemný elektrárenský popílek, tak i obalové
sklo s větší granulometrií jsou vhodnými plnivy do kotvících hmot na bázi epoxidové pryskyřice. Dále
zde můžeme vidět, že kotvící hmoty s popílkem a jemným pískem Dorsilit vykazují větší kotvící sílu než
kotvící hmota s hrubším obalovým sklem. Tato skutečnost je způsobena tím, že kotvící hmotou s obalovým
sklem byla kotven závitová tyč z běžné oceli třídy 8,8, která neumožnila další zvyšování vytrhávací síly,
protože s dalšími zvyšováním vytrhávací síly již došlo k přetržení závitové tyče. Kotvící hmoty s popílky
vykazovaly již větší kotvící sílu, až 120 kN, protože jimi byly kotveny závitové tyče z vysokopevnostní
oceli třidy 10,9. I přes takto vysokou vytrhávací sílu nedošlo k vytržení kotveného prvku.
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CT tomografie
Na (Obr. 4) a (Obr. 5) jsou znázorněny části jádrového vývrtu v horizontálním a vertikálním směru
s kotevním materiálem se 45 % popílku Kladno. Čím je hustota materiálu vyšší, tím světlejší jsou snímky
z CT skeneru. Uprostřed obou obrazců lze pozorovat dokonale zakotvenou ocelovou závitovou tyč. Mírně
viditelný stín na světlé závitové tyči je způsoben pouze vysokým kontrastem mezi ocelí a epoxidovou
pryskyřicí v důsledku značného rozdílu v hustotě materiálu. Je zřejmé, že i po provedené vytrhávací
zkoušce nejsou v polymerní kotvící hmotě žádné praskliny a kontaktní oblasti mezi závitovou tyčí a kotvící
hmotu a kotvící hmotou a betonem zůstaly neporušeny. Dále je možné pozorovat optimální rozložení
plniva v polymerní hmotě po celé výšce kotvy. Lze říci, že všechny druhy použitého plniva nemají žádný
nepříznivý vliv na soudržnost kotvící hmoty s betonem a kotveným ocelovým prvkem.

5 ZÁVĚR
Ze všech provedených zkoušek vyplynulo, že celkově výrazně lepších vlastností dosahovaly hmoty, které ob-
sahovaly jemnější plnivo (denitrifikované popílky), z čehož vyplývá, že pro zlepšení fyzikálně-mechanických
vlastností kotvících hmot na bázi epoxidových pryskyřic je podstatně vhodnější použití velmi jemného
plniva (<0,1 mm). Na základě výsledků provedených zkoušek lze také usoudit, že u kotvících hmot s denit-
rifikovanými popílky bylo možno použít menší procento plnění, než u hmot s hrubším obalovým sklem.
Z ekologického hlediska je ovšem výhodnější použití denitrifikovaného popílku, protože další využití tohoto
popílku je, vzhledem k jeho kontaminaci amonnými ionty, problematické, na rozdíl od obalového skla,
které se může několikanásobně recyklovat. Celkově nejlepší vlastnosti vykazovala kotvící hmota s 45%
fluidního popílku Kladno, který byl ze všech plniv nejjemnější. Bylo prokázáno, že v současnosti používaný
křemičitý písek, lze bez negativního dopadu na výsledné mechanické parametry chemických kotev nahradit
popílkem kontaminovaným vlivem DeNOx technologie.

Poděkování
Tato práce byla vytvořena v rámci řešení projektu FAST-J-17-4575 “Experimentální prověření možnosti
využití popílků kontaminovaných vlivem DeNOx technologie do polymerních správkových hmot“.

Použité zdroje
[1] H. Lee, K. Neville, Handbook of Epoxy Resins, McGraw-Hill, New York, 1957.
[2] L. Contrafatto, R. Cosenza, Behaviour of post-installed adhesive anchors in natural stone, Con-

struction and Building Materials (68) 2014, pp. 355-369.
[3] M. Saribiyik, A. Piskin, A. Saribiyik, The effects of waste glass powder usage on polymer concrete

properties, Construction and Building Materials (47) 2013, pp. 840-844.
[4] J. Hodul, R. Drochytka, J. Hodná, Experimental Verification of utilization of fly ash from the flue gas

denitrification process as a filler to epoxy patching mortar, Procedia Engineering (195), pp. 134-141.
[5] C. Atzeni, L. Massidda, U Sanna, Mechanical properties of epoxy mortars with fly ash as filler,

Cement and concrete composites (12), pp. 3-8.
[6] W. Lokuge, T. Aravinthan, Effect of fly ash on the behaviour of polymer concrete with different

types of resin, in: Materials and design (51) 2013, pp. 175-181, 2013.
[7] L. Contrafatto, R. Cosenza, Behaviour of post-installed adhesive anchors in natural stone, Con-

struction and Building Materials (68) 2014, pp. 355-369.
[8] M. Bajer, J. Barnat, The glue-concrete interface of bonded anchors, Construction and Building

Materials 34 (2012) pp. 267-274.
[9] J. Barnat, M. Bajer, M. Vyhnankova, Bond Strength of Chemical Anchor in High-Strength Concrete,

Procedia Engineering (40) 2012, pp. 38-43.

Recenzent
Ing. Martin Sedlmajer, Ph.D.; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie
stavebních hmot a dílců, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká republika.
sedlmajer.m@fce.vutbr.cz

943



Juniorstav 2018

Obrázky

Obr. 1 Distribuční rozdělení velikosti částic zkoušených plniv.

Obr. 2 Graf závislosti pevnosti v tahu za ohybu na typu a množství plniva.

Obr. 3 Graf závislosti pevnosti v tlaku na typu a množství plniva.
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Obr. 4 Vertikální průřez vývrtem.

Obr. 5 Horizontální průřez vývrtem.
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6.

Management stavebnictví

Structural Economics and Management
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POUŽITÍ MODERNÍCH ZOBRAZOVACÍCH
TECHNOLOGIÍ PŘI ŘÍZENÍ STAVEBNÍCH

PROJEKTŮ

USE OF MODERN VIZUALIZATION TECHNIQUES FOR PROJECT
MANAGEMENT

Robert Bouška*,1

Abstrakt
Článek představuje nové technologie na poli zobrazování projektu a na základě analýzy možností těchto
technologií, navrhuje jejich možné využití při řízení a koordinaci stavebních projektů. Mezi tyto technologie
patří jmenovitě virtuální a rozšířená realita, droni, 3D tisk a vše propojuje informační modelování budov
(BIM). Tyto technologie již nalezly své uplatnění v mnoha oborech. Implementace informačních technologií
ve stavebnictví je tradičně mírně zpožděna. Článek navrhuje způsob začlenění těchto technologií do procesu
výstavby se zaměřením na fázi realizace stavebního projektu. Dále navrhuje metrika, která by měla být
použita při vyhodnocení efektivity. Součástí studie je i průzkum mezi studenty magisterského stupně,
která analyzuje jejich povědomí o výše jmenovaných technologiích.

Klíčová slova
Rozšířená realita, virtuální realita, informační modelování budov, BIM

Abstract
The paper introduces new technologies for project visualization and presents options for project coordination
and project management, based on analysis of possibilities of these technologies. These are Virtual reality,
augmented reality, drones, 3D printing and everything is connected with building information modelling
(BIM). They have already found use in many fields. Implementation of information technologies into
civil engineering is traditionally little bit behind. The paper suggests the way of incorporating these
technologies into building process with emphasis on construction phase of the project. In addition, the
paper also suggests metrics which should be used for efficiency evaluation. Survey amongst students of
master’s degree was also conducted in order to assess their knowledge about described technologies.
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Augmented reality, virtual reality, BIM, building information modeling
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1 ÚVOD
Na poli vizualizace a interakce s virtuálními modely budov se v poslední době objevila celá řada nových
technologií. Nyní je na čase najít způsob, jakým tyto technologie integrovat do procesu stavební výroby.
Technologie jako virtuální realita, rozšířená realita, droni, 3D tisk se staly cenově dostupnější. V důsledku
to řada z nich našla své uplatnění v nejrůznějších vědních a technických oborech. Nyní se činí první pokusy
o využití těchto technologií v architektuře [1], projekční činnosti [2, 3] a BOZP [4]. Vzhledem k jejich
dynamickému rozvoji se nové způsoby použití objevují každý den. Většina těchto aplikací se však uplatňuje
během před realizační fáze projektu. V tomto článku je navržena případová studie pro možné uplatnění
těchto technologií i během realizace projektu. Ne všechny jsou vhodné k využití společně s informačním
modelováním. Některé technologie postrádají vhodnou softwarovou případně hardwarovou podporu. To
jejich uplatnění nadále ztěžuje.

2 PŘEDSTAVENÍ VYBRANÝCH TECHNOLOGIÍ
V první části kapitoly se blíže představí vybrané technologie. Jsou zde popsány jejich základní vlastnosti,
které pomohou mladým inženýrům s představou možné uplatnitelnosti. Každá technologie je také popsána
s ohledem na své limity a schopnosti.

Virtuální realita
Existuje několik definic virtuální reality. Základní jazykovědně založená definice říká, že termín „virtuální
realita“ znamená v přeneseném významu „skoro realita“, tj. zážitek téměř odpovídající tomu, co lidé běžně
vnímají jako realitu. Běžně se tento termín používá jako označení speciální simulace reality [5].

Z technického hlediska je termín „virtuální realita“ často popisován jako trojrozměrná počítačová
simulace prostředí, které je možné prozkoumávat a nějakým způsobem interaktivně ovlivňovat. Člověk se
tak stává součástí virtuálního světa a je mu umožněno manipulovat s objekty, nebo provádět specifické
úkony [5].

Díky stále více cenově dostupnějším zařízením pro virtuální realitu [6, 7] se otevírají nové možnosti
interakce s virtuálními modely a ty mohou být dále využity v reálném světě. To představuje určitý
potenciál pro nasazení ve stavebnictví. Přesto že jsou VR helmy stále více cenově dostupnější, stále
představují pro stavební sektor příliš velkou investici.

Existují také méně interaktivní VR řešení nabízející levnější pořizovací náklady a snadnou instalaci.
Tyto technologie využívají chytré telefony s vysokým ppi a gyroskopickými senzory [8, 9]. Na druhou
stranu postrádají pokročilou interaktivitu s virtuálním prostředím a disponují omezenou výpočetní silou.

Rozšířená realita
Rozšířená realita může být definována ještě volněji než virtuální realita. Zatímco virtuální realita umožňuje
kompletní ponoření do uměle vytvořeného světa, tak rozšířená realita využívá reálného světa, do kterého
promítá digitální objekty a zvuky. Jak virtuální, tak rozšířená realita se řadí mezi zprostředkované reality
(do reality kde počítačové systému upravují naše vnímání). Z této definice je zřejmé, že mnoho věcí lze
považovat za rozšířenou realitu. Promítací displeje některých letadel a aut ukazující vzdálenost k cíli, GPS
navigaci a aktuální rychlost jsou také formou rozšířené reality. Digitální avataři promítaní na obrazovku
použitím tzv. „Pepper’s Ghost illusion“ [10] se dají rovněž považovat za rozšířenou realitu [11].

V dnešní době se však termín používá pro označení více sofistikované, interaktivní a prostorově
uvědomělé technologie, při které se 3D objekty promítají do reálného prostoru jako by byly opravdu
součástí reality [11].

Jedna z nejběžnějších aplikací rozšířené reality využívá kameru k záznamu a mapování prostoru. Poté
je prostor skrze softwarové rozhraní obohacen o virtuální objekty a celková kompozice se zobrazuje na
digitální obrazovce. S touto technologií se nejčastěji setkáme u kapesních zařízení, jako tabletů a mobilních
telefonů [12].

Nositelná elektronika [13] s průhledným displejem umístěným před očima jsou dalším druhem rozšířené
reality, která umožňuje nejvíce interaktivní zážitek.
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Bezpilotní letadla (UAV)
V dnešní době známější pod označením dron, UAV (z anglického Unmanned Aerial Vehicle) je letadlo
operující bez fyzicky přítomného pilota. Droni mohou pracovat s rozdílnou mírou autonomie. Jsou buď
dálkově řízeni pomocí pilota, nebo jsou ovládáni palubním počítačem [14].

Bezpilotních letadel existuje celá řada. Mají různou úroveň autonomie a schopnost nést celou řadu
různě těžkých nákladů. Každý je přizpůsoben pro jiný účel, a proto podléhají různým předpisům. Často
obsahují pokročilé stabilizační jednotky a mohou obsahovat celou řadu senzorů plnících požadovanou
funkci. Jedno z nejčastějších zařízení je dron s instalovanou s pohyblivou kamerou určenou k získávání
video záznamu a fotografií. V závislosti na jejich únosnosti a doletu mohou obsahovat také několik senzorů
pro získávání celé řady dat, čímž nadále zvyšují počet možných aplikací a hodnotu svých výstupů [15].

Nejběžnějším použitím ve stavebnictví je v dnešní době dron v kombinaci s kamerou nebo laserovým
scannerem (Obr. 1). Kupříkladu 3D Robotics je výrobce dronů využívající Autodesk FORGE společně se
Sony UMC-R10C kamerou k tvorbě UAV-to-cloud systému, díky kterému budou stavební, telekomunikační,
zeměměřičtí, kartografičtí a energetičtí pracovníci efektivně snímat terén a vytvářet detailní 3D modely
[16]. Tím rychle poskytují prostorově přesné informace o budovách a probíhajících stavbách. Všechna
takto získaná data poté mohou být zpracována a uplatněna v celé řadě odvětví.

3D tisk
3D tisk, neboli aditivní výroba, je výrobní proces výroby trojrozměrných celistvých objektů na základě
jejich virtuálních 3D modelů. Objekt je vytisknut formou postupně vrstveného materiálu. Každou z vrstev
je možné vidět jako tenkou linii horizontálního řezu finálního objektu [18].

V rámci stavitelství našla technologie 3D tisku uplatnění nejprve v architektuře, čímž usnadnila
proces tvorby architektonických modelů. Takto vytištěný model se stal důležitým mezičlánkem mezi
konceptuálním návrhem a prvním cihlou na staveništi. Mimo jiné pomáhá architektům studovat vztahy
mezi objemem a tvarem, prezentovat nápady, zkoumat jak bude návrh vypadat z různých pohledů, zkoumat
interakci světla a stínu a hlavně prodat návrh investorovi projektu [19].

Historicky první 3D tištěný most pro pěší na světě byl otevřen pro veřejnost 14. prosince 2016 v Madridu.
Most byl sestaven z 3D tištěných betonových bloků o maximálních rozměrech 2⇥ 2 ⇥ 2metry [20]. To
značilo nový milník v použití 3D tisku ve stavebnictví. Jedním z nejvíce limitujících faktorů je stále
rozměrové omezení tištěných objektů.

3 PRŮZKUM
Průzkumu se zúčastnilo 56 studentů posledního ročníku magisterského studia. Cílem bylo zjistit, zdali
studenti favorizují některou z již zmíněných technologií, a dokáží jmenovat jejich některé současné aplikace
ve stavebnictví. A to jak ve fázi přípravy projektu, tak ve fázi samotné výstavby.

Studenti byli požádáni, aby zvolili, která z uvedených technologií bude podle nich hrát klíčovou roli
v budoucím nasazení BIM procesů ve stavebnictví. Současně měli za úkol odůvodnit svou volbu a popsat
aplikace jimi zvolené technologie v soudobém stavebnictví.

Z průzkumu jasně vyplývá (Obr. 2), že studenti nepovažují žádnou z technologií výrazně převažující
ostatní. Z krátkých odpovědí, o které byli požádáni, jasně vyplývá, že dostatečně rozumí problematice
dané technologie, kterou zvolili. Současně je zřejmé, že znají aktuální implementace těchto technologií.
Další možné budoucí uplatnění si zatím představit nedokáží.

4 IMPLEMENTACE DO ŘÍZENÍ PROJEKTU
Navrhovaná případová studie se zaměřuje na využití moderních zobrazovacích technologií pro potřeby
koordinace a řízení projektu.

Projektový manažer je klíčovou osobou každého úspěšně dokončeného projektu. Jestli bude projekt
úspěšný nebo neúspěšný záleží z velké části právě na schopnostech a zkušenostech hlavního manažera.
Schopní lidé jsou v dnešní době nedostatkovým zbožím a jejich čas je velmi drahý. Pokročilé zobrazovací
technologie mohou pomoci vykonávat některé základní kontrolní činnosti, které tak mohou být vykonávány
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vzdáleně a tím šetřit čas a peníze. Samozřejmě stále existuje celé řada operací, které musí být vykonávány
v místě stavby. Například řešení rozporů, dodávky materiálu a nástrojů, personální management. Jiné
časově náročné činnosti mohou být optimalizovány pomocí popsaných technologií. Kontrola, zda byla
všechna práce na stavbě provedena v souladu s dokumentací, je jednou z nich.

V navržené případové studii bude veškerý záznam průběhu stavby prováděn pomocí dronů vybavených
laserovým scannerem, případně 360° kamerou. Tento sběr dat by se prováděl automaticky mimo provozní
dobu stavby. Data by byla zpracována pomocí speciálního softwarového vybavení a výsledkem by byl
digitální model aktuálního postupu stavebních prací. Může se jednat o 3D model, nebo o sérii 360°
panoramatických fotografií klíčových míst stavby. Data mohou být zobrazena a zkontrolována manažerem
stavby prostřednictvím virtuální reality. Tímto způsobem bude moci porovnat aktuální stav s informačním
modelem stavby, čímž bude mít dostupné všechny informace na jednom místě. Klíčová rozhodnutí se
tak mohou uskutečnit bez návštěvy staveniště. Jeden stavební manažer tak bude moci dohlížet na
několik paralelně probíhajících staveb kdekoliv na světě. Diagram (Obr. 3) znázorňuje tok informací mezi
staveništěm a manažerem projektu.

5 KRITÉRIA HODNOCENÍ EFEKTIVITY
Aby bylo možno ověřit, zda dochází použitím zmíněného postupu k zefektivnění výstavby, je nutné určit
klíčová kritéria, dle kterých se efektivita bude posuzovat. Téma vyhodnocování BIM [21] je velmi komplexní
problematika, a tato práce se jim do hloubky nezabývá. Zvolená kritéria jsou následující:

• čas,

• cena,

• přesnost,

• počet odhalených chyb během výstavby.

Samozřejmě jsou i další kritéria, která se dají sledovat a porovnávat. V rámci rozsahu se tato studie
jimi nezabývá.

6 ZÁVĚR
Hlavním cílem tohoto článku, bylo stanovit porovnatelná kritéria pro případovou studii, která bude
uskutečněna v další fázi výzkumu. Nyní ještě nejsou všechny potřebné technologie dostupné. Jedním
z největších úskalí je najít vhodné nástroje pro automatický sběr a zpracování dat. Dle dostupných
informací, takovýto nástroj ještě na trhu neexistuje. Díky rychlému vývoji na poli umělé inteligence
je velmi pravděpodobné, že v blízké době bude vše probíhat naprosto bez lidského zásahu. Takováto
automatizace v procesu sběru a zpracování informací bude prospěšná i v dalších fázích životního cyklu
stavby. Například pro správu budov a jejich renovaci [22, 23]. Dalšími kroky, v přípravě realizace případové
studie, bude nalezení vhodného způsobu zobrazení sebraných dat pomocí virtuální reality a zoptimalizování
procesu sběru dat na staveništi.
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SPECIFIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA VÝBĚR
PROJEKTANTA ZA POUŽITÍ METODIKY BIM

SPECIFICS OF THE PUBLIC CONTRACT WITH THE AIM OF
SELECTING THE DESIGNER USING THE BIM METHODOLOGY

Petr Fiala*,1, Jitka Matějková1

Abstrakt
BIM představuje novou metodiku modelování staveb, která si ve světě získává stále větší oblibu. Rozhodne-
li se zadavatel poptávat v rámci veřejné zakázky provádění projekčních činností za použití metodiky
BIM, je nezbytné, aby této skutečnosti přizpůsobil i obsah zadávací dokumentace veřejné zakázky. Cílem
tohoto článku je proto vymezení hlavních specifik spojených s výběrem dodavatele projekčních činností
za použití metodiky BIM, analýza možných způsobů nastavení těchto specifických otázek v zadávací
dokumentaci a doporučení vhodné úpravy specifických otázek za účelem výběru zkušeného dodavatele
schopného bezproblémově splnit předmět veřejné zakázky.

Klíčová slova
Metodika BIM, projekční činnosti, zadávací dokumentace, zadávací řízení, zadavatel

Abstract
BIM is a new building modeling methodology which is becoming increasingly popular in the world. If the
contracting authority decides to request the provision of design services using the BIM methodology in
a procurement procedure, it is necessary to adapt the content of procurement documents in the sense
of this fact. The aim of this article is therefore to define the main specifics associated with selecting the
supplier of design services with using the BIM methodology, to analyze possible ways of setting these
specific questions in procurement documents and to recommend appropriate adaptation of these specific
questions in order to select the experienced supplier capable of providing requested design services without
problems.

Keywords
BIM methodology, design services, procurement documents, procurement procedure, contracting authority
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1 ÚVOD
BIM představuje novou metodiku modelování staveb, která si ve světě získává stále větší oblibu. Rozhodne-
li se zadavatel poptávat v rámci veřejné zakázky provádění projekčních činností za použití metodiky BIM,
je nezbytné, aby této skutečnosti přizpůsobil i obsah zadávací dokumentace veřejné zakázky. V rámci
zadávací dokumentace veřejné zakázky zadávané v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), lze identifikovat několik klíčových částí, jejichž
nastavení je rozhodující pro výběr zkušeného dodavatele schopného bezproblémově splnit předmět veřejné
zakázky. Mezi tyto klíčové části zadávací dokumentace patří typicky nastavení požadavků na kvalifikaci
dodavatelů, nastavení kritérií pro hodnocení nabídek podaných do zadávacího řízení veřejné zakázky, příp.
i další části zadávací dokumentace.

Autoři se v následujícím textu zaměřují na nastavení těchto klíčových částí zadávací dokumentace
a doporučení vhodného postupu pro výběr projektanta způsobilého splnit předmět veřejné zakázky.

2 NASTAVENÍ POŽADAVKŮ NA KVALIFIKACI V ZADÁVACÍ
DOKUMENTACI

Prostřednictvím požadavků na kvalifikaci si zadavatel ověřuje, že dodavatelé podávající nabídku do
zadávacího řízení veřejné zakázky jsou schopní řádně splnit předmět veřejné zakázky, tzn. řádně poskytnout
poptávané projekční činnosti. V rámci požadavků na kvalifikaci lze rozlišit čtyři základní skupiny, a to
požadavky na základní způsobilost, profesní způsobilost, technickou kvalifikaci a ekonomickou kvalifikaci.
Ve vztahu k použití metodiky BIM lze však za relevantní označit pouze požadavky na profesní způsobilost
dle § 77 odst. 2 zákona a na technickou kvalifikaci.

Ve vztahu k profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 zákona je zadavatel u projekčních činností oprávněn
požadovat pouze dvě kritéria, a to:

• oprávnění k podnikání,

• odbornou způsobilost či dispozici osobou, jejímž prostřednictvím dodavatel odbornou způsobilosti
zabezpečuje.

Vyžaduje-li právní předpis k plnění veřejné zakázky určité oprávnění k podnikání, je zadavatel oprávněn
(nikoli povinen) dispozici tímto oprávněním požadovat po dodavateli. V souvislosti s prováděním projekčních
činností zadavatelé nejčastěji vyžadují prokázání dispozice živnostenským oprávněním „Projektová činnost
ve výstavbě. V závislosti na rozsahu předmětu veřejné zakázky jsou pak zadavatelé oprávněni požadovat
rovněž dispozici živnostenským oprávněním „Výkon zeměměřických činností“.

Vedle oprávnění k podnikání zákonodárce připouští požadavek na odbornou způsobilost dodavatele,
resp. požadavek na dispozici odborně způsobilou osobou. V případě veřejných zakázek na projekční činnosti
se typicky jedná o dispozici autorizací podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „autorizační zákon“).

Specifika metodiky BIM lze nejlépe zohlednit v rámci požadavků na technickou kvalifikaci. Ačkoliv
zákonodárce obecně připouští použití širokého okruhu kritérií technické kvalifikace (viz § 79 odst. 2 zákona),
specifika metodiky BIM lze zahrnout pouze do vybraných kritérií. Mezi kritéria technické kvalifikace
použitelná v souvislosti metodikou BIM patří zejména:

• požadavek na zkušenosti dodavatele v podobě seznamu významných služeb,

• požadavek na zkušenosti členů realizačního týmu dodavatele v podobě seznamu členů realizačního
týmu (příp. předložení dalších dokladů k těmto osobám),

• požadavek na dispozici odpovídajícím softwarovým vybavením.

V rámci požadavků na seznam významných služeb je zadavatel oprávněn stanovit minimální rozsah
zkušeností, jimiž musí dodavatel disponovat ke dni podání nabídky do zadávacího řízení. U veřejných
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zakázek na výběr projektanta za použití metodiky BIM jde typicky o zkušenosti s prováděním projekčních
činností za použití metodiky BIM, příp. zkušenosti vázané na konkrétní druh staveb (např. stavby občanské
vybavenosti).

Vedle zkušeností dodavatele se zakázkami s obdobným předmětem plnění lze stanovit rovněž poža-
davky na odbornou úroveň jednotlivých členů realizačního týmu (např. hlavní projektant, statik apod.).
Rozsah těchto požadavků musí odpovídat rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky. Mezi nejčastější
požadavky na členy realizačního týmu přitom patří délka praxe v určitém oboru, počet zkušeností s ob-
dobnými zakázkami (zejména za použití metodiky BIM) či požadavek na autorizaci v určitém oboru podle
autorizačního zákona.

Kromě ověření odborné úrovně dodavatele a členů realizačního týmu dle předchozích odstavců zadavatelé
mohou ověřit rovněž odpovídající technické zázemí dodavatele, a to prostřednictvím požadavku na dispozici
odpovídajícím softwarovým vybavením, které umožňuje výstupy s použitím metodiky BIM vytvářet a dále
s nimi pracovat.

3 NASTAVENÍ HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ
V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Další důležitou částí zadávací dokumentace veřejné zakázky je nepochybně nastavení kritérií, na základě
nichž budou nabídky podané do zadávacího řízení hodnoceny. Zákonodárce obecně poskytuje zadavatelům
široký okruh kritérií, které lze v zadávacím řízení hodnotit. U každé veřejné zakázky je však třeba zohlednit
rozsah a složitost předmětu plnění veřejné zakázky.

Nejčastěji používaným kritériem hodnocení je obecně nabídková cena, a to s ohledem na nízkou
administrativní náročnost procesu hodnocení nabídek. V této souvislosti je však nutno konstatovat, že
veřejné zakázky na projektové činnosti představují natolik specifickou skupinu veřejných zakázek, že
zákonodárce výslovně vyloučil možnost hodnocení těchto veřejných zakázek pouze na základě kritéria
nabídkové ceny a vyžaduje tak hodnocení nabídek na základě jiného kritéria nebo na základě kombinace
nabídkové ceny s jiným kritériem hodnocení (§ 114 odst. 3 zákona).

U veřejných zakázek, jejichž předmětem je provádění projekčních činností za použití metodiky BIM,
zadavatelé často přistupují k hodnocení nabídek na základě poměru nabídkové ceny a kritérií kvality. Mezi
tato kritéria kvality přitom patří zejména:

• počet zkušeností členů realizačního týmu,

• délka praxe členů realizačního týmu,

• lhůta dokončení projekčních činností.

Pokud se zadavatel rozhodne hodnotit počet zkušeností členů realizačního týmu, je třeba v první řadě
určit, zkušenosti jakých členů realizačního týmu budou předmětem hodnocení, jaké zkušenosti budou
předmětem hodnocení a jaké množství zkušeností bude hodnoceno. V praxi zadávání veřejných zakázek na
projekční činnosti jsou nejčastěji hodnoceny zkušenosti vedoucích členů realizačního týmu (např. hlavního
projektanta), jakožto osob odpovídajících za řádné plnění veřejné zakázky, a zkušenosti se zakázkami
s obdobným předmětem plnění (tzn. například zkušenosti se zakázkami na projekční činnosti za použití
metodiky BIM). Při hodnocení počtu zkušeností je nezbytné stanovit rovněž maximální (příp. i minimální)
počet hodnocených zkušeností. Tento požadavek je odůvodněn rozlišovací způsobilostí hodnoceného počtu
služeb. V určitém okamžiku totiž počet hodnocených zkušeností přestane pozitivně působit na kvalitu
plnění a se zvyšujícím se počtem zkušeností kvalita plnění stagnuje. Přiměřeně podle tohoto odstavce
zadavatel postupuje i v případě hodnocení délky praxe jednotlivých členů realizačního týmu.

V rámci kritérií kvality u veřejných zakázek na projekční činnosti za použití metodiky BIM je zadavatel
oprávněn hodnotit rovněž lhůtu dokončení projekčních činností. Toto kritérium hodnocení je však použitelné
především v těch případech, kdy má zadavatel zájem na co nejrychlejším provedení projekčních činností.
Příliš krátká lhůta dokončení projekčních činností však může negativně působit na kvalitu poskytovaného
plnění, příp. může být dodavatelem stanovená lhůta objektivně nesplnitelná.
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Vyjma výše uvedených kritérií hodnocení nabídek zákonodárce připouští rovněž hodnocení nabídek
na základě nejnižších nákladů životního cyklu stavby, přičemž toto kritérium je použitelné i pro veřejné
zakázky na projekční činnosti za použití metodiky BIM. Hodnocení nákladů životního cyklu stavby
umožňuje brát při výběru dodavatele v potaz nejen nabídkovou cenu dodavatele za provedení stavby, ale
umožňuje reflektovat rovněž náklady, které budou v budoucnu spojeny s životním cyklem stavby, zejm.
tedy režijní náklady a náklady na údržbu takové stavby.

4 SPECIFICKÉ DOKUMENTY SPOJENÉ
S POUŽITÍM METODIKY BIM

Vyjma výše uvedených případů se použití metodiky BIM projevuje i v dalších aspektech zadávací
dokumentace. Nejvýrazněji použití metodiky BIM ovlivňuje přílohy zadávací dokumentace, neboť metodika
BIM je spojena s vytvořením specifických dokumentů, které jsou nezbytné pro plnění veřejné zakázky.
Mezi tyto dokumenty patří typicky:

• Employer’s Information Requirements (dále jen „EIR“),

• BIM Execution Plan (dále jen „BEP“).

Zatímco EIR obecně definuje požadavky zadavatele na provádění projekčních činností, zejména výstupy,
jakých má být při plnění veřejné zakázky dosaženo, BEP je zaměřen především na konkretizaci postupů,
jakými projekční činnosti budou v rámci plnění veřejné zakázky prováděny. Charakter obou dokumentů
má vliv na fázi zadávacího řízení, v níž budou tyto dokumenty použity. EIR, jakožto souhrn požadavků
zadavatele, logicky tvoří přílohu zadávací dokumentace a poskytuje ho tedy zadavatel. Naopak BEP
poskytuje dodavatel, a to buď v rámci své nabídky, nebo jako podmínku před uzavřením smlouvy. V zájmu
zjednodušení posuzování BEP zadavatelé často poskytují dodavatelům jako přílohu zadávací dokumentace
rovněž šablonu BEP.

5 ZÁVĚR
K tomu, aby zadavatel v zadávacím řízení veřejné zakázky vybral zkušeného dodavatele schopného řádně
poskytnout poptávané projekční činnosti za použití metodiky BIM, je třeba vždy reflektovat rozsah
a složitost konkrétní veřejné zakázky, přičemž v této souvislosti je třeba z pohledu autorů brát v potaz
následující doporučení:

• V rámci požadavků na profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 zákona autoři doporučují vždy požadovat
dispozici živnostenským oprávněním „Projektová činnost ve výstavbě“, neboť tato představuje
základní předpoklad pro provádění projekčních činností. Ke stanovení dalších požadavků na profesní
kvalifikaci by zadavatelé měli přistupovat až tehdy, pokud je to odůvodněno předmětem veřejné
zakázky,

• V rámci požadavků na technickou kvalifikaci autoři doporučují vždy stanovit požadavek na předložení
seznamu významných služeb a stanovit požadavky na jednotlivé členy realizačního týmu, neboť
si tak zadavatel ověří nejen zkušenosti a schopnosti dodavatele, ale i osob, které se budou reálně
podílet na plnění veřejné zakázky. Za nezbytný pro použití metodiky BIM autoři považují rovněž
stanovení požadavku na dispozici odpovídajícím softwarem,

• V rámci hodnocení nabídek autoři doporučují hodnocení nabídek na základě kombinace nabídkové
ceny a kritérií kvality. Jako kritéria kvality autoři doporučují upřednostnit počet zkušeností vybraných
členů realizačního týmu a délku praxe těchto členů realizačního týmu. Lhůtu dokončení projekčních
činností autoři doporučují hodnotit pouze v případech, kdy je to odůvodněno skutkovými okolnostmi
dané veřejné zakázky,

• Za kritérium hodnocení s největším potenciálem do budoucna autoři považují hodnocení nabídek
na základě nejnižších nákladů životního cyklu stavby. Aktuálním nedostatkem tohoto kritéria je
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však absence odpovídající metody či vzorce ke zjištění těchto nákladů a proměnlivost tohoto vzorce
v závislosti na druhu stavby,

• Před zahájením zadávacího řízení je z pohledu autorů nezbytné nechat si zpracovat EIR, příp.
i šablonu BEP.

V zájmu snížení náročnosti zadávacího řízení veřejné zakázky pro zadavatele považují autoři za vhodné
rovněž navázat za tímto účelem spolupráci s odborným konzultantem, který je schopen zajistit nejen
zpracování těchto dokumentů, ale i odborné posouzení dokumentů předložených dodavateli v zadávacím
řízení, zejména posouzení BEP.
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DOPAD INVESTIČNÍHO PROJEKTU NA VÝVOJ
SPOLEČNOSTI V RÁMCI MANAŽERSKÉHO

ÚČETNICTVÍ

IMPACT OF INVESTMENT PROJECT ON DEVELOPMENT OF
COMPANY IN CASE OF MANAGEMENT ACCOUNTING

Hana Kovářová*,1, Petr Vařbuchta1, Eva Vítková1

Abstrakt
Manažerské účetnictví předpokládá integraci několika oblastí. Jednou z oblastí je i finanční analýza, díky
které lze pomocí jejích ukazatelů sestavit hodnocení společnosti. Článek se v rámci manažerského účetnictví
bude zabývat hodnocením pomocí metody finanční analýzy, konkrétně pomocí metody ekonomické přidané
hodnoty tzv. ukazatele EVA. Díky své konstrukci se stal tento ukazatel variabilním nástrojem v podniku.
Ukazatel EVA ve srovnání s ostatními hodnotovými ukazateli vypadá jako jednodušší měřítko výkonnosti
a je snadno pochopitelný jeho ekonomický obsah. Článek se zaměřuje na posouzení dopadu projektu na
celkové hodnocení společnosti. Cílem článku je analyzovat změnu ukazatele vlivem investice do konkrétního
společnosti. Analýza je provedena na případové studii investice realizované v rámci dopravní infrastruktury.
Výstupy tohoto článku mohou být dále využity při řízení společnosti pomocí manažerského účetnictví.

Klíčová slova
Manažerské účetnictví, finanční analýza, ekonomická přidaná hodnota, dopravní projekt

Abstract
Management accounting presumes integration of several parts of economy and business. One of these
parts is financial analysis, thanks to its indexes we can set evaluation of the company. This paper is aimed
to management accounting and the financial analysis, specifically to economic value added of economic
index EVA. Due to its compilation this index became a variable evaluation tool in the companies. The
EVA index looks like easier measurement tool than the other evaluation indexes, and its advantages are in
easier understandability of economical content. This topic is aimed to impacts of transport construction
project on the evaluation of the company. The objective of the topic is to analyse the economic impact of
the investment, which is realized in case the transportation project. The output analysis is performed on
the real case study of the transportation project. The results of this paper can be used in the future for
management of company through management accounting.

Keywords
Management accounting, financial analysis, Economic Value Added, transport project

*kovarova.h11@gmail.com
1Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební ekonomiky a řízení, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká
republika

958



Juniorstav 2018

1 ÚVOD
Manažerské účetnictví obdobně jako většina jiných disciplín prochází neustálým vývojem. Ani v dnešní
době není ustálen názor na obsah manažerského účetnictví. Manažerské účetnictví získalo vzhledem ke
svým úkolům určité charakteristiky a ty se promítly i do jeho metod. Manažerské účetnictví není nijak
legislativně upravováno ani regulováno, a proto se jeho forma může v každém podniku velmi lišit. Jelikož
slouží pouze pro účely konkrétního podniku, tak může být vedeno s maximální pravdivostí.

Manažerské účetnictví lze definovat velmi obecně tak, že slouží pro efektivní řízení a pro správné
rozhodování. A proto dnešní podoba manažerského účetnictví předpokládá integraci několika oblastí, jako
jsou např. nákladové účetnictví, vnitropodnikové účetnictví, kalkulace, rozpočetnictví, marketing, finanční
účetnictví, controlling a v neposlední řadě i finanční analýza, na kterou je článek zaměřen [1].

Z (Obr. 1) vyplývá, že mezi metody moderních ukazatelů, které jsou součástí finanční analýzy podniku,
patří i ekonomická přidaná hodnota, kterou se bude článek podrobněji zabývat.

Článek se zaměřuje na posouzení dopadu projektu na celkové hodnocení společnosti. Pro toto hodnocení
byla vybrána metoda finanční analýzy, konkrétně metoda ekonomické přidané hodnoty tzv. ukazatele
EVA. Cílem článku je analyzovat změnu ukazatele vlivem investice do konkrétního projektu. Analýza je
provedena na případové studii investice do dopravní infrastruktury. Výstupy tohoto článku mohou být
dále využity při řízení společnosti pomocí manažerského účetnictví.

2 LITERÁRNÍ REŠERŠE
Manažerské účetnictví (management accounting) slouží bezprostředně pro efektivní řízení podniku a jeho
vnitropodnikových útvarů (středisek). Využívá údajů finančního i nákladového účetnictví, kalkulací,
operativní evidence, statistiky, používá statistických, matematických aj. metod a postupů. Jeho předmětem
jsou nejen náklady, ale i výnosy, někdy i cash flow [3].

Manažerské účetnictví je odvětví účetnictví, které vytváří informace pro manažery a tvoří důležitou
nedílnou součást strategického procesu v rámci organizace. Zahrnuje proces identifikace, měření, shromaž-
ďování, analýza, příprava, tlumočení a sdělování informací, které pomáhají manažerům plnit organizační
cíle [4].

Finanční analýza zahrnuje porovnání výkonnosti firmy s výkonem ostatních firem ve stejném oboru
a vyhodnocování trendů ve finanční pozici firmy v průběhu času. Jedním ze zdrojů informací pro analýzu
účetní závěrky je auditovaná účetní závěrka. Účetní závěrka je obvykle součástí výroční zprávy [5]. Účetní
závěrku jsou povinny zveřejnit ty účetní jednotky, které jsou zapsány v obchodním rejstříku [6].

Analýza finančních výkazů používá analytických nástrojů a technik pro všeobecné účetní závěrky
a související údaje pro odvození odhadů a závěrů užitečných při analýze podnikání. Analýza finančních
výkazů snižuje spoléhání na odhady, hádání a intuici pro obchodní rozhodnutí. Snižuje nejistotu podnikové
analýzy. Nezvyšuje potřebu odborného úsudku, ale místo toho poskytuje systematický a účinný základ
pro obchodní analýzu. Správná analýza a interpretace informací je zásadní pro dobré obchodní analýzy.
To je úloha analýzy finančních výkazů [5].

EVA je jedním z mála výkonnostních opatření, která integruje cíle růstu a ziskovosti do jediného
ukazatele [7].

Ekonomická přidaná hodnota je přírůstkový rozdíl v míře návratnosti kapitálových nákladů společnosti.
V podstatě je to hodnota získaná z finančních prostředků investovaných do podniku. Pokud se měření
ekonomické přidané hodnoty ukáže jako negativní, znamená to, že podnik zničí hodnotu finančních
prostředků investovaných do něj. Je nezbytné přezkoumat všechny součásti tohoto měření, aby bylo možné
zjistit, které oblasti podniku lze upravit tak, aby vytvořily vyšší úroveň přidané ekonomické hodnoty [8].

Použití EVA neustále roste. Měří schopnost společnosti získat ekonomické výhody, které přesahují
"nájemné", které taková společnost platí za využívání vlastních zdrojů a zdrojů půjček [9].
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3 METODIKA
Systém finanční analýzy není žádným způsobem legislativně upraven. A proto se vyvinuly určité obecně
přijímané analytické postupy a techniky analýz, které si kladou stejný cíl jako účetnictví,

a to podat věrný obraz o majetkové a finanční situaci všem uživatelům.
Finanční analýza může vycházet z různých informačních zdrojů. Pro tento účel budou použity externí

informace, které se bezprostředně dotýkají analyzovaného subjektu a zároveň jsou veřejně dostupné. Pro
provedení finanční analýzy budou využity data z účetní závěrky.

V článku bude použita analýza metodou ekonomické přidané hodnoty tzv. ukazatele EVA. Bude
posuzovat dopad projektu na celkové hodnocení společnosti. Tzn., že bude vypočten ukazatel EVA
vybraného subjektu na základě vstupních informací (účetních výkazů) bez realizované investice a taktéž
bude vypočten ukazatel EVA vybraného subjektu na základě vstupních informací, které budou již zahrnovat
náklady spojené s investicí. Cílem článku je analyzovat změnu ukazatele vlivem investice do konkrétního
projektu. Analýza je provedena na případové studii investice do dopravní infrastruktury.

Ekonomická přidaná hodnota
Model je založen na ekonomickém zisku, který je na rozdíl od účetního zisku představuje přebytek výnosů,
zůstávající firmě po zaplacení služeb výrobních faktorů včetně nejen cizího, ale i vlastního kapitálu.
Předností tohoto ukazatele je, že poskytuje management reálnější informace o výkonnosti firmy a současně
jej motivuje k rozhodování, které vede k růstu tržní hodnoty firmy. Zainteresováním managementu na růstu
přidané hodnoty je současně i naplněn zájem vlastníků firmy. EVA tak přispívá k odstranění konfliktu
zájmu mezi vlastníky a manažery [10].

Ekonomický model používaný pro výpočet EVA se v obecné základní podobě vyjadřuje následujícím
vztahem

EV A = NOPAT �WACC · C (1)

kde
NOPAT (Net Operating Profit after Taxation) zisk z hlavní (operativní) činnosti po zdanění,
WACC (Weighted Avarage Cost of Capital) vážené průměrné náklady kapitálu, zahrnující veškerý kapitál

zapojený do podnikání, což je kapitál věřitelů, tak kapitál vlastníků,
C (Capital) kapitál, který je vázán v aktivech sloužících k operativní činnosti podniku [11, 12],

(Obr. 2).

Ukazatel EVA je založen na tzv. ekonomickém modelu, který vychází z modelu účetního. Abychom
získali ekonomická data je nutné před samotným výpočtem ukazatele převést účetní data z rozvahy
a výkazu zisku a ztráty na ekonomická data, tak aby co nejvíce odpovídala ekonomické realitě.

Transformace na ekonomický model není zcela jednoduchá a existuje celá řada možných dílčích úprav.
Úplný seznam úprav je obchodním tajemstvím Stern Stewart & Co. Dle Burgera-Schellberga by měla
konverze obsahovat čtyři základní kroky – konverze na operativní aktiva, konverze financování, konverze
daňová, akcionářská konverze [11].

Průměrné náklady kapitálu (Wighted Average Cost of Capital) je pojem, který označuje alternativní
náklady kapitálu neboli průměrnou cenu, za kterou podnik využívá poskytnutý kapitál. WACC je vyjádřena
v úrokové míře nebo v diskontní sazbě. WACC se vypočítají podle následujícího vzorce

WACC = r
d

(1� t)
D

C
+ r

e

E

C
(2)

kde
r
d

náklady na cizí kapitál (úrok),
t sazba daně z příjmů právnických osob,
D (debet) cizí kapitál,
C celkový dlouhodobě investovaný kapitál,
r
e

náklady na vlastní (akciový) kapitál a
E (equity) vlastní kapitál [13].

Je-li výsledek ukazatele EVA kladný, znamená to, že výnosy pokryly odměnu investorů za podstoupené
riziko, a ještě vytvořily něco navíc pro vlastníky. Je-li záporný, dochází k úbytku hodnoty.
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4 VÝSLEDKY
Dopad na celkový vývoj subjektu, který realizuje své investice do dopravní infrastruktury, byl sledován
pomocí metody ekonomické přidané hodnoty – ukazatele EVA. Ukazatel ekonomické přidané hodnoty
EVA byl zvolen v jeho základní variantě, která je též označovaná též jako EVA entity. Pro analýzu je
využito vstupních dat z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Vstupní rok byl rok 2016. V dalším sloupci je
pak uvažováno s projektem v dopravní infrastruktuře.

Operační výsledek hospodaření – NOPA
Aktiva uvedená v rozvaze musí být snížena o položky, které nesouvisí se základní činností podniku. Úpravy
rozvahy jsou provedeny podle postupu uvedeného v publikaci Moderní metody hodnocení výkonnosti
a oceňování podniku od autorů manželů Maříkových [11].

Tab. 1 Propočet operačních aktiv [zdroj: účetní výkazy společnosti, zpracování: vlastní].
2016

Aktiva celková 526 730 172 927
(-) nadbytečné peníze 2 481 518 294
(-) nedokončené investice 107 498 293 889
(-) explicitně neúročené závazky 6 688 430 548
NOA = čistá operační aktiva 410 061 930 195

Propočet operačních aktiv (NOA)
Při určování velikosti operačního výsledku hospodaření je potřeba dodržet zásadu symetrie mezi NOA
a NOPAT. Úpravy jsou uvedeny v (Tab. 2).

Tab. 2 Úpravy NOPAT [zdroj: účetní výkazy společnosti, zpracování: vlastní].
2016 2016 s projektem

VH z běžné čin. 33 471 753 -1 002 958 247
(+) nákladové úroky 0 0
(-) prodej DM 2 962 698 2 962 698
NOPAT před daní 30 509 055 -1 005 920 945
daňová sazba 255 % 0
daň z NOPAT 77 828 537 0
NOPAT -47 319 482 -1 005 920 945

Z (Tab. 2) je patrné, že upravená daňová sazba vychází velice vysoká. Důvodem je fakt, že podnik, na
kterém je analýza prováděna je státní příspěvkovou organizací. Daňová sazba je určována ze splatné daně
a výsledku hospodaření za účetní období. Organizace má velmi velké rozdíly mezi hospodářský výsledek
za účetní období a základem daně z důvodu velkého množství neuznatelných nákladů.

Průměrné vážené náklady kapitálu – WACC

Tab. 3 WACC [zdroj: vlastní].
2016

E 439 772 500 846
D 16 338 250
r
e

9,6
r
d

8,0
t 19,0
C 439 788 839 096
WACC 9,59

Ekonomická přidaná hodnota – EVA
Vypočítané jednotlivé hodnoty ukazatele jsou uvedeny v (Tab. 4).
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Tab. 4 Ukazatel EVA [zdroj: vlastní].
2016 2016 s projektem

NOA 410 061 930 195 411 098 360 195
NOPAD -47 319 482 -1 005 920 945
WACC 9,59 9,59
EVA entity -39 389 865 527 -40 447 905 129

5 ZÁVĚR
Účelem tohoto článku bylo sledování dopadu projektu na celkové hodnocení společnosti. Tento dopad
byl sledován pomocí metody ekonomické přidané hodnoty tzv. ukazatele EVA. Při výpočtu ukazatele
v konkrétním roce bylo zjištěno, že tento ukazatel se jeví jako nevhodný pro zvolený subjekt. Podnik je
státní příspěvkovou organizací, a to nese svá specifika při daňových úpravách. Analyzovaný projekt se
týkal dopravní infrastruktury a z výsledků je zřejmé, že má projekt negativní dopad na podnik. Metoda
ekonomické přidané hodnoty zohledňuje pouze finanční dopad projektu na podnik, proto se ukazatel snížil.
Ukazatel EVA nezohledňuje nefinanční přínosy projektu, tudíž se dopad jeví jako negativní. Z toho důvodu
je hodnocení dopadu projektu dopravní infrastruktury tímto ukazatelem nevhodné.

Poděkování
Tento článek byl zpracován za pomocí specifického projektu na Vysokém učení technickém v Brně č.
FAST-J-17-4636 Hodnocení investičních záměrů v dopravní infrastruktuře.
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Obrázky

Obr. 1 Metody moderních ukazatelů [zdroj: 2, zpracování: vlastní].

Obr. 2 Výpočet ukazatele EVA a faktory, které jej ovlivňují [12].
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VÝZNAM GENERÁTORŮ HODNOTY PRO
STAVEBNÍ ZÁVODY REGIONÁLNÍHO

CHARAKTERU

A SIGNIFICANCE OF VALUE DRIVERS FOR BUILDING
ENTERPRISES OF A REGIONAL CHARACTER

Eliška Křížovská*,1, Bohumil Puchýř2, Michal Černý1, Lucie Vaňková2

Abstrakt
Tento příspěvek je zaměřen na problematiku významu generátorů hodnoty pro stavební závody regionálního
charakteru, a je součástí dizertační práce na téma „Modelování vývoje hodnoty středního stavebního závodu
v reálné konkurenci ČR". Vychází ze skutečnosti, že generátory hodnoty jsou základem výkonnosti každého
stavebního závodu, neboť umožňují predikovat jeho budoucí vývoj. Článek lze rozdělit do dvou hlavních
částí, a to na část teoretickou a praktickou. Úvodní kapitoly příspěvku jsou zaměřeny jak na současný
stav řešené problematiky, v němž jsou vysvětleny základní pojmy (generátory hodnoty, celkové tržby,
provozní zisková marže, pracovní kapitál), tak na použitou metodologii a metody, kde je uveden způsob
zjištění a výpočtu jednotlivých generátorů. Praktická část článku obsahuje základní data o konkurenčních
sledovaných středních stavebních závodech X

1

s.r.o. - X
5

s.r.o., jejichž předmětem činnosti je výroba
ocelových konstrukcí hal, výstavba rodinných domů, bytová výstavba, kompletní realizace staveb včetně
oprav a rekonstrukcí na klíč a práce tesařské, pokrývačské, zámečnické a klempířské; dále jsou zde uvedeny
zjištěné a vypočtené hodnoty jednotlivých generátorů ve sledovaném období let 2004-2015. V závěru článku
jsou výsledky generátorů hodnoty mezi sebou porovnány, a jsou zde formulována metodická doporučení
pro stavební závody regionálního významu při krizových jevech k udržení jejich původní hodnoty na trhu.

Klíčová slova
Generátory hodnoty, celkové tržby, provozní zisková marže, pracovní kapitál

Abstract
This contribution is intent on the problems of a significance of Value Drivers for building enterprises
of a regional character and it is a component of a dissertation thesis on the theme "The Modelling of
The Development of The Middle-Size Building Enterprise Value in The Real Competition of The Czech
Republic”. It goes out from the fact that Value Drivers are a basis of each building enterprise efficiency
because they enable to predict its future development. The article can be divided into two main parts
namely into theoretical and practical ones. The introductory chapters of the contribution are aimed at
a contemporary state of the solved problems in which the basic concepts are explained (Value Drivers,
Total Revenues, Operating Profit Margin on Sales, Working Capital) as well as the used methodology and
methods where the ways of ascertainments and calculations of particular Value Drivers are stated. Practical
part of the article includes the basic data about the competitive examined middle-size building enterprises
X

1

ltd.-X
5

ltd. whose objects of the activity are productions of steel constructions of halls, constructions
of family houses, housing constructions, complete realizations of structures including complete repairs
and reconstructions and carpentry, slatery, locksmithery and tinsmithery; further on, the ascertained and
calculated values of particular Value Drivers during the examined period of the years 2004-2015 are stated
there. In the conclusion of the article, the results of the Value Drivers are compared among themselves
*krizovskae@seznam.cz
1Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, Česká republika
2Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební ekonomiky a řízení, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká
republika
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and the methodical recommendations for building enterprises of a regional significance during critical
phenomena for a maintenance of their original values on a market are formulated.

Keywords
Value Drivers, Total Revenues (Total Sales), Operating Profit Margin on Sales, Working Capital

1 ÚVOD
Cílem tohoto článku je přehledně zpracovat problematiku významu generátorů hodnoty pro střední
stavební závody a objasnit základní pojmy s tímto tématem související, dále mezi sebou porovnat zjištěné
a vypočtené hodnoty generátorů hodnoty konkrétních stavebních společností a na jejich základě formulovat
metodická doporučení pro stavební závody regionálního charakteru při krizových jevech k udržení jejich
původní hodnoty na trhu.

V teoretické části příspěvku jsou vysvětleny základní pojmy související s řešenou problematikou, a to
generátory hodnoty, celkové tržby, provozní zisková marže a pracovní kapitál; dále jsou zde vymezeny
použité metody a metodologie. Vlastní případová studie věnuje pozornost jak sledovaným stavebním
závodům X

1

s.r.o.-X
5

s.r.o., tak zjištěným a vypočteným hodnotám jednotlivých generátorů.

2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY
• Generátory hodnoty (Value Drivers)

– představují základ výkonnosti každého stavebního závodu, neboť umožňují predikovat jeho
budoucí vývoj [3],

– k nejčastěji sledovaným generátorům hodnoty stavebních závodů patří celkové tržby, provozní
zisková marže a pracovní kapitál [4].

• Celkové tržby (Total Revenues, Total Sales)

– jsou zjišťovány z výkazu zisku a ztráty, a to jak v daném roce, tak v letech předchozích,

– projekce budoucích tržeb by měla být výsledkem strategické analýzy [1].

• Provozní zisková marže (Operating Profit Margin on Sales)

– udává ziskovost závodu ve vztahu k jeho tržbám,

– zvyšování tohoto ukazatele svědčí o snižování nákladů a efektivním nárůstu ceny

– pro výpočet provozní ziskové marže platí vztah:

OPMOS = 100 · EBIT

T
(1)

kde
OPMOS provozní zisková marže (Operating Profit Margin on Sales),
EBIT provozní hospodářský výsledek (Earnings before Interest and Taxes),
T celkové tržby (Total Revenues, Total Sales) [2].

• Pracovní kapitál (Working Capital)

– představuje pojistnou složku kapitálu sloužící k zajištění části aktiv (zejména těch oběžných)
v období nepříznivých výkyvů vyžadujících vyšší nároky na výdej finančních prostředků,

– skládá se především z dlouhodobého kapitálu, a to jak vlastního, tak cizího,

– pro výpočet pracovního kapitálu platí vztah

965



Juniorstav 2018

PK = OA�KCK (2)

kde
PK pracovní kapitál (Working Capital),
OA oběžná aktiva (Current Assets),
KCK krátkodobý cizí kapitál (Short-Termed Debts) [5].

3 POUŽITÁ METODOLOGIE A METODY
Případová studie příspěvku obsahuje jak vlastní zjištění, tak výpočet generátorů hodnoty sledovaných
stavebních závodů X

1

s.r.o. - X
5

s.r.o. (celkových tržeb, provozní ziskové marže a pracovního kapitálu).
Dále byla provedena horizontální a vertikální analýza generátorů hodnoty; tato část však není v článku
publikována, a to z důvodu jeho požadovaného rozsahu. Nicméně v kapitole „Závěr“ jsou výsledky těchto
kroků zohledněny.

Zatímco celkové tržby byly zjištěny z výkazů zisku a ztráty stavebních závodů X
1

s.r.o. - X
5

s.r.o.,
provozní zisková marže a pracovní kapitál byly vypočteny na základě výše uvedených vztahů.

4 PŘÍPADOVÁ STUDIE
Případová studie příspěvku zahrnuje základní údaje o sledovaných stavebních závodech X

1

s.r.o. - X
5

s.r.o.
a zjištěné a vypočtené generátory hodnoty těchto závodů.

Základní údaje o sledovaných stavebních závodech
Stavební závody X

1

s.r.o. - X
5

s.r.o. jsou společnosti s ručením omezeným, mají 55-60 zaměstnanců, sídlí
ve Svitavách a jejich předmětem činnosti je výroba ocelových konstrukcí hal, výstavba rodinných domů,
bytová výstavba, rekonstrukce budov, průmyslové stavby a práce tesařské, zámečnické, pokrývačské
a klempířské.

Generátory hodnoty stavebních závodů X
1

s.r.o. - X
5

s.r.o.
U stavebních závodů X

1

s.r.o.-X
5

s.r.o. byly sledovány tyto generátory hodnoty: celkové tržby, provozní
zisková marže a pracovní kapitál, jejichž zjištěné a vypočtené hodnoty jsou uvedeny v (Tab. 1) a (Tab. 2).

Celkové tržby
Celkové tržby byly zjištěny z výkazů zisku a ztráty stavebních závodů X

1

s.r.o.-X
5

s.r.o. v letech 2004-2015.

Tab. 1 Celkové tržby (T)[údaje v tis. Kč] (Zdroj: Výkazy zisku a ztráty stavebního závodu X
1

s.r.o. -
X

5

s.r.o., 2004-2015).
Roky Stavební Stavební Stavební Stavební Stavební

závod X1 s.r.o. závod X2 s.r.o. závod X3 s.r.o. závod X4 s.r.o. X5 s.r.o.

2004 62 123 58 903 52 198 49 157 51 190
2005 78 981 82 212 60 120 52 143 39 850
2006 117 058 103 848 62 312 59 350 44 440
2007 84 271 88 512 59 212 55 170 50 009
2008 79 662 79 314 60 212 53 240 48 212
2009 58 903 73 150 57 650 52 115 46 690
2010 43 520 69 150 48 930 49 920 43 310
2011 47 994 82 310 62 610 54 990 44 419
2012 51 500 97 830 63 310 56 410 46 510
2013 57 220 101 315 64 480 57 315 47 712
2014 54 590 112 350 63 390 58 250 48 812
2015 61 980 148 320 65 520 59 219 49 111

Z (Tab. 1) je zřejmé, že po roce 2008, kdy ČR zasáhla finanční krize, došlo k výraznému poklesu
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celkových tržeb, a to u všech pěti stavebních závodů. Mezi roky 2008 a 2010 dosahovaly stavební závody
nejnižších tržeb; lze tedy říci, že měli tzv. strategii na přežití. Příčinou tohoto poklesu tržeb byl nedostatek
stavebních zakázek, kterému musely stavební závody v období finanční krize čelit. K pozvolnému nárůstu
tržeb došlo opět až po roce 2010. Při porovnání všech pěti stavebních závodů mezi sebou lze konstatovat,
že v letech 2004–2006 dosahovala nejvyšších tržeb společnost X

1

s.r.o. a v letech 2007–2015 společnost
X

2

s.r.o.; naopak nejnižší tržby byly zjištěny u stavebního závodu X5 s.r.o. Celkové tržby stavebních
závodů X

1

s.r.o. - X
5

s.r.o. byly tvořeny tržbami za prodej vlastních výrobků a služeb.

Provozní zisková marže
Provozní zisková marže byla ve sledovaném období let 2004–2015 kalkulována jako podíl provozního
hospodářského výsledku a celkových tržeb stavebních závodů X

1

s.r.o. - X
5

s.r.o.

Tab. 2 Provozní zisková marže (OPMOS) [údaje v %](Zdroj: Výkazy zisku a ztráty stavebních závodů
X

1

s.r.o. - X
5

s.r.o., 2004-2015).
Roky Stavební Stavební Stavební Stavební Stavební

závod X1 s.r.o. závod X2 s.r.o. závod X3 s.r.o. závod X4 s.r.o. X5 s.r.o.

2004 -0,43 % 4,71 % -0,38 % -0,08 % 0,18 %
2005 2,42 % 2,75 % 0,74 % 0,63 % 0,62 %
2006 1,19 % 1,21 % 1,35 % 1,24 % 0,30 %
2007 0,83 % 0,91 % 1,20 % 0,87 % 0,74 %
2008 0,44 % 0,48 % 0,58 % 0,73 % 0,89 %
2009 4,71 % 0,50 % 0,57 % 0,68 % 0,74 %
2010 1,57 % 0,51 % 0,30 % 0,68 % 0,75 %
2011 1,56 % 0,48 % 0,54 % 0,69 % 0,75 %
2012 1,50 % 0,78 % 0,56 % 0,70 % 0,74 %
2013 1,45 % 0,81 % -0,31 % 0,77 % 0,74 %
2014 1,64 % 0,82 % 0,59 % 0,79 % 0,78 %
2015 1,54 % 0,75 % 0,60 % 0,83 % 0,81 %

Z (Tab. 2) vyplývá, že stavební závody X
1

s.r.o. - X
5

s.r.o. dosahovaly poměrně vyrovnaných výsledků
provozní ziskové marže, a to téměř ve všech sledovaných letech. Zatímco nejlepších výsledků tohoto
ukazatele dosahovaly stavební závody zejména v období let 2004–2007, k jeho výraznějšímu snížení došlo
až s příchodem finanční krize, jejímž obecným jevem bylo, že zakázky stavebních závodů byly objemově
a finančně nižší. Stavební závody X

1

s.r.o. - X
5

s.r.o. se tak často dostávaly do situace, kdy byly nuceny
realizovat stavební zakázky na základě nekvalitně provedené projektové dokumentace pro stavební povolení,
což v mnoha případech vedlo k nedodržení plánovaných rozpočtových nákladů a udělení smluvní pokuty
za nesplnění termínu dokončení díla. Porovnají-li se stavební závody X

1

s.r.o. - X
5

s.r.o. mezi sebou, lze
považovat X

1

s.r.o. za společnost, která dosahovala nejlepších výsledků tohoto ukazatele, a to hlavně mezi
roky 2009–2015.

Pracovní kapitál
Pracovní kapitál byl ve sledovaném období let 2004 a 2015 kalkulován jako rozdíl oběžných aktiv a krátko-
dobého cizího kapitálu. Obecně platí, že je-li hodnota pracovního kapitálu záporná, jedná se o dlouhodobě
neudržitelnou situaci. Naopak v případě kladné hodnoty pracovního kapitálu lze říci, že závod má optimální
strukturu majetku a zdrojů jeho krytí.

Z (Tab. 2) vyplývá, že stavební závody X
1

s.r.o. - X
5

s.r.o. dosahovaly nejlepších výsledků pracovního
kapitálu především v období před finanční krizí. Nejvyšších hodnot tohoto ukazatele nabýval stavební
závod X

4

s.r.o., a to téměř ve všech sledovaných letech; naopak nejnižší pracovní kapitál byl zaznamenán
u stavebního závodu X

5

s.r.o., kde byl kromě roku 2006 negativní. Důvodem těchto nepříznivých výsledků
byla skutečnost, že se stavební závod X

5

s.r.o. potýkal s aktuálním nedostatkem stavebních zakázek, a to
hlavně v období finanční krize.
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Tab. 3 Pracovní kapitál (PK) [údaje v tis. Kč](Zdroj: Rozvahy stavebních závodů X
1

s.r.o. - X
5

s.r.o.,
2004 – 2015).

Roky Stavební Stavební Stavební Stavební Stavební
závod X1 s.r.o. závod X2 s.r.o. závod X3 s.r.o. závod X4 s.r.o. X5 s.r.o.

2004 434 4 873 1 130 2 260 -1 340
2005 1 046 790 230 3 260 -360
2006 1 763 1 618 2 778 1 070 1 240
2007 3 300 4 133 2 930 -710
2008 -992 -760 3 975 3 340 -680
2009 934 340 1 990 2 910 -620
2010 850 510 2 015 2 908 -568
2011 2 070 213 1 260 2 570 -502
2012 2 200 120 1 370 2 564 -520
2013 2 760 70 1 412 2 560 -642
2014 3 500 -50 1 044 2 840 -805
2015 3 540 101 1 372 2 950 -595

5 ZÁVĚR
Sledované stavební závody X

1

,X
2

,X
3

,X
4

a X
5

jsou společnosti s ručením omezeným, které byly založeny
v letech 1992–1995 a disponují 55-60 zaměstnanci. Sídlí ve Svitavách a zabývají se především výrobou
ocelových konstrukcí hal, dále výstavbou rodinných domů, bytovou výstavbou, kompletní realizací staveb
včetně oprav a rekonstrukcí na klíč a pracemi tesařskými, pokrývačskými, zámečnickými a klempířskými.

Na základě poznatků z teoretické části a výstupu z praktické části lze konstatovat, že nejlepších
výsledků jednotlivých generátorů hodnoty dosahovaly stavební závodyX

1

s.r.o. - X
5

s.r.o. v období před
finanční krizí. Dopad finanční krize se u stavebních společností projevil především v letech 2008–2010, kdy
dosahovaly nejméně významných výsledků v oblasti generátorů hodnoty. Z toho lze usoudit, že stavební
závody měly mezi roky 2008 a 2010 tzv. strategii na přežití. Pozvolný nárůst hodnot celkových tržeb,
provozní ziskové marže a pracovního kapitálu byl opět zaznamenán až po roce 2010.

Při vzájemném porovnání všech pěti stavebních závodů lze říci, že nejlepších výsledků v oblasti
generátorů hodnoty dosahovala společnost X

1

s.r.o., a to téměř ve všech sledovaných letech. Může být
tedy označena za lídra mezi stavebními závody s obdobným předmětem činnosti ve Svitavách. Co se
týká ostatních sledovaných stavebních závodů, lze X

2

s.r.o. označit za obchodní společnost, která se
svými výsledky v oblasti generátorů hodnoty nejvíce přibližovala závodu X

1

s.r.o. Naopak nejméně
významné hodnoty jednotlivých generátorů byly zaznamenány u stavebního závodu X

5

s.r.o.; částečně
příznivějšími a vzájemně dosti vyrovnanými výsledky generátorů hodnoty disponovaly stavební závody
X

3

s.r.o. a X
4

s.r.o.
Na základě získaných výsledků generátorů hodnoty lze rovněž formulovat níže uvedená metodická

doporučení pro stavební závody regionálního významu při krizových jevech k udržení jejich původní
hodnoty na trhu.

V případě vnějšího negativního vlivu krizového charakteru se stavebním závodům regionálního významu
doporučuje řešit tuto situaci včasným a aktivním přístupem. Z tohoto doporučení vyplývá, že každý
stavební závod by si měl vysledovat předmět činnosti, v němž v rámci regionu nad ostatními vyniká,
blíže se na něho zaměřit a postupně jej dále rozvíjet (např. investovat do rozvoje závodu). Tímto by
mělo dojít jak ke zvýšení prosperity a ziskovosti výroby v daném předmětu činnosti, tak ke zlepšení
pracovních podmínek zaměstnanců závodu. Příkladem takového přístupu je stavební závod X

1

s.r.o.,
který se v období finanční krize potýkal se zvýšenou poptávkou v oblasti výroby ocelových konstrukcí,
a to domácí i zahraniční, a rozhodl se tuto situaci řešit výstavbou výrobní haly pro výrobu ocelových
konstrukcí a rekonstrukcí stávajících výrobních prostor zámečnického a klempířského provozu, což nakonec
vedlo ke zkvalitnění a zefektivnění výrobního procesu ocelových konstrukcí, zvětšení výrobního prostoru
v návaznosti na umístění jednotlivých strojů, zlepšení pracovních podmínek pracovníků závodu a prosperitě
a ziskovosti výroby předmětu činnosti, v němž stavební závod na regionu vyniká.

Dále se stavebním závodům regionálního významu doporučuje vytvářet si dostatečnou kapitálovou
rezervu pro ručení alespoň na 2 roky, a to z několika důvodů. Prvním důvodem je skutečnost, že každý

968



Juniorstav 2018

stavební závod disponující určitým množstvím vlastního kapitálu je vždy lépe připraven na případné
výkyvy hospodářské situace. Tím dalším je fakt, že stavební závod s dostatečným množstvím vlastního
kapitálu má možnost získat bankovní úvěr na případné další zakázky. Využívání cizího kapitálu ve formě
bankovního úvěru totiž umožňuje závodu jak pokračovat ve své podnikatelské činnosti, tak přispívá k jeho
prosperitě. Navíc při každém získávání cizího kapitálu dochází až k dvojnásobnému prověřování rizik
bankou.
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REGENERACE BROWNFIELDS: PROJEKTY
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A KRAJE VYSOČINA

BROWNFIELDS REGENERATION: STUDY OF SOUTH MORAVIAN
AND HIGHLANDS PROJECTS

Petra Elly Lukele*,1, Jana Korytárová1

Abstrakt
Regenerace brownfields se pro mnohé vlády a města stala důležitou otázkou. Revitalizace opuštěných a často
kontaminovaných oblastí je motivována několika faktory, jako je zvýšení přitažlivosti městských veřejných
prostorů, ochrana životního prostředí, vytváření pracovních příležitostí, vytvoření lepších míst pro život,
zvýšení standartu bydlení, odstranění zdravotních rizik nebo snížení zbytečné spotřeby půdy. Regenerace
brownfields často představuje dlouhodobý finanční a organizační komplikovaný proces, který se týká velké
oblasti. Dále brownfields obvykle čelí protichůdným cílům, které vyplývají z různých aspektů ochrany
životního prostředí a ekonomiky. Vezmeme-li v úvahu výše uvedené skutečnosti, brownfields představují
důležitou záležitost, kterou je třeba diskutovat, plánovat nejen pro místní či vládní administrativu, ale
také pro výzkumnou komunitu z hlediska vytváření praktické podpory, např. ve vztahu k optimalizaci,
rozhodovací podpoře a hodnocení brownfields. Tato studie se zaměřuje na specifické aspekty efektivnosti
brownfields z ekonomického hlediska. Cílem tohoto výzkumu je zejména prověřit ekonomickou efektivitu
brownfields pomocí příkladu 14 projektů v Jihomoravském kraji a 14 projektů v oblasti Vysočiny.

Klíčová slova
Analýza nákladů a výnosů, brownfield, ekonomická účinnost, regenerace

Abstract
Revitalizing abandoned and often contaminated areas is motivated by several factors. Brownfield regene-
ration often represents a long-term financially and organizationally complicated process that concerns
a large area. Furthermore, brownfields usually faces conflicting goals arising from different environmental
protection and economic points of view. Taking the above-mentioned into account, brownfields represent
an important issue to be discussed, planned, and managed not just for local/governmental administration,
but also for the research community from the perspective of creating practical support e.g. in relation to
optimization, decisional support, and assessment of brownfields. This study focuses on specific aspects of
the efficiency of brownfields from an economic point of view. In particular, the aim of this research is
to examine the economic efficiency of brownfields using the example of 28 projects located in the South
Moravian and Highlands region.

Keywords
Brownfield, cost-benefit analysis, economic efficiency, regeneration
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1 ÚVOD
Brownfields představují prázdné chátrající opuštěné lokality vyznačující se velmi často svou rozsáhlou
rozlohou, kontaminací a vztahy mezi více majiteli nemovitosti.

Brownfields však často představují významný potenciál rozvoje území a realizace jejich obnovy tak
může mít pozitivní sociální a ekonomický dopad na danou oblast. Článek se zaměřuje na klasifikaci
brownfields z hlediska jejich původního využití a následného využití po regeneraci. Na zkoumaném vzorku
28 projektů regenerace brownfields je sledována četnost původního a současného využití těchto území
a tyto výstupy jsou porovnány s dřívějšími studiemi v regionech.

2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU
Lokality brownfields jsou v jisté míře poznamenány svým historickým vývojem, lokalitou a jejich původním
využitím [2, 3, 6]. Podle původu vzniku se brownfields dají řadit do níže uvedených skupin.

• Nevyužívané zemědělské objekty
S pádem komunismustického režimu nastaly změny pro české zemědělství. Česká republika byla
40 let příkladem prakticky neexistujícího soukromého podnikání a téměř 100% podíl na tvorbě
HDP měl stát. Po roce 1989 prošlo celé hospodářství, včetně zemědělství a potravinářských odvětví,
přechodem od centrálně direktivního řízení k tržnímu hospodářství. Zemědělství tvořilo poměrně
velkou část české ekonomiky a vlivem ekonomických a institucionálních změn v letech transformace
se radikálně zmenšilo, což přispělo k velkému počtu vzniku brownfields.
Transformace zemědělství se v ČR týkala především majetkoprávních změn. Vstup ČR do EU
znamenal nutnost přizpůsobit se systému kvótního omezení zemědělské produkce. Toto omezení
znamenalo ukončení činnosti některých zemedělců a tím vznik brownfields.

• Nevyužívané průmyslové zóny
V druhé polovině roku 1931 zasáhla ČSR Velká hospodářská krize. Trvala až do roku 1933. Po
nástupu komunismu v roce 1948 došlo k orientaci především na těžký a zbrojní průmysl a po pádu
komunismu postupně docházelo k privatizaci. Brownfields, které jsou zařazeny do této skupiny,
vznikly důsledkem ukončení těžkého průmyslu a průmyslové výroby. Rozsáhlé haly a objekty a zůstaly
prázné. Pro současný průmysl a výrobu se staví haly nové.
Do této skupiny brownfields lze zařadit budovu Administrativy a Strojírny v areálu Vaňkovka v Brně.
Její rekonstrukce v letech 2004-2005 stála 160 mil. Kč. V prostorách bývalé továrny tak vzniklo
nákupní centrum s velmi výhodnou lokací.

• Nevyužívané administrativní objekty
V kategorii nevyuživaných administrativních objeků se nacházejí brownfields, se kterými se denně
potkáváme, aniž bychom si to uvědomovali. Jedná se například o opuštěné budovy v centrech měst
nebo na pokraji obce, na jejichž provoz neměla obec či majitel dostatek finančních prostředků.

• Objekty bývalé těžby nerostných surovin
Na území ČR se nacházejí také opuštěné objekty bývalé těžby nerostných surovin. V 2. polovině
20. století patřilo Ostravsko a Kladensko mezi hlavní oblasti hutnického průmyslu - težby železné
rudy a černého uhlí. Ekonomická krize poznamenala i toto odvětví průmyslu, dnes existují pouze
dvě společnosti s úplným hutním cyklem (ArcelotMittal Ostrava a Třinecké železárny). Zaniklé doly,
vytěžené a zdevastované oblasti jsou opětovně sanatovány a začleňovány zpět do aktivního využívání.
Často se zde vyskytuje kontaminace a sanace je velmi nákladná. Přesto se řada projektů v ČR
úspěšně realizovala, např. jezero Milada vytvořené v těžební jámě hnědouhelného dolu Chabařovice.

• Bývalé vojenské objekty Opuštěné vojenské objekty vznikly především po odchodu sovětských vojsk
a jejich dalším nevyužitímI tyto objekty jsou v současné době revitalizovány. Na (Obr. 2) je zachycena
přestavba bývalé budovy kasáren Jiřího z Poděbrad a bývalého vojenského areálu v historické části
Prahy na Náměstí Republiky. Budování obchodně administrativního centra, kde je i stanice metra,
probíhala v letech 2005-2007. V půdorysu původního nádvoří vojenského areálu a dvorních objektů
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došlo k výstavbě nové budovy, dále byla navrhnuta celková přestavba nadzemní části historické
budovy kasáren. Celkové náklady na výstavbu se pohybovaly okolo 15,6 miliard Kč.

• Nevyužívané objekty Českých drah a Správy železniční dopravní cesty V předchozích letech, kdy
auta nebyla běžně dostupná, se k přepravě osob a materiálu využívala hlavně železniční doprava.
Postupem času se osobní i nákladní doprava přemístila na silnice a dálnice a železniční doprava
se mírně tlumila. Tak vznikly neuvyužívané úseky kolejí, nevyužívané koleje k transportu nákladu
mezi podniky a zastaralé nemovitosti v majetku Českých drah. Na webových stránkach Českých
drah si lze nemovitosti dokonce pronajmout či odkoupit. Kadeřábková & Piecha [2] se domnívají, že
tato skupina představuje největší problém, především díky skutečnosti, že majetek státních podniků
Českých drah a Správy železniční dopravní cesty není dodnes kompletně zinventarizován a ohodnocen.
Vzhledem k nedostatku finančních prostředků není řada objektů dlouhodobě udržována a mnoho
budov se nachází v natolik špatném stavu, že by měly být určeny k demolici.

3 METOLOGIE
Regenerace brownfields se dá popsat následujícími procesy během jednotlivých fází jejich životního cyklu.
Během předinvestiční fáze nastává rozhodování o dalším možném využití území a je zahájena ve většině
případů nutná rekultivace území. Území brownfields často doprovází kontaminace a výskyt nebezpečných
látek jako je například azbest. Jejich likvidace je velmi nákladná a musí splňovat požadavky ochrany
životního prostředí. Jednou z výrazných nákladových položek regenerace brownfields proto představuje
dekontaminace. Podle způsobu kontaminace je nutno zvolit správný postup a technologie k odstranění.
Kontaminace může být v půdě, podzemní vodě, vzduchu i v konstrukcích stavby. Náklady na rekultivaci
mohou být vysoké a developer většinou nemá finanční prostředky na nápravu. Z toho důvodu je potřeba
podpora veřejných zdrojů. Po rekultivaci bude lokalita odpovídat greenfieldu (srovnatelné s výstavbou na
zelené louce).

Další etapou investiční fáze je nová výstavba. Investor může být soukromý i veřejný sektor (soukromý
sektor financuje tyto projekty zpravidla formou PPP projektů). Některé náklady mohou být financovány
obcemi. Jedná se o investice například do komunikací, parkovišť, veřejného osvětlení, telekomunikace,
plynovodů, vodovodů aj.

Provozní fáze zahrnuje provoz a údržbu revitalizované nemovitosti. Článek se dále zabývá vybranými
projekty dotačního portfolia Regionálních operačního programu (ROP) Jihovýchod. Pro případovou studii
bylo Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod poskytnuto 28 projektů, které řeší revitalizaci
brownfields v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina. Brownfields se klasifikují ze dvou pohledů – podle
předchozího a konečného využití. Projekty byly financovány z prioritní osy 2 a osy 3 (Rozvoj udržitelného
cestovního ruchu, Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel). V rámci portfolia zkoumaných projektů
bylo již u všech ukončeno financování a projekty se nacházejí ve své provozní fázi. U jednotlivých projektů
bylo vždy sledováno jejich původní využití vedoucí ke vzniku brownfields a nové využití po jejich regeneraci.
Pro zkoumání byla zvolena klasifikace brownfields dle jejich užití na výrobní, veřejnou vybavenost, bydlení,
obchod, služby, vojenské, drážní a jiné.

4 VÝSLEDKY A DISKUZE
Tabulky níže ukazují šetřené charakteristiky zkoumaných projektů. (Obr. 3) zobrazuje přehled předchozího
a současného využití brownfields zkoumaných projektů v Jihomoravském kraji, (Obr. 4) zobrazuje přehled
předchozího a současného využití brownfields zkoumaných projektů v kraji Vysočina.

Červený znak v buňkách tabulky označuje jejich předchozí využití (výrobní, veřejná vybavenost, bydlení,
obchod, služby, vojenské, drážní a jiné). Zelený znak označuje současné využití brownfields. U projektů jsou
dále uvedeny jejich základní technicko-ekonomické charakteristiky – celková výše investice (IC), ekonomická
čistá současná hodnota (ENPV), termín ukončení projektu, rozloha sanovaného/revitalizovaného území.

Z údajů uvedených v tabulkách je zřejmé, že v Jihomoravském kraji mělo ze zkoumaného vzorku
předchozí využití výrobního charakteru celkem 5 brownfields, ale žádné takové využití po revitalizaci.
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Projektů bývalé veřejné vybavenosti bylo 6, v současnosti 8 projektů. Brownfields na plochách pro bydlení,
obchod a služby byly 3, v současnosti vzniklo 6 nových projektů s tímto využitím.

Ze zkoumaných projektů v kraji Vysočina mělo předchozí využití výrobního zaměření celkem 6
brownfields, veřejné vybavenosti 5, využití na bydlení, obchod a služby byly 2. I v kraji Vysočina se
poměr využití u zkoumaných projektů změnil. Neproběhla žádná revitalizace do výrobního využití, většina
projektů byla zaměřena na veřejnou vybavenost (12) a 2 brownfields byly přeměněny na plochy pro bydlení,
obchod a služby. Projekt jiného zaměření předchozího využití byl na Vysočině pouze 1.

Níže je vykreslen Graf 1 a Graf 2 znázorňující zkoumané lokality v rámci programu ROP Jihovýchod.
Z (Obr. 5) je vidět původní využití brownfields v Jihomoravském kraji. Největší podíl představovaly
výrobní plochy (70 %), v menším zastoupení se jednalo o bydlení, obchod a administrativu (23 %), ostatní
lokality byly určeny pro veřejnou vybavenost (7%). Grafické znázornění podle cílového využití lokalit
zahrnuje bydlení, obchod, služby (43%) a plochy pro veřejnou vybavenost (57%).

Jak ukazuje (Obr. 6), v kraji Vysočina bylo předchozí využití brownfields obdobné. I v tomto kraji
představují výrobní plochy největší podíl předchozího využití (43 %), druhou příčku obsadilo taktéž bydlení,
obchod, služby, administrativa (36 %). Dalším předchozím využití brownfields bylo pro veřejnou vybavenost
(14%) a nespecifikované (7%). Cílové využití lokality bylo pro bydlení, obchod, služby, administrativu
(86 %) a pro bydlení, obchod, služby (14%).

Vzhledem k tomu, že rozsah vzorku je velmi malý (pouze 28 projektů), mají výsledky pouze informativní
hodnotu a mělo by být dále ověřeno více dat.

5 ZÁVĚR
Článek se zaměřuje na specifické aspekty brownfields z hlediska předchozího využití a následného využití
v současnosti po jejich revitalizaci na příkladu 28 projektů Jihomoravského kraje a kraje Vysočina, které
byly financovány ROP Jihovýchod. Výstupy tvoří obecný základ pro další podrobnější výzkum. Budoucí
výzkum by se mohl zaměřit zejména na hlubší analýzu projektů brownfields z hlediska jejich původního
a cílového využití i s ohledem na další socioekonomické charakteristiky, jako jsou Ekonomická čistá
současná hodnota (ENPV), poměr nákladů a užitků (BCR). Na základě výzkumného vzorku 28 projektů
regenerace brownfields lze konstatovat, že jsou regenerací brownfields přetvářeny původní výrobní plochy
na nové atraktivní nemovitosti s využitím zejména na veřejnou vybavenost a v menší míře na bydlení,
obchod, služby či administrativu.
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Obrázky

Obr. 1 Vaňkovka Brno – před rekonstrukcí Zdroj: (Hobstová, 2004).

Obr. 2 Palladium Praha – komplexní přestavba budovy kasáren Jiřího z Poděbrad Zdroj: [1].
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Obr. 3 Přehled předchozího a současného využití brownfields zkoumaných projektů v Jihomoravském
kraji. Zdroj: vlastní zpracování údajů poskytnutých ROP Jihovýchod.
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Obr. 4 Přehled předchozího a současného využití brownfields zkoumaných projektů v kraji Vysočina.
Zdroj: vlastní zpracování údajů poskytnutých ROP Jihovýchod.
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Obr. 5 Přehled předchozího a současného využití brownfields zkoumaných projektů v Jihomoravském
kraji. Zdroj: autor.

Obr. 6 Přehled předchozího a současného využití brownfields zkoumaných projektů v kraji Vysočina.
Zdroj: autor.

977



Juniorstav 2018

EKONOMICKÁ ANALÝZA – LCC A ROI
STANDARDIZOVANÝCH KONCEPTŮ ŘEŠENÍ NA

STAVEBNÍM TRHU

ECONOMIC ANALYSIS - LCC AND ROI OF STANDARDIZED
BUILDING APPLICATION CONCEPT ON CONSTRUCTION MARKET

Lucie Vaňková*,1, Michaela Rudolecká1

Abstrakt
Příspěvek se zabývá ekonomickou analýzou a způsobem stanovení nákladů životního cyklu a určením
rentability investice na referenčních objektech, pro které byla identifikována různá opatření pro snížení
energetické náročnosti. Všechny technologie a systémy podléhají podrobnému stanovení nejenom návrat-
nosti investic, ale i nákladů životního cyklu, které poskytují vhodné informace pro stavební trh. Posuzují se
náklady nejenom původního konstrukčního řešení ve fázi nápadu, výroby a instalace, společně s celkovými
vlastnickými náklady, ale i náklady na provoz, údržbu, a v závěru životnosti i na likvidaci. Analyzovat
a sledovat životní cyklus staveb, jeho jednotlivé etapy a náklady je v dnešní době nutností. Celkové efekty
celé řady investic na stavebním trhu mohou být těžko měřitelné, proto je třeba na ekonomickou analýzu
pohlížet nejenom z krátkodobého časového horizontu, ale také z dlouhodobého hlediska.

Klíčová slova
Ekonomická analýza, LCC, ROI

Abstract
The paper deals with the economic analysis and the way of determining life cycle costs and determining the
profitability of investment on reference objects for which various measures have been identified to reduce
energy intensity. All technologies and systems are subject to detailed determination not only of return on
investment but also of life-cycle costs that provide appropriate information for the construction market.
Costs are assessed not only for the original design solution at the design, production and installation
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end of life the costs of disposal. Currently is necessary to analyse and monitor the life cycle of buildings,
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a short-term perspective but also from a long-term perspective.
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1 ÚVOD
Každý stavební objekt, bez ohledu na jeho účel či velikost, prochází životním cyklem. Životní cyklus
staveb lze definovat jako časové období od vzniku myšlenky na stavbu a její přeměnu v záměr přes
projektování, realizaci, její užívání a případně změny stavby až do její likvidace [1]. Během období vzniku
myšlenky se v obrysech definují představy o budoucím investičním záměru, formulují se základní otázky,
které zpřesňují výsledný návrh, provádí se zásadní rozhodnutí, která ovlivní výsledný komfort užívání
a ekonomickou a energetickou náročnost provozu, dále se definují cíle, které mají být dosaženy a další
důležité milníky. Vznik každého objektu je podmíněn vstupy, jedná se hlavně o vstupy materiálové, ale
i energetické. V průběhu života každé stavby je spotřebovávaná energie a materiály potřebné na provoz
i na údržbu. V každém období životního cyklu je vynakládané nejenom velké množství energií, ale vzniká
i velké množství odpadů a emisí. Všechny tyto skutečnosti ovlivňují dopad stavby na životní prostředí, ale
dají se ovlivnit již před realizací stavby. Obecně lze tvrdit, že volba levnějších řešení při stavbě a realizaci
projektu výrazně zvýší náklady v období užívání stavby. Z ekonomického hlediska je období užívání stavby
tím nejnáročnějším a tvoří tři čtvrtiny celkových nákladů v období životnosti stavby, přičemž z toho jedna
třetina tvoří náklady na správu a údržbu [2].

2 POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU LCCA
Posuzování životního cyklu, anglicky Life Cycle Assessment – LCCA, je možný způsob, jak posoudit
dopady výrobku nebo technologie na životní prostředí. Výsledky posuzování jednotlivých studií se následně
využívají buď v rámci podniků jako podklad pro změny ve výrobě a nákupu surovin a polotovarů nebo pro
státní správu. Orgány státní správy využívají posouzení studií jako základ pro podporu ekologicky šetrných
výrobků anebo k programům eco-labelingu. Výhodou metody LCCA je řada propracovaných norem (řada
ISO 14040-49), o které se opírá. Tyto normy umožňují dobrou interpretaci, reprodukovatelnost a zejména
porovnatelnost výsledků. Normy jsou částí širšího balíku - Systémových norem pro environmentální
management dle ISO14000 a jsou variantou norem řady ISO 9000 se zvýšeným důrazem na životní
prostředí [3].

Základní data pro LCCA se zpracovávají inventarizační analýzou. Předem ohraničená část života
výrobku nebo technologie se rozloží na jednotkové procesy a následně se mapují toky mezi nimi. Důraz je
kladen především na toky jdoucí mimo výrobní systém. Jejich velikost se zjišťuje měřením, výpočtem
nebo se stanoví na základě literatury. Jednotlivé příspěvky se pak převádějí na společného jmenovatele.
Pokud jsou hodnoceny například emise, tak se jednotlivé složky převádí dle stanovených koeficientů na
ekvivalent CO

2

pro hodnocení globálních dopadů a ekvivalent SO
2

(někdy také jako acidifikační potenciál)
pro lokální dopady. Rozsah hodnoceného systému norma nestanovuje, ale určuje se dle individuálních
požadavků. V ideálním případě, který ale nemusí nutně nastat, se hodnotí všechny fáze života od získání
surovin až po zneškodnění nebo recyklaci. Životnost, která se v současné době používá v rámci různých
ekonomických hodnocení, tvoří jen malou část životního cyklu. Z toho lze usuzovat, že vliv životního cyklu
výrobků se stejnou užitnou hodnotou a životností na životní prostředí může být velmi výrazně odlišný.

Porovnatelnost různých výrobků nebo technologií zajišťuje funkční jednotka, která je měřítkem efektivity
výrobku, a k ní se následně vztahují negativní dopady na prostředí. U nejběžnějších energeticky úsporných
opatření, jako jsou například nové otvorové výplně a tepelné izolace, lze aplikovat měrný prostup tepla
(W/m2K) za jednotně stanovených podmínek. U zdrojů se pak jako měrná jednotka nabízí 1 kWh. Otázkou
však zůstává, jak zapracovat další tepelně-technické parametry, jako je například infiltrace či tepelná
akumulace [3].

Ze současné legislativy je zřejmé, že existují dva rovnocenné výstupy: vyhodnocení ekonomické a vy-
hodnocení z hlediska ochrany životního prostředí. Ekonomické hodnoty jsou jakýmsi ukazatelem účinnosti,
s jakou objekt zajišťuje požadované parametry vnitřního prostředí. A obdobně se pracuje i s hodnocením
environmentálním, které je primárně zaměřeno na energie a s nimi související emise. Někdy se v literatuře
uvádí pojem externality, které vyjadřují cenu, kterou společnost ”platí” za znečišťování životního prostředí.
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Náklady životního cyklu a rentabilita investic
Metodou stanovení nákladů životního cyklu se zjišťují všechny náklady, které je třeba vynaložit po celou
dobu životnosti stavby. Jedná se o základní ekonomickou charakteristiku stavebního díla, která se zaměřuje
na optimalizaci nákladů během celé doby životnosti. Vzhledem k dlouhodobému časovému horizontu je
třeba přistoupit k diskontování, kdy se jednotlivé náklady převádí na jejich současnou hodnotu. Obecně
lze náklady životního cyklu (LCC ) stanovit jako součet investičních nákladů (IC ) a současné hodnoty
budoucích nákladů (PV ).

LCC = PV + IC (1)

Náklady životního cyklu je ukazatel podobný čisté současné hodnotě rozdíl je však v pojetí peněžních
toků, kdy LCC tvoří pouze náklady spojené s realizační, provozní a likvidační fází projektu.

LCC =
nX

0

C
i

(1 + r)i
(2)

Kde Ci
i

jsou celkové náklady spojené s investicí v období i, r je diskontní sazba a n je délka hodnoceného
období.

Výsledný výpočet LCC, by měl být jedním z důležitých podkladů pro rozhodnutí investora, projektanta
případně budoucího uživatele pro výběr optimálního technického řešení stavby. Náklady životního cyklu
stavby lze rozdělit do tří skupin. První skupinu tvoří náklady, které přímo souvisejí s technickými parametry
stavby - investiční náklady, náklady na opravy a udržování budovy, rekonstrukci, modernizaci a likvidaci
budovy. Další skupinou jsou náklady na provoz budovy, mezi tyto náklady se řadí náklady na energie,
úklid. Poslední skupinou nákladů jsou administrativní náklady, které jsou spojeny se správou nemovitosti,
daně, pojištění a správa budovy [4]. Procentuální zastoupení jednotlivých nákladů se liší u jednotlivých
typů výstavby. U energeticky úsporných staveb se pak procentuální zastoupení mírně rozdílné, dochází ke
snížení nákladů na provoz a naopak ke zvýšení ostatních nákladů [5].

Posuzování hospodárnosti projektu po celou dobu životnosti stavby je v zájmu investora a může
zásadním způsobem ovlivňovat i rozhodování konečných uživatelů [6]. Hospodárnost projektu je chápána
jako dosažení určité užitné hodnoty, ať už kvality, funkčnosti, úspornosti nebo trvalé udržitelnosti, ve vztahu
k pořizovacím nákladům. U developerských staveb tomu však bývá naopak, hospodárnost projektu po celou
dobu životnosti stavby ustupuje pouze porovnání pořizovacích nákladů a zisku. Celkový zisk z investice
vyjadřuje rentabilita investice (ROI ). Jedná se o jeden ze základních ukazatelů měření návratnosti
a efektivnosti investic. Pro výpočet ROI lze využít dvou vztahů:

v procentech
ROI = (Čistý zisk/Investice) · 100 (3)

v absolutní hodnotě
ROI = (Čistý zisk-Investice)/Investice (4)

Stejně jako v případě nákladů životního cyklu i s rentabilitou investice je třeba pracovat v dlouhodobém
horizontu. Je to důležité z toho hlediska, že jakákoli výstavba má více či méně větší časový odstup mezi
investicí prostředků a zisky, které výstavba přinese. Investované prostředky by za dobu, než výstavba
začne generovat zisky, mohly být využity alternativním způsobem a přinášet zisk. Tyto ušlé zisky se
označují jako náklady ušlé příležitosti. Vzhledem k dlouhodobému časovému horizontu je i rentabilitu
investice třeba diskontovat.

Povědomí o tom, za jak dlouho nebo zda vůbec se investované prostředky vrátí, je jednou ze základních
otázek při hodnocení investičního projektu. Finanční prostředky a úsilí vložené do nákupu, vytvoření
nebo zlepšení nějaké existující technologie či infrastruktury se musí nějakým způsobem pozitivně odrazit
v ekonomice provozu v následujících letech. Ne vždy je však snadné výsledek spočítat a vyjádřit přímými
finančními prostředky pomocí ROI. Přínosy některých investic naopak mohou mít nepřímo měřitelné
pozitivní efekty (například pozitivní odraz na stavebním trhu). Špatná měřitelnost může být způsobena
tím, že efekty celé řady investic jsou rozloženy do velmi dlouhého časového období.

Stavby jednoznačně ovlivňují naše životní prostředí, proto se do rozhodovacích kritérií přenáší směr
trvale udržitelných budov, a to formou sociálních, kulturních nebo environmentálních aspektů. Efektivně
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navržené konstrukce obsahují kromě pořizovacích nákladů také soubor parametrů, jako požadavky na
provoz, údržbu, životnost, nutnost a jednoduchost oprav či výměny po dožití, ale i nízkou zabudovanou
energii, či možnost recyklace po dožití.

3 METODIKA PRO OPTIMALIZACI SPOTŘEBY ENERGIE
V rámci projektu byla vytvořena metodika, která se uplatní při územní koncepci, návrhu nových bu-
dov, rozhodování o renovaci budov a v dalších oblastech souvisejících s energetikou a ekologií. Umožní
optimalizovat spotřebu energie, emise uhlíku, vnitřní prostředí budov, zdroje energie a vody, efektivní
a inovativní technologie a zohlední i přidanou hodnotu celého procesu budování inteligentního regionu
nákladově efektivním způsobem.

Stanovení dílčích cílů úspory energie pouze pro nové a renovované budovy není dostačující k dosažení
stanovených dlouhodobých cílů zaměřených na udržitelnost životního prostředí. Přechod od běžných
energetických systémů na systémy, které využívají obnovitelné zdroje energie, zvýšení rozsahu energeticky
úsporných opatření budov a využívání potenciálu budov k využití solární energie a souvisejících obnovitel-
ných zdrojů představují největší potenciál pro úsporu energie a snižování emisí uhlíku v odvětví stavebnictví.
Zlepšení energetické účinnosti budov či technologií a přechod na obnovitelnou energii není jen přínosem ke
zmírnění změny klimatu a šetření zdrojů, ale velmi často dochází také k úspoře nákladů. Analýza nákladové
efektivnosti určitého opatření se provádí pomocí analýzy nákladů a přínosů s využitím několika možných
metod. Jednou z metod může být již zmiňovaná rentabilita investice. Na druhé straně analýza nákladů
životního cyklu zahrnuje celkovou životnost budovy či technologie nebo dobu, po kterou je plánována
výstavba, provoz nebo rekonstrukce.

Z výzkumů prováděných během projektu vyplývá, že existuje obecně velký potenciál nákladově efektivní
moderní výstavby či renovace budov a technologií, které snižují emise uhlíku i neobnovitelné energie.
Rozhodnutí o stavebních a technologických aktivitách v inteligentním regionu souvisejících s energetikou,
které nejsou založeny na výpočtech životního cyklu, vedou k nevyužitým příležitostem v oblasti, v níž
mohou být emise uhlíku a spotřeba energie sníženy nákladově efektivním využíváním primární energie.
Bylo zjištěno, že opatření pro obnovitelné zdroje energie mají často potenciál snížit emise uhlíku výrazněji
a s nižšími náklady než opatření v oblasti energetické účinnosti. To podtrhuje důležitost zohlednění opatření
v oblasti obnovitelné energie v budoucí tvorbě politických strategií. Dále byly zjištěny také další důvody,
které podporují zachování opatření pro energetickou účinnost. Jedná se o ta opatření, která zajišťují
tepelnou pohodu a další vedlejší přínosy vyplývající z těchto opatření, jako je snížení problémů spojených
s tepelně vlhkostním řešením budov (např. vlhkost a plísně) nebo zlepšení estetiky. Některé přírodní
zdroje jsou vzácné, a proto je rozumné snížit potřebu energie budov či technologií, i když s využitím
těchto zdrojů budovy okamžitě dosáhnou téměř nulových emisí uhlíku a využití neobnovitelné primární
energie. Obdobná situace nastane v případě kombinace tepelného čerpadla s fotovoltaickým systémem
nebo s elektrickou energií z rozvodné sítě s významným podílem obnovitelné energie, což umožňuje účinně
snižovat emise uhlíku. Pokud se tím sníží spotřeba elektrické energie pro řízení tepelných čerpadel, použije
se k výrobě elektrické energie méně přírodních zdrojů a navíc může být v chladném období vzácná elektřina
z obnovitelných zdrojů energie.

4 PŘÍPADOVÉ STUDIE
Pro návrh metodiky byly využity obecné výpočty referenčních objektů v různých lokalitách a dále byla
využita data z pilotních lokalit a publikovaných řešení v různých zemích. Z těchto analýz lze konstatovat,
že využití energie z obnovitelných zdrojů je možné, a že obtíže, které souvisí s implementací tohoto trendu,
jsou zvládnutelné a lze je překonat.

Obecné výpočty ukázaly, že ve zkoumaných případech přechod na obnovitelnou energii snižuje emise
uhlíku výrazněji než opatření na zvýšení energetické účinnosti v jednom nebo více prvcích obálky. Dále
bylo potvrzeno, že k dosažení snížení emisí ve větší míře je nákladově efektivnější přejít na obnovitelnou
energii a provádět méně rozsáhlá opatření na obnovu budov, než se zaměřit pouze na opatření v oblasti
energetické účinnosti. Aby se podpořilo rozsáhlé nákladově efektivní snižování emisí oxidu uhličitého
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v odvětví stavebnictví, je vhodné zaměřit se silně na uplatňování opatření v oblasti obnovitelných zdrojů
energie v budovách i regionech. Velká část analyzovaných budov také potvrzuje, že kombinací opatření pro
energetickou účinnost s přechodem na systém obnovitelné energie významně nezmění nákladově optimální
úrovně účinnosti. Z toho vyplývá, že přechod na systém obnovitelné energie často nemá negativní vliv
na nákladovou efektivitu opatření účinnosti. Vzhledem k tomu, že existují jiné důležité důvody, než je
snížení emisí uhlíku při provádění opatření v oblasti energetické účinnosti, má smysl provádět jak opatření
v oblasti účinnosti, tak přechod na obnovitelnou energii.

Mezi analyzovanými příklady rekonstrukcí v případových studiích byla identifikována různá opatření
pro snížení energetické náročnosti, která vedla ke snížení spotřeby energie zlepšením kvality obvodového
pláště budovy a využitím odváděného tepla při nuceném větrání. Dále byla stanovena různá opatření
v oblasti obnovitelných zdrojů energie, jako je využívání solárních panelů nebo řešení pro vytápění založená
na obnovitelných zdrojích, která doplní zbývající potřeby. Každá kombinace je výsledkem stávajícího
kontextu, dostupných řešení a zdrojů a významného integračního úsilí. V závislosti na klimatické závažnosti,
době a kvalitě stavby se budovy mimo jiné dynamicky chovají odlišně, vytvářejí různé základní linie
a v důsledku toho vyžadují různé strategie.

Ve zkoumaných případových studiích byla opatření na energetickou účinnost obvykle prováděna s cílem
snížit především poptávku po energii a současně zlepšit komfort uživatelů a snížit množství energie
potřebné z obnovitelných zdrojů energie. Přechod na obnovitelnou energii byl realizován jednak připojením
k stávajícímu dálkovému centrálnímu zásobování teplem využívajícím biomasu nebo spalováním odpadu.
Mnoho případů také zahrnovalo solární tepelné panely pro přípravu teplé vody a vytápění nebo solární
fotovoltaické (PV) panely pro výrobu elektrické energie, které by dodávali elektřinu do budovy nebo do
rozvodné sítě.

5 ZÁVĚR
Snížení emisí navazující na energetické úspory nemusí z pohledu životního cyklu znamenat nic jiného než
přesunutí vznikajících emisí z jedné části života výrobku či objektu do druhé. Vyvstává pak otázka, jestli
v řadě případů vlastně nedochází ke snížení energetické náročnosti objektu za cenu zvýšení náročnosti
výroby. V případě hodnocení celého životního cyklu se zcela zřejmě ukazuje, která opatření v konečné
bilanci nejvíce snižují environmentální zatížení a která nejsou z tohoto pohledu efektivní. Do oblastí,
kde vychází negativní dopady na životní prostředí nejlépe a ekonomické parametry nejsou zajímavé,
může být směřována případná státní podpora. Jedná se zejména o oblasti solárních technologií, systémy
využívající různé zdroje nízkopotenciálního tepla, různé izolační systémy apod. Vhodným začleněním
výsledků LCCA do energetických auditů by mohlo dojít k vyřešení několika problémů a environmentální
hodnocení by se stalo věrohodnější. Také by došlo k položení kvalitního systémového základu pro udělování
dotací na alternativní zdroje energie a energeticky úsporná opatření tak, aby výsledek byl pro životní
prostředí jednoznačně přínosem. Jednotlivé případové studie ilustrují potřebu řešit komplexně každý
region a jednotlivé budovy a analyzovat nejvhodnější strategii provozu. Dalo by se však rovněž prokázat,
že lze použít společný přístup, který se týká celého procesu, který zahrnuje tři hlavní prvky navrhovaného
přístupu: přijmout perspektivu životního cyklu, vzít v úvahu emisí zátěž při zohlednění primární energie
a při zohlednění dosažitelných vedlejších přínosů.
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OPTIMALIZACE REŽIJNÍCH NÁKLADŮ
STAVEBNÍ ZAKÁZKY

OPTIMIZATION OF OVERHEAD COSTS OF A CONSTRUCTION
CONTRACT

Vojtěch Ščevík*,1, Eva Vítková1

Abstrakt
Problematika režijních nákladů je řešena individuálně v každé společnosti. Celkové režijní náklady vycházejí
z předchozího finančního roku. Z těchto dat je vytvořen plán pro příští rok, který se odráží ve výpočtu
každé stavební smlouvy. Je však také důležité vzít v úvahu, o jaký druh výroby jde. protože různé druhy
práce jsou stanoveny v různých výrobních režijních nákladech. V České republice není mnoho literatury,
která se zabývá výrobními režijními náklady ve stavebnictví. Cílem článku tedy je optimalizovat režijní
náklady u různých druhů výroby. Článek je zaměřen pouze na stavební výrobu, kde budou analyzovány
druhy stavební výroby jako jsou silnice, mosty, kanalizace a další. V rámci použité metodiky je nezbytné
rozdělit konstrukci podle povahy prací, která je co nejpřesnější. Stavba bude rozdělena podle druhu práce
a zejména objemu práce, protože stavba drobných děl má problém s výrobou režijních nákladů především
u firem s větším rozměrem. To vše bude prezentováno na základě příkladů ze stavebnictví mostů, silnic,
kanalizací, atd. Výsledkem článku je přidělit hodnotu jednotlivých režijních nákladů a lépe specifikovat
pro jednotlivé stavební smlouvy. U stavebních zakázek je třeba vzít v úvahu povahu smluv o výstavbě. To
vše bude prezentováno na základě příkladů ze stavebnictví mostu, silnic, kanalizací, atd. V závislosti na
typu stavby by měla být použita metoda pro určení režijních nákladů.

Klíčová slova
Režijní náklady, kalkulace ceny, výrobní režie

Abstract
The issue of overhead costs is within each company solved individually. General overhead costs are based
on the the previous financial year. From these data is created a plan for next year, which is reflected in
the calculation of each contract However, it is also important to take into account the type of production.
Because different types of work are set at different production overheads. In the Czech Republic is not a lot
of literature, which deals with production overheads, primarilly in construction. The aim of the article
is to optimize overheads for different types of production. The article is focused only on construction
production where the types of construction works such as roads, bridges, sewerage and others will be
analyzed. In the frame of used methodology it is necessary to divide the construction according to the
nature of the works that description as accurate as possible. Construction will be divided according to the
type of work and especially by the volume of work, because the construction of small-scale works, have
a problem with manufacturing overhead mainly for companies of larger sizes. All this will be presented on
the basis of examples from the building industry of the bridge, roads, sewerage constructions, etc. The
result of the article is to allocate the value individual overhead costs and better specify for individual
construction contracts. For construction contracts it is necessary to take account the character (nature of
the) construction contracts. All this will be presented on the basis of examples from the building industry
of the bridge, roads, sewerage constructions, etc. Depending on the type of construction, the method
should be used to determine the overheads.
*scevikv@gmail.com
1Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební ekonomiky a řízení, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká
republika
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1 ÚVOD
Stavebnictví patří mezi hlavní průmyslové odvětví každého státu, do tohoto odvětví v každé zemi míří
značné investice. Po roce 2008, kdy započala finanční krize, kterou způsobil pád banky Lehman Brothers,
se mnohé firmy musely zaměřit na svojí existenci ve stavebním trhu a začala éra snižování nákladů. Místo,
kde je možno náklady v rámci stavební zakázky snížit, je nazvané “nepřímé náklady“, ale určení těchto
nákladů obzvláště u stavebních firem není jednoduché, většinou se vychází z předchozího účetního období,
s přihlédnutím k předpokládaným změnám cen energií, mzdovým nákladům apod. Nepřímé náklady se dělí
na režie výrobní a správní, kde bych se chtěl v rámci dizertační práce zaměřit na výrobní režie stavebních
zakázek. Problematika výrobních režií a všeobecně režií, vytváří u většiny společností rozdíl mezi tím,
zda jsou schopni pokrýt předpokládané náklady spojené s režiemi či nikoliv a z tohoto důvodu získat
očekávaný kladný hospodářský výsledek nebo snížení tohoto hospodářského výsledku nebo dokonvergovat
dokonce až k celkové ztrátě

2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU

Režijní náklady
Režijní náklady jsou ty poplatky, které nelze přiřadit pouze na jediný produkt nebo službu [1]. Existují
dva typy režijních nákladů ve stavebnictví: režijních nákladů společnosti a výrobních režijních nákladů.
Režie společnost jsou také nazývány jako všeobecné administrativní režijní náklady a zahrnuje veškeré
náklady, které vznikly stavební firmou na udržení podniku v provozu, a jako podpora výrobního procesu,
ale nejsou přímo spojeny s konkrétním projektem. Režie společnost je možná jeden z hlavních důvodů,
proč tolik dodavatelů není schopno realizovat zisk, nebo dokonce zůstat v podnikání. Je zřejmé, že pokud
společnost nebude znát jeho skutečné režijní náklady, pak selhání při vymáhání těchto nákladů bude mít
za následek finanční kolaps. Firemní režijní náklady se značně liší, ale většinou jsou v rozmezí od 8 do
15 % z celkového objemu stavebních zakázek [1].

Výrobní režie
Můžeme jí přiřadit všechny časově rozlišené prvotní a druhotné náklady, související s řízením, činností
a obsluhou výrobního procesu, který není možný stanovit přímo na předmět kalkulace anebo na kalkulační
jednotku [2].

Výrobní režie můžeme dělit na:

• technologickou výrobní režii – paliva a energie, spotřeba materiálu, na úpravu staveniště, příplatek
za práci v noci, prémie a odměny za úsporu atd.,

• všeobecnou výrobní režii – spotřeba materiálu, energie a paliva při upravování a vytápění kanceláří,
hygienických zařízení na stavbě apod [2].

Správní režie
Náklady na správní režie nevznikají na staveništi, ale v různých oblastech správy. Pod pojmem „správní
režie“ se myslí ty náklady, které pro podnik nevznikají na základě určité stavební zakázky, ale celkovým
provozem. Tedy do položky správní režie patří prvotní a druhotné náklady, které souvisí s řízením a správou
organizace, závodu a divizí [2].

Do správní režie patří:

• spotřeba materiálu,

• energie a paliva při úklidu a vytápění kanceláří, kancelářských potřeb apod.,
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• náklady na reklamu,

• odpisy investičního majetku,

• náklady na opravy a údržbu investičního majetku,

• či nájemné.

Stanovení základny pro výpočet režií
Základnu pro výpočet výrobní režie ve stavební výrobě tvoří obyčejně přímé náklady na mzdy bez nákladu
na materiál (tzv. přímé zpracovatelské náklady – PZN) [2].

Základnu pro výpočet správní režie tvoří přímé náklady a výrobní režie, bez nákladů na materiál.
Režijní přirážku zjistíme na základě údajů z účetnictví za minulé období (např. rok), pro který známe jak
režijní základnu (R

z

), tak objem režijních nákladů (R), přičemž:

R = (R
v

+R
s

) (1)

kde je
R

v

výrobní režie, a
R

s

výrobní režie.

Režijní přirážka (R
p

) se vypočítá podle vzorce:

R
p

=
R

R
z

· 100 (2)

kde je
R

p

režijní přirážka [%],
R objem režií [Kč] a
R

z

objem rozvrhované základny [Kč], [2].

3 METODA VÝZKUMU
Výzkum režijních nákladů na vybraných zakázkách je založen na syntéze a analýze jednotlivých nákladových
položek. Výzkum byl proveden na základě 16 případových studií. V rámci těchto studií byla brána v úvahu
výše režijních nákladů správních a výrobních, která je nastavena procentní sazbou z rozvrhové základny.
Protože tato procentní sazba je dána podnikovou strategií na celý rok a nereflektuje na aktuálnost stavu
stavební zakázky, na charakter stavební zakázky, tak se plánovaná výše režijních nákladů liší od skutečné
výše režijních nákladů. Skutečná výše režijních nákladů je stanovena na základě informací vycházejících
z účetnictví stavebního podniku. V této fázi tedy byly definovány režijní náklady a bylo provedeno
porovnání mezi plánovanými a skutečnými režijními náklady.

V další fázi výzkumu bylo přistoupeno k analýze pouze výrobních režijních nákladů. Výrobní režijní
náklady byly dále klasifikovány a celková částka byla rozpuštěna do jednotlivých nákladových skupin.

Cílem celého výzkumu je stanovení procentní výše režijních nákladů dle objemu stavební zakázky a dle
charakteru stavební zakázky. Tzn., že v poslední části výzkumu byl použit aritmetický průměr, který
představuje průměrnou procentní sazbu pro vybrané stavební zakázky.

4 PŘÍPADOVÉ STUDIE
Případová studie je prokázána na 16 vybraných stavebních zakázkách. Tyto stavební zakázky byly vymezeny
charakterem, kdy se jedná pouze o zakázky týkající se mostních konstrukcí s finančním objemem od
0,5 mil. Kč do 10 mil. Kč.

Na (Obr. 1) a (Obr. 2) jsou vybrané zakázky – rekonstrukce mostu Kozlov a Stupava. Tyto vybrané
zakázky realizovala společnost, která patří k větší stavební společnosti v České republice v rámci obratu
a počtu zaměstnanců a celá společnost je členěna na 16 divizí. Divize „mosty“ z předchozích účetních období
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nastavila průměrnou správní režii na 4,5% a výrobní režii na 5% z tržeb ze zakázek, které realizovala
v předchozích letech. Záměrně byly vybrány stavby malého rozsahu, u kterých bývá problém s výrobními
režiemi.

Ze všech faktur a daňových dokladů, které byly na stavbách vedeny v účetnictví, byly náklady rozděleny,
na tzv. přímé náklady (materiál, mzdy, stroje, subdodávky atd.), režie správní (vedení účetnictví, vedoucí
středisek, náklady vedení firmy atd.) a režie výrobní (stavbyvedoucí, pronájem stavebních buněk, ubytování,
diety, odpisy DHM atd.). V (Tab. 1) je znázorněno všech 16 zakázek, jejich finanční objem, objem režií
správních, výrobních a poslední část (Tab. 1) tvoří výnosy a hospodářský výsledek, který je zjištěn rozdílem
výnosů a nákladů.

Tab. 1 Skutečné náklady a výnosy na vybraných stavbách.
Číslo Místo realizace Cena Režie Režie Výnosy Zisk
zak. [Kč] spr. [Kč] výr.[Kč] [Kč] [Kč]
1. Dědice 407 653,70 23 640,16 90 532,35 525 336,00 3 509,79
2. Rybníček - římsa 491 422,75 30 840,75 15 371,25 685 347,48 147 712,73
3. Stupava - římsy 803 960,00 40 850,58 29 687,62 907 790,76 33 292,56
4. Kozlov - most 992 407,43 48813,19 158 199,52 1 084 733,81 -114 686,33
5. Miulovice 2 050 000,18 111 871,71 230 812,49 2 486 036,97 93 352,59
6. Příseka 7 748 179,40 307 448,88 400 676,20 8 903 917,58 447 613,10
7. Maloměřice - žel. Most 1 997 268,49 67 851,54 98 313,20 1 997 268,49 -166 164,74
8. D2 - výměna říms mostu 9 776 562,55 448 303,23 660 168,69 9 964 216,34 -920 818,13
9. Dobročkovice - most 5 888 496,86 267 263,30 634 440,00 5 888 496,86 -901 703,30
10. JHM - údržba mostů 2 400 900,16 159 105,73 477 314,59 3 535 678,65 498 358,17
11. Brno Tuřany - most 8 877 707,25 479 333,52 855 984,26 10 651 849,27 438 824,24
12. Pačlavice - most 5 480 606,85 252 912,30 141 644,24 5 620 273,16 -254 890,23
13. Přesun zastávky Kozí Horka 2 078 182,18 110 018,36 239 385,75 2 444 851,16 17 264,87
14. Štěpánov - most 4 098 730,17 203 938,74 571 263,56 4 538 046,55 -335 885,92
15. stoky - PHS 5 436 012,73 273 742,77 596 385,16 6 083 173,72 -222 966,94
16. Znojmo - oprava PHS na mostě 842 282,57 45 556,09 39 772,36 1 012 355,78 84 744,76

Režie výrobní pro velkou firmu na zakázkách malého rozsahu bývají většinou problematické. V (Tab.2)
je znázorněno srovnání plánovaných a skutečných výrobních režií. Je zřejmé, že na zakázkách malého
rozsahu mají tyto režie velice kolísavý charakter. Největší režie nastaly na stavbě č. 1 a to 17,23 %, nejmenší
režie 2,24%, byly na stavbě č. 2. Průměrné výrobní režie byly 9,32%, to je o 4,32% více než oproti
plánovaným režijním nákladům. Tento nárůst režií může na konkrétní stavbě malého rozsahu způsobit
rozdíl mezi ziskem a ztrátou, což je vidět i v (Tab. 1), kde zakázka č. 4 byla realizována ve ztrátě 54
645,97 Kč, zakázka č. 1 byla realizována s nulovým hospodářským výsledkem. Tři zakázky v (Tab. 2),
označené číslem 1., 4. a 10., byly realizovány s mnohonásobně vyšším finančním objemem, který pokrývá
výrobní režie a dvě zakázky č. 2. a 12. byly naopak realizovány ve skutečnosti s nižším objemem režijních
nákladů, než byly plánované hodnoty.
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Tab. 2 Porovnání plánovaných a skutečných režií výrobních.
Číslo Místo realizace Plánované Reálné Odchylka
zak. RV [%] RV [%] [%]
1. Dědice 5 17,23 12,23
2. Rybníček 5 2,24 -2,76
3. Stupava 5 3,27 -1,73
4. Kozlov 5 14,58 9,58
5. Mikulovice 5 9,28 4,28
6. Příseka 5 3,45 -1,55
7. Maloměřice 5 6,52 1,52
8. D2 - výměna říms mostu 5 6,63 1,63
9. Dobročkovice - most 5 10,68 5,68
10. JHM - údržba mostů 5 13,5 8,5
11. Brno Tuřany - most 5 8,04 3,04
12. Pačlavice - most 5 2,52 -2,48
13. Přesun zastávky Kozí Horka 5 9,79 4,79
14. Štěpánov - most 5 12,59 7,59
15. stoky - PHS 5 9,8 4,8
16. Znojmo - oprava PHS na mostě 5 3,93 -1,07

Průměr 8,38 3,38

V (Tab. 3) je zřejmé, že pokud stavba byla zatížena náklady na stavbyvedoucího a náklady na pronájem
stavebních buněk, režie výrobní řádově narostly o zhruba 5 až 10%. Stavba č. 4. jako jediná neměla
náklady na diety, ubytování, cestovní výlohy. Důvodem bylo subdodavatelský způsob realizace stavby.
Stavba 2. a 3., byly jediné, které nebyly zatíženy nákladem na stavbyvedoucího. Stavbyvedoucího, spíše
technický dozor, prováděl člověk z obchodního oddělení, zaměstnanec, který je placen z režie správní,
které stavba obsahuje vždy, a jsou stanoveny společností na 4,5 %. Výsledkem (Tab. 3) je, že pokud stavby
malého rozsahu zatížíme náklady na stavbyvedoucího a pronájmem buněk, je velká pravděpodobnost, že
se režie výrobní zdvojnásobí, až ztrojnásobí a stavba může přejít v rámci hospodářského výsledku ze zisku
do ztráty (Tab. 4).

Tab. 3 Upřesnění odchylek v konkrétní stavební zakázce.
Číslo Plat vedení Odpisy Diety, ubytování, Plat stavby vedou. Pronájem
zak. střediska DHM cestovní výlohy + odvody stav. buněk
1. 5 516,04 2 364,02 23 088,00 55 119,20
2. 7 196,18 1 084,00 3 070,00
3. 8 906,29 4 453,14 7 421,91
4. 11 389,74 4 881,32 52 730,43 76 986,57
5. 26 103,40 11 187,17 16 408,00 109 030,44 55 622,98
6. 93 491,10 40 067,62 10 426,00 94 899,49 50 008,41
7. 15 832,03 6 785,15 27 245,00 18 308,42 23 614,46
8. 44 830,32 29 886,88 110 792,00 360 473,40 74 717,21
9. 26 726,33 17 817,55 77 150,00 393 972,06 44 543,89
10. 15 910,58 10 607,05 48 810,00 387 556,34 21 214,10
11. 47 933,35 31 955,57 110 545,00 578 428,42 63 911,14
12. 25 291,23 16 860,82 2 400,00 54 940,13 42 152,06
13. 25 670,95 11 001,84 54 345,00 142 200,80
14. 20 416,37 13 610,92 112 418,00 334 897,00 34 027,29
15. 27 374,28 18 249,52 65 034,00 411 886,52 45 623,80
16. 10 629,75 4 555,61 6 497,00 18 090,00
Průměr 25 826,12 14 085,51 45 043,33 215 180,90 48 401,99
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Tab. 4 Výsledné odbchylky
Číslo Nářadí, Pronájem Ostraha Režie Objem Režie Odchylka
zak. vybavení, mobilního a hlídání výrobní zakázky výrobní [%]

přesuny atd. WC celk. [Kč] [Kč] [%]
1. 2 445,10 2 000,00 90 532,35 525 336,00 17,23 12,23
2. 342,25 2 679,00 14 371,43 685 347,48 2,24 -2,76
3. 5 937,52 2 968,76 29 687,62 907 790,76 3,27 -1,73
4. 3 371,46 3 454,00 152 813,52 1 084 733,81 14,58 9,58
5. 5 080,80 3 139,59 226 572,38 2 486 036,97 9,28 4,28
6. 16 400,26 2 156,00 307 448,88 8 903 917,58 3,45 -1,55
7. 4 323,14 2 205,00 98 313,20 1 997 268,49 6,52 1,52
8. 20 728,88 5 880,00 12 240,00 660 168,69 9 964 216,34 6,63 1,63
9. 449,67 4 508,00 69 272,50 634 440,00 5 888 496,86 10,68 5,68
10. 2 121,41 486 219,48 3 535 678,65 13,5 8,5
11. 15 977,78 7 233,00 855 984,26 10 651 849,27 8,04 3,04
12. 141 644,24 5 620 273,16 2,52 -2,48
13 2 982,16 3 185,00 239 385,75 2 444 851,16 9,79 4,79
14. 38 115,98 5 978,00 11 800,00 571 263,56 4 538 046,55 12,59 7,59
15. 23 660,05 4 557,00 596 385,16 6 083 173,72 9,8 4,8
16. 39 772,36 1 012 355,78 3,93 -1,07
Průměr 10 138,32 3 841,80 31 104,17 321 562,68 4 145 585,79 8,38 3,38

5 VÝSLEDEK
Z výše uvedených případových studií je zřejmé, že skutečně vynaložené náklady v rámci režií výrobních
se téměř vždy liší od plánu. Proto je velmi nutné identifikovat tyto vzniklé náklady a promítnout je do
dalších plánovaných režijních sazeb a to z důvodu přesnějšího řízení stavebních zakázek a taktéž celého
stavebního podniku.

6 ZÁVĚR
Cílem článku bylo optimalizovat režijní náklady u stavebních zakázek. Pro tuto optimalizaci byly vybrány
k detailnějšímu zkoumání pouze výrobní režijní náklady. Pro výzkum bylo použito 16 případových studií,
kde bylo poukázáno na rozdílnost mezi plánovanými hodnotami a skutečnými hodnotami výrobních režií.
Tyto případové studie byly zaměřeny pouze na rekonstrukce mostních konstrukcí. Všechny případové
studie byly v rámci finančního objemu malého rozsahu prací, od 0,5 do 10,0 mil. Kč. Po zhodnocení všech
výstupů, které jsou znázorněny (Tab. 1), (Tab. 2), (Tab. 3) a (Tab. 4), se potvrdilo, že výrobní režie
oproti plánovaným 5 %, se navýšili na 10 %. Což u některých stavebních zakázek mělo negativní dopad na
hospodářský výsledek, tedy ztrátu. Z výše uvedeného vyplývá, že je velmi důležité, aby byly skutečně
vynaložené náklady na režie výrobní, a nejen na ně, neustále kontrolovány a porovnávány s plánovanými
hodnotami. Tak, a by bylo možné zpřesnit celý management těchto zakázek.
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Obr. 1 Most Kozlov před rekonstrukcí a po rekonstrukci.

Obr. 2 Most Stupava před rekonstrukcí a po rekonstrukci.
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ZÁPLAVOVÉ LIMITY ROZVOJOVÝCH PLOCH
MĚSTA BRNA

FLOOD LIMITS OF DEVELOPMENT AREAS IN BRNO

Petr Vařbuchta*,1, Alexej Veselý1, Vít Hromádka1

Abstrakt
Moderní města se rozvíjejí nejenom ve svých okrajových, ale zároveň i ve svých stávajících městských
částech. Samozřejmě, že nejvíce viditelný růst města je právě na jeho okraji společně se vstřebáváním
okolních menších obcí a městeček, ale stávající části města nemohou zůstat bez povšimnutí s ohledem na
celkový rozvoj. Ve stávajících částech města se často vyskytují objekty, které do celkové koncepce dané
lokality nezapadají, jedná se o výrobní objekty či starou chátrající zástavbu, která zůstala jako ozvěna
minulosti v území a bez jakékoli logické návaznosti na okolní zástavbu. Pro jejich přeměnu existují jasné
postupy v územních plánech měst, ale ty si často odporují s územními limity a rozvojové plochy jsou tímto
zablokovány. Ve městě Brně je jedním z územních limitů, které způsobují blokaci některých rozvojových
ploch záplovová území. Výstupem tohoto článku je upozornit na blokaci některých rozvojových ploch ve
městě Brně a přiblížit možné postupy pro jejich odblokování.

Klíčová slova
Záplavové limity, development, rozvojové plochy, územní plán

Abstract
Modern cities are evolving not only in the peripheral areas, but also in the existing urban areas of the
city. The most visible development of the city is in the peripheral areas, which includes absorbing of the
villages and towns. But the existing urban areas cannot be ignored in case of the general development. In
the existing parts of the cities, there are often objects that do not fit in to the concept of the given urban
area. There are factories or old dilapidated building that have remained as an echo of the past in the area
and without any logical link to the surrounding area. For their transformation exists city plans, but there
are contradictions between city plans and the development limits. Consequence of this is in the blocked
development areas. In city of Brno, is one of the biggest problem flood limit. The aim of this paper is to
highlight the problems connected between city plan of the Brno city and flood limits. We want to find
possible ways to solve out this problem.

Keywords
Flood limits, development, development areas, city plan
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1Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební ekonomiky a řízení, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká
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1 ÚVOD
Rozvoj měst vychází obzvláště z historických skutečností a postupného vývoje, kterému byla všechna lidská
sídla v minulosti vystavena. Vše vychází z mnoha skutečností, jako například jestli se jedná o lidská sídla
(města) u vodních zdrojů a ploch, například v přímořských oblastech, na řekách, či u velkých jezer a to
s ohledem na to, že dříve velice důležitým elementem pro fungování měst byla voda (ať už slaná k plavbám
a rybolovu, či sladká ke splavování materiálu, nebo jako přívod pitné vody apod.). Dalším důležitým
elementem je podnebí a klimatické podmínky lokalizace lidských sídel. Máme tu vysokohorská města,
města v kopcovitých oblastech, dále na rovinách a v nížinách, kdy k založení lidských sídel v jednotlivých
oblastech byly vždy zásadní určité reálie jako: obrana, obživa, těžba atd. Díky tomuto vzniklo mnoho
typů měst ať už hanzovní města, města na obchodních křižovatkách, přístavní města, hornická města,
průmyslová města apod.

V nejbližší historii, pokud mluvíme o době největšího růstu lidské civilizace, za což můžeme považovat
dobu od průmyslové revoluce v 18. století, se vyskytovalo mnoho dalších vlivů, které navázaly na výchozí
podmínky pro města z předcházejícího období. Začalo vznikat mnoho průmyslových zón a díky pokroku
v technologii byla města postupně elektrifikována, plynofikována atd. Raketový růst průmyslu sebou nesl
a nese růst populace spolu se zvyšujícím se blahobytem. Z tohoto vyvstávali opět další a další nároky na
vývoj měst z pohledu jejich rozšiřování jak za účelem průmyslovým, tak i sociálním.

Jedním z neposledních vlivů na vývoj měst byla a je politická orientace jednotlivých států. Pokud se
podíváme do historie, tak volnějšího vývoje se dočkaly města v uvolněnějších režimech oproti městům ve
státech totalitních. Města centrální a východní Evropy (tzv. východního bloku) byla ve svém vývoji striktně
podřízena centrálnímu plánování. Orientace na těžký průmysl a v mnoha případech nešetrné zásahy do
urbanismu některých měst měla za důsledek značnou roztříštěnost urbánního vývoje. Problematikou měst
a urbanismu v centrální Evropě a postsovětských státech se zabývá například Agata Lisiak ve svém čláku
Disposable and Usable Pasts in Central European Cities [1].

Toto všechno bylo zapříčiněno postupným rozvojem v historii jednotlivých měst a jedná se o vstupní
reálie pro jejich další rozvoj. Další rozvoj je v současnosti ovlivněn funkčností územního plánu a celkové
urbánní koncepce měst. Často dochází ke kolizi nebo zablokování některých městských ploch právě kvůli
rozporu například mezi územním plánem a některými územními limity. Tento článek se dále bude více
zaměřovat na případ města Brna a na případy kdy dochází právě k zablokování některých rozvojových
ploch, nebo se kvůli tomuto problému značně omezuje správné využití daných ploch.

2 STÁVAJÍCÍ STAV V MĚSTĚ BRNĚ
Město Brno má svůj územní plán z roku 1994, který prošel v průběhu let řadou změn a aktualizací
[2]. Nejzásadnější změny byly do územního plánu města Brna zaneseny obecně závaznými vyhláškami
statutárního města Brna z let 2005 - 2011.

Další zásadní změny v aktuálním územním plánu města Brna jsou zaváděny prostřednictvím tzv.
souborů, tedy souhrnných změn zanesených pod jednotlivé soubory, které jsou aktuálně ve schvalovacím
řízení ve vztahu k územnímu plánu. Jedná se o změny v souborech č. 32 až č. 35, dále soubory zahrnující
změny celoměstského významu č. 40, č. 41 a č. 42 a dále soubory č. 43 a č. 44. Dílčí změny jsou prováděny
u dalších případů mimo tyto soubory, jedná se např. o míru stavebního využití určitých pozemků, změny
textové části, nebo o změny větších oblastí v rámci intravilánu města Brna [2].

Územní plán města Brna jako takový funguje již přes 23 let, s tím, že jeho aktualizace probíhají
postupně jednotlivými soubory či dílčími změnami. Takovýto územní plán nemůže být funkční a nemůže
reagovat na aktuální situaci obzvláště s ohledem na dlouhý proces zapracování změn. Město Brno by mělo
mít nový územní plán do roku 2020, s tím, že pořizování nového územního plánu bylo zahájeno již v roce
2002 [3].

Nejzásadnější pro rozvoj města Brna je stanovení funkčních ploch, hustoty zástavby, vymezení doprav-
ních koridorů a dalších městotvorných prvků, které jsou v územním plánu a jeho textové i grafické části
znázorněny.

Územní plán také stanovuje územní limity, které omezují možnost výstavby, či slouží jako ochrana
před případně vzniklými škodami. K tomuto přímo slouží ochranné režimy v rámci územního plánu, mezi
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které patří:

• chráněná území využitelných zdrojů,

• chráněná území přírody, krajiny a zeleně,

• ochrana památek a kulturních hodnot,

• ochranná pásma hlavních tras inženýrských sítí,

• ochrana zvláštních zájmů,

• stanovená záplavová území,

• a další.

Velký problém poté vzniká v místech, kde jsou stávající plochy (často pozůstatky z transformací po
roce 1989) - nejčastěji původní plochy výroby, měněny na plochy bydlení dle stávajícího územního plánu
města Brna. Pokud je v územním plánu určena plocha návrhová k funkci bydlení, ale zároveň je tato
plocha zahrnuta v ochranném pásmu stanovených záplavových území, potom nemůže být tato plocha
využita v plném slova smyslu funkce bydlení. Nejvýstižněji se k tomuto vyjadřuje územní plán města
Brna v kapitole 9. Zvláštní podmínky využití území, kde je napsáno: „V návrhových plochách, které
jsou dotčeny vyhlášeným záplavovým územím, nelze umisťovat stavby pro bydlení a stavby školních
a předškolních zařízení do doby, než budou pro tuto lokalitu realizována protipovodňová opatření podle
koncepce zpracované a schválené v rámci Generelu odvodnění města Brna“ [2].

Například oblast Starého Brna je prakticky celá postižena rozlivem řeky Svratky a tak je pozastaven
její rozvoj ve vztahu k návrhovým funkčním plochám bydlení, navržená protipovodňová opatření v podobě
protipovodňových železobetonových zídek vč. mobilních zábran doposud totiž nebyla realizována [4].

V průběhu pořizování územního plánu došlo k pozastavení tohoto procesu a navíc nebyla nalezena
shoda při navázání na provedené práce ze strany zpracovatele územního plánu.

Rozvoj města Brna je dále podmíněn takovými územními limity, jako jsou regulační plány, či Územně
plánovacími podklady a další.

Regulační plány jsou v rámci města Brna zpracovány pro několik oblastí a to: Městská památková
rezervace Brno, MČ Medlánky, Cejl - Křenová, Křenová - Masná - trať ČD, Příkop - Bratislavská - Koliště
- Milady Horákové a Kaštanová ulice, Černovický hájek. Kdy se jedná o lokality, které jsou podrobněji
charakterizovány (regulovány v rámci rozvoje) nad rámce územního plánu. Avšak územní plán musí
být v souladu s plánem regulačním. Regulačním plánem jsou ve městě Brně taxativně charakterizo-
vány například maximální možné výšky budov v návrhových a stabilizovaných plochách, či materiálové
charakteristiky zástavby s ohledem na okolní (historický) ráz [5].

Pro stávající oblasti města Brna je v rámci rozvoje důležitá přeměna stávajících brownfieldů, které
nejčastěji zůstali jako pozůstatek již výše zmíněných transformací po roce 1989. Jedná se o nekoncepční
areály, budovy a pozemky, které nezapadají do celkového rázu zástavby dané oblasti. Tímto tématem se
v postkomunistických zemích zabývá výše zmíněná Agata Lisiak [1].

Město Brno stále disponuje značným množstvím brownfieldů, které vykazuje v rámci svých ročenek
o brownfieldech a o jejich nakládání s nimi. Ve své ročence z roku 2015 město Brno zdůrazňuje 19 projektů,
které se zabývají revitalizací brownfields. V roce 2014 odbor územního rozvoje a plánování města Brna
evidoval na 72 revitalizovaných lokalit brownfields v katastru města Brna [6].

Právě lokality brownfields jsou hlavní oblastí zájmu developmentu daného města. Stávající plochy
brownfields ve městě Brně jsou však dislokována jak v centru, tak v okrajových částech. Obzvláště plochy
v centrální části města jsou předmětem přeměny, avšak dle statistiky využití revitalizovaných ploch
brownfields, pouze 8 % jejich celkové rozlohy aktuálně slouží k bydlení a to původní hodnota podílu bydlení
před revitalizací byla pouze 6%. Jedná se tedy o nárůst o 2% oproti původnímu stavu. Z toho je také
důležité podotknout, že žádná z nových revitalizovaných ploch bydlení se nanachází v centrální části
města, ale v okrajových částech. [6] Velkým problémem pro brownfieldy a jejich možné využití k bydlení,
jsou právě záplavové oblasti.
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3 METODIKA
Pro zjištění kolize územního plánu se záplavovým územím města Brna bylo využito jednoduchého porovnání
územního plánu města Brna a ochranných režimů vztažených k záplavám, které jsou v něm vyznačeny.

Pro účel tohoto článku byly zkoumány návrhové plochy dle územního plánu města Brna a to plochy
čistého bydlení (označovány jako BC) a plochy obecného bydlení (označovány jako BO).

Porovnáním v územním plánu a zařazením jednotlivých ploch do záplavového území/mimo záplavové
území, byl ověřen poměr návrhových ploch bydlení čistého a obecného v předmětném území.

Jako výběrový vzorek bylo pro tento článek vybráno Staré Brno, tedy městská část zasažená záplavovým
územím řeky Svratky.

4 VÝSLEDKY
Na základě provedené metodiky bylo zjištěno, že do rozporu mezi územním plánem (tedy danou fční
plochou) a záplavovým územím dostalo 5 % z celkového množství funkční plochy bydlení čisté - 111 815,5
čtverečních metrů.

Z celkového množství funkční plochy bydlení obecného je to mnohem horší číslo a to 85 % z celkového
množství 101 253,6 čtverečních metrů.

Do přímého rozporu s územním plánem se tak dostalo 91.050,4 čtverečních metrů návrhových ploch.
Tyto návrhové plochy tedy nemohou být řešeny standardně jako jiné návrhové plochy a pro možnost
realizace jakékoli stavby v této návrhové ploše, není možné využít běžně stanovené funkce dané plochy.

Tab. 1 Tabulka zpracování vlastní [2]
BC (funkční plocha
čisté bydlení) [m2]

BO (funkční plocha
obecné bydlení) [m2]

Plocha v záplavovém území 5159,3 85 891,1
Plocha mimo záplavové území 106.656,2 15 362,5
Plocha v záplavovém území [ %] 5 85
Celková plocha 111 815,5 101 253,6

5 ZÁVĚR
Vzhledem k tomu, že v městě Brně stále nejsou realizovány protipovodňová opatření dle Generelu odvodnění
města Brna, i 7 let po jeho zpracování, není možné na některých rozvojových plochách v centru města
realizovat zástavbu, která je přímo určena územním plánem města Brna. V našem případě, kdy jsme
v lokalitě Starého Brna řešily návrhové plochy čistého bydlení a obecného bydlení, bychom nemohl v těchto
místech realizovat objekty, které slouží bydlení s podílem hrubé podlažní plochy bydlení nad 80% (pro
plochu čistého bydlení), ani objekty které slouží především bydlení s podílem hrubých podlažních ploch
sloužících pro bydlení většími než 60% (pro plochu obecného bydlení). Jediná možnost, jak v daných
lokalitách realizovat zástavbu v souladu s územním plánem a zároveň s limity záplavového území je
realizovat zástavbu podmíněně přípustnou dle územního plánu města Brna. Kdy pro plochy čistého
bydlení (BC) je možné realizovat i jako monofunkční objekty (tj. bez ohledu na procentuální skladbu
funkcí umístěných v objektu – za podmínky, že se svým objemem nevymykají charakteru budov v lokalitě
následující: malá ubytovací zařízení do 45 lůžek, nerušící provozovny obchodu, veřejného stravování,
služeb nebo stavby kulturní, sociální, zdravotnické, školské a pro sportovní účely. Pro plochy obecného
bydlení (BO) je pak možné realizovat podmíněně přípustné stavby obchodů do velikosti 1000 čtverečních
metrů, provozovny veřejného stravování, nerušící provozovny služeb a nerušící provozovny s pracovními
příležitostmi, ubytovací zařízení, stavby pro administrativu či zahradnictví. Podmíněně přípustné stavby
však plně nesplňují účel, který byl stanoven územním plánem a nenaplňují tedy ani stoprocentně koncepci
transformace daných území. Řešením tedy je buď zřízení navržených protipovodňových opatření v rozsahu
dle Generelu odvodnění města Brna, nebo nalezení individuálního řešení pro objekty bydlení tak, aby byly
uvedeny v souladu s územním plánem. Bylo by tedy nutné provést legislativní úpravu výše zmíněného
odstavce z textové části územního plánu, který hovoří o nemožnosti stavět objekty pro bydlení v záplavovém
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území. Řešením by bylo například neřešit první podlaží jako podlaží pro bydlení, ale například předepsat
sloupový konstrukční systém (aby nezabraňoval případnému proudění vody). Je nutné najít řešení pro tyto
funkční plochy v rámci územního plánu, aby nedošlo k degradaci koncepce území města Brna podmíněně
přípustnými stavbami.
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Obr. 1 Záplavové území Starého Brna před a po realizaci protizáplavových opatření [4]
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OCEŇOVÁNÍ STAVEBNÍ PRODUKCE
V SILNIČNÍM STAVITELSTVÍ POMOCÍ

INFORMAČNÍHO MODELOVÁNÍ STAVEB (BIM)

INFORMATION MODELING BUILDING AND ESTIMATE OF
CONSTRUCTION COST IN ENGINEERING STRUCTURES

Stanislav Vitásek*,1

Abstrakt
Oproti ostatním odvětvím v průmyslu, je ve stavebnictví každý produkt (stavební dílo) unikát a stanovit
přesně jeho náklady za výstavbu a provoz ve fázi návrhu je velmi obtížné. Ani za použití nejmodernějších
nástrojů není téměř možné dosáhnout přesně sta procent plánovaných nákladů, které jsou evidentní
po samotném konci výstavby. Existují však metody, které se k těmto konečným nákladům co nejvíce
přiblíží. Článek se zabývá oceňováním stavební produkce pomocí informačního modelování staveb (BIM).
Zaměřenou na silniční výstavbu. Aktuální způsob oceňování stavebního díla je v České Republice (ČR)
velice pracný. Odečítání výměr z 2D dokumentace, která slouží jako podklad pro obvyklé ocenění stavebních
činností, je už zastaralé v kontrastu s dnešními moderními nástroji. BIM modely umožňují automatické
generování informací o objemu a ploše stavebních prvků. To přináší efektivnější a přesnější způsob stanovení
stavebních nákladů, bez výraznějších chyb ke kterým často dochází. Článek v případových studií zkoumá
použitelnost v praxi aktuálně tvořených modelů (z pohledu použití pro oceňování stavební produkce)
spolu s návrhem atributů a doporučeními pro plně automatizované generování oceněných výkazů výměr.

Klíčová slova
BIM, stavební rozpočet, silniční stavby

Abstract
The paper deal with connecting estimate of construction cost with information modeling building (BIM).
It focuses on models of road constructions. Current quantity takeoffs and price tenders are made with 2D
documents. This process is becoming obsolete because more modern tools can be used. BIM�s models
can automatic generated information about volume and area of construction elements. Therefore price of
construction can be estimated and structured without lengthy and often imprecise manual calculations.
It�s brings more efficient and accurate way. The paper analyzes the currently models in construction
practice with designs of attributes and recommendations for fully automated generation of quantity
takeoffs with price estimates.
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BIM, construction budget, engineering structures
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1 ÚVOD
V současné době je ve společnosti často diskutované téma týkající se dopravních staveb. Panuje značná
nespokojenost s kvalitou a cenami za výstavbu či revitalizaci stávajících úseků silnic a dálnic. Náklady na
samotnou výstavbu nebo na budoucí provozní náklady lze nejlépe ovlivnit v předinvestiční a investiční fázi
projektu. Proto je vhodné se těmto částem životního cyklu stavebního projektu, co nejpodrobněji věnovat.
V zájmu každého podniku je znát tyto náklady co nejpřesněji, aby bylo možné provádět ekonomicky
přijatelná rozhodnutí o směru budoucí výstavby. Oproti ostatním odvětvím v průmyslu je ve stavebnictví
každý produkt (stavební dílo) unikát a stanovit přesně jeho náklady za výstavbu a provoz ve fázi návrhu
je velmi obtížné. Ani za použití nejmodernějších nástrojů není téměř možné dosáhnout přesně sto procent
plánovaných nákladů, které jsou evidentní na samotném konci výstavby. Existují však metody, které se
k těmto konečným nákladům, co nejvíce přiblíží. Jednu z těchto metod představuje informační modelování
staveb (BIM). Článek se zaměřuje na aktuální možnosti použití BIM pro tvorbu výkazů výměr v České
republice (ČR) a jeho možným propojením s cenovými databázemi zveřejňovanými Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR (ŘSD) v jednotlivých fázích investičního procesu.

2 OCEŇOVÁNÍ STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Způsob oceňování staveb pozemních komunikací v ČR je závislý na fázi investičního procesu, tedy stupně
podrobnosti oceňovacího podkladu. U pozemních komunikací existují čtyři základní stupně projektové
dokumentace, které jsou součástí investiční a legislativní procedury.

V prvotní fázi (začátek projektu) se stanoví předpokládaná cena investičního záměru (IZ) pomocí
Cenových normativů (CN). CN určují tzv. základní cenu na realizaci jednotlivých stavebních objektů
(tunelů, zemních těles atd.). Základní cena odpovídá vždy kritériím konkrétních norem ČSN. Tato může
být poupravena tzv. expertní úpravou, která slouží k její modifikaci v konkrétních podmínkách staveniště.

Po schválení investičního záměru investorem následuje vypracování projektové dokumentace pro potřeby
územního řízení (DÚR) a následně stavebního povolení (DSP). Předpokládaná cena projektu těchto etap
se stanoví na základě Sborníku agregovaných položek pro oceňování staveb pozemních komunikací (SAP).
V SAP jsou zpracovány rozhodující skupiny stavebních objektů, jejichž stavební náklad představuje 80 %
a více z ceny staveb. Jedná se o dálnice, silnice, mosty, tunely, zdi, kanalizace, vodovody, plynovody,
nádrže, protihluková opatření a oplocení (včetně rozlišení na novostavby a rekonstrukce u objektů dálnic,
silnic a mostů). Postup stanovení celkové předpokládané ceny z podkladů pro DÚR a DSP je identický
jako v případě investičního záměru až na použitou cenovou databázi.

Na základě získání povolení (od příslušné veřejné inst.) s realizací stavebního díla a vypracování zadávací
dokumentace pro výběr generálního dodavatele, dochází k nejpodrobnějšímu členění stavebních činností
pomocí Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SKP).
Ten slouží k jasnému třídění stavební výroby tvořící oborový standard staveb pozemních komunikací.
Vytváří tak možnost sestavení úplného soupisu prací, který plně odpovídá charakteru stavby a konkrétním
podmínkám zadavatele na způsob oceňování. Soupis prací definuje veškeré požadavky zadavatele na
ocenění požadovaných prací, dodávek a služeb. V nich jsou zaznamenány ucelené informace o druhu
a množství služeb a dodávek, jež využívají subjekty zpracovávající svojí nabídku. Spolu se zajištěním
způsobu oceňování stavebních činností v průběhu výstavby projektu na konkrétní soustavě cen a sazeb.
Součástí OTSKP-SKP je souhrn položek jednotlivých stavebních objektů a prací s kódem, popisem,
měrnou jednotkou a jednotkovou cenou. Jednotková cena uváděna v tomto třídníku je označována jako
„Expertní cena“. Předpokládaná cena sestavená na základě OTSKP-SKP je brána jako nejpřesnější možný
odhad ceny projektu. (Obr. 1) shrnuje celý popisovaný proces. Od ocenění investičního záměru, až po
konečné ocenění zadávací dokumentace ve struktuře OTSKP-SKP [1].

3 VÝKAZ VÝMĚR A INFORMAČNÍ MODELOVÁNÍ STAVEB
Výkaz výměr formuluje množství prací, konstrukcí, dodávek a služeb vyjádřených v měrných jednotkách
odečtených z projektové dokumentace. Je sestavován tak, aby byl přehledný, strukturovaný a kontrolova-
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telný [2]. V případě pozemních komunikací se samotnou tvorbou výkazu zabývá inženýrská kancelář, která
je vybrána ŘSD či Ministerstvem dopravy (MD) k vytvoření projektové dokumentace pro všechny etapy
investičního procesu.

BIM model je z velké části tvořen databází, ze které je možné extrahovat informace. Těmito informacemi
může být také výkaz výměr s různou mírou podrobnosti. Tvůrcem informace je zhotovitel modelu, nicméně
specifikace míry podrobnosti informací je otázkou smlouvy na tvorbu modelu a tedy zadáním objednatele.
Při standardním zadání modelu za účelem tvorby, některého ze stupňů PD nejsou informace obsažené
v modelu v souladu s požadavky cenové soustavy. Pakliže by byl model vytvořen tak, aby obsahoval
veškerá data potřebná pro zpracování rozpočtu, vznikne tím požadavek na nadstandardní práce, což
se může odrazit v celkových nákladech na zpracování modelu. V praxi však velké množství informací
užitečných pro tvorbu výkazu výměr modely obsahují. Jedná se však o dílčí modely zpracované různými
zhotoviteli, které se k rozpočtáři často dostanou až v podobě exportovaného výstupu (například IFC nebo
NWD). Nezřídka tak dochází k nežádoucí ztrátě informací. Pro zajištění efektivního využití dat je třeba,
aby rozpočtář specifikoval požadavky na dodatečné informace, zejména na rozměrové charakteristiky
v modelu obsažených objektů. Taková specifikace pak může být součástí požadavků na zhotovení a předání
modelu ve smlouvě o dílo.

V případě úspěšného propojení cenové soustavy s modely BIM skrze funkční částečně automatizovanou
tvorbu výkazu výměr, by se následně výrazně změnila role rozpočtáře. Z tvůrce výměr, by se tak stal
spíše jejich kontrolor. Jeho pracovní postup by ulehčila možnost využití modelu pro kontrolu a také pro
dodatečný výpočet výměr, jejichž výpočet nebylo možné automatizovat, nebo které model neobsahuje.

4 ANALÝZA BIM MODELŮ V PRAXI
Vzhledem k aktuální situaci na poli silniční infrastruktury v ČR, zatím nevzniká příliš mnoho modelů
vytvářených na bázi BIM prostředí. Nepřidává tomu ani fakt spojený s investicí do tvorby samotného
modelu, kde náklady za jeho tvorbu musí uhradit sám zhotovitel stavebního díla. V oblasti BIM ve
stavbách dopravní infrastruktury se významně angažuje společnost Skanska, a.s. (dále jen Skanska). Na
některé své vyhrané zakázky si nechává zpracovávat informační model. Zatím však pro jiné účely než
pro tvorbu výkazu výměr. Obvykle pro koordinační a vizualizační činnost. Za účelem výzkumu Skanska
poskytla několik informačních modelů se záměrem provést analýzu tak, aby bylo možné v budoucnu
modely použít také pro tvorbu výkazu výměr.

Modely byly analyzovány ze dvou hledisek. Zda jednotlivé prvky v modelu obsahují potřebná data
pro stanovení rozměrových charakteristik nebo přímo požadovanou informaci. A zda je možné přiřazení
jednotlivých prvků ke konkrétním položkám v OTSKP-SKP.

Z analýzy vyplynulo, že informační modely neobsahují potřebné informace ani pro částečnou auto-
matizaci tvorby výkazů výměr. Hlavní příčinou je skutečnost, že modely jsou předávány ve formátu IFC
nebo NWD pro načtení v prostředí Navisworks. Informace z původních modelů jsou přitom při předávce
ztraceny, protože pro potřebu koordinace nejsou potřebné. Software prostředí ovšem umožňuje data
(výměry) dopočítat, ale je to časově náročné. Druhou příčinou je vysoký stupeň agregace prvků modelu.
Silniční těleso například není v modelu rozlišováno na dílčí vrstvy.

Současný stav modelů umožňuje sestavit předpokládanou cenu pouze v prvních třech fázích investičního
procesu. Pomocí importu CN nebo SAP do software a použití integrovaných nástrojů jsme schopni sestavit
výměry jednotlivých prvků a následně jim přiřadit příslušný agregát z vybrané cenové databáze.

5 PŘÍPADOVÁ STUDIE - DÁLNICE D4
Provázanost teoretických zjištění a dat se stavební praxí bylo provedeno na projektu dostavby téměř
pětikilometrového úseku dálnice D4 – Skalka ve Středočeském kraji. Jedná se o první liniovou stavbu v ČR,
kde společnost Skanska použila model BIM ve výstavbě. Konkrétně jde o mimoúrovňovou křižovatku se
silnicí II/118 u obce Háje a výstavbu nové doprovodné komunikace II. třídy. Samotné použití BIM modelu
primárně sloužilo k nasazení GNSS naváděných stavebních strojů pro výkopové a pokladačské práce [3].

Vítězná cena na tuto dostavbu je zhruba o padesát procent nižší, než byla stanovená předpokládaná
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cena pomocí OTSK-SKP. Tento jev je v silničním stavitelství čím dál častější a poukazuje na neobjektivnost
cenových databází používaných ŘSD. Dle četných zkušeností (např. vyhodnocování nabídek ve veřejných
soutěžích na stavební práce) jsou při současné situaci na trhu dosahovány ceny nižší, než ceny uváděné
v cenových soustavách.

Při praktické aplikaci poznatků byly využity nástroje BIM za účelem stanovení předpokládané ceny za
dostavbu D4. Po odečtení výměr se jednotlivé prvky přiřadily k jednotlivým agregovaným položkám v CN
a SAP. Dosažené výstupy prezentuje (Obr. 3).

Rozdíl mezi předpokládanou cenou uváděnou ŘSD a cenou vypočítanou z propojení cenové databáze
a BIM modelu je zhruba do 10%. Tato odchylka může být způsobena hned několika faktory. Ten
nejzásadnější spočívá v zásahu expertní komise do celkové ceny. Ať už z důvodů možných rizik či
přizpůsobením některým cenám k místu konkrétního staveniště. Zajímavější pohled přináší rozdíl mezi
oceněním CN a SAP. Tato výrazná odchylka je pravděpodobně způsobena nižší agregací položek v SAP,
která má za následek přesnější ocenění dostavby.

6 ZÁVĚR
Jak je patrné v textu studie, řešená problematika související s oceňováním stavební produkce u silničních
staveb je velice rozsáhlá a z ekonomicko-technického pohledu zajímavá. Každé nové řešení s potenciálem
zvýšením přesnosti kalkulace předpokládaných nákladů za takto objemná a finančně náročná stavební
díla je plně v souladu s celospolečenským zájmem. BIM nástroje a jejich použití jsou jedním z aktuálně
nejvíce probíraných témat ve stavebnictví. Analýza poskytnutých BIM modelů soukromými subjekty
bohužel ukázala na nevhodnost aktuálně tvořených modelů pro automatizované ocenění dle cenových
databází. Modelům chybí výměry u jednotlivých prvků a objekty modelu jsou ve vysokém stupni agregace.
V případové studii na dostavbě dálnice D4 se stanovila cena stavebního díla z BIM modelu pomocí CN a SAP.
Implementace těchto cenových databází se provedla bez větších komplikací. Za pomoci podpůrných nástrojů
obsažených v BIM modelu se podařilo stanovit předpokládanou cenu dostavby dálnice D4. Tato cena
byla porovnána s předpokládanou cenou zveřejněnou ŘSD, která byla sestavena za pomoci využití cenové
soustavy OTSKP-SKP. Rozdíl mezi cenami se pohyboval do 10 % . Pro plně automatizované generování
oceněných výkazů výměr z BIM modelů (od CN po OTSKP-SKP) se musí zpracovat tyto body: definovat
podmínky pro tvůrce dokumentace (metodika postupu, specifikace požadavků objednatele); implementovat
cenové databáze používané ŘSD do databáze; naprogramovat softwarovou nástavbu pro provedení převodu
generovaných dat do cenových databází. Jednou z cest, která by pomohla nejen v implementaci cenových
databází do struktury BIM modelu, představuje celková změna způsobu oceňování stavební produkce
v ČR. Jedná se o aplikaci zahraničních způsobů třídění a kalkulace stavebních nákladů. V ČR používaný
OTSKP-SKP začleňuje položky podle typu stavební práce bez ohledu na to, o jakou konstrukci se jedná.
Zahraniční klasifikace zatřiďují stavební práce právě k určité konstrukci. Spolu s rekalkulací jednotkových
cen v cenových soustavách, tak aby nevznikaly markantní rozdíly mezi předpokládanou a vítěznou cenou.
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INOVACE STANOVANÍ NABÍDKOVÝCH CEN VE
STAVEBNÍM PODNIKU – PARAMETRICKÉ

ROZPOČTOVÁNÍ

INNOVATION OF SETTING BID PRICES OF BUILDING IN THE
CONSTRUCTION COMPANY - PARAMETRIC BUDGETING

Marek Vrbka*,1

Abstrakt
Článek popisuje inovaci procesu určení nabídkových cen ve stavebním podniku – parametrické rozpočtování.
Autor se zabývá běžným způsobem tvorby nabídkových cen ve stavebních podnicích v České Republice
a inovací tohoto procesu za účelem zvýšení jeho efektivity. Parametrické rozpočtování je metoda kvalifikova-
ných odhadů nabídkové ceny stavebního objektu. Parametrické rozpočtování je založeno na modelech,
které definují cenové chování (vzorci) a cenovou hladinu (koeficienty) pro konkrétní stavební objekt.
Stavební objekt musí být definovaný parametry. Nabídková cena určená parametrickým rozpočtováním ve
stavebním podniků má definovanou přesnost, která vychází z krajně přípustné odchylky. Autor popsal
metodu stanovení krajně přípustné odchylky. Autor popsal zapracování krajně přípustné odchylky do
prostých cash flow inovace.

Klíčová slova
Cena, nabídková cena, parametrické rozpočtování, klasické rozpočtování, inovace

Abstract
The article describes the innovation of setting of building bid prices in the construction company -
parametric budgeting. The author described the usual manner of setting of building bid prices in
construction companies in the Czech Republic and the innovation of this process in order to achieve
increased efficiency of the this process. Parametric budgeting is a method of qualified estimates of the bid
price for construction of buildings. Parametric budgeting is based on models that define price behavior
(formula) and price level (coefficients) for a particular building. The bid price determined by parametric
budgeting in the construction company has a defined accuracy based on the maximum tolerated deviation.
The author described the method of determining the maximum tolerated deviation.
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Price, bid price, parametric budgeting, classic budgeting, innovation
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1 ÚVOD
Dnešním trendem ve výstavbě je důraz na co nejrozsáhlejší unifikaci. Vzniká celá řada stavebních systému
a technologií, které lze snadno a jasně definovat po stránce jejich technologického řešení. Díky tomuto
trendu se otevírají možnosti pro inovativní přístupy k určování nabídkových cen, respektive cen, za které
své produkty výstavby stavební podniky nabízejí svým potencionálním zákazníkům. Tradičním způsobem
určení nabídkové ceny je položkový rozpočet stavby (klasické rozpočtování). Tvorba položkových rozpočtů
je pro stavební podniky poměrně nákladná a časově náročná, a to zejména díky nákladům na specializované
rozpočtáře a jejich hardwarové a softwarové vybavení. Využitím inovace parametrické rozpočtování lze ve
stavebním podniku část práce rozpočtářů zcela odstranit a tvorbou nabídkových cen zatížit méně odborné
pracovníky jakou jsou např.: obchodní zástupci či administrativní pracovníci. Parametrické rozpočtování
je založena na automatických a dostatečně přesných odhadech ceny podložených modely cenového chování
a aktuální cenovou hladinou cenových vstupů. Konkrétním příkladem metody parametrického rozpočtování
je metodika THUKV2 a její aplikace v podobě nástroje dyKRU.

Článek se zabývá celkovým popisem inovace parametrické rozpočtování a metodickým způsobem stano-
vení požadované přesnosti ceny určené nástrojem umožňujícím realizaci inovace parametrické rozpočtování
(např. nástroj dyKRU).

Téma doktorského studia: Inovace v oblasti rozpočtování stavebních objektů.

2 SOUČASNÝ STAV
Cena „ je všeobecná ekonomická kategorie. Promítají se do ní ekonomické i neekonomické vlivy. Nejčastěji
je definována jako hodnota zboží vyjádřená penězi” [1].

Nabídková cena stanovená stavebním podnikem je cena, za kterou stavební podnik nabízí produkt svojí
činnosti – výstavbu stavebního objektu. Nabídková cena stanovená stavebním podnikem je částí pořizovací
ceny stavby z pohledu investora. Nejběžnějším způsobem stanovení nabídkové ceny v ČR v současné době
je cena určená položkovým rozpočtem stavby (dále klasické rozpočtování - KR) [2].

Cena určená KR je nákladově orientovaná se základem v přirážkové kalkulaci nákladů na kalkulační
jednice. Jednicí se rozumí určitá měrná jednotka (m2, m3 apod.).

Kalkulace nákladů je založena na zjištění a propočtu nákladů vztažených na kalkulační jednici.
Náročnost kalkulace je závislá na zvolené kalkulační jednici [1].

Přirážková kalkulace ceny je založená na kalkulaci přímých nákladů vztažených na kalkulační jednici,
které jsou zvýšeny o sazby režie správní a výrobní a o sazbu zisku [2].

Předchůdcem parametrického rozpočtování (dále PR) je určení ceny stavebního objektu na základě
rozpočtového ukazatele či technickohospodářského ukazatele, které je založeno na stanovení hodnoty
ukazatele zatříděného nejčastěji za pomocí klasifikace JKSO (jednotná klasifikace stavebních objektů dle
vyhlášky č.124/1980 Sb. - dnes již neplatná) a výpočtu příslušné měrné jednotky (obestavěný prostor,
zastavěná plocha, podlahová plocha, počet bytových jednotek apod.). Tento způsob výpočtu nákladů je sice
rychlý, ale jeho přesnost je nízká. V klasifikaci JKSO jsou objekty roztříděny dle sedmimístného kódu.
Příkladem zatřídění RD v klasifikaci JKSO je 803 61 11 – Novostavba RD, jednobytového, izolovaného,
s nosnou svislou konstrukcí z cihel, tvárnic a bloků [3].

Pro pojem inovace existuje mnoho definic, příkladem je definice v Národní inovační strategii, která
je inspirována definicí inovace vymezenou Evropskou komisí „inovace je obnova a rozšíření škály výrobků
a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn
řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly” [4].

V publikaci Evropská unie a inovace je inovace definována jako „soubor činností, které vedou k úspěšné
výrobě, vstřebávání a využití novinek v ekonomické a sociální sféře“ [5].

3 METODIKA
Ve výzkumu jsou použity kalkulační metody určení nákladů výstavby formou položkových rozpočtů. Dále
jsou využity matematické metody jako stanovení regresní funkce určitému souboru dat pro zkoumání
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cenového chování a určení jeho cenových hladin. Ve výzkumu jsou využiti investiční postupy stanovení
prosté a diskontované doby návratnosti, Cash Flow (CF) a diskontní sazby.

4 DEFINICE PARAMETRICKÉHO STANOVENÍ
NABÍDKOVÝCH CEN

Nabídková cena určená parametrickým způsobem (parametrické rozpočtování=PR) je založena na
přirážkové kalkulaci nákladů vztažených na kalkulační jednici. Jedná se stejně jako u KR o nákladově
orientovanou cenu.

Porovnání parametrického a klasického rozpočtování
U PR se oproti KR netvoří dlouhé položkové rozpočty, ale celý plánovaný objekt je shrnut do sumy
parametrů s vlivem na cenu objektu. Na základě těchto parametrů jsou přiřazeny vzorce cenového chování
a dílčí koeficienty, které určují cenovou hladinu. Vzorce a koeficienty jsou určeny na základě modelů.
Spojením vzorců a koeficientů vznikají dílčí ukazatele. Sumarizací všech dílčích ukazatelů vzniká hlavní
ukazatel= jednotková cena, vztažená k hlavní měrné jednotce – kalkulační jednici (např.: obestavěný
prostor, zastavěná plocha apod.). Vynásobením hlavního ukazatele a výměry kalkulační jednice vznikne
celková cena objektu. Princip určení celkové ceny je stejný jako u jedné konkrétní položky položkové
rozpočtu či při určení ceny za užití rozpočtových ukazatelů.

Zásadní rozdíl mezi KR a PR spočívá v tom, že u položkových rozpočtů (KR) se mění složení
jednotlivých položek dle daného řešení konkrétního objektu a složením mnoha položek vznikne cena
objektu. Oproti tomu u PR se mění jednotková cena celého objektu dle daného řešení konkrétního objektu
a celková cena vznikne vynásobením jednotkové ceny celého objektu a vhodné měrné jednotky (např.
obestavěný prostor). Přesnost vypočtené ceny se u KR liší podrobností a počtem položek položkového
rozpočtu a u PR počtem specifikovaných parametrů. PR oproti KR je méně přesné, ale méně nákladné.
PR je díky vysokému důrazu na automatizaci výrazně odolnější vůči lidské chybě.

Zásadní rozdíl mezi PR a rozpočtovými ukazateli je především ve způsobu určení hlavního ukazatele.
U rozpočtových ukazatelů (i u technicko hospodářských ukazatelů) je hlavní ukazatel určen pro daný typ
objektu jako pevný a konkretizace typů objektů je nízká. Oproti tomu u PR je hlavní ukazatel proměnný.
Cenová hladina je proměnná na základě cenových vstupů. Pevné zůstávají pouze vzorce vyjadřující chování
ceny. Požadovaná přesnost ceny určené PR je výrazně vyšší než dosažitelná přesnost ceny určené pomocí
rozpočtových ukazatelů.

Přesnost parametrického rozpočtování
Cílená míra přesnosti určené ceny pomocí PR je ovlivněna konkretizací oceňovaného objektu (počet
parametrů). Hodnota cílené přesnosti závisí na účelu vytvořené ceny. V případě užití ceny jako nabídkové
ceny stavebního podniku za konkrétní stavební objekt je požadovaná přesnost určena z nákladové bilance
a prostých CF, které jsou spojeny s procesy tvorby nabídkových cen v konkrétním stavebním podniku.

Přesnost ceny je při užití PR definována krajně přípustnou odchylkou (KPO). KPO se skládá z intervalů
dílčí KPO a celkové KPO. Dílčí i celkový interval KPO je definován spodní a horní hranici intervalu.
Hranice intervalu celkové KPO jsou odvozeny od hranic intervalu dílčí KPO.

KPO určuje přípustný interval odchýlení neboli přípustnou míru odchýlení mezi nabídkovou cenou
stavebního objektu stanovenou KR (položkovým rozpočtem) a PR (aplikačním nástrojem).

Určení skutečné míry odchýlení (dílčí na jednom konkrétním případu i celkové= suma všech dílčích
odchýlení) je jedním z předmětů zkušebního provozu při zavádění PR ve stavebním podniku. Skutečné
míry odchýlení by neměly překračovat zejména spodní hranici intervalu celkové KPO a horní hranici
intervalu dílčí KPO.

Horní hranice intervalu krajně přípůstné ochylky
Horní hranice intervalu dílčí KPO je stanovená konkrétním podnikem dle vyhodnocení otázky „O kolik může
být jeden konkrétní objekt přeceněn oproti ceně určené KR, abychom se nedostali do přílišné konkurenční
nevýhody?“. Stanovení horní meze nemá souvislost s peněžními toky a ekonomickou výhodností inovace
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PR, ale s trhem, na kterém se konkrétní stavební podnik pohybuje.
U horních hranic intervalů KPO je podstatná hranice dílčí. Horní hranice intervalu celkové KPO

je doplňkový údaj, jelikož riziko spojené s překročením horní hranice intervalu dílčí míry odchýlení
je natolik podstatné (přecenění zakázky = nerealizování zakázky = nulový příjem), že by k němu nemělo
dojít ani v jediném případě, čímž je vyloučeno překročení horní hranice intervalu celkové mezní odchylky.

Spodní hranice intervalu krajně přípůstné ochylky
Spodní hranice intervalu dílčí KPO je stanovená na základě hodnoty celkové potencionálně záporné
odchylky (CPZO) a počtu realizací objektů oceněných PR v jednom roce v konkrétním stavebním podniku.
Hodnota CPZO je rovna hodnotě úspory v nákladech vynaložených v jednom roce na tvorbu nabídkových
cen při plném provozu PR očištěné o investice do dalšího vývoje.

Hranice dílčí mezní odchylky =
Celkové potencionálně záporné odchylky

Počet realizací objektů oceněných měkkým rozpočtováním v jednom roce

Spodní hranice intervalu dílčí KPO je korigována organizací dle jejích požadavků a předpokladem,
že nenastane situace, kdy dílčí míra odchýlení každého jednotlivého objektu oceněného PR bude na spodní
hranici dílčí KPO.

Spodní hranice intervalu dílčí KPO je volnější, než je horní hranice intervalu dílčí KPO, jelikož
při situaci, kdy bude překročena spodní hranice intervalu dílčí KPO skutečnou dílčí mírou odchýlení,
dojde k podcenění zakázky, což nebude znamenat její ztrátu, ale snížení příjmů z konkrétní zakázky, což
v důsledku znamená pouze dílčí snížení celkových výnosů a zisku. Spodní hranice intervalu celkové KPO
je rovna záporné CPZO.

Systém parametrického rozpočtování
Parametrické rozpočtování je proces umožňující tvorbu cen stavebních objektů. Při užším zaměření na
tvorbu nabídkových cen ve stavebních podnicích je PR systém. Do tohoto systému vstupují různé osoby:

• Správci systému, kteří spravují cenové vstupy (skladbu položek v modelech, jednotkové ceny vstupující
do modelů apod..

• Administrátoři systému, kteří vytvářejí a nastavují správcovské a uživatelské prostředí, dotvářejí
modelové objekty, vytvářejí, analyzují a zpracovávají modely apod.

• Uživatelé systému, kteří provádění oceňování konkrétních stavebních objektů a pracují se stanovenou
nabídkovou cenou.

• Klienti, kteří přinášejí do stavebního podniku konkrétní objekty pro ohodnocení, a kterým je nabíd-
ková cena určena, a pro které je určená nabídková cena cenou pořizovací.

V každém stavebním podniku dnes existuje systém určování nabídkových cen (ve většině případů se
jedná o využití KR) a parametrické rozpočtování je inovací tohoto systému. Na (Obr. 1) je popsán systém
PR.

5 INOVACE TVORBY NABÍDKOVÝCH CEN VE STAVEBNÍM
PODNIKU

Inovace PR respektive proces přechodu z KR na PR je proces změny způsobu určování nabídkové ceny
pomocí specifické metody stanovení cenových ukazatelů. Samotná inovace má tři hlavní cíle a není vhodná
pro každou společnost respektive každý typ výstavby.

Cíle inovace PR:
1. Úspora času vynaloženého na tvorbu nabídkových cen objektů
2. Nízké požadavky na technické a ekonomické znalosti obsluhy
3. Úspora nákladů vynaložených na tvorbu nabídkových cen objektů
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Úspora času spočívá v rychlosti, s jakou lze nabídkovou cenu objektu určit a v případě změny parametrů
objektu nabídkovou cenu objektu modifikovat.

Druhý aspekt úspory času spočívá ve zvýšení flexibility. V každém roce nastávají výkyvy v množství
poptávek, které do stavebních podniků dorazí. Stavební podnik potřebuje co nejrychleji zareagovat na co
největší množství poptávek, bez nutnosti externích či náhradních rozpočtářů.

Nízké požadavky na technické a ekonomické znalosti obsluhy zaručují, že oceňování poptávek mohou
provádět pracovníci, jejímž hlavním zaměřením není samotné rozpočtování např.: obchodní zástupci či
administrativní pracovníci. Úspora nákladů při aplikaci PR spočívá zejména v úspoře mezd vypláceným
rozpočtářům. Náklad na rozpočtáře nelze ve všech případech vyrušit zcela.

Se zavedením PR se pojí vznik nových nákladů spojených s vytvořením a údržbou nástroje, který
umožní PR provádět. Dalším skrytým nákladem, který potencionálně může vzniknout, jsou KPO.

Předpoklady stavebních podniků
PR je vhodné pouze pro některé stavební podniky. Aby mělo pro stavební podnik smysl aplikovat PR musí
splňovat následující předpoklady: úzká specializace na konkrétní typ budovaných objektů, tradiční / jasně
specifikovaná technologie objektů a technologie výstavby, jasná specifikace nabízených technických variant
a technologie jejich provádění, existence jasné metodiky pro tradiční rozpočtování, snaha o inovace.

Proces inovace parametrické rozpočtování ve stavebním podniku
Pro úspěšný proces přechodu z KR na PR je nejdůležitější vytvoření funkčního nástroje pro analýzu
cenových vstupů a tvorbu nabídkových cen stavebních objektů. Celý proces přechodu z KR na PR obnáší
i další kroky v duchu obecného postupu při inovování.

Jednotlivé kroky při procesu přechodu z KR na PR jsou iniciování (hledání rychlejšího a úspornějšího
způsobu tvorby nabídkových cen), zhodnocení smysluplnosti PR, výběr partnera (tvůrce nástroje umožňu-
jícího PR), tvorba nástroje ve vhodném programu (nejjednodušší Microsoft EXCEL), zavedení zkušebního
provozu PR, vyhodnocení zkušebního provozu a korekce, konečné zavedení systému PR a eliminace KR,
provoz, údržba a další vývoj.

Nákladová bilance inovace parametrické rozpočtování
Nákladová bilance je proces stanovení, provozních nákladů současného stavu, investičních nákladů na
inovaci PR a provozních nákladů požadovaného konečného stavu (většinou kombinace PR a KR) vč.
zahrnutí spodní hranice intervalu celkové KPO.

Náklady současného stavu jsou tvořeny zejména mzdovými náklady rozpočtářů, náklady na jejich
hardwarové a softwarové vybavení, náklady na externí rozpočtáře apod..

Investiční náklady na inovaci PR jsou spojeny zejména s tvorbou nástroje umožňujícího realizaci PR
a náklady spojené se zkušebním provozem při zavádění PR.

Náklady konečného stavu jsou tvořeny zejména mzdovými náklady na rozpočtáře a jejich hardwarové
a softwarové vybavení (při částečném zachování využívání KR), mzdové náklady na uživatele, správce
a administrátory systému PR a náklady na další vývoj PR.

Pro názornost je uveden konkrétní příklad výstupů nákladové bilance:

• V případě stavebního podniku s jedním interním rozpočtářem, jedním externím rozpočtářem
a „náhradními“ rozpočtáři (osoby s jiným primárním zaměřením, kteří pokrývají nárazové velké
zvýšení počtu poptávek) činí 578 814,- Kč/rok. = provozní náklady současného stavu.

• V případě zavedení inovace v uvedeném stavebním podniky byly náklady inovace stanoveny na
175.500,-Kč vč. nákladů zkušebního provozu.

• V případě uvedeného stavebního podniku, který předpokládá, že po zavedení inovace zachová 1/4
původního rozsahu KR a zbývající část tvorby nabídkových cen bude řešen pomocí systému PR činí
provozní náklady na všechny složky procesu tvorby nabídkových cen (KR+PR) po zavedení inovace
PR 275 000,-Kč/rok.

Intervaly KPO byly nákladovou bilancí určeny na:
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• Celková KPO: <-250 000,+600 000>

• Dílčí KPO: <-30 000,+40 000>

Prosté cash flow inovace parametrické rozpočtování
Prosté CF inovace vyjadřuje peněžní toky (výdaje) vč. zahrnutí spodní hranice intervalu celkové KPO.
Spodní hranice celkové KPO vyjadřuje stav, kdy je inovace stále úspěšná, jsou splněny veškeré nároky,
které jsou kladeny na PR i na nástroj umožňující jeho aplikaci, ale výsledná celková míra odchýlení
je rovna spodní hranici intervalu celkové KPO.

Na (Obr. 2) je patrné, že v případě konkrétního stavebního podniku návrat nákladů na inovaci PR
nastane na počátku pátého roku od zahájení inovace v prosté době návratnosti. Požadovaná doba
návratnosti je stanované konkrétním stavebním podnikem a ovlivňuje KPO.

Z nákladové bilance a prostých CF inovace PR vyplývá zcela zásadní požadavek na nástroje umožňující
PR = konkrétní přesnost (definována KPO). Požadovaná konkrétní přesnost je klíčová pro určení počtu
potřebných parametrů, které nástroje určené k realizaci PR musí být schopny automaticky analyzovat
(chování dle vzorců určených vývojářem/administrátorem nástroje, cenové hladiny dle cenových vstupů)
a přetvářet ve výstupy (především nabídková cena konkrétního stavebního objektu) na základě modelových
případů.

6 ZÁVĚR
V článku je popsáno parametrické rozpočtování jako inovace tvorby nabídkových cen ve stavebním podniku.
Z procesu inovace, nákladové bilance tvorby nabídkových cen ve stavebním podniku a z prostých cash flow
inovace PR vyplývá zcela zásadní požadavek na nástroje umožňující PR = konkrétní přesnost (definována
KPO). Stanovení požadované přesnosti je metodický postup, jehož výsledek v podobě konkrétní požadované
přesnosti se liší dle situace v konkrétním stavebním podniku.
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Obrázky

Obr. 1 Systém parametrického rozpočtování ve stavebním podniku.

Obr. 2 Příklad prostých CF Inovace PR.
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PREHĽAD NAJPOUŽÍVANEJŠÍCH DATABÁZ PRI
HODNOTENÍ ŽIVOTNÉHO CYKLU

OVERVIEW OF THE MOST USED DATABASES IN LIFE CYCLE
ASSESSMENT

Martina Wolfová*,1

Abstrakt
Stavebníctvo ako odvetvie značne prispieva k znečisťovaniu životného prostredia, vysokej spotrebe energie
a surovinových zdrojov. Z hľadiska udržateľnosti sa budovy stali hlavným cieľom pozornosti a pre
redukciu ich dopadov na životné prostredie je potrebné dôsledné hodnotenie ich environmentálnych
dopadov počas celého životného cyklu prostredníctvom LCA analýzy. Existuje značné množstvo databáz
hodnotenia životného cyklu (LCA), no napriek tomu nie všetky obsahujú rovnaké údaje. Preto je potrebné
preštudovanie databáz ešte pred ich výberom. Tento článok stručne popisuje najpoužívanejšie databázy
používané v LCA softvéroch.

Klíčová slova
analýza životného cyklu (LCA), databáza, stavebné materiály, údaje

Abstract
Construction as a sector greatly contributes to environmental pollution, high energy and raw materials
consumption. From a sustainability aspect, buildings have become a major focus of attention and a rigorous
assessment is needed to reduce their environmental impacts over the life cycle through LCA analysis.
There are a large amount of Life Cycle Assessment Databases (LCA), but not all of them contain the
same data. Therefore, the databases need to be reviewed before they are selected. This article briefly
describes the most commonly used databases which are used in LCA software.
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1 ÚVOD
Stavebníctvo ako odvetvie značne prispieva k znečisťovaniu životného prostredia a vysokej spotrebe energie
a surovinových zdrojov. Až 40% spotreby energie v Európe sa viaže k stavebnému sektoru. Energetická
efektívnosť a používanie udržateľných materiálov sú teda kľúčovými aspektmi, v súvislosti s plnením
európskych cieľov v oblasti zmeny klímy a energetiky [1]. Z hľadiska udržateľnosti sa budovy stali hlavným
cieľom pozornosti a pre redukciu ich dopadov na životné prostredie je potrebné dôsledné hodnotenie
ich environmentálnych dopadov počas celého životného cyklu. V smernici z roku 2010 o energetickej
hospodárnosti budov sa stanovilo, že do 31. decembra 2020 musia byť všetky nové budovy takmer
nulovými energetickými budovami (pre verejné budovy do 31. decembra 2018) s veľkými výhodami a to
z hľadiska životného prostredia (počas fázy používania budovy) a energetiky [2]. V minulosti sa vývoj
udržateľnosti budov zameral hlavne na dopyt po energii a emisiách počas fázy využívania budov. Od vzniku
nízkoenergetických budov štúdie ukázali dôležitosť viazanej energie a emisii počas výstavby budov. Ako
vhodná metóda na pochopenie vplyvu budov na životné prostredie sa stanovilo posúdenie životného cyklu
(LCA) [3]. Najvýznamnejšie dopady, ktoré sú výsledkami environmentálneho hodnotenia prostredníctvom
LCA analýzy, sú vyjadrené pomocou rôznych environmentálnych kategórií. V normách ISO 14040 a 14044
sú definované bližšie požiadavky na vykonávanie LCA.

2 LCA ANALÝZA
LCA (Life Cycle Assessment), hodnotenie životného cyklu je analytickou metódou zaoberajúcou sa
existenciou produktu počas jeho celého životného cyklu a jeho environmentálnymi dopadmi. Metóda
posudzovania životného cyklu LCA ako nástroj environmentálneho manažérstva je v súčasnosti jednou
z najvýznamnejších metód na hodnotenie a porovnávanie environmentálnych dopadov produktov. Hodnotí
potenciálne vplyvy na životné prostredie. Analyzovaným produktom sa rozumie výrobok, tovar, systém,
technológia alebo budova [4].

Fázy posudzovania životného cyklu
Cieľom LCA je porovnanie účinkov environmentálnych vplyvov, ktoré sú priradené k tovarom a službám
a zároveň zlepšenie procesov, podporenie hospodárnosti a poskytnutie spoľahlivého obrazu pri kvalifikova-
nom rozhodovaní.

Na (Obr. 1) sú znázornené fázy životného cyklu výrobku od kolísky po hrob – cradle to grave (t. j. od
ťažby surovín cez spracovanie materiálov, výrobu, distribúciu, používanie, opravy, údržby až po likvidáciu
alebo recykláciu).

3 PREHĽAD DATABÁZOVÝCH NÁSTROJOV PRE LCA
Pri hodnotení životného cyklu sú používané viaceré databázy. Obsah databáz sa líši v závislosti od
rôznych faktorov, ako sú napríklad zdroje energie [5]. Väčšina databáz používa model od kolísky po
bránu, čím je analýza ďalších fáz životného cyklu vynechaná. Takéto databázy sa môžu použiť iba pri
štúdiu vplyvu stavebných materiálov na životné prostredie počas procesu výroby. Na základe porovnania
výsledkov rôznych LCA štúdií sa zistilo, že existuje nesúlad medzi údajmi z databázy LCA, kde bola štúdia
vykonaná a kde bola použitá (nevhodnosť údajov pre podmienky stavby). Práve preto závisí výsledok
LCA významne aj od použitej databázy a od vykonávacieho inštitútu. Okrem toho úsilie potrebné na
udržiavanie a aktualizáciu komplexných a vysokokvalitných databáz LCA presahuje kapacitu akejkoľvek
individuálnej organizácie. Súčasne sa LCA dostáva stále viac do pozornosti rôznych priemyselných
oblastiach. S rastúcim trendom aplikácií LCA sa zvyšuje aj dopyt po vysoko kvalitných, spoľahlivých,
transparentných a konzistentných údajoch o LCA. Iba niekoľko verejne dostupných databáz LCI spĺňa
tieto kritériá [6].
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Európske databázy
• Ecoinvent: Ecoinvent bol vyvinutý Švajčiarskou centrálou pre inventúry životného cyklu. Vďaka svojej

konzistentnosti a prehľadnosti je súčasťou SimaPro 8 a je možné ho tiež použiť v programe GaBi 5
a Umberto 5. V poslednom desaťročí sa databáza Ecoinvent stala globálnym lídrom pri vytváraní
najtransparentnejších databáz na posudzovanie životného cyklu. V súčasnosti patrí táto databáza
medzi najkomplexnejšie a najtransparentnejšie medzinárodné databázy (viac ako 13 300 údajov
v mnohých oblastiach, ako sú dodávky energie, poľnohospodárstvo, doprava, biopalivá a biomateriály,
objemové a špeciálne chemikálie, stavebné materiály, drevo a spracovanie odpadov) [7],

• ELCD 3.1: Táto databáza bola určená na doplnenie iných zdrojov údajov v dátovej sieti ILCD. Má
limitovaný počet dátových údajov o stavebných materiáloch, preto je potrebné jej doplnenie o ďalšie
databázy [8],

• GaBi: Databáza GaBi od firmy PE INTERNATIONAL je na súčasnom trhu jednou z najväčších
databáz LCA. Je v nej zahrnutých viac ako 1000 procesov pre stavebné materiály (od kolísky po
hrob: cradle-to-grave). Viac ako 60 expertov na LCA z 20 krajín sveta aktualizujú každoročne
procesné údaje [9],

• PlasticsEurope Eco-Profiles: Eco-Profily boli vyvinuté v roku 1991 spoločnosťou PlasticsEurope.
Ide o špeciálnu databázu, ktorá je orientovaná na plasty. Získavajú sa len údaje od kolísky k bráne
(cradle-to-gate) pre polyméry vyrábané v Európe. Táto databáza je taktiež zahrnutá aj v programe
SimaPro pod názvom„Priemyselné dáta 2.0” a v spoločnosti GaBi ako PlasticsEurope [10].

Americké databázy
• Athena: Táto databáza používa Athena Impact Estimator. Obsahuje údaje o stavebných materiáloch,

energii, stavebných, dopravných a demolačných procesoch, o údržbe, opravách a taktiež aj o likvidácii
odpadu. Niektoré z týchto údajov sú prevzaté z databázy U.S.LCI. Údaje zobrazujú výrobné procesy
v Spojených štátoch a v Kanade, ktoré sú klasifikované podľa regiónov a berú do úvahy aj rozdiely
v sadzbách prepravy a recyklovaného materiálu. Databáza Athena taktiež vyvíja aj LCA profily pre
konštrukčné zostavy a systémy, ako sú priehradové nosníky, prefabrikované panely a prefabrikované
budovy [11],

• U.S. Life Cycle Inventory Database- Databáza inventára životného cyklu v USA: Táto databáza bola
vyvinutá v národnom laboratóriu pre obnoviteľné zdroje energie (the National Renewable Energy
Laboratory) roku 2001 ministerstvom energetiky USA. Údaje sú riadené modelmi od kolísky k bráne,
od kolísky k hrobu a od brány k bráne (gate-to-gate) a zároveň zohľadňujú vstupné a výstupné toky
materiálov a energie výhradne pre Spojené štáty. Databáze je orientovaná na drevené materiály,
plasty a kovy, tvoriace približne 80 zo 600 procesov zahrnutých do celej databázy. Táto databáza je
dodávaná so systémom SimaPro a je tiež dostupná online [12].

Národné databázy
• Databáza faktorov emisií skleníkových plynov (uhlíková stopa): Táto databáza bola vytvorená

agentúrou ADEME a používa sa na určenie bilancií skleníkových plynov, umožňuje výpočet uhlíkovej
stopy. Poskytuje údaje o faktoroch emisií CO2 pre Francúzsko, jeho ostrovy a kolónie. Aj napriek
uvádzaniu viac ako 17 000 prvkov zahrnutých v tejto databáze, z ktorých je viac ako 1300 materiálov
dochádza k opakovaniu záznamov. Táto databáze je bezplatná a online dostupná [13]

• BEDEC databáza: Ide o španielsku štruktúrovanú databázu, ktorú vytvoril Technologický inštitút
výstavby v Katalánsku. Jej obsah tvoria environmentálne a ekonomické informácie pre viac ako pol
milióna variant stavebných prvkov. Pre každý stavebný materiál sú poskytované údaje o zabudovanej
energii, emisiách CO

2

a o nakladaní s odpadom. Spoločnosť BEDEC implementuje model od kolísky
k bráne, keďže v údajoch nie sú spomenuté žiadne transformácie na stavebný výrobok a ani o preprave
na stavbu. Napriek všetkým týmto problémov je táto databáza najpoužívanejšia v Španielsku [7], [14],
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• CPM LCA databáza: Táto databáza bola vyvinutá vo Švédskom centre životného cyklu. Je výsledkom
neustálej práce podieľajúcej sa na vytvorení transparentných a kvalitne preštudovaných údajov LCA.
Cieľom tejto databázy je zlepšenie environmentálnej výkonnosti produktov a služieb ako prirodzenej
časti udržateľného rozvoja [15]. Spravuje ju univerzita v Chalmers a obsahuje informácie o približne
700 procesov a 3 hodnotiace metódy (EPS, EDIP a Eco-indikátor 99) [14, 15].

Ďalšie databázy
Medzi ďalšie známe databázy patria: BEAT, Buwal, DEAM a DIM 1.0.

4 ZÁVER
Metóda posudzovania životného cyklu sa v stavebníctve používa od roku 1990. Táto metóda je vďaka svojej
komplexnosti dôležitým nástrojom pre hodnotenie samotných budov, materiálov a taktiež aj konštrukcií.
Tento článok poskytuje prehľad základných informácií o najviac používaných databázach. Údaje o inventári
životného cyklu pre určitý konkrétny materiál, ktorý je v týchto databázach dostupný však nemusia byť
rovnaké (totožné) medzi jednotlivými databázami. LCA výsledok preto závisí od druhu použitej databázy
a od vykonávacieho inštitútu. Preto je voľba databázy jedným z rozhodujúcich faktorov pri spracovaní
životného cyklu výrobku.
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Obrázky

Obr. 1 Fázy posudzovania životného cyklu.
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SEMI - AUTOMATIZOVANÁ IDENTIFIKÁCIA
ROVÍN V MRAČNÁCH BODOV

SEMI – AUTOMATED IDENTIFICATION OF PLANES IN POINT
CLOUDS

Richard Honti*,1

Abstrakt
V dnešnej dobe je snaha automatizácie zberu dát, s čím je spojená aj snaha automatizácie procesov
spracovanie získaných údajov. Technológia terestrického laserového skenovania je v súčasnosti jednou
z najefektívnejších metód priestorového merania a následnej tvorby 3D modelov v rozmanitých oblastiach
(napr. geodézia, topografia, mapovanie, navigácia, stavebníctvo, robotika, strojárenstvo, kultúrne dedičstvo
atď.). Výsledkom merania je mračno bodov, ktoré predstavuje veľké množstvo údajov, z toho dôvodu
zefektívnenie procesov spracovania je žiadúce. Pod spracovaním mračien bodov najčastejšie rozumieme
tvorbu 3D modelov meraných objektov. Pod spracovanie spadá aj segmentácia, teda triedenie bodov
mračna do niekoľkých homogénnych oblastí. Pomocou segmentácie dokážeme vyselektovať geometrické
tvary z mračna bodov. Automatizácia procesu segmentácie uľahčí spracovanie a mnohonásobne skracuje
čas, ktorý je potrebný na spracovanie, príp. na vytvorenie priestorového modelu skenovaného objektu.
Predkladaná práca obsahuje stručný popis jednotlivých metód a prístupov na segmentáciu mračien
bodov a návrh algoritmu, ktorý dokáže automatizovane vyselektovať roviny z mračna bodov. Navrhnutý
algoritmus je založený na metóde RANSAC. Bolo vykonané experimentálne testovanie aplikácie, výsledky
testovania sú tiež uvedené. Na základe navrhnutého algoritmu bola vyhotovená samostatná aplikácia
v softvéry MATLAB®.

Klíčová slova
terestrické laserové skenovanie, mračno bodov, segmentácia rovín, automatizácia spracovanie dát,
RANSAC

Abstract
Recently, attempts have been made to automate the data acquisition, which is also related to the efforts
to automate data processing. The technology of terrestrial laser scanning currently is one of the most
effective method of spatial measurement. The result of measurement is a point cloud. Processing of point
clouds in most cases means creating of 3D model. Segmentation, so classifying the points of the point
cloud, falls under processing. The segmentation can be equivalent to the recognition of simple shapes in
a point cloud. The paper briefly describes the approaches for segmentation. An algorithm is proposed for
automated plane identification and segmentation from point clouds. The proposed approach was tested by
processing point clouds. Based on the proposed algorithm, a standalone application was developed.

Keywords
Terrestrial Laser Scanning, Point Cloud, Plane Segmentation, Automated Data Processing, RANSAC
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1014



Juniorstav 2018

1 ÚVOD
Mračno bodov, ako výsledok skenovania, sa stáva čoraz viac používanou prvotnou digitálnou reprezentáciou
reálnych objektov. Pod spracovaním mračien bodov najčastejšie rozumieme tvorbu 3D modelov meraných
objektov. Dôležitou súčasťou pri tvorbe priestorových modelov je identifikácia častí v mračne bodov s rov-
nakými vlastnosťami (napr. body patriace do nejakého geometrického útvaru), teda jednou zo základných
krokov spracovania je segmentácia. Keďže vo väčšine prípadov získané mračno bodov predstavuje veľké
množstvo údajov, efektivita spracovateľských algoritmov je veľmi dôležité. Práve preto článok je venovaný
tvorbe efektívneho a robustného algoritmu pre semi-automatizovanú a presnú identifikáciu rovín v mračien
bodov. Algoritmus je založený na metóde RANSAC (RANdom Sample Consensus) [1], ktorý dokáže
vyselektovať rôzne geometrické tvary z mračien bodov, pri zachovaní popredných vlastností RANSAC-u,
teda robustnosť, efektívnosť, jednoduchosť a presnosť. Článok je venovaný vyvinutému algoritmu pre
automatizáciu spracovania TLS dát pre identifikáciu a segmentáciu rovín z mračien bodov. Na základe
vyvinutého algoritmu bola vytvorená samostatná aplikácia pre tento účel. Výhody uvedenej metódy sú
zobrazené aplikovaním vyvinutého algoritmu na reálnych mračnách bodov.

2 TERESTRICKÉ LASEROVÉ SKENOVANIE
Výhodou terestrického laserového skenovania je, že umožňuje bezkontaktnú dokumentáciu meraného
objektu so všetkými jeho konštrukčnými prvkami bez potreby definovania charakteristických bodov na
povrchu meraného objektu. Metóda merania je založená na bezkontaktnou určení priestorovej polohy
bodov. Jednotlivé body sú merané neselektívne. Výsledkom merania je nepravidelný raster meraných
bodov, ležiacich na povrchu meraného objektu, tzv. mračno bodov (Obr. 2). Mračno bodov do vysokej miery
podrobnosti dokumentuje meraný objekt a slúži aj ako podklad na tvorbu priestorového modelu meraného
objektu. Vo väčšine dnešných skenerov na určenie priestorovej polohy bodov sa používa priestorová polárna
metóda [2, 3].

Všeobecný proces získavania informácií môžeme rozdeliť do troch hlavných krokov, prvým krokom je
rekognoskácia terénu, meraného objektu, voľba stanovísk pre skenovanie a signalizácia vlícovacích bodov,
v prípade potreby. Druhým krokom je samotné meranie a posledným krokom je spracovanie meraných
údajov (modelovanie, segmentácia, vizualizácia, tvorba grafov, atď.) [2, 3].

3 SEGMENTÁCIA MRAČIEN BODOV
Spracovanie mračien bodov a následná tvorba 3D modelov meraných objektov je veľmi aktuálnou
problematikou. 3D modely s vysokou presnosťou hrajú dôležitú úlohu vo viacerých oblastiach (napr. dizajn
interiéru (exteriéru), BIM (Building Information Modeling), informačný systém miest, dokumentácia
skutočného vyhotovenia stavby, 3D kataster, atď.).

Segmentácia 3D mračien bodov je proces, pri ktorom sa jednotlivé body mračna triedia do niekoľkých
homogénnych oblastí. Body v tej istej oblasti budú mať rovnaké vlastnosti. Segmentácia je náročný proces
kvôli vysokej redundancii, nerovnomernej hustote mračna bodov a aj kvôli tomu, že mračno bodov často
je zašumený, má nízku hustotu, body na povrchu skenovaného objektu majú nepravidelné rozloženie,
alebo mračno obsahuje chýbajúce časti v dôsledku zákrytov a pod. Najbežnejšie segmentácie sú tie, ktoré
triedia body, ktoré patria do tej istej roviny, valca alebo iného geometrického útvaru. Segmentácia potom
môže byť ekvivalentom identifikácie jednoduchých geometrických útvarov v mračne bodov [4].

Odborníci v oblasti spracovania mračien bodov zaviedli rôzne prístupy na segmentáciu mračien bodov.
Tieto metódy vo všeobecnosti môžeme deliť do piatich kategórií [5]:

• metódy založené na identifikácií hrán („Edge-based methods“),
• metódy založené na identifikácií oblastí („Region-based methods“),
• metódy založené na atribútoch („Attributes-based methods“),
• metódy založené na modeloch („Model-based methods“),
• metódy založené na grafoch („Graph-based methods“).
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4 NAVRHNUTÝ ALGORITMUS NA SEGMENTÁCIU ROVÍN
Z MRAČIEN BODOV

RANSAC
RANSAC je iteratívna metóda na určenie parametrov matematického modelu z meraných údajov, ktoré
obsahujú aj vybočujúce merania. Algoritmus bol prvý krát publikovaný v [1]. RANSAC je založený na
identifikácií odľahlých (vybočujúcich) meraní, a na následnom odhade parametrov matematického modelu
na základe meraní, ktoré neobsahujú tieto vybočujúce merania. To znamená že pomocou RANSAC-u je
možné identifikovať a vyselektovať rôzne geometrické útvary z mračien bodov.

Príklad fitovania priamky na množinu bodov v 2D priestore pomocou RANSAC-u je zobrazené na
(Obr. 1). V ľavej časti je zobrazená množina bodov, ktorá obsahuje aj vybočujúce údaje. V pravej časti
s modrou farbou sú zobrazené vyhovujúce body a odhadnutá priamka, červenou farbou sú zobrazené
merané body, ktoré pre odhad priamky sú nevyhovujúce, ale ako je vidno aj z obrázku, tieto body
neovplyvnia odhad priamky pomocou RANSAC-u.

RANSAC pre segmentáciu rovín
Základom vyhotoveného algoritmu je metóda RANSAC, ale keďže táto metóda má svoje obmedzenia
a nedostatky, pre účel segmentácie rovín z mračien bodov bolo potrebné zaviesť niekoľko modifikácií.

Vyhotovený algoritmus je definovaný nasledovne: na začiatku sa vyberie 10 najbližších bodov (nie 3, ako
pri RANSAC-u) k počiatočnému bodu, ktorého je potrebné zvoliť (nenáhodný výber počiatočných bodov
oproti RANSAC-u). Počiatočný bod pre každú rovinu je definované pomocou priestorových súradníc tohto
bodu. Ďalším krokom je aproximácia tejto oblasti rovinou. Na odhad roviny sa využíva ortogonálna regresia.
Následne sa vykonáva testovanie ostatných bodov mračna, či ležia v odhadnutej rovine, tzn. zväčšovanie
oblasti roviny (tzv. „region growing“) vybratím geometricky kompatibilných bodov s odhadnutou rovinou.
V prvej iterácií sa zo 100 najbližších bodov vyberú tie body, ktoré spĺňajú kritérium vzdialenosti (pri nami
zvolenej prahovej hodnote), v ďalšej iterácií počet bodov na testovanie sa zvýši na 400, následne na 1
600, atď. Teda v každej iterácií zvyšujeme počet bodov na testovanie kvadraticky (4⇥) (RANSAC testuje
každý bod jednotlivo). Algoritmus potom pri zväčšovaní oblasti (testovaní bodov, či ležia v odhadnutej
rovine) využíva vždy rovinu, ktorá bola odhadnutá v predchádzajúcej iterácií.

Rovina je prepočítaná po každej iterácií pomocou všetkých bodov, ktoré spĺňajú kritérium ortogonálnej
vzdialenosti od odhadnutej roviny. Iteratívny výpočet prebieha dovtedy, kým sa oblasť roviny prestane
rásť.

Výhodou uvedeného postupu je, že testovanie vykonávame vždy na najbližších bodoch, nie na náhodne
vybratých ako pri metóde RANSAC. Okrem toho, počet bodov na testovanie v každej iterácií zvyšujeme
kvadraticky, čo znamená, že algoritmus sa postupne zrýchľuje. Po vybratí všetkých bodov danej roviny,
tieto body sa vyjmú z mračna a pri hľadaní ďalších rovín sa počíta iba so zvyšnými bodmi. Tento krok
tiež výrazne zníži čas, ktorý je potrebný na výpočet. Celý výpočet sa zopakuje n-krát, kde n je počet
rovín mračna bodov, ktoré chceme segmentovať (n – určuje sa automaticky).

5 OVERENIE FUNKČNOSTI NAVRHNUTÉHO ALGORITMU
Na overenie funkčnosti bola vykonaná segmentácia na mračne miestnosti geodetického laboratória Stavebnej
fakulty STU v Bratislave (Obr. 2.). Priebeh aplikácie je možné vidieť na (Obr. 3) a (Obr. 4). Z obrázkov
vyplýva, že síce pri „region growing“ procese, sa vyberú aj také body na testovanie, ktoré nepatria do
danej roviny, tieto body sú vylúčené počas testovania, a rovina sa odhadne iba na základe kompatibilných
bodov.

(Obr. 3) zobrazuje merané mračno bodov a proces postupného zväčšovania oblasti roviny, tzn. proces
výberu bodov na testovanie okolo zvoleného počiatočného bodu (Obr. 4) zobrazuje vstupné mračno bodov,
a červenou farbou sú zobrazené body segmentovanej roviny pri 5mm prahovej hodnote (ortogonálna
vzdialenosť bodov od odhadnutej roviny). Na (Obr. 5) sú zobrazené detaily segmentovania, vľavo jednotlivé
roviny stolíka, v strede jednotlivé roviny piliera a vpravo segmentované roviny kocky.
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Realizácia navrhnutého algoritmu
Uvedený segmentačný proces kladie vysoké nároky na spracovateľský systém ak aj na samotného operátora.
Pre automatizáciu hore uvedenej procedúry, bola vyhotovená samostatná aplikácia „PC_segmentation“
(Obr. 6) v softvéry Matlab®.

Aplikácia bola vyhotovená ako samostatná aplikácia, ale keďže výpočtové jadro aplikácie prebieha
v softvéry Matlab®, k spusteniu aplikácie je potrebné mať nainštalovaný Matlab Runtime. Výhodou je,
že Matlab Runtime je voľne stiahnuteľné. Práca aplikáciou je veľmi intuitívne, pomocou tlačítok aplikácie,
užívateľ dokáže jednoducho vykonať semi-automatizovanú segmentáciu rovín z mračna bodov. Výsledkom
aplikácie sú segmentované mračná bodov jednotlivých rovín uložené v textovom (.*txt) súbore a parametre
jednotlivých rovín zobrazené v tabuľke dialógového okna aplikácie.

6 ZÁVER
V dnešnej dobe využitie terestrického laserového skenera a následná vizualizácia resp. tvorba priestorových
modelov má veľkú perspektívu nie len v oblasti geodézie ale aj v rôznych iných oblastiach, ako sú navigácia,
rekonštrukcia objektov, vnútorných priestorov, robotika a pod. Možnosť automatizovaného spracovania
výsledkov meraní získaných TLS ako aj automatizovaná tvorba priestorových modelov je veľkou výhodou.
Pri tvorbe priestorových modelov identifikácia jednotlivých geometrických tvarov v mračnách bodov
a segmentácia mračien bodov predstavuje dôležitú časť. V článku sú uvedené možné metódy a prístupy
na segmentáciu mračien bodov. Je popísaný navrhnutý algoritmus na automatizovanú identifikáciu
a segmentáciu rovín z mračien bodov. Algoritmus je založený na metóde RANSAC, ale kvôli nedostatkom
tejto metódy bolo potrebné zaviesť modifikácie, ktoré sú tiež uvedené v článku. Na základe uvedeného
algoritmu bola vyhotovená samostatná aplikácia pre účel automatizovanej segmentácie rovín z mračien
bodov. Pomocou aplikácie „PC_segmentation“ je možné vykonať segmentáciu rovín jednoducho, rýchlo,
robustne a presne aj v prípade mračien bodov, ktoré majú nerovnomernú hustotu a sú zašumené. Parametre
jednotlivých rovín sú počítané pomocou singulárneho rozkladu matice (Singular Value Decomposition),
ktorého výhodou je, že nie je potrebné znalosť približných hodnôt jednotlivých parametrov. Celý proces
segmentácie prebehne za pár minút, kým sa výpočty popísané v kapitole 4.2. sú vykonané automatizovane
pre všetky roviny, ktoré sú definované s ich počiatočnými bodmi.
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Obrázky

Obr. 1 RANSAC [6].

Obr. 2 Mračno bodov geodetického laboratória.

Obr. 3 Merané mračno bodov (vľavo), postupné zväčšovanie oblasti okolo vybraného počiatočného bodu
(v strede – 6 400 bodov, vpravo – 102 400 bodov).
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Obr. 4 Odhadnutá rovina pomocou algoritmu.

Obr. 5 Detaily segmentovania.

Obr. 6 Dialógové okno aplikácie PC_segmentation.
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NEWTONOVSKÁ LIMITA VO VŠEOBECNEJ
TEÓRII RELATIVITY

NEWTONIAN LIMIT IN THE GENERAL THEORY OF RELATIVITY

Pavol Letko*,1

Abstrakt
Predkladaný príspevok sa venuje spojitosti medzi klasickou teóriou gravitácie rozvinutou I. Newtonom
a všeobecnou teóriou relativity, t.j. geometrickou interpretáciou gravitácie ako zakrivenia časopriestoru
vytvorenou A. Eisteinom. Konkrétne sa venujeme objasneniu spojitosti medzi gravitačným potenciálom
a metrickým tenzorom a ich deriváciami. V záverečnej časti článku je uvedený numerický experiment
obsahujúci výpočet parametra skalárnej krivosti časopriestoru v okolí Zeme, ktorá je aproximovaná
homogénnou sférou.

Klíčová slova
Všeobecná teória relativity, newtonovská limita, skalárna krivosť, gravitačný potenciál, metrický tenzor

Abstract
The following paper is regarding connection between classical theory of gravitation as viewed by I. Newton
and the general theory of relativity, i.e. geometrical view of gravitation as curvature spacetime developed
by A. Einstein and others. Specifically the so-called newtonian limit of general relalitivity is explained
containing relations between parameters such as gravitational potential and metric tensor and their
respective derivates. Numerical experiment regarding computation of spacetime scalar curvature parameter
in the vicinity of the Earth approximated by homogeneous sphere is addressed in the last section of the
paper.
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General theory of relativity, newtonian limit, scalar curvature, gravitational potential, metric tensor
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1 ÚVOD
Srdcom všeobecnej teórie relativity je tzv. princíp ekvivalencie - ekvivalencia gravitačnej a zotrvačnej
hmotnosti (pohyb v gravitačnom poli je nezávislý od hmotnosti) a poukazuje na fakt, že v nehomogénnom
gravitačnom poli nie je možné zaviesť globálny inerciálny súradnicový systém, v ktorom by sme popisovali
všetky fyzikálne deje s použitím špeciálnej teórie relativity (ŠTR), pretože nehomogenita gravitácie sa
prejaví v slapových zrýchleniach. Jedinou možnosťou je celé toto pole zložiť z dostatočne časopriestorovo
ohraničených lokálnych inerciálnych systémov, kde môžeme pracovať so ŠTR a slapové efekty sa neprejavia.

Podobne je to v prípade krivých plôch a možnosti ich rozvinutia do roviny. Ak je tzv. Gaussova krivosť
nenulová, nie je možné rozvinúť tieto povrchy do roviny bez toho, aby došlo ku skresleniam; vnútorná
krivosť plochy (nezávislá od spôsobu votknutia danej n-rozmernej plochy do n+1-rozmerného priestoru)
sa nedá odstrániť transformáciou - je skutočná a tým pádom nie je možné na danej krivej ploche zaviesť
súradnicový systém s rovnými súradnicami (konštantný a diagonálny metrický tenzor g

µ⌫

). Musíme použiť
len krivočiare súradnice, čo sa prejaví v kompozícií metrického tenzora. O vnútornej (skutočnej) krivosti
dáva informáciu Riemannov tenzor krivosti R↵

.���

, ktorý je zovšeobecnením pojmu Gaussova krivosť pre
n-rozmerné ploch. Dôležité je, že tento tenzor je funkciou parametrov len vnútornej geometrie a nie je
teda nutné zavádzať žiadny nadpriestor.

Z uvedenej analógie je zrejmé, že pri prepojení oboch týchto oblastí bude v geometrickej teórii gravitácie
pojem slapových zrýchlení zrejme ekvivalentný s tenzorom krivosti R↵

.���

. V ďalšom texte odvodíme
podmienky tejto ekvivalencie.

2 NEWTONOVSKÁ LIMITA VO VŠEOBECNEJ
TEÓRII RELATIVITY

Všeobecná teória relativity ako rozšírenie klasickej teórie gravitácie musí byť v istej limite totožná s touto
klasickou teóriou. Táto limita je charakterizovaná nasledovnými tromi podmienkami [1]

1. metrický tenzor je nezávislý na čase a je diagonálny,
2. teleso sa pohybuje malou rýchlosťou v porovnaní s rýchlosťou svetla c,
3. gravitačné pole je slabé, tj. zakrivenie časopriestoru je malé.

Cieľom je zostaviť ekvivalent Newtonovej pohybovej rovnice pre pohyb častice v poli

ẍ = �rV (1)

kde ẍ je vektor zrýchlenia a V je gravitačný potenciál, pričom z princípu ekvivalencie Einstein odvodil,
že všetky telesá voľne padajúce v gravitačnom poli sa pohybujú po rovnakých trajektóriach (pohyb je
nezávislí od hmotnosti) a týmito trajektóriami sú geodetické čiary vo všeobecnom zakrivenom priestore,
čoho dôsledkom je gravitácia (fiktívna sila). Pohybovú rovnicu telesa padajúcom v gravitačnom poli by
teda mala nahradiť rovnica geodetickej čiary, ktorá má vo všeobecných súradniciach tvar [2]

d2xµ

d⌧2
+ �µ

↵�

dx↵

d⌧

dx�

d⌧
= 0 (2)

kde
xµ sú súradnice štvorvektora udalosti,
µ označuje súradnicu, µ = 0, 1, 2, 3,
⌧ je vlastný čas (invariantný parameter krivky),
�µ
↵�

je Christoffelov symbol.

Podmienka (1) nie je nevyhnutná, zjednodušuje však výpočet. Vhodnou voľbou súradnicovej sústavy
docielime, že metrika bude diagonálna a spojením sústavy s telesom generujúcim pole bude zároveň
stacionárna, tj. g

↵�,�

= 0 (čiarkou je symbolicky označená parciálna derivácia a indexy ↵, �, � = 0, 1, 2, 3).
Malá rýchlosť telesa vzhľadom k rýchlosti svetla v podmienke (2) znamená, že nemusíme rozlišovať

medzi súradnicovým a vlastným časom a časová zložka štvorrýchlosti je výrazne väčšia než priestorové
zložky [1]

dt

d⌧
= � =

1p
1� v2/c2

⇡ 1 (3)
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����
dxk

d⌧

���� ⌧
dx0

d⌧
(4)

k = 1, 2, 3, kde je
dt a d⌧ sú diferenciály vlastného a súradnicového času,
� Lorentzov faktor,
v veľkosť priestorovej zložky štvorrýchlosti telesa,
c rýchlosť svetla a
k predstavuje priestorové súradnice.

Slabé gravitačné pole v podmienke (3) znamená, že sa metrika bude len veľmi málo odlišovať od
Minkowského diagonálnej metriky platnej v ŠTR [1]

g
↵�

⇡ ⌘
↵�

+ h
↵�

↵,� = 0, 1, 2, 3, (5)

kde h
↵�

sú malé odchýlky od Minkowského metriky ⌘
↵�

(v zmysle takom, že vo všetkých výrazoch budeme
zanedbávať ich kvadráty).

Metrika g
↵�

teda bude mať konečný tvar [1]

g
↵�

=

0

BB@

�1 + h
00

0 0 0
0 1 + h

11

0 0
0 0 1 + h

22

0
0 0 0 1 + h

33

1

CCA (6)

Inverzná matica g↵� bude v tvare [1]

g↵� =

0

BB@

(�1 + h
00

)�1 0 0 0
0 (1 + h

11

)1 0 0
0 0 (1 + h

22

)�1 0
0 0 0 (�1 + h

33

)�1

1

CCA (7)

kde sme zohľadnili fakt, že poruchy h
↵�

sú malé a môžeme urobiť Taylorov rozvoj do prvého rádu - využili
sme približnú rovnosť (1 + x)n ⇡ 1 + nx.

Vzhľadom k predpokladu (3) zostanú v druhej časti rovnice geodetickej čiary (2) len časové členy a po
úprave dostaneme

d2xµ

d⌧2
+ �µ

00

dx0

d⌧

dx0

d⌧
= 0 ! d2xµ

d⌧2
+ c2�µ

00

= 0 (8)

kde ⌧ je vlastný čas, �µ

00

je Christoffelov symbol spojený s časovou zložkou metriky, xµ sú zložky
štvorvektora udalosti µ = 0, 1, 2, 3; xµ = (ct, xk) = (ct, x, y, z)v karteziánskych súradniciach, pričom k =
(1, 2, 3) sú priestorové súradnice udalosti). Zohľadnili sme fakt, že v newtonovskej limite nie je rozdiel
medzi vlastným a súradnicovým časom, takže platí t = ⌧ , resp. dx0/d⌧ = d(ct)/dt = c.

Zostáva určiť Christoffelove symboly �µ
00

, pre ktoré s ohľadom na vyššie uvedenú podmienku stacionárnej
metricky platí [1]

��
00

=
1

2
g�⇠(g

⇠0,0

+ g
⇠0,0

� g
00,⇠

) = �1

2
g�⇠g

00,⇠

(9)

čo sú vlastne štyri Christoffelove symboly pre �=0,1,2,3; využijeme nulovosť nediagonálnych prvkov
metriky a časových derivácií a dostávame

�0
00

= �1

2
g⇠0g

00,⇠

= �1

2
g00g

00,0

� 1

2
g01g

00,1

� 1

2
g02g

00,2

� 1

2
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= 0 (10)
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V rovnici geodetiky (7) môžeme zameniť vlastný čas za súradnicový (t = ⌧ , dt = d⌧), časová zložka je
splnená triviálne (0 = 0) a z rovnice geodetiky (7) pri zohľadnení (9) zostane len rovnica pre časové derivácie
priestorových zložiek štvorvektora udalosti ⇥ (formálne zhodná s Newtonovou pohybovou rovnicou (1))
v tvare

d2x

dt2
= r

✓
c2h

00

2

◆
! ẍ = r

✓
c2h

00

2

◆
! h

00

= �2V

c2
(14)

pričom porovnaním oboch rovníc dospejeme k záveru, že obe teórie budú zhodné, ak bude platiť posledný
výraz v (10). Preto finálny tvar metriky pre newtonovskú limitu je

g
↵�

=

0

BB@

� �
1 + 2V

c

2

�
0 0 0

0 1 + h
11

0 0
0 0 1 + h

22

0
0 0 0 1 + h

33

1

CCA (15)

a pre invariantný časopriestorový interval ds2 = g
↵�

dx↵dx� bude platiť

ds2 ⇡ g
00

(dx0)2 + g
11

(dx1)2 + g
22

(dx2)2 + g
33

(dx3)2 = �
✓
1 +

2V

c2

◆
c2dt2 + ... (16)

pričom o priestorovej časti metriky g
kk

(k = 1,2,3) v tomto priblížení nevieme nič, ale časová časť je zjavne
deformovaná prítomnosťou telesa, ktoré zakrivuje časopriestor. Je zrejmé, že potenciál a jeho derivácie
súvisí s metrikou a jej deriváciami. Tým pádom sme ukázali, že parametre gravitačného poľa a pohyby
telies v tomto poli sa dajú popísať pomocou geometrických veličín, presnejšie, že telesá voľne padajúce
v gravitačnom poli a nepodliehajúce iným silám, sa pohybujú po geodetických čiarach sledujúc zakrivenie
časopriestoru (pri splnení podmienky (10)).

Odchýlka krivého časopriestoru od rovného Minkowského časopriestoru bude teda v prípade slabých
a statických gravitačných polí úmerná gravitačnému potenciálu tohto poľa. V najjednoduchšom prípade
poľa generovaného homogénnou sférou platí pre gravitačný potenciál [3] a následne pre poruchový člen h

0

0

V (r) = �GM

r
! h

00

=
2GM

c2r
(17)

kde r je radiálna vzdialenosť od stredu homogénnej sféry, G je univerzálna gravitačná konštanta, M je
hmotnosť telesa generujúceho gravitačné pole, c je rýchlosť svetla. Je zrejmé, že vo veľkých vzdialenostiach
od telesa (r ! 1) sa metrika zmení na Minkowského metriku rovného časopriestoru ŠTR a naopak.
Najväčšia porucha a zakrivenie časopriestoru bude blízko povrchu telesa, teda napr. v prípade takto
aproximovanej Zeme (GM = 3,986004418.1014 m3s-2, c = 299792458 ms-1, R = 6363672, 6 m) [5] je
h
00

⇠ 10�9, presnejšie

g
00

= �(1� h
00

) = �(1� 2GM/c2/R) = �(1� 1, 4⇥ 10�9) (18)

Pre Slnko vychádza h
00

⇠ 10�6, pre bieleho trpaslíka 10�4, neutrónovú hviezdu 10�1, resp. pre čiernu
dieru h

00

⇠ 1 [2].
Priestorovú časť metrického tenzora sme síce neodvodili, pre jednoduchosť však môžeme predpokladať,

že je to jednotková matica a jediným zdrojom pokrivenia časopriestoru je časová zložka (potenciál
telesa). To nám umožňuje vypočítať zložky Riemannovho tenyora a jeho postupným úžením parameter
skalárna krivosť R, ktorý môže slúžiť ako jednoduchý parameter na posúdenie približnej miery zakrivenia
časopriestoru v okolí daného telesa. Kovariantný a kontravariantný metrický tenzor teda predpokladáme
v tvare (napr. v [4])

g
↵�

=

0

BB@

�(1 + 2V

c

2 ) 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

1

CCA (19)

g
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=
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pričom sme zanedbali kvadratické členy a takýto časopriestor si môžeme jednoducho predstaviť ako na
(Obr. 1).

Výpočet skalárnej krivosti R v prípade metriky (15) vyzerá nasledovne

R = g↵�R
↵�

= g00R
00

+R
11

= �
✓
1� V 2

c2

◆
R1

.010

+R0

.101

= ��1
00,1

� �0
10,1

= � 2

r2c2
V (r) (21)

kde R↵
���

sú zložky Riemannovho tenzora krivosti, ��
↵�,�

sú parciálne derivácie Christoffelových symbolov,
r je radiálna vzdialenosť bodu od zdroja potenciálu, V (r) je gravitačný potenciál generovaný homogénnou
sférou.

Výpočet sme vykonali pre vyššie uvedené parametre Zeme s použitím sférických súradníc, čo uľahčilo
výpočet derivácií časovej zložky metrického tenzora, pričom sme prijali rovnaké podmienky ako pri
odvodení newtonovskej limity vyššie. Výsledok je znázornený na (Obr. 2) vo forme skalárneho poľa. Ten
predstavuje všeobecný rez koncentrickými ekvipotenciálnymi sférickými plochami, na ktorom je zavedená
polárna sieť súradníc, nakoľko takýto potenciál je len funkciou radiálnej vzdialenosti (pre účely vykreslenia
boli transformované na pravouhlé).

Z (Obr. 2) a vzťahu (16) je zrejmé, že maximálne zakrivenie časopriestoru bude v bezprostrednej
blízkosti povrchu aproximovanej Zeme a postupne klesá úmerne prevrátenej hodnote kvadrátu radiálnej
vzdialenosti (podobne ako gravitačná sila). Na (Obr. 2) je červenou čiarou znázornený zemský povrch.

3 ZÁVER
V krátkosti sme uviedli mechanizmus prepojenia klasickej teórie gravitácie a geometrického ponímania
tohto fenoménu v rámci všeobecnej teórie relativity, kedy sa potenciál poľa a jeho derivácie (intenzita,
gradienty) nahradzuje metrickým tenzorom a jeho deriváciami (Christoffelove symboly, Riemannov tenzor
krivosti). Na veľmi jednoduchom príklade sme názorne ukázali a graficky znázornili pomocou parametra
skalárnej krivosti zakrivenie časopriestoru v blízkom okolí homogénnej gule aproximujúcej Zem, pričom sme
predpokladali limitu slabého a stacionárneho gravitačného poľa pri rýchlostiach oveľa nižších než je rýchlosť
svetla. Uvedené zjednodušenia je možné zavádzať napr. v rámci slnečnej sústavy. Pre hmotnejšie objekty
typu neutrónovej hviezdy alebo čiernej diery je nutné vychádzať priamo z poľných rovníc všeobecnej
teórie relativity.
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Obrázky

Obr. 1 Časopriestor s časovou zložkou zakrivenia [4].

Obr. 2 Grafické znázornenie zakrivenia časopriestoru v okolí Zeme.
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SLEDOVÁNÍ VERTIKÁLNÍCH POHYBŮ
HYDROGEOLOGICKÝCH VRTŮ VLIVEM

DOBÝVÁNÍ DOLU ČSM V OBLASTI STONAVA

MONITORING OF VERTICAL MOVEMENTS OF
HYDROGEOLOGICAL WELLS DUE TO THE MINING OF ČSM MINE

IN STONAVA

Kateřina Prokešová*,1

Abstrakt
Tento článek je věnován problematice vertikálních pohybů hydrogeologických vrtů v poddolovaném území
Ostravsko – karvinského revíru, konkrétně v oblasti Stonava, vlivem dobývání dolu ČSM. Každoročně
je tato oblast sledována a měřena na jaře a na podzim, kvůli následným vlivům poddolování na zemský
povrch, metodou geometrické nivelace ze středu. Sledování pohybů zemského povrchu, a tedy vertikálních
pohybů hydrogeologických vrtů bylo a je i nadále zaměřováno, aby byly zjištěny vlivy poklesů na podzemní
vodu a její kvalitu.

Klíčová slova
Vertikální poklesy, důlní vlivy, hydrogeologické vrty, nivelace

Abstract
This article is devoted to the issue of vertical movements of hydrogeological wells in the undermined area
of the Ostrava - Karviná district, namely in the area of Stonava, due to the mining of the ČSM mine.
Every year, this area is tracked and measured in spring and autumn, due to the subsequent effects of
undermining on the earth’s surface, by the method of geometric leveling from the center. The tracking of
the Earth’s surface movements, and thus the vertical movements of the hydrogeological wells, has been
and continues to be focused on the effects of groundwater drops and its quality.

Keywords
Vertical drops, mining fluences, hydrogeological boreholes, leveling
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1 ÚVOD
Vlivem hlubinného dobývání dochází k narušení zemského povrchu, což je důvodem pro změny vedoucí
k deformacím, a následným vertikálním poklesům, čímž je ovlivněn komplexní vzhled a ráz krajiny.

V padesátých letech byl v okolí obce Stonavy prováděn geologický průzkum, při kterém bylo hloubkovými
vrty zjištěno kompletní karbonské souvrství, což zahájilo výstavbu dolu ČSM a v roce 1968 byla vytěžena
první tuna uhlí v rámci zahájení těžby.

Důlní vlivy na ráz krajiny, vznikající následkem těžby dolu ČSM, jsou zaměřovány a vyhodnocovány
v půlročních intervalech, vždy na jaře a na podzim. Výsledky vertikálních pohybů zaměřovaných hydroge-
ologických vrtů jsou použity jako podklad pro hydrogeologický monitoring – pozorování důlních poklesů
a zjišťování stavu, průběhu a změn hladiny podzemní vody.

2 LOKALITA
Oblast Stonava se rozkládá v severovýchodní části ČR na asi 14 km2 mezi městy Karviná a Horní Suchá
v průměrné nadmořské výšce 259 m n.m.

Vlivem hlubinného dobývání byl narušen zemský povrch, což ovlivnilo nejen vzhled této oblasti, ale
vznikl tak důsledek vedoucí k deformacím a následných poklesům. Tímto vlivem patří stonavská oblast
mezi nejvýznamnější zlomové tektonické poruchy, které dosahují až několika set metrů výškového rozdílu.

Důl ČSM se nachází ve východní části karvinské dílčí pánve a územně je členěn do dvou větrních
oblastí – sever a jih, se samostatnými dvojicemi úvodních a výdušných jam. Organizačně je členěn na dva
těžební závody, a to důlní závod Sever a důlní závod Jih a jeho dobývací prostor se nachází v katastrálních
územích obce Stonava, Karviná, Albrechtice a Chotěbuz. Předpokládá se životnost dolu ČSM do roku
2028.

3 VLIVY PODDOLOVÁNÍ
Rozsah vlivu poddolování je definován – při dobývání dostatečně velké plochy se po nějaké době utvoří na
povrchu poklesová kotlina, jejíž obvod je určen mezným úhlem vlivu µ. Tento úhel je definován jako svislý
úhel, který svírá s vodorovnou rovinou spojnice bodů na povrchu, kde pohyb nebo deformace jsou rovny
nule nebo minimální hodnotě, který má za následek ještě přípustné deformace ovlivněných objektů [1].

Velikost mezného úhlu µ ovlivňují různé faktory, a to zvláště: úklon ložiska, tektonické poměry,
petrografické vlastnosti hornin, hloubka dobývání, hydrogeologické poměry, způsob dobývání, použití
základky, porušení vlivem předchozího dobývání. Pro poklesy v různých místech poklesové kotliny tedy
platí, že nejsou stejné.

Pohyb povrchového bodu vlivem dobývání je definován složitým prostorovým pohybem, kdy se velikost
i směr mění v průběhu klesání. Pokud se jedná o polohy prostorových bodů, tak ty se po ukončení klesání
pohybují směrem k těžišti pohybu. Posuny povrchových bodů patří mezi vodorovnou složku pohybového
vektoru, což znamená, že se mění v závislosti na umístění. Posuny povrchových bodů se zmenšují na obě
strany od místa nad hranicí porubu, kde je posun největší.

4 VÝŠKOVÉ MĚŘENÍ - NIVELACE
Geometrická nivelace je metoda výškového měření, při které určujeme převýšení mezi dvěma body
nivelačními přístroji a jinými vhodnými pomůckami. Při měření nivelačním přístrojem vytyčujeme
záměrné přímky, na jejichž koncích se nachází latě – svislé stupnice, na kterých odečítáme úseky, z nichž
následně vypočteme příslušné převýšení.

Geometrická nivelace se dělí na dva typy, a to:

• Geometrická nivelace ze středu

• Geometrická nivelace vpřed
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Princip geometrické nivelace ze středu je určení převýšení mezi dvěma body tak, že nivelační přístroj
je ustaven ve středu mezi dvěma body. Pro převýšení platí vztah

v = z � p (1)

kde
v je převýšení,
z záměra zpět a
p záměra vpřed.

U geometrické nivelace vpřed se určuje výškový rozdíl mezi danými body tak, že nad jedním bodem
ustavíme nivelační přístroj a nad druhý bod postavíme ve svislé poloze nivelační lať. Výpočet převýšení
se řídí vztahem

v = v
p

� p (2)

kde
v je výškový rozdíl,
v
p

výška přístroje a
p laťový úsek.

5 HODNOTY POKLESŮ VLIVEM DOBÝVÁNÍ
Pro srovnání poklesů v oblasti Stonava jsou použity hodnoty v časovém horizontu devět let, kdy každý
rok je prováděno zaměřování hydrogeologických vrtů na jaře a na podzim.

Pro tyto účely bylo vybráno dvanáct hydrogeologických vrtů různě rozmístěných po oblasti Stonava,
aby byl znázorněn průměrný pokles lokality vlivem dobývání Dolu ČSM.

Nivelační pořady byly seskupovány do devíti nivelačních tahů a jejich počáteční body zkontrolovány
revírní nivelací. V (Tab. 1) jsou uvedeny mezní odchylky mezi nově naměřeným a daným převýšením dle
vzorce 2 + 5

p
R pro nivelační síť IV. řádu.

Tab. 1 Odchylky - nivelační síť IV. řádu.
Nivelační Mezní Naměřená
bod odchylka [mm] odchylka [mm]
Ge 02-2 5,49 2,50
GZ 10-52.5a 5,19 2,80
GZ 10-54.5 6,29 2,85
Ge 5-8 4,93 3,20
GZ 10-51.1 4,46 2,60

Tab. 2 Naměřené nadmořské výšky hydrogeologických vrtů.
Vrt Průměrná hodnota jaro-podzim Průměrná Celkový pokles

rok 2007 rok 2010 rok 2013 rok 2016 nadmořská výška 2007-2016
V1 230,550 230,492 230,461 230,442 230,486 0,108
V3 238,520 238,497 238,446 238,417 238,470 0,103
V5 249,310 249,191 249,158 249,113 249,193 0,197
V7 277,780 277,752 277,732 277,728 277,748 0,052
V8 241,810 241,722 241,592 241,516 241,660 0,294
V9 239,500 239,621 239,852 240,102 239,769 -0,602
V12 246,790 246,754 246,734 246,716 246,749 0,074
V20 276,410 276,320 276,305 276,289 276,331 0,121
V24 234,820 234,702 234,696 234,690 234,727 0,130
V29 237,560 237,312 237,174 237,100 237,287 0,460
V30 250,760 247,573 249,990 249,982 249,576 0,778
V31 251,920 249,887 249,545 250,380 250,433 1,540
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6 ZÁVĚR
Pro každoroční měření a sledování vertikálních hydrogeologických vrtů za účelem monitoringu a stavu
podzemních vod v dané lokalitě. Zaměření těchto vrtů se provádí vždy na jaře a na podzim každého roku
v rámci příznivého počasí. V oblasti obce Stonava se dobývání nerostných surovin Dolu ČSM značně
projevilo, a to nejen na vzhledu krajiny, ale také těmito nepravidelnými poklesy povrchu, které se netýkají
pouze přímo zaměřovaných bodů, ale celé poklesové kotliny. Právě v důsledku nepravidelných poklesů,
další těžební činností Dolu ČSM a monitoringu hydrogeologických vrtů se bude v tomto pravidelném
zaměřování vertikálních poklesů pokračovat i nadále. Vyhodnocené zápisníky a výsledky těchto a dalších
poklesů jsou zpracovány, vedeny a uloženy důlním měřičem pouze pro účely soukromé společnosti.
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Obrázky

Obr. 1 Důl ČSM.
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Obr. 2 Pohyb bodů v různých místech poklesové kotliny.

Obr. 3 Princip geometrické nivelace ze středu.

Obr. 4 Princip geometrické nivelace vpřed.
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Obr. 5 Rozmístění měřených bodů v oblasti Stonava.
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BUILDING ENERGY SIMULATION UTILISING
PRESUMED FUTURE CLIMATE DATA

Ján Hollý*,1, Milan Palko1

Abstract
As the issue of climate change is gaining on importance, there is a rising need to be prepared for upcoming
dangers by any means possible. Obtaining the information characterizing the expected impact of global
warming affecting building industry is one of them. This article describes the application and utilization
of a future hourly weather data which are crucial for conducting building energy simulation. As the future
weather conditions are presumed, not predicted, the development of climate impact is divided into specific
emission scenarios. Daily regionally scaled weather values of three emission scenarios by IPCC reaching
to the year 2100 are used as a basis for simulation. Hourly temperature data is calculated by utilising
sinusoidal curves. Created values are subsequently used to simulate and evaluate an energy demand of
dwelling situated is Slovakia under future climate conditions throughout the 21st century.

Keywords
Simulation, climate change, dwelling, energy

*jan.holly.pd@gmail.com
1Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of civil engineering, Department of Building Construction, Radlinského
11, 810 05 Bratislava, Slovakia
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1 INTRODUCTION
Climate change and its consequences are immensely investigated in many areas. Adaptation and mitigation
of this phenomenon are important tasks of scientific researches. As the building sector is one of the largest
producers of greenhouse gases, it has a significant impact on the progress of global warming. Therefore, it
should be in our interest to reduce the negative impacts of the building industry and to prepare for the
presumed consequences of incoming eventualities.

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is the lead coordinator of the fight against
climate change. IPCC brings together climate change experts who presume the development of the climate
during the 21st century. These presumptions are published as emission scenarios which contain information
about future climate data. This article considers three basic scenarios: A1B (rapid economic growth, global
population that peaks in mid-century and declines thereafter, and the rapid introduction of new and
more efficient technologies, balance of all energy sources), A2 (very heterogeneous world, self-reliance and
preservation of local identities, increasing global population, slower technological change), B1 (population
as in A1, service and information economy, clean and resource-efficient technologies).

2 INPUT DATA
Weather data received as a courtesy from OMK KAFZM FMFI UK are used as a basis for adjustment of
input values. These are: daily average of relative humidity, wind speed and temperature and minimum and
maximum daily values of temperature in village of Ivanka pri Dunaji in the upcoming years ranging from
2020 to 2100. Those data are based on the KMMI regional climate model based on the German ECHAM5
model. Other climate data crucial for energy simulation are used as original EnergyPlus weather data for
Bratislava. This software requires hourly weather data as a basis for calculating the energy consumption
of a building. Therefore, the provided daily values of temperature have to be recalculated by a specific
algorithm, based on [1]. The simulated building is a detached family house, its characteristics are described
in chapter Simulated model.

Climate date
The process of creation of hourly temperature data is based on a methodology that works only with daily
maximum and minimum temperatures. In such cases, it is assumed that daytime minima are set one hour
before sunrise and maxima two hours after the sun’s highest position above the horizon (14:00), which is
the reaction time of air required to warm up to a maximum temperature. Course of temperatures between
these maxima and minima have the shape of sinusoids. The temperature for a particular hour is then
calculated by following formula

T (t) = f
1

· T
MIN

+ f
1

· T
MAX

(1)

where T
MIN

is minimum daily temperature and T
MAX

is maximum daily temperature, f
1

and f
2

are
factors determining the sinusoid according to the following formulas

f
1

=
cos [⇡ (t

min

� t) / (24 + t
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� t
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)] + 1

2
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for t < t
min

f
1
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cos [⇡ (t� t
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) / (t
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)] + 1
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f
1

=
cos [⇡ (24 + t
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min

� t
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)] + 1

2
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for t
max

< t

f
1

+ f
2

= 1 (5)
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The discontinuity between the end of the first day and the beginning of the next day, red sinusoid in
(Fig. 1), can be adjusted according to the following formulas

T (t) =

✓
T
temp(aft)

+ T
temp(bef)

2

◆
�
✓

T
temp(aft)

+ T
temp(bef)

2

◆
· cos

✓
⇡ · (t� t

(bef)

)

24 + t
(aft)

� t
(bef)

◆�
(6)

for temperatures before the daily minimum

T (t) =
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temp(bef)
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for temperatures after the daily maximum where T
temp(bef)

is the previous known temperature (maximum
or minimum), T

temp(aft)

is next known temperature (maximum or minimum), t
(bef)

is the time of
occurrence of previous known temperature, t

(aft)

is the time of occurrence of next known temperature.
This will result in smooth change of temperature between days, orange sinusoid in (Fig. 1).

Previous algorithms only use maximum and minimum daytime temperature values to generate hourly
data. However, if daily average temperatures are also available, it is desirable to modify the temperature
trend. By using integrals, it is possible to determine the position of a(Fig. 1). The avalue represents the
time when the sinusoid is divided into so-called quarter-sin, adjusting the daily temperature to match
given average temperature.

↵ =
(t
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+ t
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)

2
�
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T
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� T
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◆
(8)

where D is the difference between the specified average daily temperatures and the average daily tempera-
tures from the calculated sinusoid. The adjusted daily temperatures are then calculated using the position
of aaccording to following formulas:
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for a< t < t
max

Adjusted hourly temperature course is depicted as green sinusoid in (Fig. 1). Hourly values of relative
humidity and wind speed are put into simulation as averages throughout the whole day.

Simulated model
Simulated model - detached house is depicted in (Fig. 2). Its basic thermal characteristics are:

• U
op

= 0.23 W/(m2K) for envelope,

• U
s

= 0.18 W/(m2K) for roof (ceiling),

• U
pod

= 0.41 W/(m2K) for floor,

• U
w

= 1.4 W/(m2K) for windows,

• U
dv

= 1.03 W/(m2K) for entrance doors.

The room thermostat was set to 19 °C (21 °C in the presence of residents) for heating and 28 °C (26 °C
in the presence of residents) for cooling.
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3 SIMULATION RESULTS
Adjusted hourly values of temperature, relative humidity and wind speed up to the year 2100 in A1B,
A2 and B1 emission scenarios were used as weather conditions in order to simulate and quantify energy
consumption of heating and cooling of detached house in Bratislava region. The energy consumptions are
depicted in (Fig. 4), (Fig. 5) and (Fig. 6) for A1B, A2 and B1 emission scenarios respectively. Several
conclusions can be stated from the results: global warming will have a significant impact on the energy
demand of buildings in SR in the case of all of the climate change scenarios. By the end of the 21st century,
the energy demand of monitored building will change as follows:

• For A1B scenario, energy demand will drop by 10 % (32 % drop for heating, 37% rise for cooling).

• For A2 scenario, energy demand will drop by 14 % (42 % drop for heating, 38% rise for cooling).

• For B1 scenario, energy demand will drop by 6 % (15 % drop for heating, 8% rise for cooling).

4 CONCLUSION
This article described how to generate hourly values using the maximum, minimum and daily temperatures.
This data, along with additional weather values provided by OMK KAFZM FMFI UK, were subsequently
used to estimate the energy consumption of the simulated building during the 21st century. It is clear from
the results that the global warming will have significant impact on energy requirements in the building
sector in the Slovak Republic. However, from the sustainability and environmental safety point of view
of, the decisive element will be the conversion factor of the supplied energy. In the means of adaptation
and mitigation of climate change, it is important to rationally utilize renewable energy sources, and use
highly-efficient technologies. The issue of climate change has far more dangerous impact and can threaten
the health and lives of people.
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Figures

Fig. 1 Calculated course of hourly temperature values in June (year 2021).

Fig. 2 Model of simulated detached house on the right side. Ground floor on the left side. Highest point of
roof is 5,3 m above the ground.

Fig. 3 Change of yearly average temperature (emission scenarios: A1B - orange; A2 - red; B1 - green) in
Ivanka pri Dunaji (Bratislava region) used in simulation; Source: OMK KAFZM FMFI UK.
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Fig. 4 Estimated energy consumption of simulated building (blue - cooling; red - heating; green - total).
A1B emission scenario.

Fig. 5 Estimated energy consumption of simulated building (blue - cooling; red - heating; green - total).
A2 emission scenario.

Fig. 6 Estimated energy consumption of simulated building (blue - cooling; red - heating; green - total).
B1 emission scenario.
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ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ BYTOVÉ
JEDNOTKY

INDOOR CLIMATE ANALYSIS OF HOUSING UNIT

Lucie Horká*,1

Abstrakt
Případová studie je zaměřena na analýzu vnitřního prostředí a spotřeby tepla na vytápění bytové jednotky,
která se nachází v novostavbě bytového domu. Cílem je vytvořit komfortní mikroklima pro obyvatele
stanovením vhodného časového rozvrhu vytápění, stanovením optimálního nastavení termostatických
hlavic otopných těles a stanovením optimálního způsobu větrání. Problematika je řešena experimentálním
měřením parametrů vnitřního vzduchu a spotřeb tepla na vytápění. Výsledky ukazují, že relativní vlhkost
v bytové jednotce je vyšší než doporučená vlhkost pro obytné místnosti. Důvodem je vlhkost ve stavebních
konstrukcích, objekt byl dokončen pět měsíců před provedením měření. Teploty v jednotlivých obytných
místnostech jsou rozdílné, z důvodu umístění řídicího teplotního čidla v obývacím pokoji s kuchyňským
koutem. Tepelné zisky při vaření jsou značné a rychle dojde k dosažení nastavené teploty. Teplota
v ostatních obytných místnostech zůstává nižší než nastavená teplota v řídicím systému.

Klíčová slova
Experimentální měření, bytová jednotky, teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, spotřeba tepla

Abstract
This case study is aimed at analysis of indoor climate and heat consumption of a housing unit. This
housing unite is a part of a new department house. The main goal is a creation of comfortable indoor
climate for residents by setting the optimal time schedule of a heating system, the optimal setting of
thermostatic radiator valve and ventilation. This issue is solved by experimental measurement of indoor
air parameters and heat consumption. The results show that the relative humidity of air of the housing
unit is higher than the recommended value in living rooms. This phenomena is by excessive humidity
contained in the construction, because the building was finished five months before measurement. The
air temperature of rooms is different caused by location of main temperature sensor in the living room
with kitchen. Thermal gains are substantial during cooking and the set temperature is quickly achieved.
However the air temperature of other rooms is still lower than the set value.

Keywords
Experimental measurement, housing unit, air temperature, air humidity, heat consumption
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1 ÚVOD
Na novostavby jsou kladeny vysoké nároky na nízkou energetickou náročnost, především pak na vytápění
budov. Budovy jsou masivně zateplovány a osazovány těsnými převážně plastovými okny. Důsledkem
těsnosti budovy a nízké intenzity větrání dochází ke zhoršení vnitřního klimatu, zvyšuje se koncentrace
oxidu uhličitého a narůstá vlhkost vzduchu [1], [2]. Zvýšená koncentrace oxidu uhličitého způsobuje u osob
únavu, snížení koncentrace nebo například bolesti hlavy. Zvýšená vlhkost způsobuje vznik a růst plísní
na okenních rámech a stěnách. V současné době stále neexistují právní předpisy ani normy k posouzení
vnitřního prostředí bytových a rodinných domů [3], [4].

Z pohledu lékařů je považováno za ideální relativní vlhkost vzduchu rozmezí mezi 40 % – 60 %. Pracovnici
hygieny i zdravotnictví považují za limitující faktor zvýšené množství roztočů a plísní, které vzniká při
60% relativní vlhkosti vzduchu. Z pohledu nepříznivého prostředí pro vznik plísní je ideální udržovat
relativní vlhkost v rozmezí 35%– 40% a teplotu vzduchu do 22 °C. Toto prostředí je však nekomfortní
také pro člověka, při vlhkosti vzduchu nižší než 40 % dochází k vysušování sliznice dýchacích cest a zvyšuje
se riziko onemocnění. Optimální úroveň vlhkosti v interiéru je okolo 50 %. Pokud je relativní vlhkost nižší
než 40 %, doporučuje se použití zvlhčovače [5].

2 POPIS OBJEKTU
Jedná se o novostavbu bytového domu, který se nachází v městské části Juliánov ve východní části Brna
v blízkosti kopce Bílá Hora. Zkoumaný byt se nachází v prvním z celkových pěti nadzemních podlaží,
podzemní podlaží je tvořeno technickým zázemím domu a hromadnou garáží. Obvodové i nosné konstrukce
prvního nadzemního podlaží jsou železobetonový monolit doplněný příčkami z cihelných tvárnic, další
nadzemní podlaží jsou vyzděna z cihelných tvárnic typu therm. Celý objekt je zateplen 200 mm minerální
vlny, okna a vstupní dveře jsou vyrobeny z izolačního trojskla v plastovém rámu (Obr. 1). Objekt je
vytápěn systémem centrálního zásobování tepla. Teplo je distribuováno do místností zkoumaného bytu
deskovými otopnými tělesy s termostatickými hlavicemi. Ventil pro přívod topné vody do bytu je řízen
kompaktním termostatem, který je umístěn v obývacím pokoji s kuchyňským a jídelním koutem. Bytový
dům byl stavebně dokončen v květnu 2017.

Byt je užíván dvěma osobami. Prvních pět dnů experimentálního měření bylo pracovních, v bytě byla
pouze jedna osoba, následujících 11 dní bylo nepracovních a byt obývaly dvě osoby.

3 EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ
Měření teploty a vlhkosti vzduchu. Teplota a vlhkost vzduchu v interiéru byla měřena v šesti různých
místnostech bytu, místa měření jsou vyznačena na (Obr. 2). Použity byly kombinované senzory datalogger
Comet S 312. Měřené hodnoty relativní vlhkosti jsou čidlem teplotně kompenzované v celém teplotním
rozsahu. Zaznamenávány byly pěti minutové průměry měřených veličin, měření probíhalo celkem 16 dnů.
Výsledky experimentálního měření jsou shrnuty v grafech (Obr. 3).

Spotřeba tepla na vytápění. Spotřeby tepla na vytápění jsou měřeny samostatně pomocí měřiče tepla
s ultrazvukovým průtokoměrem Sharky 774 (Obr. 2). Spotřeby byly zapisovány po 24 hodinách, celkem
9 dnů. Odečtené spotřeby tepla jsou shrnuty v grafu, který je doplněn průměrnými teplotami vzduchu
v exteriéru ve stejném časovém úseku (Obr. 4).

4 DISKUSE
Vlhkost vzduchu. Výsledky měření ukazují, že absolutní vlhkost vzduchu se v průběhu prvních devíti
dnech experimentálního měření (kdy nebyla aplikována žádná metoda na snížení vlhkosti) pohybovala
v rozmezí 60 až 80 %. Maximální doporučená absolutní vlhkost v obytných místnostech dle lékařů z hlediska
zvýšeného výskytu plísní a roztočů je 60%. Jedním z ukazatelů zvýšené vlhkosti je výskyt plísní na
okenních rámech (Obr. 5).

Relativní vlhkost v interiéru během zimního období je možné snížit několika způsoby. Jednou z možností
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je zvýšení teploty vzduchu v interiéru. Výsledkem je nižší relativní vlhkost vzduchu a nižší teplota rosného
bodu, dojde ale k nárůstu spotřeby tepla na vytápění. Absolutní vlhkost, tzn. množství vodní páry
obsažené ve vzduchu, zůstává stejná a při poklesu teploty vzduchu opět hrozí riziko kondenzace vodní
páry na chladnějších površích. Toto řešení nebylo v průběhu experimentu uplatněno.

Další možností je použití odvlhčovače vzduchu. V průběhu experimentu byl v průběhu dvou dnů použit
odvlhčovač vzduchu s kompresorem a vysoušecím výkonem až 10l / 24hod (Obr. 6) a (Obr. 7). Vysoušeč
byl přesouván mezi dvěma místnostmi obývacím pokojem a ložnicí z důvodu výskytu plísní na okenních
rámech. Cílová hodnota relativní vlhkosti na vysoušeči vzduchu byla nastavena na 30 %. Výsledky ukazují,
že v průběhu provozu vysoušeče dochází k poklesu relativní vlhkosti, po vypnutí nebo přesunutí vysoušeče
do jiné místnosti se relativní vlhkost vrací na hodnoty, které byly naměřeny před vysoušením vzduchu.
Občasné použití vysoušeče pouze na několik hodin nemá na celkovou vlhkostní bilanci zásadní vliv.

Další možností snižování vlhkosti v interiéru je krátké intenzivní větrání. Po dobu 5 - 10 minut byla
úplně otevřena všechna okna v celém bytě. Tento postup byl 29. 12. opakován v průběhu dne třikrát, 30. 12.
dvakrát, 31. 12. se nevětralo z důvodu nepřítomnosti obyvatel bytu a následující dny se intenzivně větralo
každý den jednou. Výsledky ukazují (Obr. 7), že dochází k výraznému poklesu relativní vlhkosti v průběhu
intenzivního větrání, při pravidelném opakování intenzivního větrání dochází k poklesu průměrné vlhkosti
o přibližně 10 %. Snižování vlhkosti vzduchu intenzivním větráním je možné po celou dobu zimního období,
i když padají dešťové nebo sněhové srážky a relativní vlhkost vzduchu dosahuje 100 %. Absolutní vlhkost
vzduchu v exteriéru je nižší než absolutní vlhkost vzduchu v interiéru (Obr. 8). Nevýhodou intenzivního
větrání je krátkodobý teplotní diskomfort a nárůst spotřeby tepla na vytápění.

Teplota vzduchu. Výsledky ukazují, že teplota v nejteplejší místnosti – obývacím pokoji a nejchladnější
místnosti – ložnici (jedná se o místnost situovaná nad garážemi se dvěma ochlazovanými obvodovými
stěnami, jedním velkým francouzským oknem a jedním rohovým oknem se sníženým parapetem) je nižší
až o 2,8 °C (Obr. 9). Důvodem je umístění termostatu na stěně poblíž kuchyňského koutu. Tepelné zisky
při vaření a pečení jsou značné a teplota vzduchu v obývacím pokoji narůstá, jako například ve dnech
23. 12. a 24. 12. Po dosažení přednastavené teploty termostatu je ventil topného systému bytu uzavřen.
Přednastavené teploty v ostatních místnostech bytu není dosaženo.

Řešením je ovlivnění výkonu otopných těles nastavením termostatických hlavic. V místnosti s nejnižší
teplotou – ložnice je termostatická hlavice nastavena na stupeň 3,5 a v ostatních místnostech na stupeň
2. Pokud dojde k uzavření topného ventilu na základě dosažení požadované teploty v obývacím pokoji
a v ložnici (místnost s vyššími tepelnými ztrátami) je teplota vzduchu nižší než požadovaná, je třeba
v místnosti s termostatem uzavřít termostatické ventily a manuálně zvýšit nastavenou teplotu termostatu
minimálně o 0,6 °C. Toto manuální nastavení může způsobit přetopení.

Druhou možností je výměna kompaktního termostatu za termostat s bezdrátovým teplotním čidlem,
které bude umístěno v místnosti s největšími tepelnými ztrátami. Přetopení v ostatních místnostech bude
bráněno termostatickými hlavicemi – hlavice při dosažení požadované teploty uzavřou přívod topné vody
do otopného tělesa. Topný ventil bude uzavřen, až bude vytopena i místnost s nejvyššími ztrátami.

Nastavení časového rozvrhu vytápění. Výsledky experimentálního měření ukazují, že pokud klesne
teplota vnitřního vzduchu na cca 16 °C, je opětovné požadované teploty (20,6 °C) dosaženo za necelých 60
minut. Vytápění je třeba spustit o hodinu dříve, než požadujeme vytopení na nastavenou teplotu (jemnější
časový krok nastavení termostatu neumožňuje), doba natápění bude pravděpodobně kratší, protože při
poklesu teploty pod 18 °C se spustí temperace. Vytápění na 20,6 °C je proto nastaveno v pracovních dnech
od 5 do 8 hodin a od 16 do 22 hodin, v nepracovních dnech od 7 do 22 hodin.

Spotřeby tepla na vytápění. Výsledky spotřeb tepla na vytápění ukazují, že měření probíhalo ve velmi
krátkém časovém úseku a není možné na jejich základě hodnotit míru vlivu jednotlivých faktorů. Dle
grafu (Obr. 4), zle ale říci, že spotřeba se zvyšuje se zvyšující se intenzitou větrání.

5 ZÁVĚR
Relativní vlhkost vzduchu v interiéru bytu je zvyšována vlhkostními zisky od osob, od přípravy pokrmů
a obsahem vlhkosti ve stavebních konstrukcích, který je důsledkem mokrých procesů při výstavbě a časovým
průběhem výstavby. Dostatečné větrání sníží relativní vlhkost vzduchu a zamezí vzniku plísní. Aplikováno
může být intenzivní krátkodobé (po dobu několika minut) plně otevřenými okny nebo déle trvajícím
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větráním okny otevřenými „na ventilaci“. K monitorování vlhkosti vzduchu by bylo vhodné vybavit byt
vlhkoměrem, který bude sloužit k vyhodnocení nutnosti větrání. V budoucnu, až dojde k „vyschnutí stavby“
bude vlhkoměr sloužit např. jako indikátor pro použití zvlhčovače vzduchu. Větrání okny v zimním období
sebou přináší zvýšení spotřeby tepla na vytápění a krátkodobě i teplotní diskomfort, ale sníží vlhkost
vzduchu a koncentraci oxidu uhličitého a tím přispěje ke zdravějšímu vnitřnímu prostředí. Jednodušší
a komfortnější řízení teploty vnitřního vzduchu v zimním období by zajistil přesun teplotního čidla
termostatu do místnosti s nejvyšší tepelnou ztrátou. Výměna termostatu s bezdrátovým čidlem by
nevyžadovala žádný větší zásah do řízení topného systému, protože výrobce nabízí ve stejné produktové
řadě i tuto variantu temostatu, ovládací panel termostatu by zůstal na stejném místě a byl při připojen
identicky.
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Obr. 1 Pohled na bytový dům.
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Obr. 2 Umístění měřících zařízení [6], [7].
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Obr. 3 Výsledky měření (seřazeno podle pozice měření).
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Obr. 4 Spotřeby tepla v souvislosti s průměrnou teplotou vzduchu v exteriéru.

Obr. 5 Výskyt plísní.

Obr. 6 Provoz vysoušeče vzduchu.
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Obr. 7 Relativní vlhkost vzduchu a způsoby snižování vlhkosti.

Obr. 8 Srovnání absolutních vlhkostí vzduchu v interiéru a exteriéru.

Obr. 9 Srovnání teplot vzduchu v obývacím pokoji a ložnici.
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MĚŘENÍ A REGULACE VE VZDUCHOTECHNICE

MEASUREMENT AND REGULATION IN VENTILATION

Štěpán Jůza*,1

Abstrakt
Článek je analyzuje vybrané parametry vzduchu pro měření a regulaci v systému vzduchotechniky, jsou
zmíněny základní principy funkce prvků měření umístěných na vzduchotechnických jednotkách. Sledovány
jsou měření jednotlivých částí dopravního tlaku, teploty a vlhkosti vzduchu. Text prezentuje výhody
a nevýhody centrálně a decentrálně snímaných veličin. Pomocí případové studie je uvedeno, ve kterých
případech je vhodnější použít prvky, které přímo reagují a ovládají další periférie systému, v závislosti na
měřených hodnotách, a v kterých případech je vhodnější centralizovat sběr dat na globální řídící jednotku,
která má k dispozici větší množství informací.

Klíčová slova
Měření a regulace, vzduchotechnika, sběr dat, arduino

Abstract
The article analyses the selected parameters of air for measurement and regulation in the ventilation
system, the basic principles of function of measuring elements located on air - conditioning units. The
measurements of individual parts of the external pressure, temperature and humidity of air are monitored.
The text presents the advantages and disadvantages of centrally and decentrally sensed quantities. A case
study identifies where it is more appropriate to use features that directly respond to and control other
system peripherals, depending on the measured values, and in which cases it is more appropriate to
centralize data collection on a global control unit that has more information.

Keywords
Measurement and regulation, ventilation system, data collection, arduino
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1Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technického zařízení budov, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká
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1 ÚVOD
Provoz vzduchotechnického systému, který by byl schopen upravit vzduch na požadované parametry
při měnících se podmínkách venkovního vzduchu, je výsledkem snímání mnoha veličin, jejich zpracování
a reakcí dílčích prvků vzduchotechnických systémů. Tyto úlohy zajišťují prvky řízení navržené profesí
Měření a regulace. Měření a regulace, běžně označována jako „MaR“ je profese, která spojuje znalosti
silnoproudých a významněji slaboproudých rozvodů elektřiny, počítačové programování a znalost fyzikálních
podstat dějů, které budou v řízeném systému probíhat. Pouze tak lze zvládnout řízení dílčích prvků
a zajistit chod celého systému, pro dosažení navržených parametrů vnitřního prostředí.

Pro správné propojení dílčích zařízení pro měření systému vzduchotechniky je nutné znát jakým
způsobem čidla pracují a jaké signály pro řízení poskytují. Článek vysvětluje princip fungování vybraných
čidel a popisuje jakým způsobem pracují a jakým způsobem je možné zjištěná data vyhodnocovat.

2 PRINCIPY MĚŘENÍ VELIČIN VE VZDUCHOTECHNICE

Měření diferenčního tlaku
Ve vzduchotechnice je naměřený tlak velice význam parametrem. Tlak vzduchu v běžných systémech
nízkotlaké vzduchotechniky se pohybuje do 1000 Pa. Není tedy vhodné měřit absolutní tlak vzduchu jako
součet měřeného a atmosférického tlaku, který se pohybuje na řádově mnohem vyšší hodnotách 100 000 Pa.
Významnějším údajem pro účely měření a regulace je tlak diferenční, který porovnává rozdíl (diferenci)
mezi dvěma hodnotami tlaku vzduchu.

Mezi základní a nejjednodušší zařízení patří diferenční tlakový spínač. Diferenční tlakový spínač je
zároveň měřící i vyhodnocující zařízení, které při dosažení nastavené tlakové ztráty sepne kontakt, čímž
můžeme signalizovat různé události. Diferenční tlakové čidlo je jednoduché zařízení, které nevyužívá
elektronické vyhodnocování. Jedná se o dvojici komor, mezi kterými je pružně uložená membrána. Komory
musí být od sebe vzduchotěsně odděleny. Změnou tlaku v jedné z komor dochází k posunu membrány. Na
pohyb membrány reaguje pohyblivý prvek svorkovnice, který při dosažení nastaveného přetlaku v komoře,
dosedne na protější kontakt. Signalizace nastaveného přetlaku je realizována vytvořením vodivého obvodu.
Pouhým mechanickým otočením nastavovacího terčíku jsme schopni měnit vzdálenost mezi kontakty a tím
nastavovat velikost přetlaku, při kterém prvek signalizuje dosažení nastavené hodnoty. Schéma zařízení
(Obr. 1). Zařízení je významným prvkem měření a regulace vzduchotechnických systémů.

Jako příklad použití diferenčního tlakového spínače lze uvést snímání zanesení filtračních vložek.
Diferenční tlakový spínač porovnává statický tlak před filtrační vložkou a za ní. Rozdíl těchto dvou tlaků
určuje tlakovou ztrátu filtrační vložky, která udává její zanesení. Příklad osazení čidla (Obr. 2). Nadměrné
zanesení filtračních vložek vede k poklesu výkonu vzduchotechnického systému a v konečném důsledku
ke snížení množství procházejícího vzduchu a nadměrné zátěži motorů ventilátorů. Výměny filtračních
vložek je nutné provádět dle aktuálního zanesení, které nám řídicí rozhraní signalizuje. Pokud bychom na
signalizaci zanesení filtrační vložky použili čidlo s plynulým odečtem tlaku a analogovým výstupem, museli
bychom hodnotu porovnávat s nastavenou hodnotou v řídicím systému. Zařízení by se stalo složitější, ale
bylo by možné pozorovat zanášení filtračních vložek v průběhu času. Tím by bylo možné zjistit, které
události vedou k významnějšímu zanášení filtračních vložek. Dále by bylo možné vzdáleně nastavit hraniční
hodnotu pro signalizaci výměny filtrů bez nutnosti fyzické manipulace s čidlem na vzduchotechnické
jednotce.

Diferenční tlakový spínač lze použít i jako ochranu deskového rekuperačního výměníku před zamrznutím.
Měřením tlakové ztráty deskového rekuperátoru lze zjistit, zda deskový výměník nezvyšuje svoji tlakovou
ztrátu namrzáním. Namrzáním ledu na stěny výměníku se zmenšuje průtočná plocha, a tím se zvyšuje
tlaková ztráta celého výměníku. Užitím diferenčního tlakového spínače můžeme provádět signalizaci pro
odmrazování výměníku. Při dosažení nastavené tlakové ztráty se převede proud přiváděného vzduchu
přes obtok na dostatečně dlouho dobu, než dojde k odmražení povrchu zvýšením teploty výměníku od
odváděného vzduchu. Po odmražení ledu z povrchu výměníku tlaková ztráta opět klesne na původní
hodnotu. V zimním období tyto cykly probíhají v závislosti na venkovní teplotě a vlhkosti vnitřního
vzduchu. Při použití čidla s plynulým odečtem by bylo možné snímat aktuální hodnotu tlakové ztráty
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výměníku, a tak vyhodnocovat míru namrznutí deskového výměníku. Poté by bylo možné měnit hraniční
hodnotu tlakové ztráty deskového výměníku pro přesměrování proudu vzduchu přes obtok tak, aby doba
pro odmražení deskového výměníku byla co nejkratší.

Měření dopravního tlaku
Diferenční tlakový snímač je zařízení obdobné konstrukce jako předešlý diferenční tlakový spínač. Odlišné
je pouze vyhodnocení míry posunu membrány mezi komorami. Membrána je spojena s prvkem, který
pohybem mění elektrický odpor. Změna elektrického odporu je vnitřní elektronikou přepočtena na rozdíl
tlaků vzduchu. Diferenční tlakový snímač je nejčastěji používán pro účely měření průtoku vzduchu nebo
dopravního tlaku. Zařízení pro měření průtoku vzduchu je napojeno na měřící kříž, který v matici bodů
v proudu vzduchu měří rozdíl mezi statickým a dynamickým tlakem proudícího vzduchu. Z naměřeného
rozdílu tlaků je za pomocí Bernoulliho rovnice proudění vzduchu dopočtena rychlost proudícího vzduchu.
Ze znalosti geometrie průřezu, ve kterém vzduch proudí lze dopočíst objemový průtok vzduchu. Objemový
průtok vzduchu je jednou ze základních veličin sledovaných ve vzduchotechnických systémech. Zařízení,
které je osazeno na vzduchotechnických jednotkách zobrazující průtok vzduchu obsahuje mikrokontroler,
který převádí rozdíl tlaků na objemový průtok vzduchu. Rovnice pro převod rozdílu tlaků na objemový
průtok vzduchu jsou v zařízení obsaženy již z výroby a nastavením vstupních hodnot geometrie průřezu
dosáhneme přesného zobrazení aktuálního objemového průtoku vzduchu. Toto měřící zařízení patří
mezi taková, která decentrálně vyhodnocují měřené veličiny. Tato zařízení běžně obsahují i svorkovnici
s výstupním signálem. Zařízení může být spojeno s centrální řídicí jednotkou, která zařízení využívá pro
stanovení aktuálního průtoku vzduchu. Zařízení tedy lze využít jako decentrální, pokud je měření využito
za účelem pouhého informování uživatele o aktuálním průtoku nebo jako centrální, pokud je průtok měřen
pro účely řízení celého vzduchotechnického zařízení. Pokud bychom použili diferenční tlakový spínač
s jednou nastavitelnou hodnotou pro účely odečtu průtoku vzduchu, byli bychom schopni stanovit, zda je
průtok vyšší nebo nižší než nastavená hodnota.

Měření teploty vzduchu
Zařízení pro měření teploty ve vzduchotechnických systémech pracují s teplotními čidly umístěnými
v proudu vzduchu (Obr. 3). Teplota je stanovena pomocí změny elektrických parametrů čidel v závislosti
na změně teploty. Zařízení pro měření teploty ve jsou tvořeny teplotní sondou a vyhodnocujícím mik-
rokontrolerem. Zařízení může pouze předat informaci o teplotě z čidla do centrálního řídicího systému,
a tak plní v systému funkci digitálního teploměru. Zařízení, které lokálně porovnává naměřenou teplotu
s hodnotou nastavenou se nazývá termostat. Jedná se o další zařízení, které může samostatně ovládat
chod dalšího prvku vzduchotechnického systému.

Princip fungování teplotních čidel je založen na změně odporu kovových nebo polovodičových materiálů.
U kovových materiálů atomy krystalické mřížky při zvyšující se teplotě zvětšují svoji amplitudu, a tak
kladou větší odpor průchodu elektrického proudu. Využíváme změnu elektrického odporu pro stanovení
teploty čidla. Jako kovové materiály nejčastěji používáme platinu nebo nikl pro jejich vysokou chemickou
stabilitu a tím dlouhou životnost senzoru. Senzory z kovových matriálů mají velký lineární rozsah závislosti
odporu na teplotě, proto je přepočet elektrického odporu na tepotu snadný. Bohužel elektrický odpor
v měřeném rozsahu teplot je velmi malý, což vede k problémům při měření. Elektrický proud, který čidlem
prochází může čidlo zahřívat, což vede ke zkreslení měření. Obdobný problém ve zkreslení měřené hodnoty
může nastat vlivem odporu vodiče, který spojuje měřicí čidlo s vyhodnocující stanicí. Změnou teploty
propojovacího vodiče dochází ke změně odporu vodiče, což ve spojení s malým odporem senzoru vede
k velkým nepřesnostem měření.

U polovodičových senzorů rozeznáváme dva druhy: NTC a PTC. Termistory NTC (Negative Tempera-
ture Coefficien) mají záporný koeficient přepočtu odporu na teplotu. Záporný koeficient znamená, že se
snižujícím se odporem narůstá měřená teplota. Termistory PTC (Positive temperature coefficient ) jsou
takové, u nichž se zvyšující se teplotou okolí vzrůstá i jejich elektrický odpor. Termistory PTC se nacházejí
v žárových anemometrech. Termistor je v žárovém anemometru uměle zahříván procházejícím elektrickým
proudem. Ochlazení termistoru způsobené proudícím vzdechem v okolí lze měřit. Ze znalosti teploty
okolního proudícího vzduchu lze poté dopočíst jaká je rychlost proudícího vzduchu v okolí termistorové
sondy. Pro měření teploty polovodičovými sondami se častěji používá druh NTC. Tyto senzory jsou oproti
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platinovým senzorům finančně méně náročné, díky čemuž jsou více rozšířené pro měření teplot v běžném
rozsahu. (-55 °C – +125 °C) Závislost odporu na teplotě je silně nelineární, což vede k složitějším přepočtům
na teplotu. Na rozdíl od kovových odporových termistorů mají polovodičové termistory výrazně vyšší
elektrický odpor v měřeném rozsahu teplot. Vyšší hodnota odporu při měření poskytuje nižší náchylnost
na nepřesnosti vnášené propojovací kabeláží mezi senzorem a vyhodnocujícím zařízením.

Měření vlhkosti vzduchu
V systémech vzduchotechniky je dalším významným parametrem pro popis stavu vzduchu ve vnitřním
prostředí vlhkost vzduchu. Pro účely stanovení relativní vlhkosti vzduchu je vhodné užití kapacitních
vlhkoměrů. Tato měřicí zařízení obsahují čidla, která jsou založena na změně elektrické kapacity v polymer-
ních kondenzátorech. Tato čidla se vyznačují malou závislostí měřené vlhkosti na teplotě okolí a odolnosti
vůči kondenzaci na povrchu senzoru. příkladem použití kapacitního čidla pro měření vlhkosti vzduchu je
senzor DHT22 který měří teplotu i vlhkost vzduchu (Obr. 4). Přesnost těchto čidel se pohybuje v řádu
jednotek procent, což je pro měření vlhkosti vzduchu dostatečné. Výhodou kapacitních senzorů vlhkosti jsou
malé rozměry a nízká cena. Tato měřící zařízení bývají zpravidla jako prvky centrálního řízení. Z důvodu
složitých procesů při řízené úpravě vlhkosti bývá hodnota vlhkosti vzduchu užita jako informativní nebo
jako parametr pro centrální řízení nastavující výkony výměníků pro chlazení a ohřev, popřípadě pro
systém vlhčení vzduchu.

Čidlo, které decentrálně vyhodnocuje vlhkost vzduchu se nazývá hygrostat. V praxi se toto zařízení
využívá jako prostorové čidlo kvality vzduchu. Při překročení vlhkosti vzduchu nad nastavenou hodnotu
elektronika v zařízení sepne kontakt, a tak může řídit chod dalšího zařízení. Nejčastějším užitím je
spínání nárazového větrání míst se zvýšeným vývinem vlhkosti, jako jsou například sprchy. Při překročení
nastavené hodnoty vlhkosti v místnosti dojde k zapnutí ventilátoru, který odvádí přebytečnou vlhkost
z místnosti.

3 PŘÍPADOVÁ STUDIE
Pro větrání rodinného domku je navrženo rovnotlaké větrání pomocí malé vzduchotechnické jednotky
s vestavěným entalpickým výměníkem. Jednotka obsahuje entalpický výměník a dvojici ventilátorů včetně
filtračních kazet. Pro dosažení konstantní teploty přiváděného vzduchu je navržen potrubní ohřívač,
který bude regulován na konstantní výstupní teplotu vzduchu směrem do interiéru. Při nízké teplotě na
sání vzduchu z exteriéru je rekuperační výměník často v režimu obtoku. Tím je výměník chráněn, aby
nedocházelo ke kondenzaci a namrzání na výměníku. Předřazením druhého potrubního ohřívače před
rekuperační jednotku dojde k navýšení teploty přiváděného vzduchu do provozních parametrů bez nutnosti
využití obtoku výměníku.

U tohoto jednoduchého systému lze s výhodou využít decentrálního řízení výkonu obou ohřívačů
vzduchu. Za prvním ohřívačem je teplota řízena tak, aby nepodkročila nastavenou hodnotu. Tato teplota
je stanovena tak, aby u vzduchotechnické jednotky nedocházelo ke spínání okruhu obtoku a tím k přívodu
chladného vzduchu do interiéru. Díky předřazenému ohřívači je zajištěn přívod vzduchu do rekuperační
jednotky tak, aby mohlo dojít k ohřátí vzduchu na rekuperačním výměníku na teplotu 16 – 18 °C. Pro
dohřátí vzduchu na vhodnou přiváděnou teplotu, využijeme druhého decentrálně řízeného potrubního
ohřívače, který zajistí dohřátí na teplotu 20 – 22 °C. I když tyto dva dílčí systémy řízení teploty nejsou
komunikačně propojeny je chod celého systému zaručený.

Pokud bychom stejný systém zapojili na jedno řídicí rozhraní, měli bychom možnost nastavit výkony
ohřívačů v závislost na aktuálních podmínkách. Mohli bychom tak měnit v zimním období při velmi
nízkých teplotách exteriéru teplotu za předřazeným ohřívačem. Teplotu bychom volili minimální možnou,
než by jednotka začala využívat obtok. Nižší teplota na sání rekuperátoru vede k vyššímu teplotnímu
gradientu mezi proudy vzduchu čímž dosahujeme vyšší účinnosti na rekuperačním výměníku. Vyšší
účinnost rekuperačního výměníku snižuje provozní náklady na ohřev vzduchu. Řídicí jednotka tímto
způsobem zajišťuje vyšší logiku řízení vhodným nastavením výkonů ohřívačů v závislosti na venkovní
teplotě a teplotě a vlhkosti na odvodu vzduchu z interiéru.
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4 ZHODNOCENÍ
Rozhodnutí, zda centralizovat sběr dat do centrálního řídicího zařízení či vyhodnocovat měření lokálně
a přímo řídit zpětnou vazbu systému je náročný úkol, jehož řešení musí vyplývat z účelu celého vzduchotech-
nického systému. Přímé decentrální řízení bývá zpravidla investičně méně náročné. Celý vzduchotechnický
systém je sestaven jako modulový z jednotlivých dílčích systému. Díky řízení s omezeným počtem proměn-
ných, zpravidla pouze jedním, stačí k řízení jednoduché logické operace, které zvládnou jednodušší a tím
i levnější řídicí jednotky. Řízení ovšem postrádá možné zajištění souvislostí mezi navazujícími úpravami
vzduchu a může se stát, že dílčí procesy půjdou vzájemně proti sobě. Centralizované řízení je vhodné využít
u komplexních systémů vzduchotechniky, kdy optimalizací procesů může dojít k významným úsporám na
provozních nákladech. Dále je díky centrálnímu dohledu nad systémem vzduchotechniky snazší dosáhnou
požadovaných parametrů vnitřního prostředí pro speciální účely (zdravotnictví, potravinářství, technologie,
archivace atd.). Komplexní řízení je však spojeno s vyššími investičními náklady na pořízení systému
měření a regulace. U systémů s menším rozsahem je decentrální modulové řízení dostatečné s optimálními
náklady na pořízení.

5 ZÁVĚR
Řízení vzduchotechnických systémů pomocí prvků měření a regulace je významnou částí celého systému
pro zaručení požadované funkce. Centralizace či decentralizace řízení je závislé na rozsahu a systémů
a požadavků, které jsou na prvky v systému kladeny.
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Obrázky

Obr. 1 Schéma diferenčního tlakového spínače.

Obr. 2 Osazení diferenčního tlakového spínače.
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Obr. 3 Teplotní čidlo.

Obr. 4 Teplotně-vlhkostní čidlo DHT22.
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CFD SIMULÁCIA VETRANIA GARÁŽE

CFD SIMULATION OF CAR PARK VENTILATION

Miroslava Kmecová*,1

Abstrakt
V súčasnosti je čoraz viac využívaný systém odvetrávania s prúdovými ventilátormi na presun znečisteného
vzduchu do hlavných vetracích šácht. Dôležitou výhodou tohto technického riešenia je absencia rozmerných
vzduchotechnických potrubí. Vo fáze návrhu je veľmi dôležité overiť správnosť navrhovaného riešenia
pomocou CFD simulácie. Táto štúdia sa zaoberá overením návrhu požiarneho vetrania na odstránenie
tepla a znečisťujúcich látok z priestoru podzemnej garáže. V práci sú riešené dve alternatívy s rozdielnym
umiestnením prúdových ventilátorov a hlavných odvodných šácht. CFD simulácia predstavuje vhodný
a účinný nástroj na preukázanie správnosti návrhu vetracieho systému na odvod dymu a tepla ako aj na
optimalizáciu umiestnenia jednotlivých komponentov systému.

Klíčová slova
CFD simulácia, prúdový ventilátor, požiarne vetranie

Abstract
At present, ventilation with jet fans to move the polluted air to the main ventilation shafts has become
popular. An important advantage of this technical solution is the absence of big ventilation ducts. In the
design phase, it is very important to verify correctness of the proposed solution by computational fluid
dynamics (CFD) simulations. The present study presents verification of the design of fire ventilation to
remove heat and airborne pollutants in an underground car park by a so-called Smoke clearance effect.
Two alternatives were considered; the difference between the alternatives was in the location of the jet
fans and exhaust shafts, and in the air exchange rate. CFD simulations present a suitable and efficient
tool to prove correctness of fire safety ventilation design as well as to optimize location of the individual
system components.

Keywords
CFD simulation, jet fan, fire ventilation
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1Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra technických zariadení budov, Radlinského 2766/11,
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1 ÚVOD
V súčasnosti sa pri výstavbe väčších objektov akéhokoľvek druhu počíta aj s návrhom a realizáciou
podzemnej garáže. Podzemné garáže musia spĺňať hygienické a bezpečnostné predpisy, ktorých neodmysli-
teľnou súčasťou je aj požiarne vetranie. Zatiaľ čo prevádzkové vetranie má z garáže odvádzať znečistený
vzduch, ktorý vzniká pri prevádzke motorových vozidiel, aby sa zabránilo poškodzovaniu zdravia ľudí,
systém požiarneho vetrania odvádza z priestoru prebytočné teplo a splodiny horenia a zároveň privádza
čerstvý vzduchu do priestoru garáže, čím zvyšuje bezpečnosť unikajúcich osôb a bezpečnosť hasičských
jednotiek pri zásahu. V súčasnosti sa na požiarne vetranie garáží využíva systém s posuvnými ventilátormi,
ktoré posúvajú znečistený vzduchu k hlavným odvodným šachtám. Výhodou tohto technického riešenia je,
že nie sú potrebné rozmerné vzduchotechnické potrubia. Navyše, systém možno využívať na prevádzkové
i požiarne vetranie. Nevýhodou tohto systému je, že nie je zakotvený v slovenských právnych predpisoch
a normách. Preto sa pri jeho projektovaní pristupuje k využívaniu noriem okolitých štátov. Pri projektovaní
je pritom potrebné overenie projekčného návrhu CFD simuláciou.

2 ŠKODLIVINY VZNIKAJÚCE PRI POŽIARI
Medzi závažné škodliviny v podzemných garážach patria splodiny vznikajúce pri požiari. Poznatky
z požiarov vedú k záverom, že z hľadiska bezpečnosti osôb sú splodiny horenia pre ľudský organizmus
nebezpečnejšie ako ostatné javy, ktoré sprevádzajú požiar. Splodiny pôsobia v dvoch formách, a to ako
dym a ako toxické plyny. Hlavnou príčinou úmrtia pri požiaroch je otrava oxidom uhoľnatým. Jedná
sa o najnebezpečnejší produkt horenia, ktorého dolná hranica toxického pôsobenia je 0,01% až 0,02%
obj. Pri koncentrácii vyššej ako 1% obj. stráca človek vedomie a smrť prichádza v priebehu 1–3 minút.
Z toxikologického hľadiska je najzávažnejšia prítomnosť dymu, toxických plynov a nedostatok kyslíka.
Vznikajúce splodiny horenia znižujú obsah kyslíka vo vzduchu, potláčajú schopnosť človeka reálne uvažovať
a tvoria predpoklad pre vznik paniky. Okrem priamych toxických účinkov splodiny horenia zhoršujú
viditeľnosť a zmenšujú schopnosť orientácie pri evakuácii osôb [1].

Požiarne vetranie nie je určené na zachovanie čistého priestoru garáže, ale limituje hustotu dymu, alebo
teplotu počas špecifikovaného času a napomáha pri úniku osôb z priestoru. Z hľadiska ochrany zdravia
ľudí musí byť zabezpečený funkčný systém požiarneho odvetrávania. Odporúča sa pritom prepojiť systém
požiarneho, prevádzkového a prípadne aj havarijného vetrania, pričom takýto spoločný systém musí spĺňať
požiadavky kladené na jednotlivé druhy vetrania [2]. Toto možno zabezpečiť návrhom vetrania pomocou
posuvných ventilátorov, ktoré môžu byť vyhotovené ako jednosmerné, alebo reverzibilné. V prípade vzniku
požiaru sa spustí vetrací systém na vyšší stupeň odvetrania. Všetky ventilátory použité v systéme odvodu
horúcich plynov pri vetraní garáží musia byť testované v súlade s STN EN 12101-3 [3]. Vzhľadom na to, že
na Slovensku neexistuje norma či metodika návrhu požiarneho vetrania pomocou prúdových ventilátorov,
pristupuje sa k návrhu podľa britskej normy BS 7346-7:2013 [4].

Cieľom práce bol návrh a testovanie funkčnosti a účinnosti požiarneho vetracieho systému, ktorý
zároveň spĺňa platné európske normy. Na základe vyhodnotenia výsledkov dvoch alternatív sa posúdila
efektívnosť a použiteľnosť navrhnutých riešení. Vzhľadom na to, že výpočet zložitého prúdenia tekutín so
zohľadnením geometrie priestoru nie je možné vykonať pomocou jednoduchých ručných výpočtov, návrh
vetrania pomocou posuvných ventilátorov sa musí testovať pomocou počítačovej simulácie s využitím CFD.
Jedná sa o analýzu systémov zahŕňajúcich prúdenie tekutín, prenosu tepla a spojených javov pomocou
počítačových modelov [5]. Vzhľadom na to, že prietok vzduchu v garáži je ovplyvnený stenami, stĺpmi,
nosníkmi a ventilátormi, podzemná garáž je dobrým príkladom využitia CFD simulácie. CFD simulácia
pri požiari poskytuje pohľad na prúdové polia, ktoré by sa inak veľmi ťažko predpovedali vopred.

3 NÁVRH POŽIARNEHO VETRANIA POMOCOU
CFD SIMULÁCIE

Odvod tepla a splodín horenia v podzemnej garáži obchodno-zábavného centra bol riešený systémom
odvetrania tzv. Smoke clearance efektom. V garáži sa uvažovalo s podtlakovým vetraním. Rozdiel medzi
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množstvom odvádzaného a privádzaného vzduchu bol 20%. Prívod vzduchu bol riešený prístupovou
rampou a piatimi prívodnými žalúziami. Rozdiel medzi alternatívami spočíval v rôznom umiestnení
posuvných ventilátorov a odvodných šácht, ale aj v násobnosti výmeny vzduchu. V prvej alternatíve
sa uvažovalo s 10-násobnou výmenou vzduchu za hodinu (Obr. 1), v druhej alternatíve sa uvažovalo
s 15-násobnou výmenou vzduchu za hodinu (Obr. 2). Po namodelovaní a nastavení všetkých potrebných
parametrov bola spustená počítačová simulácia.

Výpočtový CFD model bol vytvorený v softvéri PyroSim FDS 6.4.0 [6], ktorého súčasťou je aj
dynamický simulátor požiaru Fire Dynamics Simulator (FDS). V tomto prípade sa jedná o model
riadeného toku tekutiny počas požiaru. Výpočet je riešený podľa Navier-Stokesovej rovnice, ktorá je
vhodná pre nízkorýchlostný tepelne poháňaný tok slúžiaci na odvedenie dymu a tepla z miesta požiaru.
Na zobrazenie tokov tekutín v priestore počas požiaru slúžil vizualizačný program Smokeview 6.3.6 [7].
Rozdelenie výpočtovej siete v smere osi x = 0,5 m, y = 0,5 m, z = 0,25 m. Dĺžka simulácie bola 1500 s.

Materiál pre tvorbu splodín horenia v garáži bol definovaný ako polyuretánová reakcia, pri ktorej
vznikajú splodiny horenia (poulyretán GM27). Požiar sa vyvíjal podľa krivky v čase od 0 s do 300 s (Obr. 3).
Po uplynutí 300 s bol požiar plne rozvinutý až po dobu 600 s, kedy nastala fáza dohorievania. V čase
725 s bol simulovaný požiar ukončený. Požiar bol definovaný podľa normovej krivky požiaru v uzavretom
priestore.

4 ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV SIMULÁCIE
V prvej alternatíve (A1) bol priestor rozdelený na dve pomyselné časti, pričom v oboch častiach boli
umiestnené odvodné šachty. Posuvné ventilátory boli nasmerované k príslušným odvodným šachtám.
Uvažovalo sa s 10-násobnou výmenou vzduchu za hodinu. Počas simulovaného požiaru sa splodiny horenia
šírili celým priestorom garáže. Po uplynutí 300 s sa priestor podzemnej garáže úplne znečistil splodinami
horenia (Obr. 4a) a viditeľnosť v oblasti chránených úniových ciest v tomto čase dosahovala okolo 10
až 15m (Obr. 4b). Po ukončení požiaru prebiehal proces odvetrania garáže, ktorý však nedosahoval
požadované parametre. V čase 1300 s, tj. 575 s po ukončení požiaru bol celý priestor garáže zadymený
(Obr. 5a) a priemerná viditeľnosť v priestore garáže dosahovala maximálne hodnotu 6m (Obr. 5b). Až
do ukončenia simulácie bol priestor garáže znečistený splodinami horenia. Z výsledkov pre alternatívu
A1 vyplýva nevhodnosť praktického použitia takto navrhnutého systému odvetrania. Nefunkčnosť tohto
riešenia je spôsobená nevhodným umiestením odsávacích šácht v priestore garáže vzhľadom na to, že
odsávacia šachta je umiestnená v blízkosti prístupovej rampy odkiaľ prúdi veľké množstvo privádzaného
(čerstvého) vzduchu. Privádzaný vzduch sa nestíha rozdistribuovať do priestoru garáže, ale je odsávaný do
hlavnej odvodnej šachty.

V druhej alternatíve boli hlavné odvodné šachty umiestnené na opačnom konci garáže ako hlavný prívod
vzduchu rampou. Toto umiestenie spôsobuje masívny prílev privádzaného vzduchu do celého priestoru
garáže. V tomto variante sa uvažovalo s 15-násobnou výmenou vzduchu za hodinu. Počas simulovaného
požiaru sa priestor garáže zaplavil splodinami horenia (Obr. 6a), priestory únikových ciest však zostali
dostatočne viditeľné, keď viditeľnosť v priestore únikových ciest bola v čase 300 s cca 25m (Obr. 6b).
S pribúdajúcim časom sa viditeľnosť v priestore únikových ciest znižovala len nepatrne. Po ukončení
požiaru sa priestor začal masívne odvetrávať a v čase 1000 s od spustenia simulácie bol priestor garáže
znečistený dymom už len nepatrne. Priestor podzemnej garáže bol úplne odvetraný v čase 1300 s (Obr. 7).
Celkové odvetranie zadymeného priestoru garáže trvalo 575 s od ukončenia požiaru.

5 ZÁVER
Z výsledkov simulácie vyplýva, že navrhované riešenie odvetrania garáže podľa prvej alternatívy (A1) je
nevhodné, keď priestor garáže po uplynutí 1500 s simulácie zostal neodvetraný. V druhej alternatíve (A2)
sa priestor garáže sa úplne odvetral už po 575 s od ukončenia požiaru a počas požiaru ostali priestory
v oblasti chránených únikových ciest dostatočne viditeľné, čo by prispelo k bezpečnejšej evakuácii osôb. Na
základe výsledkov simulácie pre dve alternatívy vetrania podzemnej garáže možno odporučiť na realizáciu
iba druhú alternatívu (A2), ktorá spĺňa všetky platné predpisy týkajúce sa projekčného návrhu vetrania
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pomocou posuvných ventilátorov a je vhodným riešením odvodu tepla a splodín horenia z priestoru
podzemnej garáže. Z výsledkov počítačových simulácií vyplýva, že vhodné umiestnenie jednotlivých prvkov
vetracieho systému významne ovplyvňuje celkovú funkčnosť a efektívnosť vetracieho systému. Možno
konštatovať, že CFD simulácia sa v tejto štúdii osvedčila nie len ako vhodný nástroj na preukázanie
správnosti návrhu požiarneho vetrania, ale aj ako efektívny projekčný nástroj na stanovenie vhodného
umiestnenia jednotlivých komponentov vetracieho systému.
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Obrázky

Obr. 1 Schéma požiarneho vetrania v priestore garáže, alternatíva A1.
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Obr. 2 Schéma požiarneho vetrania v priestore garáže, alternatíva A2.

Obr. 3 Výkon požiaru počas počítačovej simulácie.

Obr. 4 Alternatíva A1 v čase 300 s: a) vývoj splodín horenia, b) viditeľnosť v garáži vo výške 1,75 m.
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Obr. 5 Alternatíva A1 v čase 1300 s: a) vývoj splodín horenia, b) viditeľnosť v garáži vo výške 1,75 m.

Obr. 6 Alternatíva A2 v čase 300 s: a) vývoj splodín horenia, b) viditeľnosť v garáži vo výške 1,75 m.

Obr. 7 Alternatíva A2 v čase 1300 s: a) vývoj splodín horenia, b) viditeľnosť v garáži vo výške 1,75 m.
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VRSTVOVÉ AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY PRE
VYKUROVANIE A PRÍPRAVU TEPLEJ VODY

THE STRATIFIED HEAT STORAGE TANKS FOR HEATING AND
DOMESTIC HOT WATER PREPARATION

Milan Krafčík*,1, Jana Peráčková1

Abstrakt
Príprava teplej vody a vykurovanie budov predstavuje približne 40% celkovej spotreby tepelnej energie.
S cieľom zabezpečiť maximálnu energetickú účinnosť, dosiahnuť výrazné úspory nákladov na energiu a splniť
vysoké hygienické normy pre prípravu teplej vody krajiny Európskej únie čoraz častejšie hľadajú vysoko
účinné systémy založené na obnoviteľných zdrojoch tepla. Jedným z takýchto systémov je vykurovanie
a príprava teplej vody pomocou stratifikácie vo vrstvových akumulačných zásobníkoch. Je to spôsob
akumulácie teplej vody s obnoviteľnými zdrojmi tepla s teplotnou vrstvou v zásobníkoch s použitím
elementárnych kužeľových prvkov. Základným princípom týchto prvkov je automatické rozloženie teplôt
vody podľa teploty a prietoku počas určitého času skladovania tepelnej energie z rôznych zdrojov tepla
v sústave vykurovania a prípravy teplej vody. Tepelná stratifikácia vo vrstvovom akumulačnom zásobníku
zaručuje maximálnu úsporu energie až o 60% v porovnaní so štandardnými zásobníkmi.

Klíčová slova
Vrstvový akumulačný zásobník, príprava teplej vody, obnoviteľné zdroje energie

Abstract
Domestic hot water preparation and heating of buildings represents about 40% of total thermal energy
consumption. In order to ensure maximum energy efficiency, achieve significant savings on energy costs
and meet high hygiene standards for domestic hot water preparation, the countries of the European Union
increasingly often seek highly effective systems based on renewable heat sources. One of such systems
is heating and domestic hot water preparation by means of stratification in storage tanks. This is the
method of accumulation with renewable heat sources of hot water with its temperature layer in storage
heaters using elementary cone elements. The basic principle of these elements is the automatic temperature
distribution of water temperatures according to the temperature and flow rate for a specified storage time
of heat energy from different heat sources in the heating system and hot water preparation. The thermal
stratification in the stratified storage tank ensures maximum energy savings of up to 60% compared to
standard storage tanks.
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Stratified heat storage tank, domestic hot water preparation, renewable heat sources
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1 ÚVOD
Akumulácia tepelnej energie vo vode sa v súčasnosti využíva pre vykurovanie a aj prípravu teplej vody.
Akumulované teplo má významný vplyv na energetickú účinnosť vykurovania a prípravy teplej vody. Oblasť
využitia akumulácie tepla v akumulačných zásobníkoch sa dnes využíva v nízkoenergetických budovách
a v budovách s takmer nulovou spotrebou energie. Stáva sa štandardom vo vykurovacích systémoch a pre
prípravu teplej vody v štátoch EÚ [3]. Jedným zo spôsobov ako akumulovať teplo do nádrže je pomocou
stratifikácie vo vrstvovom akumulačnom zásobníku. Tento princíp zaisťuje maximálnu úsporu skladovania
tepelnej energie a jej následné využitie pre energetické úsporné systémy z obnoviteľných zdrojov tepla.

2 PRINCÍP STRATIFIKÁCIE
Podstata ukladania tepelnej energie sa rozlišuje podľa zvoleného fyzikálneho princípu. Pre zvýšenie využitia
energie zo solárnych kolektorov a iných zdrojov tepla sa využíva princíp tzv. teplotnej stratifikácie t.j.
ukladanie tepelnej energie vo vode po vrstvách, napr. v stratifikačnom akumulačnom zásobníku. Dochádza
tu ku gravitačnému rozvrstveniu vody podľa objemovej hmotnosti vody v závislosti od jej teploty [1].
Spôsob vrstvenia vody v stratifikačných akumulačných zásobníkoch závisí od teploty vykurovacích okruhov
od jednotlivých zdrojov tepla, napr. ak ide o nízkoteplotný systém v rozpätí od 40 �C � 60 �C alebo
vysokoteplotný systém (60 �C� 90 �C).Teplotná stratifikácia je vrstvenie objemu vody v zásobníku podľa
teploty, riadeným ukladaním tepelnej energie do vrstiev s rovnakou alebo podobnou teplotou. Chladnejšia
a ťažšia voda sa drží pri dne, teplejšia stúpa smerom nahor, tj. voda s hustotou ⇢ je privádzaná vždy
pod vrstvu, ktorá má nižšiu hustotu. Jednotlivé teplotné vrstvy si ďalej udržujú rozdielne teploty. Pre
stratifikáciu sa využívajú vertikálne akumulačné zásobníky pre podporu prirodzeného udržania teplotných
vrstiev objemu zásobníka vplyvom vztlakových síl.

3 EXPERIMENTÁLNE MERANIE V LABORATÓRNYCH
PODMIENKACH

Experimentálne meranie sa uskutočnilo v skúšobnom laboratóriu spoločnosti SAILER GmbH v meste
Ehingen v Nemecku zaoberajúcej sa výrobou a vývojom vrstvenia tepelnej energie v akumulačných
zásobníkoch [8]. Experimentálne merania prebiehali od 20. 04. 2017 do 31. 05. 2017 vo výskumných
laboratóriách uvedenej spoločnosti. Merací modul pozostával z modelu vrstvového akumulačného zásobníka
s objemom 1050 litrov (Obr. 1a), z výmenníka tepla, sústavy čerpadiel, riadiacich jednotiek a z okruhov
vykurovania. Zdroje tepla na ohrev vody boli dva: Prvý zdroj tepla pozostával z 10 kusov solárnych
kolektorov s absorpčnou plochou 10⇥ 2,81 m2 a druhý zdroj tepla bol plynový kondenzačný kotol s tepelným
výkonom 30 kW. Z uvedených zdrojov tepla sa privádzala ohriata voda s teplotou max. 60 �C cez hydraulickú
meraciu sústavu do vrstvového akumulačného zásobníka (Obr. 2).Vykurovacia voda bola do meracieho
zariadenia privádzaná medeným potrubím menovitej svetlosti DN20 (22⇥ 1,0 mm).

Vrstvový akumulačný zásobník je doplnený expanznou nádobou s objemom 35 litrov, s automatickým
odvzdušňovacím ventilom a vypúšťacím ventilom s umiestnením v hornej časti. V akumulačnom zásobníku
sú umiestnené kužeľové prvky, využívané pre ustálené teplotné vrstvenie (Obr. 1b). Priebeh ukladania
tepelnej energie v zásobníku zaznamenávali snímače teploty v jednotlivých výškových úrovniach zásobníka
rozdelené vo vzdialenosti po 10 cm s označením T1 až T13 (Tab. 1) a (Obr. 2). V jednotlivých bodoch
meracej sústavy boli rozmiestnené snímače teploty na prívodnom a vratnom potrubí vykurovacej vody.
Sústavu čerpadiel riadila jednotka na nastavenie konštantného prietoku vody pre experimentálne meranie.
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Tab. 1 Príklad priebehu teplôt v zásobníku pri prietoku 1000 l/h.
Čas Teplota úseku v �

C

[min] T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13
0 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,51 35,71 38,98 51,39 56,34 56,60 56,60
1 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,52 35,97 41,76 50,83 56,24 56,58 56,60
2 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,53 36,94 44,1 50,58 55,54 56,54 56,58
3 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,63 38,48 45,86 50,48 54,80 56,49 56,50
4 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,53 35,83 41,06 47,07 50,50 53,80 56,39 56,42
5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,76 43,26 48,21 50,39 53,80 56,33 56,38

4 PRIEBEH MERANIA
V akumulačnom zásobníku s objemom 1050 litrov bola počiatočná teplota na začiatku merania 35 �C
v celom objeme. Zo zdroja tepla, ktorým bol solárny okruh bola do hornej časti zásobníka privádzaná
voda s teplotou 60 �C. V časovom intervale 60minút sa zisťoval priebeh teplotného vrstvenia energie
v jednotlivých výškových úrovniach vrstvového akumulačného zásobníka pri zvolených objemových
prietokoch 500 l/h (8,3 l/min), 750 l/h (12,5 l/min) a 1000 l/h (16,3 l/min) s cieľom zistiť priebeh ukladania
tepelnej energie. Meracie zariadenie zaznamenávalo hodnoty teplôt v intervale každej sekundy. Bolo
zaznamenaných 3.600 údajov za 1 hodinu v každom snímači, t.j. 46.800 údajov nameranej teploty pre každý
meraný prietok. Reálne namerané hodnoty teploty vody vo výškových úrovniach T-1 až T-13 (Obr. 2)
sú uvedené na grafoch (Obr. 3), (Obr. 4) a (Obr. 5), kde je vidieť priebeh teplôt vody počas vrstvenia
vody v intervale 60minút. Teplá voda v akumulačnom zásobníku pri nastavených prietokoch neklesla
počas meraní pod 35 �C, čo bola aj počiatočná hodnota na začiatku merania v celom objeme zásobníka.
Maximálna teplota vody v zásobníku dosahovala v najvyšších vrstvách hodnoty okolo 59 �C (Obr. 5),
pričom cieľom bolo nahriať vodu v najnižších vrstvách zásobníka na 35 �C.

5 DISKUSIA
Experiment poukazuje na funkčnosť vrstvenia tepelnej energie prostredníctvom elementárnych prvkov
v jednotlivých výškových úrovniach akumulačného zásobníka v rozmedzí od 0,4 do 1,7 m (Obr. 6). Zvolené
prietoky počas experimentu boli 500, 750 a 1000 l/h. Namerané teploty vo výške 0,4, 1,2 a 1,7m sú
uvedené v (Tab. 2). Z (Obr. 6) a (Tab. 2) je zrejmé, že najväčšie teplotné zmeny v akumulačnom zásobníku
s objemom 1050 litrov prebiehali pri vrstvení vody s objemovým prietokom 500 l/hod vo výške od 1,18 do
1,57m (cca rozdiel teplôt 26K), s prietokom 750 l/hod vo výške 1,05 až 1,49m (cca rozdiel teplôt 22K)
a s prietokom 1000 l/hod vo výške od 1,00 do 1,4m (cca rozdiel teplôt 20K) v časovom úseku 1 hodiny.
Z grafov vyplýva, že sa teplota vody v nižších vrstvách cca do 1,0m výšky nemení, zvýšenie teploty
nastáva až vo vyššej polovici akumulačného zásobníka. Vo výške od 1,4 m teplota vody vo vrstvách ostáva
konštantná.

Tab. 2 Teplota vody v rôznych výškových úrovniach akumulačného zásobníka s rôznymi prietokmi vody.
Prietok [l/h] 500 750 1000
Výška snímača [m] 0,4 1,2 1,7 0,4 1,2 1,7 0,4 1,2 1,7
Teplota [�C] 35,60 36,00 59,20 35,10 38,60 56,60 36,60 42,80 56,20

6 ZÁVER
Cieľom experimentálnych meraní bolo dokázať ukladanie tepelnej energie, zistiť priebeh teplôt v akumulač-
nom zásobníku a funkčnosť elementárnych prvkov v stratifikačných zásobníkoch s rôznymi zdrojmi tepla
(solárne kolektory a kondenzačný kotol). Meranie teplôt potvrdzuje základný rozdiel medzi klasickým
zásobníkovým ohrievačom a stratifikačným akumulačným zásobníkom. V zásobníkovom ohrievači dochá-
dza k výraznému premiešavaniu teplej vody v celom objeme, kým stratifikačný akumulačný zásobník
má vnútorne usmerňované teplotné vrstvenie. Stratifikácia teplej vody umožňuje odoberať teplú vodu
z akumulačného zásobníka s rôznou teplotou podľa potreby jej využitia, napr. podlahové vykurovanie,
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konvekčné vykurovanie, stenové vykurovanie, príprava teplej vody s rôznymi teplotným spádmi. Dôležité
je správne nastaviť optimálny objemový prietok prívodu vody z vykurovacieho okruhu do zásobníka za
požadovaných prevádzkových podmienok.
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Obrázky

Obr. 1 Vrstvový akumulačný zásobník v laboratórnych podmienkach [9] a – pohľad na vrstvový
akumulačný zásobník s objemom 1050 litrov v laboratóriu, b – farebné rozlíšenie jednotlivých vrstiev

teplej vody v zásobníku.
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Obr. 2 Hydraulická schéma zapojenia vrstvového akumulačného zásobníka pri experimentálnom meraní: 1
– vrstvový akumulačný zásobník, , 2 – riadiaca jednotka s ukladaním nameraných údajov, 3 – výmenník

tepla, 4 – riadiaca jednotka pre čerpadlá, 5 – okruh vykurovacej vody zo solárnych kolektorov alebo
plynového kotla.

Obr. 3 Priebeh teplotného vrstvenia energie pri objemovom prietoku 500 l/h.
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Obr. 4 Priebeh teplotného vrstvenia energie pri objemovom prietoku 750 l/h.

Obr. 5 Priebeh teplotného vrstvenia energie pri objemovom prietoku 1000 l/h.

Obr. 6 Priebeh teplôt pri rôznych objemových prietokoch v jednotlivých výškových úrovniach
akumulačného zásobníka.
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OPERATION VERIFICATION OF THE BUILDING
WITH DIFFERENT LOW-EXERGY HEATING /

COOLING SYSTEMS

Ema Némethová*,1

Abstract
This study evaluates the potential of thermal comfort enhancement in a modern office building with high
ratio of glazed façade and a heating / cooling system with high thermal inertia. Application of proper
control strategies for HVAC systems is important to prevent overheating, overcooling and excessive energy
consumption. In this paper, the effect of various control settings and strategies on the thermal comfort is
studied. The study is performed on a validated simulation model for a representative thermal zone located
in a real administrative building, called the Energetikum.

Keywords
Radiant heating, simulation model, validation, energy consumption, thermal comfort
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1 INTRODUCTION
Modern buildings with the high portion of glazed facade elements are prone to problems with thermal
comfort, as big glazed areas are often related to higher energy losses during heating season and overheating
of indoor spaces due to direct sunlight over the summer and transition periods [1].

The energy balance is more dynamic, and the energy demand may vary more for highly glazed buildings
than for buildings with traditional facades since the glazed alternatives are particularly sensitive to the
outdoor conditions [2]. Moreover, number of radiant system installations has been increasing recently
due to their numerous advantages. The potential problem of combining lightweight envelope with radiant
heating and cooling is represented by the fact that the outside weather conditions, solar irradiance, changes
in internal heat gains and small heat accumulation capability of the light -weight facade can result in
relatively dynamic changes in thermal balance of the building. If the building is not properly designed and
controlled, the radiant system may not be able to respond to these changes fast enough. It is therefore an
essential task to learn, how to design and control this type of buildings.

2 DESCRIPTION OF THE EXPERIMENTAL OBJECT
The experimental measurements for the model validation, computer simulations and optimizations were
carried out for a new-type office building called the Energetikum. This building thus allows designing
experiments to investigate the effects of real user behaviour on the energy consumption, the effects of
HVAC design on thermal comfort, and research of alternative energy supply systems, storage technologies
and control engineering strategies in 1:1 scale.

The two-storey building in Pinkafeld (Austria) has two types of façade, the glazed light-weight (post
and beam) façade where the building envelope is oriented to the West–South-West, East–North-East and
reinforced-concrete walls with 160mm of thermal insulation oriented to the South-South-East and the
North-North-West. All the transparent parts of the façade are with triple glazing.

Three independent heat emission systems are installed in the building (Fig. 1):

• Floor heating with pipes embedded in concrete, insulated from the concrete core;

• Thermally active core with pipes embedded in the middle of the concrete ceiling;

• Thermally active core with pipes embedded near the surface of the concrete ceiling.

The three systems can be operated individually or simultaneously depending on the current demand,
each having a separate control loop to allow independent operation. The central air conditioning unit
providing adiabatic cooling is installed in the engine room. Each office is equipped by variable air volume
mechanical ventilation serving also as air conditioning.

3 INDOOR ENVIRONMENT ASSESSMENT AND PROBLEMS
DEFINITION

Permanent sensors to monitor and control HVAC operation were installed during construction of the buil-
ding. Additionally, portable ”monitoring-trees” with highly sensible sensors were installed. The monitored
indoor environment indicators were: air temperature, relative humidity and carbon dioxide concentration.
Single office 1 (SO 1) has been selected as the reference room with regard to its thermal stability. The
results indicate that the desired thermal environment was achieved for only a limited amount of time, in
particular due to overheating in winter (21-25 March 2016) and overcooling in summer (23-27 May 2016) [3].
Generally, the temperature is above the recommended limit during heating period and below the limit
during cooling period. This indicates a significant potential for energy savings and thermal comfort
enhancement by adjusting the temperature set points and improving the control strategy.
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4 PARAMETRIC STUDY OF THE CONTROL STRATEGIES
AND SETTINGS

Computer simulations of the reference room SO 1 were done to examine the possibilities to minimize
thermal discomfort and reduce the energy consumption. This study aims to investigate the possible
improvements by optimizing the shading and HVAC operation. Ten reference days were selected in January
and March to cover very cold and transient weather period. Sixteen variants (Tab. 1) of control settings
and strategies were examined and compared to the initial setting. The model was developed within
TRNSYS environment.

Tab. 1 Variants of HVAC setting used in the parametric study.
Heating control Ventilation control Shading control Aim of study

Floor
heating

Near
surface
TAC

Thermally active
ceiling Air flow rate Inlet

temperature

V1 PI 0 0 CO
2

Stable Radiation Ventilation
temperature

V2 PI 0 0 CO
2

Indoor air
temperature &
night setback

Radiation Ventilation
temperature

V3 PI 0 0 CO
2

& indoor
air temperature Stable Radiation Ventilation

flowrate

V4 PI 0 0 CO
2

& solar
radiation Stable Radiation Ventilation

flowrate

V5 PI 0 0 CO
2

& night
setback

Indoor air
temperature Radiation Effect of night

setback

V6 PI 0 0 CO
2

& night
setback Stable Radiation Effect of night

setback

V7 PI 0 0 CO
2

& solar
radiation

Indoor air
temperature &
night setback

Radiation Combined
control

V8 PI 0 0
CO

2

& indoor
air temperature
& night setback

Stable Radiation Combined
control

V9 PI 0 0
CO

2

& solar
radiation &
night setback

Indoor air temp Radiation Combined
control

V10 PI 0 0
CO

2

& indoor
air temperature
& night setback

Stable Indoor air
temperature Shading control

V11 PI 0 0
CO

2

& indoor
air temperature
& night setback

Stable
Indoor air
temperature &
radiation

Shading control

V12 0 PI 0
CO

2

& indoor
air temperature
& night setback

Stable Radiation Radiant systems
comparison

V13 0 0 PI
CO

2

& indoor
air temperature
& night setback

Stable Radiation Radiant systems
comparison

V14 0 0 Day-night
CO

2

& indoor
air temperature
& night setback

Stable Radiation
Thermal core
activation
control

V15 0 0 On-off
CO

2

& indoor
air temperature
& night setback

Stable Radiation
Thermal core
activation
control

V16 0 0
Difference

between supply
and return

CO
2

& indoor
air temperature
& night setback

Stable Radiation
Thermal core
activation
control

V17 PI 0 Day-night
CO

2

& indoor
air temperature
& night setback

Stable Radiation
Thermal core
activation
control
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Initial Settings – Variation V1
The VAV system maintained the air supply at a constant temperature while individual zone thermostats
varied the flow of air to maintain the desired indoor air quality and zone temperature. The maximum of
four air change rates was provided by the ventilation system to the single office. The inlet air temperature
was stable – 22 °C. The air change rate was controlled by a three stage controller depending on the CO

2

concentration of the indoor air.
The shading system with the solar heat gain coefficient (SHGC) of 0.2 protects the room from redundant

solar gains. The blinds position was adjusted depending on the amount of incident solar radiation on the
external wall by three stage controller. Reaching the solar radiation value of 800 kJ/h.m2 caused that the
blinds fully cover the window. Otherwise, the shading covered 30 % or 70 % of the window area depending
on the actual solar radiation.

Radiant floor heating with a stable flow rate of 190 l/h was implemented in the model to cover the heat
demand of the zone. The temperature at the source level was controlled according to the running mean
ambient temperature [3]. A PI controlling algorithm was applied to minimize the temperature fluctuations
and to keep the air temperature at about 21 °C during the occupied time periods and at 18 °C during the
night by adjusting the inlet temperature of the floor heating.

VAV Ventilation Settings and Control Strategies
Although the VAV system usually supplies the inlet air at a stable temperature, in accordance with
the measurements performed in the building, the inlet air temperature can drop down to 18 °C. In the
variants V2, V5, V7 and V9 the temperature of the inlet air can drop in the case of excessive indoor air
temperature. In the variants V2 and V7 the inlet air temperature was decreased during the night setback.
The air change rate during the night was set to 1 h-1 causing high energy consumption. Night setback of
was therefore implemented, the system was turned off between 6:00 PM and 6:00 AM. The air flow rate
was controlled depending on the CO

2

concentration and also on the indoor air temperature [3].

Shading System Settings
Automatically operated blinds are used to reduce overheating in the building. The process variable of the
shading system control is the incident solar radiation on the external wall with the glazed component.
Moreover, the position of the blinds also depends on the indoor air temperature and the combination of
indoor air temperature and incident solar radiation.

Variants of Radiant Heating Systems and Control Strategies
The simulations were performed for three heat emission systems installed in the building to investigate
the effect of different emission systems on thermal comfort (Tab. 2). The optimal control strategy for the
ventilation and shading system, variant V8, was used for this comparison. The floor heating system and the
near-surface ceiling system were controlled by a PI controller sensing the room air temperature. However,
thermally active building structures may be operated under various control strategies. Therefore, four
control strategies were implemented to the simulation model for the thermally active ceiling to examine
their influence on the energy demand and thermal comfort: (1) on-off (three-step control); (2) thermal
mass of the slab loaded with thermal energy at night; (3) loading of the concrete core based on the
difference between supply and return water temperature [4].

Tab. 2 The three heat emission systems studied.
Emission system Area Volume flowrate Pipe spacing Pipe dimension

[m2] [l/h] [mm] [mm]
Floor heating 26,5 190 150 16⇥ 1, 8

Thermally active ceiling 20 260 150 20⇥ 2, 3

Near surface active ceiling 14 260 100 14⇥ 2, 0
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5 RESULTS
All nine ventilation settings (V1 – V9) provided similar thermal comfort meeting the criteria as defined in
EN 15251 during more than 95 % of the occupied time intervals. During the night, the temperatures drops
faster in the variants with no air change, which leads to low indoor air temperatures in the morning. The
variant V8 with ventilation night setback, control of ventilation rate based both on CO

2

concentration and
the room air temperature, and floor heating with PI controller, can be considered as the most suitable.

Variant V9 and V10 led to almost the same energy demand and thermal comfort as the optimal variant
V8. The effect of different shading control settings is almost negligible. Comparison of the indoor air
temperature over 10 days in January is shown in (Fig. 2). Although the results for floor heating (V8)
and the near surface thermally active ceiling (V12) are similar, the thermal environment created by the
thermally active ceiling (V13) is rather different. The decrease in the air temperature is 1 - 2 °C lower for
the thermally active ceiling (V13) than for the floor heating (V8) due to the smaller heat accumulation
capacity of the floor heating system. Over the 10 days simulated, the energy input of the thermally active
ceiling was 31 % higher than for the floor heating (Fig. 3), (Fig. 4). However the accumulation potential of
the thermally active elements would probably occur later. The control variants of thermally active ceiling
(V14 - V17) are providing good thermal comfort. However, except for the variant V17, the energy inputs
were considerably higher variant V8 (Fig. 3), (Fig. 4).

6 CONCLUSION
The results have shown that the application of thermally active ceiling in an office building may not be the
optimal solution in the case of continual building operation. In such a case, space heating by a thermally
active building element can lead to excessive energy consumption during the unoccupied time intervals.
However, the thermally active element can be capable of creating thermal comfort at favourable energy
demand when combined with a floor heating system. It was found that the effect of night ventilation
setback on the energy demand is considerable. The energy demand can be decreased by lowering the air
change rate, rather than lowering the inlet air temperature of the VAV system.

Acknowledgement
This work was supported by the Slovak Research and Development Agency under Contr. No. DS-2016-0030,
by the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic under VEGA Grant
1/0807/17, and by the Austrian Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology BMVIT and
the Austrian Federal Ministry of Science, Research and Economy BMWFW within the funding scheme
COIN as a part of the research project ”energy4buildings”. The living lab Energetikum was funded by the
European Regional Development Fund and the Government of Burgenland.

Literature reference
[1] Carmody, J., Selkowitz, S., Lee, E., Arasteh, D. & Willmert, T. (2004) Window Systems for High-

Performance Buildings. New York: W.W. Norton & Company, 400.
[2] Brunner, C., Baumgartner, T., Bruhwiler, D., Schneiter, T.F. and Steineman, U. (2001). Highly

Glazed Buildings — Comfort and Energy Efficiency, SIA D 0176, Switzerland.
[3] European Committee for Standardization (2007) EN 15251: Indoor environmental input parameters

for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal
environment, lighting and acoustics. Brussels.

[4] Schmelas, M., Feldmann, T., & Bollin, M. (2015) APC of thermo-active building systems based on
a multiple regression algorithm, Energy and Buildings 103, 14–28.

Reviewer
doc. Ing. Michal Krajčík, Ph.D.; Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra
technických zariadení budov, Radlinského 2766/11, 810 05 Bratislava, Slovenská republika.
michal.krajcik@stuba.sk

1070



Juniorstav 2018

Figures

Fig. 1 Position of three radiant systems regarding to Single office.

Fig. 2 Indoor air temperature created by 3 different radiant heating systems.

Fig. 3 Energy inputs and gains by the ventilation system and heating systems in January – 17 variants.
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Fig. 4 Energy inputs and gains by the ventilation system and heating systems in March – 17 variants.
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SYSTÉM SBĚRU DAT A JEJICH UŽITÍ

DATA COLLECTION SYSTEM AND ITS APPLICATION

Eliška Tůmová*,1, Jiří Kroupa2

Abstrakt
Příspěvek se zaměřuje na návrh sestavy pro měření parametrů interního mikroklimatu a aplikaci za-
znamenaných dat. Sestava obsahuje mini PC s databází MySQL, ve které se shromažďují informace
z měření z interiéru a data jsou zároveň archivována. Sestava je dále připojen na internet, a tak je
zprostředkován dálkový přístup k datům a propojeno měření jak z interiéru, tak z externí meteorologické
stanice v databázi MSSQL. V návaznosti na měření vytvořenou databázi bylo navrženo zobrazování
měřených výsledků ve virtuální realitě. Pro měřená data jsou zobrazovány hodnoty parametrů interního
mikroklimatu překračující nastavený limit a jsou uživateli navrhována možná dostupná řešení. V dalším
kroku lze přes sestavu automatizovaně regulovat jednotlivé energetické systémy, na které bude sestava
napojena.

Klíčová slova
Interní mikroklima, měřená data, databáze

Abstract
The paper focuses on the design of a set of devices for measuring the internal microclimate parameters
and the application of recorded data. The set contains a mini PC with a MySQL database, which collects
measurements from the interior. At the same time, the data are also archived directly on site. The set is
connected to the Internet and remote access to data is provided. The MSSQL database then connect data
from the external weather station and data about internal microclimate. In response to measured results
is proposed display of results in virtual reality. To measured data, internal microclimate parameters are
displayed especially with values exceeding the limit and possible solutions are suggested to the user. In
the next step, through the set of devices can be automatically regulated individual energy systems to
which the set of devices will be connected.

Keywords
Internal microclimate, measured data, database
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1 ÚVOD
V současnosti, kdy již velké množství budov má zrekonstruovánu svou obálku, je dosaženo její vysoké
těsnosti. Vzduchotěsnost obálky budovy vede ke snížení energetické spotřeby, ale pro tuto těsnost již
není automaticky zajištěna stálá výměna vzduchu. Při používání velmi těsných oken se infiltrace blíží
téměř k nule. Snížením průvzdušnosti spár je tak výměna vzduchu z hygienického hlediska nevyhovující
a je nezbytné zajistit dodatečné umělé větrání nebo přirozené větrání v podobě otevřeného okna na
požadovanou dobu [1]. Tento fakt je mezi odbornou veřejností již dlouho dobře známý, stále se ovšem
nedaří přesvědčit obyvatele bytů k nápravě jednotlivých aktuálně nevyhovujících parametrů mikroklimatu
interiéru. Cílem tohoto článku je ukázat jednu z možností, jak lze přesně monitorovat interní mikroklima,
zaznamenávat data z meteorologické stanice a zároveň upozorňovat uživatele bytu na potřebné akce
k dosažení požadovaných parametrů jednotlivých vybraných agencií v interiéru.

Během monitoringu jednotlivých parametrů dochází ke shromažďování velkých množství dat, které je
nutné analyzovat a určit výsledek. Aplikace virtuální reality může vést zejména mezi mladšími obyvateli
bytů k vyššímu zájmu o danou problematiku a umožnit jim pochopení a souvislosti mezi jednotlivými
požadovanými akcemi a parametry interního mikroklimatu.

V článku jsou specifikovány jednotlivá zařízení sestavy. Pro aplikaci výsledků získaných dat je ukázána
možnost využití databáze a virtuální reality, jako nástroje usnadňujícího pochopení problematiky a přímo
poskytující návod uživateli.

2 HODNOCENÍ INTERNÍHO MIKROKLIMATU
Kvalita vnitřního mikroklimatu je jedním ze základních uživatelských parametrů každé stavby s dlouhodo-
bým pobytem osob. „Jedná se o několik složek vnitřního prostředí budov, které jsou popsány vybranými
fyzikálními a chemickými veličinami, jejichž udržení v definovaných mezích je podmínkou funkčnosti
budov a vytvoření zdravého prostředí pro člověka, příp. optimálního prostředí pro náročnější technologický
proces“ [2]. Objektivní hodnocení prostředí se provádí měřením vybraných fyzikálních veličin.

Pro hodnocení interního mikroklimatu byly pro danou aplikaci vybrány běžně měřitelné parametry
ovlivňující zásadním způsobem jeho kvalitu v tepelně-vlhkostní složce prostředí a složce odérové (příp.
i toxické). Odéry jsou plynnými látkami, které jsou člověkem vnímány jako pachy a jejich obsah určuje
kvalitu vzduchu. Z hygienického hlediska nemusí být lidským čichem zaznamenány [2]. Vybrány jsou: teplota
vnitřního vzduchu, relativní vlhkost vzduchu, a to zejména proto, že lze relativně snadno dosáhnout změny
jejich hodnoty úpravou vytápění nebo změnou větrání dané místnosti; jako třetí je vybrána koncentrace
oxidu uhličitého ve vzduchu, neboť dodržením stanovených limitů lze zároveň často zajistit i dodržení
limitů i pro další sloučeniny odérového mikroklimatu, které jsou obtížněji měřitelné. Níže jsou rozebrány
zdravotní důsledky jednotlivých složek mikroklimatu na zdraví člověka.

V případě příliš chladného okolního prostředí je v důsledku obranné termoregulace omezen průtok
krve do periferních částí těla. V další fázi se může snížit i přímá výroba tepla člověkem, která se projevuje
svalovým třesem. Při nízké vlhkosti se zvyšuje prašnost a šíření alergenů. Možná koncentrace oxidu
uhličitého pro staré budovy činí dle ČSN EN 15251, pokud budeme uvažovat koncentraci oxidu uhličitého
v exteriéru 350 ppm, 1150 ppm. U zvýšené koncentrace oxidu uhličitého se od 1000 ppm do 2000 ppm již
nastávají příznaky únavy a snižování koncentrace na vykonávanou činnost, od 2000 ppm může nastat bolest
hlavy, nad 5000 ppm je již člověku nevolno a zvyšuje se tep a zdravotní obtíže se stupňují se stoupající
koncentrací oxidu uhličitého až člověk upadne do bezvědomí.

3 NAVRŽENÁ MĚŘÍCÍ SESTAVA A UŽITÍ DAT
Základní sestava, která je navržena, pro měření obsahuje H6420 Snímač a regulátor teploty, vlhkosti
a koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu od firmy Comet. Snímač má dvě výstupní relé umožňující
ovládání z externích zařízení a externích zařízení. Parametry lze nastavovat z klávesnice snímače nebo
z počítače. Je vybaven dvouřádkovým LCD displejem. Měření CO

2

nevyžaduje častou kalibraci, protože
postup autokalibrace kompenzuje stárnutí infračerveného zdroje a měření je dlouhodobě stabilní. Dále
je v sestavě převodník USB/RS485, který zajišťuje propojení snímače s mini-počítačem. Mini počítač

1074



Juniorstav 2018

Raspberry PI 3, model B má parametry CPU Broadcom Quad-Core BCM2837 1.2 GHz 64 bit, VideoCore
IV 3D GPU, 1 GB RAM, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, 4⇥USB port, HDMI port a microSD slot a je
doplněný o paměťovou kartu, pouzdro a další příslušenství. Na mini-počítači se nachází databáze MySQL,
která se synchronizuje s hlavní databází MSSQL. S touto hlavní databází se také synchronizuje databáze
s údaji z meteorologické stanice. MSSQL databáze je umístěna na serveru, kde se nachází i ASP.NET
služby, které zpřístupňují data z databáze přes internet. K jednomu mini-počítači je možné připojit až
4 snímače přes port USB a sestava je tak vhodná pro měření interního mikroklimatu v pobytových místnost
většiny běžně velkých bytů.

Data z měření interního mikroklimatu jsou užívána k upozornění uživatele na potřebné zvýšení větrání
pobytového prostoru či snížení nebo zvýšení stupně vytápění. Pokud je byt vybaven chlazením, může
sloužit i pro upozornění na zapnutí chlazení. To vše v případě, že neexistuje centrální měření a regulace pro
zařízení v bytě. Jednotlivé nastavení upozornění a varovaní jsou pro zkušební sestavu shrnuta v tabulce na
(Obr. 1) na konci článku. Pro uživatele je navrženo zobrazení upozornění a měřených hodnot ve virtuální
realitě. Schéma možného propojení hlavní databáze s meteorologickou stanicí a měřením i z více bytů se
nachází na (Obr. 2). Zároveň je možné přistupovat k serveru s hlavní databází u více klientů.

Hodnoty v tabulce na (Obr. 1) vychází z hodnot stanovených vyhláškou č. 6/2003 Sb. kterou se stanoví
hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových
místností některých staveb a vyhláškou č. 20/2012 Sb. ze dne 9. ledna 2012, kterou se mění vyhláška
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Koncentrace oxidu uhličitého slouží dle vyhlášky
č. 20/2012 Sb. ze dne 9. ledna 2012, jako ukazatel kvality vnitřního prostředí a jeho hodnota nesmí dle této
vyhlášky překročit hodnotu 1500 ppm. Chladné období roku je pro účely zasílání informaci tehdy, pokud
průměrná teplota během dne je po tři za s sebou jdoucí rovna nebo nižší 13 °C. Pokud si uživatel bytu
přeje větší komfort je k tomuto přistupováno už od 15 °C. Podmínku varování na překročení limitů vnitřní
teploty je vhodné při mimořádně chladných dnech, kdy je teplota vzduchu v exteriéru nižší než - 15 °C
a mimořádně teplých dnech, kdy je teplota vzduchu v exteriéru vyšší než 30 °C, dle vyhlášky č. 6/2003 ze
dne 16. prosince 2002, změnit pouze na upozornění, neboť hodnoty budou překročeny. Upozornění na ti
vyšší než 24 °C v chladném období roku vychází z požadavku na hospodárnost provozu vytápění. Přepnutí
na jiné období roku je automatizováno dle dat z databáze z meteorologické stanice.

4 UŽITÍ VIRTUÁLNÍ REALITY
Mezi moderní vystižení pojmu virtuální realita patří následující dvě definice. Virtuální realita je počítači
blízký systém, který se skládá z virtuálního prostředí, fyzického prostředí, a stejně tak softwarového
a hardwarového rozhraní, které dovoluje interakci mezi člověkem a počítačem [5]. Další definicí je, že
virtuální realita je počítačem generovaná simulace třídimenzionálního objektu nebo prostředí, které se jeví
jako přímo reálné a umožňuje fyzickou interakci s uživatelem [6]. Za základní požadavek pro úspěšnou
práci ve virtuální realitě je nutná dostatečná rychlost zobrazování a interakce s uživatelem (účastníkem),
při níž se zobrazovaný pohyb jeví jako plynulý. Za minimální rychlost se považuje 25 snímků za sekundu
(fps, frame per second).

Pro zobrazování upozornění a měřených hodnot bylo vybráno zařízení HTC Vive, pro jeho dostupnost.
HTC Vive je binokulárním systémem pro virtuální realitu, kde hlavním zobrazovacím prvkem jsou speciální
brýle. Obecně je takový typ systém nazýván jako head based. Pro vytvoření obrazu virtuální reality
je video zobrazované s obnovovací frekvencí 90Hz. Je předpokládáno, že se v blízké době stane dalším
častým elektrickým zařízením v domácnostech. HTC Vive se skládá z brýlí se dvěma zobrazovacími panely
s OLED displeji, 2 ovladači s haptickou odezvou a 2 základových stanic pro určení polohy osoby.

Systém je mobilní a je možné ho použít i v malém prostoru. Počítač, ke kterému je HTC Vive připojeno
vyžaduje grafickou kartu NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon R9 290 nebo lepší, jádro CPU Intel
i5 - 4590/AMD FX 8350 nebo vyšší, min. 4 GB RAM, optimálně ale 8GB; video výstup HDMI 1.3 nebo
DisplayPort 1.2; 3x USB Port 3.0 a 64bit operační systém Windows. Zobrazení jednotlivých součástí HTC
Vive se nachází na (Obr. 3). Návrh místnosti se zobrazovacími prvky byl proveden v Unity3D. Hodnoty,
kterými se řídí jednotlivé navržen upozornění a varování, jsou rozebrány výše.
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5 ZÁVĚR
Byla navržena sestava, kterou lze jedním snímačem měřit základní hodnoty interního mikroklimatu.
Zároveň jsou data ukazována v aplikaci s oznámením o navržené činnosti je zobrazeno po překročení
mezní hodnoty jednotlivých naměřených hodnot. Jsou propojena měřená data z interního mikroklimatu
a exteriéru. Aplikace je zároveň navržena pro lepší pochopení interního mikroklimatu a je vhodná pro
přímé sledování a regulaci jednotlivých zařízení uživatelem. Propojením s vizualizací ve virtuální realitě
jsou sledovány nejnovější trendy v technické oblasti a návaznost na průmyslovou revoluci 4.0.

Poděkování
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Obrázky

Obr. 1 Výchozí hodnoty pro interní mikroklima pro navrženou sestavu.
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Obr. 2 Schéma možného propojení měřící sestavy a virtuální reality.

Obr. 3 Jednotlivé součásti HTC Vive, www.venturebeat.com.
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SROVNÁNÍ BILANCE ZÁSOBNÍKU SOLÁRNÍ
SOUSTAVY PRO DVA TYPY TERMICKÝCH

KOLEKTORŮ

COMPARISON OF WATER STORAGE TANK THERMAL BALANCE
OF TWO TYPES SOLAR COLLECTORS

Karolína Vyhlídalová*,1

Abstrakt
Tento článek se zabývá tepelnou bilancí zásobníku solární soustavy. Dva typy solárních termických
kolektorů, plochý kapalinový s označením KPC 1 BP a trubicový vakuový s označením KTU 10, byly
zvoleny pro srovnání jejich vlivu na výslednou tepelnou bilanci. Parametry kolektorů jsou převzaty
z technických listů výrobců. Pro přesnější srovnání je trubicový kolektor zpracován ve dvou variantách,
s aplikováním skutečných parametrů a upravený s aplikováním parametrů převzatých z kolektoru plochého.
Porovnání je zpracováno v simulačním nástroji Transient Systems Simulation Program.

Klíčová slova
Solární zásobník vody, plochý kolektor, trubicový kolektor, TRNSYS

Abstract
This article deals with thermal balance of solar water storage tank. Two types of solar collectors are
being used and compared in this simulation. First one is flat plate collector type KPC 1 BP. Second
one is vacuum tube collector type KTU 10. Parameters of both solar collectors are taken from technical
documentation. To achieve better comparison results the simulation for vacuum tube collector is also done
with application of the flat plate collector parameters. Transient Systems Simulation Program is used for
the simulation.

Keywords
Solar water storage tank, flat plate collector, vacuum tube collector, TRNSYS

*vyhlidalova.k@fce.vutbr.cz
1Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká
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1 ÚVOD
Solární kolektor je jednou z hlavních a nejdůležitějších částí solární sestavy. Na trhu si lze vybrat z poměrně
širokého množství typů. Při volbě vhodného typu kolektoru záleží mimo jiné na účelu solární sestavy,
požadované výše získaných tepelných zisků, velikosti dostupné plochy pro instalaci kolektorového pole
a výše investice. Nejčastější volbou jsou však ploché kapalinové kolektory a vakuové trubicové kolektory,
které poskytují dobrý poměr mezi účinností a tepelnými ztrátami.

Rozdíly v konstrukčním řešení plochého a trubicového kolektoru umožňují dosažení rozdílných účinností
v letním a zimním období jak je vidět na (Obr. 1). Rozdíl vyplývá ze schopnosti trubicového kolektoru
lépe zpracovávat solární difuzní záření.

Vzhledem k dopadu slunečního záření na válcovou plochu trubice, je účinnost trubicového kolektoru
ovlivněna tzv. modifikátorem úhlu dopadu (IAM), jež je znázorněn na (Obr. 3). Ten se liší v průběhu dne
(transversal IAM) a v průběhu roku (longitudinal IAM).

Porovnáním těchto dvou typů solárních kolektorů se v České republice zabývá například Matuška [3],
který uvádí pro případ 3 až 4 osob v objektu průměrnou plochu solárních kolektorů 4,7m2 pro kolektor
plochý a 3,6m2 pro kolektor trubicový. V zahraničí se srovnáním ve svém článku zabývá například
Ayompe et al. [4], který prováděl roční měření na dvou solárních sestavách, kde plocha plochého kolektoru
činila 4 m2 a plocha trubicového kolektoru 3m2.

2 TEORIE
Použitý model je vypracován v návrhovém programu TRNSYS [5]. Zvolená klimatická data jsou desetiletým
průměrem naměřeným v meteorologické stanici Kuchařovice (okres Znojmo). Potřeba teplé vody je
uvažována jako 50 l/(os ·den) pro případ 4 osob. Ranní odběr probíhá od 6 do 10 hodiny s potřebou
2,87 l/(os · hod), odpolední odběr v době mezi 11 a 14 hodinou s potřebou 4,65 l/(os · hod) a večerní odběr
mezi 17 a 23 hodinou s potřebou 4,06 l/(os ·hod). Solární zásobník má objem 120 l, součinitel prostupu
tepla pláštěm zásobníku je 0,776W/(m2 ·K), výhřevná plocha výměníku je 0,65m2 a výhřevná délka
výměníku je 7,7m. Teplota studené vody je 10 °C. Teplota odebírané vody by neměla poklesnout pod
50 °C. Pro dosažení tohoto požadavku je zásobník opatřen druhým zdrojem tepla. Parametry zvolených
solárních kolektorů jsou uvedeny v (Obr. 5). Kolektory jsou nestíněny, orientovány na jih ve sklonu 45 °.

3 VÝSLEDKY
Srovnání kolektorů je provedeno pomocí modelu malé solární sestavy určené pro 4 osoby s objemem
solárního zásobníku 120 l. Sestava je posuzována v pěti variantách. Instalace 2 kusů plochého kapalinového
kolektoru o celkové ploše apertury 3,74 m2 (pl_3,74 m2_Q hx). Instalace vakuového trubicového kolektoru
v počtu 2 kusů s celkovou plochou apertury 1,868m2 (tr_1,868 m2_Q hx), v počtu 3 kusů s celkovou
plochou apertury 2,802 m2 (tr_2,802 m2_Q hx) a v počtu 4 kusů s celkovou plochou apertury 3,736 m2

(tr_3,736 m2_Q hx). Pátá varianta představuje trubicový kolektor s aplikováním parametrů z kolektoru
plochého (tr_up_3,74 m2_Q hx). Tepelné zisky výměníku pro jednotlivé varianty jsou zaznamenány na
(Obr. 6). Z grafu je patrné, že trubicové kolektory mají výrazně lepší parametry než kolektory ploché,
a tudíž pro dosažení obdobných zisků postačuje o zhruba 25 % menší plocha. Červený sloupec představuje
upravený trubicový kolektor. Jeho výsledné zisky jsou nižší v porovnání s plochým kolektorem, ze kterého
jsou převzaty parametry, z důvodu již zmiňovaného modifikátoru úhlu dopadu (IAM). Nejvyšší tepelné
zisky jsou dosaženy při aplikaci 4 kusů trubicového kolektoru, avšak maximální teplota dosažená v průběhu
roku se pohybovala okolo 99 °C. To je způsobeno malým objemem zvoleného zásobníku, vysokou účinností
a poměrně nízkým tepelným ztrátám kolektoru.

Roční bilance pro jednotlivé varianty je zaznamenána na (Obr. 7). Roční tepelné ztráty se pohybovaly
průměrně okolo 1320 kWh, s minimem 1293,5 kWh pro 2 kusy trubicového kolektoru a s maximem
1380,5 kWh pro 4 kusy trubicového kolektoru. Roční tepelné zisky varianty s plochým kolektorem dosahovaly
hodnoty 1984,3 kWh. V porovnání s ní měla varianta se 2 kusy trubicového kolektoru zisky o 459 kWh
nižší a varianta se 3 kusy trubicového kolektoru o 502 kWh zisky vyšší.
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Tepelná bilance zásobníku představuje poměr ročních tepelných zisků předaných solárním výměníkem
a ročních tepelných ztrát posuzovaného zásobníku. Procentuální vyhodnocení vlivu jednotlivých variant je
graficky zobrazeno na (Obr. 8). Podíl ztrát a zisku zásobníku pro sestavu s plochým kolektorem vychází
66,7 %. Sestava se 3 kusy trubicového kolektoru, která je nejblíže v rámci dosažených tepelných zisků, má
podíl ztrát vůči zisku 53,2%.

4 ZÁVĚR
Tepelná bilance solárního zásobníku o objemu 120 l byla posuzována v pěti variantách pomocí simulací
v programu TRNSYS. Se 2 kusy plochého kapalinového kolektoru o celkové ploše apertury 3,74m2,
s vakuovým trubicovým kolektorem v počtu 2 kusů s celkovou plochou apertury 1,868 m2, v počtu 3 kusů
s celkovou plochou apertury 2,802 m2 a v počtu 4 kusů s celkovou plochou apertury 3,736 m2. Pátá varianta
představuje trubicový kolektor s aplikováním parametrů z kolektoru plochého s plochou apertury 3,74 m2.
Kolektory byly orientovány na jih ve sklonu 45°. Odběr teplé vody byl stanoven na 200 l/den. Solární
zásobník měl součinitel prostupu tepla pláštěm 0,776W/(m2 ·K), výhřevnou plochu výměníku 0,65 m2

a výhřevnou délku výměníku 7,7 m. Použitá klimatická data byla desetiletým průměrem z meteorologické
stanice Kuchařovice. Modifikátor úhlu dopadu slunečního záření značně ovlivnil účinnost trubicového
kolektoru. Kdy při aplikování parametrů plochého kolektoru byly výsledné roční zisky o 200 kWh tedy
10% nižší. Výsledky simulací poukázaly, že potřebná celková plocha trubicového kolektoru byla o 25%
menší než v případě kolektoru plochého pro dosažení obdobných tepelných zisků. Při srovnání se 2 kusy
plochého kolektoru o celkové ploše 3,74m2, kdy roční tepelné zisky dosáhly hodnoty 1984,3 kWh, měly
2 kusy trubicového kolektoru s celkovou plochou 1,868m2 zisky o 459vkWh nižší a 3 kusy trubicového
kolektoru s celkovou plochou 2,802 m2 o 502 kWh vyšší. Tepelná bilance zásobníku vycházela pro variantu
s plochým kolektorem 66,7 %. Varianta se 3 kusy trubicového kolektoru, která v rámci tepelných zisků byla
nejblíže variantě s plochým kolektorem, měla podíl zisků a ztrát zásobníku 53,2 %. Matuška uvedl ve svém
článku potřebu 4,7m2 plochy kolektoru plochého nebo 3,6m2 plochy kolektoru trubicového pro pokrytí
potřeby teplé vody 4 osob. Ayompe et al. prováděl roční měření a vyhodnocení na solárních sestavách se 4
m2 plochy kolektoru plochého a 3m2 plochy kolektoru trubicového, kdy se dosažené výsledky tepelných
zisků obou sestav lišily o 72 kWh. Porovnáním vlastních výsledků simulací a poznatků dalších autorů
vyplívá, že při návrhu velikosti kolektorové plochy malé solární sestavy můžeme uvažovat s o 25 % menší
plochou při volbě trubicového kolektoru než v případě volby kolektoru plochého.
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Obrázky

Obr. 1 Porovnání účinnosti plochého a trubicového kolektoru v průběhu roku [1].

Obr. 2 Příčné (transversal) a podélné (longitudinal) IAM [2].

Obr. 3 Vliv příčného a podélného IAM na účinnost trubicového kolektoru [2].
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Obr. 4 Desetiletý průměr slunečního záření naměřený v meteorologické stanici Kuchařovice.

Obr. 5 Parametry zvolených solárních termických kolektorů [6].

Obr. 6 Dosažené tepelné zisky jednotlivých variant v průběhu roku.
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Obr. 7 Celková roční tepelná bilance jednotlivých variant.

Obr. 8 Tepelná bilance solárního zásobníku o objemu 120 l pro jednotlivé varianty.
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IPCC SCENARIOS: WHAT COULD BE THE
IMPACT ON HEATING AND COOLING DEMAND?

Jan Weyr*,1

Abstract
Global climate change represents significant and serious problem of our generation and generations ahead,
and it has already taken a toll on the current environment. We can observe glaciers shrinking, ice breaking
up earlier, loss of sea ice, amounts of snow diminished, or higher occurrence of extreme weather events
such as more intense heat waves or extreme rainfalls. The seriousness of this issue is often underestimated,
although climate change is happening so fast that it is causing shifts of plants and animals ranges
with many species put in danger. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) has already
published five reports assessing the state of knowledge about the scientific, technical, and socio-economic
aspects of the climate change issue. The IPPC has also introduced several climate change scenarios, which
involve different styles of economic developments. These scenarios are called Special Report on Emissions
Scenarios (SRES). The main aim of this contribution is to review the challenges caused by the global
climate change, discuss the future goals of sustainable development and to examine the effect of these
scenarios on residential buildings.
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IPCC, Climate change, Heating and cooling demand, Global warming
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1 INTRODUCTION
The Earth’s climate has undoubtedly changed throughout the history. Cycles of glacial advance and
retreat are consequences of small variations in Earth’s orbit and following increase of total amount of
solar radiation our planet receives. There are also other factors, called climate drivers, which can influence
character of the Earth’s climate – e.g. geological processes (volcanic activity, earthquakes, and tsunamis).
In the last 650 000 years, there have been 7 of these cycles with the last ice age ending approximately
7 000 years ago. However, the current trend of warming is unprecedented.

Such a significant global climate change represents serious problem of our generation and generations
ahead, and it has already taken a toll on the current environment. We can observe glaciers shrinking, ice
breaking up earlier, loss of sea ice, amounts of snow diminished, or higher occurrence of extreme weather
events such as more intense heat waves or extreme rainfalls [1]. The seriousness of this issue is often
underestimated, although climate change is happening so fast that it is causing shifts of plant and animal
ranges with many species put in danger [2].

For example, the rapid climate change affects and threatens coral reefs [3]. The coral reefs are critically
important to maritime tropical and subtropical nations. Therefore, their serious decline (estimated 30%
already severely damaged since the industrial revolution and close to 60% may be lost by 2030), poses
serious threat to these nations.

Although many politicians and representatives of countries worldwide deny the link between greenhouse
gases, climate change, and bleaching of coral reefs; researchers consider this link incontrovertibl [4], [5].

2 IS HUMANKIND PART OF THE CAUSE?
Greenhouse gases are gases in an atmosphere that absorb and emit solar (radiant) energy. One of the
most abundant greenhouse gases in the Earth’s atmosphere is carbon dioxide (CO

2

). From the point of
view of the overall impact on the greenhouse effect, CO

2

is the second ranked compound in our home
planet’s atmosphere after water vapour and clouds [6].

Concentration of CO
2

in the Earth’s atmosphere has increased dramatically from the pre-industrial
era concentration of approximately 280 ppm to the current concentration of 400 mm. The first 30 - ppm
increase took place in about 200 years after the industrial revolution; however, the next 90-ppm increase
took place within 56 years, from 1958 to 2014 as shown in (Fig. 1). This data set is based on in-situ CO

2

isotopic data sets taken at Mauna Loa Observatory in Hawaii located at 3 400 metres above sea level
on the northern slope of Mauna Loa volcano. Measurements of CO

2

are adjusted to account for local
outgassing of CO

2

from the volcano.
We can trace human activities influencing the CO

2

concentration because the atmospheric CO
2

contains
information of its source. Carbon from fossil fuels has a distinctly different “fingerprint” – a novel fossil
fuel pollution indicator d13C based on the 13C/12C isotopic composition [7]. Compared to other carbon
sources, carbon from fossil fuels has a different amount of heavier or lighter atoms of carbon. Global
atmospheric CO

2

d13C value is 8.02‰, organisms preferentially take up light 12C, and have a d13C
signature of about - 25‰ (the value is heavily dependent on their metabolism). The fossils fuels like coal
or oil have the same “fingerprint” as other plants. Before industrial revolution, the bioindicator d13C of our
atmosphere was approximately -6.5‰, so the annual trend of decrease of the indicator is explained by
the addition of carbon dioxide to the atmosphere that must originate from fossil fuel emissions or changes
of terrestrial biosphere. The Suess effect [8] – change in the ratio of the atmospheric concentrations of
heavy isotopes of carbon (13C and 14C) by the admixture of large amounts of fossil-fuel derived CO

2

–
indicates that the decrease of the d13C value is significantly caused by the increase of fossils fuels.

Greenhouse gases are gases in an atmosphere that absorb and emit solar (radiant) energy. One of the
most abundant greenhouse gases in the Earth’s atmosphere is carbon dioxide (CO

2

). From the point of
view of the overall impact on the greenhouse effect, CO

2

is the second ranked compound in our home
planet’s atmosphere after water vapour and clouds [6].

Concentration of CO
2

in the Earth’s atmosphere has increased dramatically from the pre-industrial
era concentration of approximately 280 ppm to the current concentration of 400 mm. The first 30 - ppm
increase took place in about 200 years after the industrial revolution; however, the next 90 - ppm increase

1085



Juniorstav 2018

took place within 56 years, from 1958 to 2014 as shown in (Fig. 1). This data set is based on in-situ CO
2

isotopic data sets taken at Mauna Loa Observatory in Hawaii located at 3400 metres above sea level
on the northern slope of Mauna Loa volcano. Measurements of CO

2

are adjusted to account for local
outgassing of CO

2

from the volcano.
We can trace human activities influencing the CO

2

concentration because the atmospheric CO
2

contains
information of its source. Carbon from fossil fuels has a distinctly different “fingerprint” - a novel fossil fuel
pollution indicator d13C based on the 13C/12C isotopic composition [7]. Compared to other carbon sources,
carbon from fossil fuels has a different amount of heavier or lighter atoms of carbon. Global atmospheric
CO

2

d13C value is 8.02 ‰, organisms preferentially take up light 12C, and have a d13C signature of about
- 25 ‰ (the value is heavily dependent on their metabolism). The fossils fuels like coal or oil have the same
“fingerprint” as other plants. Before industrial revolution, the bioindicator d13C of our atmosphere was
approximately - 6.5‰, so the annual trend of decrease of the indicator is explained by the addition of
carbon dioxide to the atmosphere that must originate from fossil fuel emissions or changes of terrestrial
biosphere. The Suess effect [8] - change in the ratio of the atmospheric concentrations of heavy isotopes of
carbon (13C and 14C) by the admixture of large amounts of fossil-fuel derived CO

2

– indicates that the
decrease of the d13C value is significantly caused by the increase of fossils fuels.

3 IRREVERSIBILITY
It is sometimes imagined that slow processes represent smaller risks based on assumption that a choice
can always be made to stop or even reverse these processes and therefore reverse any harm. However,
in case of climate change and its effect on our home planet, this assumption is incorrect. Solomon et al.
[9] studied the human impact on the irreversibility of climate change due to carbon dioxide emissions.
They focused on irreversible climate impact for which 3 following criteria are met: observed changes are
already occurring and there is evidence for anthropogenic contributions to these changes, the phenomenon
is based upon physical principles, and projections are available and are broadly robust across models.

The first aspect presented is longevity of an atmospheric CO
2

perturbation. The test cases represent
different scenarios of CO

2

peaks with illustrative future rate of emission increase by 2 % up to concentrations
of 450, 550, 650, 750, 850, or 1200 ppm. Their results showed that a quasi equilibrium amount of CO

2

is expected to be retained in the atmosphere by the end of the millennium is large: typically ⇡ 40% of
the peak concentration enhancement over preindustrial values (280 % ppm). The second studied aspect is
the atmospheric warming. Their advanced models showed that global average temperature will increase
with increasing CO

2

emissions and then remain approximately constant (within ± 0.5 K) until the end of
millennium despite zero further emissions in all test cases of the peak concentrations. The third studied
aspect were precipitation changes with major spatial changes of precipitation around the world. There is
some relief projected in wet season for some areas, however, changes in dry-season precipitation can lead
to major drought similar to major droughts in western Australia in the 1940s and 1950s [10]. The spatial
changes in precipitation will lead to new challenges in the distribution of water and food supplies and will
greatly affect agriculture and ecosystems in certain regions. The last examined aspect of the irreversible
changes in this study is sea level rise. The increased greenhouse effect due to higher concentration of CO

2

in our planet’s atmosphere will cause irreversible sea level rise. There are 2 major processes: warming
causes oceans to expand and loss of land ice also contributes to sea level rise. The assessed models in this
study suggest that the sea level rise of at least 0.4 - 1.0 m is expected if 21st century CO

2

concentrations
exceed 600 ppm and as much as 1.9 m for a peak CO

2

concentration exceeding 1 000 ppm.

4 INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is an international body, which was established by
the World Meteorological Organization (WMO) and United Nations Environment Programme (UNEP), in
order to access the state of knowledge of all the aspects of climate change issue and to provide policy-makers
with an objective source of information about the causes of climate change, potential environmental and
socio-economic impact and to discuss possible response options. The IPCC does not produce or carry its
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own research or monitor climate change. The IPPC’s assessments and reports are based on the published
literature, which includes both peer-reviewed and non-peer-reviewed scientific sources [11]. In December
2007, the IPCC was awarded the Nobel Peace Prize "for their efforts to build up and disseminate greater
knowledge about man-made climate change, and to lay the foundations for the measures that are needed
to counteract such change".

The IPPC has produced five reports reviewing the latest knowledge about climate state and science and
special reports on specific topics. The IPCC published its first assessment report in 1990, a supplementary
report in 1992, a second assessment report (SAR) in 1995, a third assessment report (TAR) in 2001,
a fourth assessment report (AR4) in 2007 and a fifth assessment report (AR5) in 2014. IPCC plenary
comprises of all countries in the world, IPCC Bureau comprises of 34 elected members with election
taking place every 6 - 7 years. There are 3 Working Groups: The Working Group I (The Physical and
Science Basis), the Working Group II (Climate change Impacts, Adaptation and Vulnerability) and the
Working Group III (Mitigation of Climate Change). There is also Task Force on National Greenhouse Gas
Inventories, whose function is to develop and refine an internationally agreed methodology and software
for the calculation and reporting of national GHG emissions and removals. Annual cash contributions
to the Trust Fund are made by the WMO, by UNEP, and by IPCC Members; the scale of payments is
determined by the IPCC Panel [12].

The global warming projections were published in 2007 in the Fourth Assessment Report (AR4). The
projection shown the estimation to the end of 21st century relative to temperatures at the end of the
20th century (1980 - 1999). Additionally, there are descriptions of the greenhouse gas emissions scenarios
in Special Report on Emission scenarios. The global warming projections from AR4 are shown in the
figure below (Fig. 2) with upper and lower limit of “likely” scenarios and the best possible estimate.
"Likely"means greater than 66 % probability of being correct, based on expert judgement.

The A1 scenario family describes a future world with a very rapid economic growth, the global
population peaking in mid - century and declining thereafter. This scenario family also expects the rapid
introduction of new and more efficient technologies. The A1 scenario family is subdivided into three
groups that describe different directions of technological change in the energy system. The three A1
groups are distinguished by their technological emphasis: fossil intensive (A1FI), non - fossil energy sources
(A1T), or a balance across all sources (A1B) (where balanced is defined as not relying too heavily on
one particular energy source). The A2 scenario presents a very heterogeneous world. The theme of this
scenario preservation of local identities and self-reliance of the local bodies with continuous increase of the
global population and with technological change more fragmented and slower than other storylines. The
B1 storyline describes the same trend in the global population as the scenario A1 but with rapid change
of economy towards services and information structures, with reduction of material consumption and
the introduction of clean and resource-efficient technologies. The underlying theme of this scenario is an
emphasis on global solutions to economic, social and environmental topics. The B2 storyline and scenario
family describes a world in which the emphasis is on local solutions to economic, social and environmental
sustainability. The global population increase is continuous throughout the whole examined period but at
a rate lower than the scenario A2. There are intermediate levels of economic development, and less rapid
and more diverse technological change than in the A1 and B1 storylines. The scenario is also oriented
towards environmental protection and social equity with focus on local and regional levels.

The newest Fifth IPCC Assessment Report up to now was completed and fully published in 2014.
Projections in AR5 are based on "Representative Concentration Pathways"(RCPs) [13]. Projected changes
of global mean surface temperature and sea levels are given in the main RCP article. In contrast to the
SRES the RCP where not worked out by IPPC, but by individual and independent research groups. They
are based on Integrated Assessment Models trying to implement closer coupling between emissions and
socio - economic scenarios.
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5 EFFECT OF CLIMATE CHANGE ON BUILDING ENERGY
DEMAND

This contribution’s aim is to examine change of energy demand in an industrial building after applying
two IPCC scenarios from the Fourth Assessment Report: the scenario A1B and the scenario A2. The
examined building is located in Brno in the Czech Republic and serves for purposes of a company engaged
in manufacture, sale, and printing of promotional items and gifts together with related services. There are
several printing operations and procedures in the new printing hall and adjacent rooms generating excessive
internal gains and odour. A significant part of these internal gains is the heat gains from technologies,
especially 3 powerful bogie-hearth chamber furnaces with forced circulation of the internal atmosphere
installed in the printing hall together with 2 smaller furnaces. Further analysis of these thermal loads and
calibration of the model were presented in the previous study [14].

The geometrical model of the industrial hall and adjacent room is shown below in (Fig. 4). The detailed
geometrical model of roof skylights in the printing hall was implemented due to their large area size and
large amount of solar gains through these opening anticipated prior the simulation.

The setpoint temperature for cooling in the hall is 25 °C, the setpoint temperature for heating is
18 °C. The main objective of this study is to find out the maximum cooling and heating demand for
this building using TMY (typical meteorological year) data based on local measurements from 1991 to
2010 and compare these demands with the maxima based on scenarios A1B and A2. The geometrical
model, material properties, internal thermal gains and losses, and building technology setups including
schedules are same in all variants. Therefore, the weather conditions are the only parameters changed in
the simulations.

The average monthly demands needed for cooling and heating in every month of the simulated year
are shown in (Fig. 5). The highest peak year demand for heating occurs in case of the TMY and the
A1B scenarios in January, for the A2 scenario in February. Our results show that the maximum peak
heating demand in case of scenario A1B is 4.7 % lower than the maximum peak heat demand using TMY
data, in case of scenario A2 this peak demand is 12.4% lower the maximum in the TMY data set. The
highest peak year demand for cooling occurs during summer: for the TMY scenario and the A1B scenario
in June, for the A2 scenario in August. As expected, the peak cooling demand increase with the climate
change scenarios: Our results show that the maximum cooling demand in case of scenario A1B is 5.7%
higher than for the TMY data, in case of scenario A2 this peak demand is about 9.4 % higher. The annual
heating and cooling demands are listed in (Tab. 1).

Tab. 1 Annual heating and cooling demands.
TMY A1B A2

Total annual heating demand [kWh] 45835 32614 30631
Total annual cooling demand [kWh] 206964 243262 256328

6 CONCLUSION
The presented results of simple simulations illustrate the effect of climate change on the industrial building
located in Central Europe. As expected, the heating demand of the building is lower after applying A1B
and A2 scenarios on TMY data from 1991 to 2010; however, the cooling demand will increase significantly.
At the moment, the industrial hall – printing hall – is constantly overheated during summer periods with
temperatures reaching values around 30 °C for longer periods of time and occasionally even above 35 °C.
Such high temperatures during work shifts conflict with both European and Czech legislation. Therefore,
further increasing of outside temperatures due to climate change will even more difficult challenges for
investors to maintain the internal microclimate within the limitations given by legislation. Concerning
climate change, the challenge is huge: it is needed to transform the world in few decades so the whole world
activities are decarbonized, while poverty and hunger are eliminated. A lot of climate change impacts are
already underway, and the impacts will further increase if the major changes will not be made. Many
scenario studies confirm that it is technically and economically feasible to keep the warming below 2 °C,
with more than 66 % probability. This would imply limiting atmospheric concentrations of CO

2

to 450 ppm
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by 2100. However, 65 % of the carbon budget compatible with a 2 °C goal is already used. There are many
options to realize that very ambitious goal of decarbonizing the world economy, but these options must be
addressed as soon as possible to minimize the negative impact of humankind on our home planet.
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Figures

Fig. 1 Atmospheric carbon dioxide levels since 1958. Credit: Earth System Research Laboratory.

Fig. 2 Temperature increase based on the global warming projections from AR4.

Fig. 3 Geometrical model of examined building in BSim 2002.
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Fig. 4 Average monthly demands for heating (left) and cooling (right).
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VYHODNOCOVÁNÍ VNITŘNÍHO KLIMATU
HISTORICKÝCH BUDOV

EVALUATING INDOOR CLIMATE OF HISTORICAL BUILDINGS

Eva Drábková*,1

Abstrakt
Jedním z hlavních důvodů řešení optimálního vnitřního klimatu historických objektů je zachování sbírek
kulturního dědictví. Historické objekty a sbírky v nich uložené jsou nejvíce ohroženy výkyvy relativní
vlhkosti a teploty. Zpravidla je k vytvoření přípustného rozmezí klimatických podmínek využíváno dvou
základních přístupů: nastavení cílového rozsahu teploty a relativní vlhkosti anebo analýza historického
klimatu. Evropská norma ČSN EN 15757 uvádí metodiku pro stanovení obecných požadavků na uchování
historických materiálů, která vychází z poznatků historického klimatu, ve kterém se historické objekty
již aklimatizovaly. Podle této normy je doporučeno v tomto prostředí objekty nadále ponechat, pokud
nejsou prokazatelně poškozeny. Kromě výše uvedené normy existuje řada dalších předpisů a doporučení
pro optimální relativní vlhkost a teplotu vhodnou pro uchování různých materiálů. Tyto rozdílné přístupy
hodnocení vnitřního klimatu jsou v článku popsány na konkrétním případu.

Klíčová slova
Vnitřní prostředí, historické budovy, historické klima, relativní vlhkost, teplota

Abstract
One of the main reasons for the soloving of adequate setting of the indoor climate is to preserve the
cultural heritage collections. Historic objects and collections are most vulnerable to relative humidity
and temperature fluctuations. As a rule, two fundamental approaches are used to create an acceptable
range of climatic conditions: the target of temperature and relative humidity range or the analysis of the
historical climate. The European Standard ČSN EN 15757 introduces a methodology for establishing
general requirements for the preservation of historical materials, based on the findings of historical climate,
in which historical objects have already been acclimatised. In addition to the mentioned standard, there
are a number of other regulations and recommendations for optimal relative humidity and temperature
range suitable for the preservation of different materials. These different approaches to evaluating the
indoor climate are described in the paper on a particular case.

Keywords
Indoor climate, historical buildings, historical climate, relative humidity, temperature
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1 ÚVOD
Historické objekty se od současných liší nejen v konstrukci obálky budovy a použitých materiálech, ale také
i ve vnitřním prostředí. To je kromě konstrukcí ovlivňováno i geometrií a vybavením místností, návazností na
okolní místnosti a jejich provozním režimem. Masivní konstrukce obvodových stěn zásadně ovlivňují projevy
vnějšího klimatu v interiéru, což je jeden z klíčových faktorů, který by měl být zohledněn při vyhodnocování
vnitřního prostředí. Regulace klimatu pomocí vzduchotechniky, by byla vzhledem k charakteru historických
objektů velmi finančně náročná a zejména z památkových důvodů neproveditelná. Proto je snaha přístupu
preventivní konzervace u historických staveb navázat na stavebně - fyzikální vlastnosti konstrukcí.

Dlouhodobé uchovávání historických sbírek vyžaduje odborný přístup k nastavení vnitřního klimatu.
V dnešní době z tohoto důvodu roste zájem o dlouhodobé sledování vnitřního prostředí památkových
objektů. Z dlouhodobých naměřených dat lze získat přehled o fluktuacích relativní vlhkosti a teploty,
které se následně statisticky zpracují a vyhodnotí. U celé řady památkových objektů jsou dnes příslušné
měřiče nainstalovány již několik let. Většinou jsou instalovány do nejvíce exponovaných prostor (rohové
místnosti, místnosti orientované na jih nebo západ, podstřešní místnosti) nebo do místnosti, kde jsou
umístěny nejcennější sbírky. Otázkou však zůstává, jak často se naměřená data vyhodnocují a zda je pro
stanovení závěrů zvolen správný přístup.

Pro objemově malé předměty není problém vytvořit vhodné mikroklimatické podmínky např. v rámci
vitríny. Avšak existují taková historická díla, která jsou velmi obtížně přemístitelná nebo nepřemístitelná.
Mezi ně se řadí například nástěnné dekorace, jako velkoformátové tapiserie, tapety, dřevěné a kamenné
obklady, nástěnné malby apod. Tyto artefakty neodmyslitelně patří právě k danému interiéru a jejich
instalace v jiném, ač podle standardu vhodnějším prostředí, by ztrácela kontext, potažmo autentičnost.
Proto je nutné hledat takové podmínky pro vnitřní prostředí historických budov, které budou preventivně
chránit historické předměty a zároveň bude možné tyto podmínky nastavit a poté je dlouhodobě udržovat,
jak z hlediska prakticky-provozního, tak i ekonomického. A to vše samozřejmě s ohledem na postuláty
současné památkové péče. Problematika regulace vnitřního klimatu je v posledních letech diskutovaným
tématem i v České republice. A to například článek J. Červenáka a Z. Váchy [2], či v rámci metodik vydal
v roce 2002 Národní ústav památkové péče publikaci Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich
uložené či v roce 2011 Mikroklima v historických interiérech. Z jiných specializovaných pracovišť v roce 2014
vydalo Metodické centrum Technického Muzea v Brně brožuru Preventivní konzervace: moderní postupy
a technologie. V rámci této instituce vyhází rovněž periodikum Fórum pro konzervátory-restaurátory,
v němž byl v roce 2016 zveřejněn podmětný článek s názvem Regulace mikroklimatických parametrů
metodou conservation heating [4].

2 PŘÍSTUPY K VYHODNOCENÍ VNITŘNÍHO KLIMATU

Mezinárodní normy a předpisy uvádějící cílové rozsahy pro optimální relativní
vlhkost a teplotu
Normy a předpisy, zabývající se regulací relativní vlhkosti v objektech kulturní povahy, obecně obsahují
doporučení pro dlouhodobý průměr relativní vlhkosti, sezónní cykly a krátkodobé výkyvy relativní vlhkosti.
Všeobecně je patrný postupný vývoj těchto doporučení, z cílů s intervalem hodnot a konzervativní
příslušnou tolerancí, k efektivnějším přístupům, které dovolují sezónní změny a širší meze pro krátkodobé
fluktuace [5]. Při práci se zatížením teplotou pracujeme s obdobnými mechanismy.

Łukasza Bratasz [5] ve svém článku uvádí výběr mezinárodních norem a specifikací pro teplotu a relativní
vlhkost od roku 1970. Za klíčovou je samozřejmě obecně považována kniha The Museum Environment
od autora G. Thomsona, který rozlišuje objekty pro uchování historických sbírek a objektů do 2 tříd
hodnocení: třída 1 – RV 50 nebo 55 %, to jsou hodnoty vhodné pro velká muzea (stará nebo nová) a také
pro všechny důležité nové muzejní budovy a třída 2 - RV 40 – 70 %, to jsou limitní hodnoty se zaměřením
na vyloučení hlavního nebezpečí při zachování nebo snížení nákladů, např. kontrola klimatu v historických
objektech a kostelech [5].

Pro konkrétní porovnání optimálních cílových rozsahů (target range), z různých zdrojů (standardů
a předpisů, potažmo směrnic), byly použity hodnoty hydroskopických materiálů, typických pro výrobu
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tapet, jimiž se zabývám v rámci svého výzkumu. V minulosti byly vyráběny především textilní (často
hedvábné), kožené a papírové tapety. Pokrývky stěn plnily v první řadě estetickou funkci, ale nelze vyloučit,
že také určitým způsobem mohly přispívat k „regulaci“ vnitřního prostředí, např. používání těžkých závěsů
pro stínění nebo izolování vzduchové netěsnosti oken. Historické textilie jsou dnes předmětem řady
konzervátorských šetření a je proto taktéž žádoucí jejich ochrana před okolními vlivy.

Cílové optimální rozsahy teploty a relativní vlhkosti jsou uváděny v řadě mezinárodních zdrojů, které
je mnohdy obtížné obstarat v originálním znění, proto byly pro níže uvedené srovnání použity citace
z italské disertační práce, jejíž autorka, Vanessa D’Agostino [6], uvádí ve své práci doporučené hodnoty
tepelně - vlhkostních parametrů pro různé kategorie materiálů.

Vybrané cílové rozsahy relativní vlhkosti jsou v následují kapitole zaznačeny do grafu (Obr. 1) a porov-
nány s měsíčními klouzavými průměry relativní vlhkosti, stanovenými pro Loveckou jídelnu (Státní zámek
Hluboká nad Vltavou), 2012 - 2013.

Tab. 1 Výběr mezinárodních standardů a požadavků pro cílový rozsah relativní vlhkosti.
Zdroj/instituce Cílový rozsah rel. vlhkosti [ %]

Textil* Kůže Papír
Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), 1999 30 - 50 45 - 60 40 - 55
Royal Ontario Museum (ROM) 35 - 50 35 - 50 45 - 55
Baumont-Laurie 35 - 50 35 - 50 35 - 50
Stolow N.,
Standards for the care of works of art in transit 35 - 50 50 - 60 45 - 50
Cavallini, Massa 35 - 50 55 -65 45 - 50
Coccitto 40 - 60 45 - 60 45 - 60
Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli 40 -60 50 - 60 50 - 60
standard di funzionamneto e svilpp dei musei (M. BB.CC., 2001)
Thomson G., The Museum Environment 45 - 50 55 - 65 45 -55
Canadian Conservation Institute (CCI) 45 - 55 - 45 - 55
Museé de France 45 - 55 45 - 55 < 60
Haiad, Druzik, Ayres, Lau 45 - 60 45 - 60 45 - 60
American Association of Museums (AAM) 45 - 60 45 - 60 45 - 60
Ganbalunga 50 - 65 50 - 65 50 - 65
International Centre for the Study of Preservation 50 - 65 50 - 65 50 - 65
and Restoration of Cultural Property (ICCROM)
tkaniny, koberce, tapiserie, tapety, textilní čalounění

Obecný postup vyhodnocení podle ČSN EN 15757
Tato norma zavádí přístup k nastavení vnitřního klimatu (optimálního rozsahu teploty a relativní vlhkosti)
založený na principu historického klimatu. Dodržování metodiky podle této normy by mělo výrazně omezit
fyzické poškozování zejména hydroskopických materiálů organické povahy, v důsledku vlivu vnitřního
prostředí. Tyto materiály se fluktuacím charakteristik okolního prostředí snaží přizpůsobit svůj stav
absorbováním a uvolňováním vlhkosti do vzduchu. Kolísání rovnovážné vlhkosti (EMC) způsobuje pak
objemové změny artefaktu, které mohou vést ke změně napětí v materiálu díla. V důsledku tohoto
mechanického namáhání může dojít k fyzickému poškození materiálu, které mnohdy ani nemusí být okem
viditelné, ale může být zcela nevratné. Do kategorie hydroskopických organických materiálů patří dřevěné
předměty, závěsné obrazy, knihy, grafické dokumenty, textil, předměty vyrobené z kosti, slonoviny nebo
kůže [1].

Uplatnění metodiky podle této normy vede ke stanovení funkce mezních hodnot přijatelných intervalů
teploty a relativní vlhkosti, nikoli ke stanovení jediného optimálního rozhraní. Daný přístup umožňuje
zefektivnit kontrolu vnitřního prostředí nutnou k zajištění kvalitní ochrany sbírek a zvýšit šetrnost uchování
artefaktů. Současně se mohou náklady na chod a údržbu kontroly vnitřního prostředí výrazně snížit [1].

Cílem těchto preventivně konzervačních opatření a měření je vyloučit krátkodobé výkyvy a zúžit
mezní hodnoty sezónních cyklů pro relativní vlhkost. Relativní vlhkost by měla zůstat, pokud možno co
nejkonstantnější v průběhu dne i noci. Přijatelné rozmezí by nemělo překračovat meze kolísání daného
parametru v minulosti, na které je objekt aklimatizován, a mělo by být stanoveno na základě všech
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dostupných záznamů o historii klimatu. Pro výpočet se používají data z celých násobků kalendářního
roku. Pravidelné monitorování parametrů vnitřního klimatu by mělo být provázáno s analýzou parametrů
klimatu exteriéru. To je ovlivněno střídáním ročních období, změnami počasí v průběhu dne a extrémy
počasí [1].

Sezónní cyklus se stanoví jako střední klouzavý měsíční průměr (MA), který je aritmetickým průměrem
všech hodnot relativní vlhkosti měřených ve 30-ti po sobě jdoucích dnech. Pro uplatnění této normy je
potřeba získat data naměřená z období minimálně z 13-ti po sobě jdoucích měsíců. Měsíční průměr se
stanoví z dat 15 dnů před a 15 dnů po ukončení sledovaného období. Krátkodobé výkyvy jsou určeny jako
rozdíl mezi naměřenu hodnotou relativní vlhkosti a příslušnou vypočtenou hodnotou MA [1].

Pokud je relativní vlhkost stabilní, nebo kolísá v rozmezí do 10 %, lze tento stav považovat za vyhovující.
V případě, že relativní vlhkost není stabilní, spodní a horní hranice bezpečného rozsahu výkyvů RV jsou
stanoveny jako 7. a 93. percentil výkyvů relativní vlhkosti, zaznamenaných ve sledovaném období. Tímto
způsobem je vyloučeno 14 % nejrizikovějších výkyvů. V případě, že kolísání odpovídá Gaussovu rozdělení,
jsou tyto meze rozsahu stanoveny jako - 1,5 a+1,5 násobek příslušné směrodatné odchylky [1].

3 PRAKTICKÝ PŘÍKLAD VYHODNOCENÍ RELATIVNÍ
VLHKOSTI PODLE ČSN EN 15757 A VYBRANÝCH NOREM
A PŘEDPISŮ

Pro porovnání vyhodnocování vnitřního klimatu podle evropské normy ČSN EN 15757, založené na
historickém klimatu, a podle ostatních mezinárodních norem a předpisů, byl vybrán Státní zámek Hluboká
nad Vltavou, konkrétně Lovecká jídelna, jehož vyhodnocení naměřených dat relativní vlhkosti a teploty bylo
zpracováno v rámci výzkumného projektu Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy – optimalizace
podmínek s cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti, řešeného z programu NAKI MK ČR. Výsledky
tohoto měření a vyhodnocení byly zveřejněny v článku vydaném v časopise Zprávy památkové péče [3].

Lovecká jídelna je součástí zimní prohlídkové trasy a je vytápěna pomocí akumulačních kamen. Tato
místnost sice není vybavena tapetami, ale tak jako ve většině historických interiérů, i zde jsou instalovány
textilní dekorace. Proto budou pro cílový rozsah vlhkosti vybrány hodnoty reprezentující optimální
relativní vlhkost pro textil.

Do grafů, viz (Obr. 1) a (Obr. 2), jsou vyznačeny předepsané rozsahy relativní vlhkosti (RV), kde
červeně jsou zobrazeny hodnoty s nejnižšími doporučenými mezemi a žlutě naopak hodnoty s nejvyššími
doporučenými mezemi. Podle červených hranic (30 – 50 %), by klouzavý měsíční průměr vyhovoval pouze
hodnotám RV stanoveným od ledna do dubna. Podle tohoto předpisu není problém dodržet spodní hranici
RV, a to včetně spodní hranice bezpečného rozsahu výkyvů RV, který je tomto případě stanoven jako 10 %
klouzavého měsíčního průměru RV. Avšak podle tohoto předpisu vyhoví pouze čtvrtina hodnot z celého
roku. Žluté hranice (50 – 65%), odpovídají klouzavým měsíčním průměrům RV stanoveným pro období
od poloviny července do ledna a od dubna do června. Navzdory tomu, že tyto předpisy uvádějí poměrně
vysokou hodnotu pro horní hranici RV, Lovecká jídelna tato kritéria v letních měsících nesplní. Měsíční
klouzavý průměr RV přesahuj uvedenou hranici o cca 7% a extrémní výkyvy o více než 20%. Zelené
hranice (40 – 60 %) pokryjí zhruba polovinu měsíčních klouzavých průměrů RV, nevyhovující jsou měsíce
květen až listopad. Fialová barva zobrazuje hranice 45 – 55 %, těmto mezím odpovídá necelá třetina hodnot
měsíčních klouzavých průměrů RV. Podle předpisu The Museum Environment (černé hranice) je stanoven
rozsah relativní vlhkosti pro textil 45 – 50%, který je z uvedených rozsahů nepřísnější a vyhovující je
pouze pro měsíc březen a část měsíce ledna a dubna. Obdobně jako červené hranice, i modré hranice jsou
blízké spodní hranici RV. Z hlediska měsíčních klouzavých průměrů RV jsou vyhovující veškeré hodnoty
pod 50%. Krátkodobé výkyvy RV dosahují při spodní hranici hodnot okolo 35%, což je považováno za
vyhovující. Poslednímu, oranžovému rozmezí (45 – 60 %), odpovídá zhruba polovina měsíčních klouzavých
průměrů RV. Na přelomu měsíce ledna a února se spodní hranice měsíčních klouzavých průměrů RV
překrývá se spodní hranicí oranžové oblasti, což je hodnota relativní vlhkosti 45 %.

Pro textilie, umístěné v Lovecké jídelně, je na základě porovnání hodnot rozsahů RV z vybraných
mezinárodních standardů a předpisů nejvýstižnější žlutý rozsah RV podle zdrojů ICCROM a Ganbalunga,
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ve kterých jsou pro textil uvedeny hodnoty 50 – 65 % [6].

4 DISKUZE
Jednou z výhod stanovení hraničních hodnot RV podle normy ČSN EN 15757 je vycházení z měřených
dat hodnoceného objektu v rámci ročního cyklu. Tato metodika však neuvádí maximální ani minimální
přípustnou hranici RV, vzhledem k materiálové povaze artefaktu. Např. u textilních tapet znamenají
extrémní výkyvy RV znatelné porušení osnovy a nevratné prověšení nebo vytržení tapety z dřevěného
obložení. Kromě mechanického poškození hrozí při vysoké hodnotě RV biologické napadení. Příhodné by
bylo vytvořit na základě klimatu kategorie objektů, které by zohledňovaly přípustné hranice RV. Oproti
tomu ve většině ostatních standardů, které uvádějí cílové rozsahy, jsou hranice maximální a minimální
RV definovány přípustnými hodnotami krátkodobých výkyvů RV. Ve srovnání s krátkodobými výkyvy
RV podle ČSN EN 15757, bývají tyto povolené odchylky mnohem nižší. Mezi normovými intervaly RV,
použitými v článku, je poměrně velký rozptyl doporučovaných intervalů. Značně odlišné a přísné rozsahy
RV vyplývají ze specifických přístupů jednotlivých institucí.

5 ZÁVĚR
Pro regulaci klimatických podmínek prostor určených k výstavám historických sbírek a objektů, existuje
řada standardů a předpisů uvádějících různě přísné rozsahy optimální relativní vlhkosti a teploty. Od tohoto
fundamentálního přístupu se postupně upouští a je upřednostňován individuální přístup jak k jednotlivým
materiálům vystavovaných artefaktů, tak k celkovému vnitřnímu prostředí historických objektů, které
dnes často mají funkci muzeí. Z hlediska stanovení RV uvádí norma ČSN EN 15757 metodiku, která
povoluje stanovení poměrně širokého rozsahu RV i krátkodobých fluktuací RV, vycházejících z analýzy
historického klimatu. Jedním z vhodných přístupů k vyhodnocování vnitřního klimatu by mohla být právě
kombinace metodiky historického klimatu a normových požadavků.

Poděkování
Článek byl vytvořen v rámci řešení projektu FAST-S-17-4768 - Studium vázaného šíření tepla, vzduchu a
vlhkosti vícevrstvými konstrukcemi se vzduchovými netěsnostmi.
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Obrázky

Obr. 1 Měsíční klouzavé průměry hodnot relativní vlhkosti a teploty a tolerované krátkodobé výkyvy 7.
a 93. percentilů hodnot relativní vlhkosti, stanovené v Lovecké jídelně (Státní zámek Hluboká nad

Vltavou), 2012 - 2013, (Graf: Petr Jakubec, 2015) [2] a porovnání cílových rozsahů relativní vlhkosti (pro
textil), podle dalších standardů a předpisů, s naměřenými hodnotami.
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Obr. 2 Měsíční klouzavé průměry hodnot relativní vlhkosti a teploty a tolerované krátkodobé výkyvy 7.
a 93. percentilů hodnot relativní vlhkosti, stanovené v Lovecké jídelně (Státní zámek Hluboká nad

Vltavou), 2012 - 2013, (Graf: Petr Jakubec, 2015) [2] a porovnání cílových rozsahů relativní vlhkosti (pro
textil), podle dalších standardů a předpisů, s naměřenými hodnotami.
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PARAMETRICKÁ ANALÝZA VPLYVU
KONŠTRUKČNÝCH PRVKOV NA ZNIŽOVANIA

POTRBY ENERGIE NA CHLADENIE

PARAMETRIC ANALYSIS OF IMPACT BUILDING KONSTRUCTIONS
ON REDUCING COOLING LOADS IN A OFFICE BUILDINGS

Tomáš Filo*,1, Ivan Chmúrny1

Abstrakt V súčasnosti sa kladie dôraz na problematiku energetickej hospodárnosti budov, ktorá sa
vzťahuje iba na budovy. Zaoberá sa množstvom energie potrebnej na splnenie všetkých energetických
potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy, najmä množstvom energie potrebnej na vykurovanie
a prípravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie. Z hľadiska spotreby energie sú budovy
najväčšími spotrebičmi podieľajúcimi sa až 40% na celkovej spotrebe energie. V administratívnych
budovách každoročne narastá spotreba energie na chladenie, je to spôsobený najme globálnym otepľovaním.
Čo vedie k nárastu využívania klimatizácii. V Európe sa predpokladá až štvornásobný nárast spotreby
energie na chladenie medzi rokmi 1990 a 2020. Tieto energetické požiadavky môžu byť znateľne zredukované
rôznymi konštrukčnými alebo technologickými opatreniami. Jednou z možností je správny návrh budovy.
Cieľom štúdie je parametrickou analýzu rôznych konštrukčných prvkov budovy na spotrebu energie na
chladenie.

Klíčová slova Energia, vykurovanie, chladenie

Abstract Currently, main accent is put on energy efficiency of building issue, which applies only to
buildings. It deals with quantity of energy needed to meet all the energy needs associated with a standardized
use of the building, particularly with the energy required for heating and hot water preparation, cooling
and ventilation and lighting. In terms of energy consumption, building the largest contributors to total
energy consumption with up to 40% of overall energy consumption. In the office buildings the cost of
energy for cooling is increasing annually, mainly due to global warming. That leads to increase use of
the air conditioning. In Europe, some studies show a fourfold growth of energy demand for cooling from
1990 to 2020. Reduction of energy requirements for cooling can be achieved by different structural and
technical measures. Proper building design can significantly reduce the energy needs for cooling. The aim
of the study is a parametric analysis of the different building elements on energy consumption needed for
cooling.

Keywords Energy, heating, cooling
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1 ÚVOD
Vo väčšine európskych krajín, je spotreba energie na vykurovanie oveľa väčšia ako na chladenie, ale
v posledných rokoch začína prevažovať spotreba energie na chladenie. Chladenie vnútorného prostredia je
relatívne nový a rýchlo rastúci problém v Európe. Jej nárast je zapríčinený hlavne zvyšujúcimi sa nároky na
vnútorný komfort ľudí, zvýšením vnútornej záťaže budov, zvyšovaním priemernej ročnej teploty. V rovnakej
dobe sa zvýšili počty klimatizačných zariadení. Dopyt po klimatizačných zariadeniach sa stabilne zvyšuje
vo všetkých európskych krajinách (ECOHEATCOOL 2006). V Európe a celkovo vo svete, spotreba energie
na chladenie budov dramaticky narastá. Štúdie, ako sú "Energy Efficiency and Certification of Central
Air Conditioners"a "Energy Efficiency of Room Air Conditioners"predpovedajú štvornásobný rast dopytu
po energii pre chladenie medzi rokmi 1990 a 2020 v EÚ 15 [1]. K zásadnému zvýšeniu spotreby energie
na chladenie sa očakáva medzi rokmi 2006 a 2030 [2]. Tieto energetické požiadavky môžu byť znateľne
zredukované rôznymi konštrukčnými alebo technologickými opatreniami. Jednou z možností je správny
návrh budovy s využitím pasívneho chladenia v budove.

Pasívne chladenie je jednou zo stratégií k zníženiu energie na chladenie budov prirodzeným spôsobom [3].
Táto stratégia zahŕňa systém opatrení, ktorým zamedzuje celkový účinok tepelného zisku budovy, aby
interiér poskytoval teplotu nižšiu ako je teplota v vonkajšom prostredí v letnom období [4].

2 MODELOVÁ BUDOVA
Modelová administratívna budova je situovaná v Bratislave, Slovenskej Republike. Ide o nízkopodlažnú
administratívnu budovu s troma nadzemnými podlažiami obdĺžnikovitého tvaru (Obr. 1). S pôdorysnými
rozmermi v pozdĺžnom smere 30,8m, v priečnom smere 20,8m a s obostavaným objemom V =4660m3.
Na prvom podlaží sa nachádza recepcia a skladové priestory. Nadzemné podlažia sú primárne určené ako
kancelárske priestory. Najväčšie obalové plochy budovy sú orientovane na sever a na juh. Všetky vonkajšie
obalové konštrukcie spĺňali normové požiadavky podľa STN 73 0540-2 [5].

3 PARAMETRICKÁ ANALÝZA
Parametrická analýza vplyvu konštrukčných prvkov budovy na spotrebu energie na chladenie sa uskutočnila
na modelovej administratívnej budove (Obr. 1) prostredníctvom dynamického simulačného programu
Grafisoft EcoDesigner STAR, ktorý je rozšírením programu ArchiCAD v ktorom bol vytvorený 3D model
budovy. EcoDesigner STAR [6] spracováva tepelné zóny na výpočet energetickej bilancie budovy. Zóny
v ArchiCADe sú rozdelené do skupín podľa orientácie k svetovým stranám, osadenia a funkcie zóny, ktoré
sú dôležité pre presnú simuláciu (Obr. 2).

V priatej geometrickej koncepcii objektu sa analyzoval vplyv konštrukčných prvkov budovy na znižovanie
potreby tepla na chladenie.

Vplyv zvyšovania tepelno-technických vlastností konštrukcií
V posledných rokoch sa kladie dôraz na energetickú hospodárnosť budov, čo vyústilo k zvýšeniu nárokov
na stavebné materiály, najmä zlepšovanie ich tepelnoizolačných vlastností. Na základe skúseností z vy-
spelých krajín môžeme konštatovať, že zlepšovanie tepelnoizolačných vlastnosti stavebných konštrukcií
má za následok zníženie potreby tepla na vykurovanie v zimnom období. V letnom období zvyšovanie
tepelnoizolačných vlastností spôsobuje nárast potreby tepla na chladenie (Obr. 3), tento problém sa týka
najme budov s trvale upravovanou vnútornou klímou.

Transparentné konštrukcie
Vhodná kombinácia orientácie a veľkosti transparentných prvkov budovy má dôležitý vplyv na spotrebu
energie na chladenie. Mazria [7] definuje najlepšiu orientáciu pre transparentné konštrukčné prvky budovy
ako takú, ktorá prijíma maximálne množstvo slnečného žiarenia v zime a minimálne množstvo v lete.
Orientácia budovy na svetové strany je významným vstupom pri výpočte energetickej spotreby budovy.
Pri analýze potreby tepla na chladenie bola budova orientovaná tak aby najväčšia obalová plocha bola
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orientovaná na juh.
Pomer transparentných časti k netransparentným častiam budovy (WWR - window to wall area ratio)

má významný vplyv na spotrebu energie na vykurovanie a chladenie. Zvýšenie vnútorných slnečných
ziskov sa lineárne zvyšuje s rastúcim pomerom transparentných častí k netransparentným častiam budovy,
taktiež sa zvýši výmena tepla. To je spôsobené rozdielnym súčiniteľom prestupu tepla, ktorý je pri oknách
vyšší ako pri stenách [8].

Pri analýze vplyvu transparentných častí k netransparentným častiam budovy sa menil pomer častí od
14 % do 22 %, kde analýza ukazuje, že pomer transparentných časti k netransparentným častiam budovy
má významný vplyv na potrebu energie na chladenie (Obr. 4). Zvýšenie pomeru transparentných časti
k netransparentným častiam budovy zvyšuje potrebu energie na chladenie.

Tienenie
Tieniaca technika čiastočne alebo úplne zabraňuje slnečnému žiareniu prestupu do vnútorného prostredia
objektu. Tieniaca technika je v podstate druhým prepojením medzi denným osvetlením a vnútorným
priestorom budovy.

Pri analýze tienenia sa uvažoval s dvoma variantami. V prvej analýze sa uvažoval s okolitou zástavbou,
kde sa uvažovalo s umiestnením budovy bez okolitej zástavby a až do mestskej zástavby. Na (Obr 5) je
vidno že z rastúcou okolitou zástavbou klesá spotreba na chladenie v budove ale narastá spotreba tepla
na vykurovanie.

V druhej analýze (Obr. 6) sa porovnával vplyv tieniacich prvkov (lamely. Žalúzie a screenové clony)
na potrebu tepla na chladenie. Kde sa porovnávali jednotlivé exteriérové tieniace prvky a ich účinnosť
na chladenie. Pri správnom návrhu tieniacich prvkov je možne zredukovať potrebu tepla na chladenie
až o 60%. Tieniace prvky, ktoré sa líšia podľa orientácie sú ďalšími opatreniami na zníženie energie na
chladenie.

V obidvoch prípadoch pokles energie na chladenie je spôsobený najme redukciou solárnych ziskov cez
transparentné konštrukcie budovy. Správny návrh riešenia tienia budovy musí byť vždy realizovaný pri
návrhu budovy aj s koncepciou denného osvetlenia. Pri nesprávnom návrhu budovy narastá vnútorná
záťaž spôsobená umelým osvetlením.

4 ZÁVER
Chladenie vnútorného prostredia je relatívne nový a rýchlo rastúci problém v Európe. Jeho nárast je
zapríčinený hlavne zvyšujúcimi sa nároky na vnútorný komfort ľudí, zvýšením vnútornej záťaže budov,
zvyšovaním priemernej ročnej teploty. Energetické požiadavky na zníženie energie na chladenie môže byť
znateľne zredukované rôznymi konštrukčnými alebo technologickými opatreniami. Jednou z možností je
správny návrh budovy. Cieľom článku bola analýzu konštrukčných prvkov budovy na spotrebu energie
na chladenie. Z výsledkov nám vyplýva že pri neustálom zvyšovaní tepelnoizolačných vlastností budov
nám bude narastať potreba tepla na chladenie v klimatizovaných budovách. Redukciu potreby tepla na
chladenie je možné dosiahnuť redukciou solárnych ziskov cez otvorové konštrukcie. Výber rôznych stratégii
chladenia a materiálov, už pri návrhu budovy, aby sa vytvoril energetický koncept pre danú lokalitu
a súčasne vytvoril energeticky efektívny dizajn budovy. Treba poznamenať, že koncept vhodný pre jedno
miesto nemusí byť vhodný pre iný, ak sú klimatické podmienky odlišné. Preto by sa mala uskutočniť
integrovaná analýza s cieľom zohľadniť vzájomné pôsobenie medzi rôznymi parametrami a dosiahnuť
optimálne výsledky.
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Obrázky

Obr. 1 Pôdorys a rez modelovej administratívnej budovy.
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Obr. 2 Energetický model tepelných zón vytvorený v programe ArchiCAD.

Obr. 3 Vplyv tepelnoizolačných vlastností na vykurovanie a chladenie.

Obr. 4 Pomer transparentných častí k netransparentným častiam budovy.

Obr. 5 Vplyv okolitej zástavby na potrebu tepla na chladenie a vykurovanie.
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Obr. 6 Vplyv tieniacich prvkov na potrebu tepla na chladenie.
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KVALITA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ
KANCELÁŘSKÉHO PROSTORU

QUALITY OF THE INDOOR ENVIRONMENT OF THE OFFICE
SPACE

Jakub Král*,1

Abstrakt
Tento článek popisuje měření a problematiku kvality vnitřního prostřední. Navazuje na problematiku
syndromu nezdravých budov, který je v dnešním stavebnictví a při dnešním způsobu života velmi aktuální.
Měření bylo provedeno v kancelářském prostoru v zimním a letním období. V rámci měření byly v prostoru
snímány hodnoty: vnitřní teplota, relativní vlhkost a hodnota CO

2

. Zejména hodnota oxidu uhličitého
CO

2

je ukazatelem kvality vnitřního prostředí. Jedná se o látku jejíž koncentrace indikuje přítomnost
ostatních kontaminantů. Měření byla následně vyhodnocena a byla porovnána s normovými hodnotami.

Klíčová slova
Kvalita vnitřního prostředí, CO

2

, kancelář, syndrom nezdravých budov, teplota, relativní vlhkost

Abstract
This paper studies the measurement and the issue of quality of indoor environment in the office. It
continues to the issue of sick building syndrome which is up to date one in civil engineering nowadays. The
measurements were carried out in the office space in winter and summer time. Within the measuring there
were logged these quantities: indoor temperature, relative humidity and value of CO

2

. Especially the value
of CO

2

is the indicator of the quality of the indoor environment. It is a substance whose concentration
indicates the presence of other polluters. Then the logged data were evaluated and compared to standard
values.

Keywords
Quality of the Indoor Environment, CO

2

, Office, Sick Building Syndrome, temperature, relative humidity

*Jakub.Kral@vut.cz
1Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká Republika
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1 ÚVOD
Vlastnosti a kvalita vnitřního prostředí v budovách má výrazný vliv na spokojenost, výkonnost i zdraví
lidí. Požadavky na optimální hodnoty vnitřního mikroklima jsou odvozeny z fyziologicky optimálních
a přípustných klimatických podmínek vhodných pro pobyt lidí v budovách [2]. V dnešní době tráví lidé
v budovách stále více času. V obytných a pobytových prostorech, na pracovištích, ve školách a obchodech
tráví většina lidí denně 18 i více hodin a tento trend spíše stoupá. Dlouhodobý pobyt v nevhodných
uzavřených prostorech však může způsobit vážné zdravotní těžkosti. Tento jev se nazývá Sick Building
Syndrom, česky Syndrom nezdravých budov. Příčiny problémů spočívají v nekvalitním a nevhodném
prostředí uvnitř takových budov. Toto prostředí nazýváme vnitřní mikroklima budov.

Látky, které ovlivňují vnitřní prostředí mohou mít energetický (záření, chlad, teplo, hluk) nebo látkový
charakter (plyny, aerosoly, prach, odéry). Harmonické a zdravé vnitřní mikroklima v budově je základem
pro fyzickou a duševní pohodu. Teplota kolem 20 °C a vlhkost v rozmezí 45 - 55% jsou považovány, při
běžné činnosti, za optimální pro zdraví člověka.

Syndrom nezdravých budov
Syndromem nezdravých budov dle Světové zdravotnické organizace (WHO) trpí stále vzrůstající procento
populace. Zatímco dle zprávy z roku 1984 trpělo tímto syndromem v USA a evropských zemích přes
30% obyvatel, ve zprávě z roku 2002 už WHO udává nový počet postižených lidí a to 60%, po roce
2014 hodnoty stoupají již k 85% [3]. Česká republika není v tomto směru výjimkou. Příčiny nemocných
budov jsou často chyby v topení, větrání a klimatizačních systémech. Další příčiny jsou kontaminanty
z některých druhů stavebních materiálů, těkavé organické látky (VOC), plísně, nesprávná ventilace ozonu
(např. tiskárny), lehké průmyslové chemikálie, nedostatek denního osvětlení – slunečního svitu, nevhodné
umělé osvětlení, hluk, nízká koncentrace záporných (lehkých) iontů, mikrobiální kontaminace, umělé vůně,
radon, prašnost, atd.

Kvalita vzduchu uvnitř budov je závislá na: kvalitě venkovního ovzduší, objemu vzduchu připadajícího
na osobu v místnosti a jeho obměně, koncentraci škodlivin a kontaminantů. Zdroje kontaminantů: stavební
materiály, předměty vnitřního zařízení budov, obyvatelé a jejich metabolismus, aktivity provozované
v budově, včetně úklidu, čištění, údržby atd. [5]. SBS je charakterizován všeobecnými příznaky: celkovými
nespecifickými projevy (bolesti hlavy, únava, neschopnost se soustředit), respiračními projevy (dráždění
nosní sliznice, rýma, pocit ucpání nosu, zhoršení alergických obtíží, dráždění ke kašli, zastření hlasu apod.),
očními projevy (pocit suchosti, dráždění spojivek), kožními projevy (pocit suchosti a podráždění kůže,
alergické kožní projevy) [4].

2 MĚŘENÍ

Koncentrace kontaminantů
Pro tato měření je potřebná vybavená laboratoř. V praxi se proto při posuzování kvality vzduchu in
situ a účinnosti větrání pracuje nejčastěji s koncentrací oxidu uhličitého CO

2

ve vzduchu. Je to takzvaný
„marker“ neboli látka, která je snadno změřitelná a jejíž koncentrace indikuje přítomnost ostatních, obtížně
zjistitelných kontaminantů. Používá se jako ukazatel kvality vnitřního prostředí.

Oxid uhličitý (CO
2

) - vzniká při úplné oxidaci organických sloučenin, tedy při spalování a dýchání.
V pobytových prostorech jsou hlavním zdrojem především lidé.

Nejčastěji se koncentrace oxidu uhličitého vyjadřují v jednotkách ppm (parts per milion), někdy také
v mg/m3 nebo v procentech. Přepočet těchto jednotek je následující: 1000 ppm = 1800 mg/m3 = 0,1 %CO

2

ve vnitřním ovzduší [1], neboli 1CO
2

v m3 vnitřního vzduchu.
Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňo-

vaného venkovního vzduchu 25 m3/h na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 h-1 [6].
Hraniční koncentrace CO

2

– 1000 ppm – se dosáhne v místnosti velmi snadno. V takovém okamžiku
je nutné větrat. Tato hranice se nazývá Pettenkoferovo kritérium a používá se již více než 100 let [7].
Nad koncentrací 1000 ppm se už určité části lidí může vzduch zdát „těžký“ a vydýchaný. Dle vyhlášky
č. 20/2012 Sb. je limitní hodnota koncentrace CO

2

ve vnitřním vzduchu pobytových prostor 1500 ppm [6]
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(což je požadavek značně změkčený, původní limit byl 1000 ppm)viz (Obr. 1). Je to jediný předpis, kde je
CO

2

označen jako základní škodlivina. Přestože není cítit, velmi podstatně se podílí se pocitu pohody,
únavě, nesoustředěnosti i zdravotních potížích [8].

Měřící zařízení
Měření kvality vzduchu bylo prováděno měřičem kvality vzduchu CDL 210. Funguje na principu NDIR,
k měření CO

2

využívá závislosti útlumu infračerveného záření v závislosti na koncentraci CO
2

ve vzduchu
viz (Obr. 2).

Rozlišení čidla je 1 ppm. Zařízení měřilo následující hodnoty: koncentrace CO
2

obsaženého ve vzduchu
(ppm), relativní vlhkost vzduchu (%), teplotu vzduchu (°C), čas a datum.

Měřený prostor
Měření probíhalo v místnosti brněnské projekční kanceláře. Měření bylo prováděno ve dvou cyklech,
v letním a zimním období. Kancelář je okny orientovaná na severovýchod, k místní rušné silnici vzdálené
12 m.

Místnost, viz (Obr. 3), je průchozí dvěma dveřmi. Přestože se jedná o novostavbu, tak je v místnosti
nedostatek přirozeného světla. Okenní otvory mají celkovou hrubou plochu 2,7m2, při podlahové ploše
místnosti 40 m2 a hloubce místnosti 7,1m.

Celkově byla v rámci měření osazena 4 čidla. Čidla byla osazena v různých výškových úrovních a různých
půdorysných umístěních. V měřené místnosti se obvykle vyskytuje 5 osob, 2 ženy a 3 muži. Místnost je
průchozí. Lidé se zde vyskytují převážně v čase 7:00 - 17:00.

• Celkový objem prostoru 128m3

• Velikost okenního otvoru 1,95× 0,73 m, plastová dvojskla

• Ventilační spára 0,060 m

• Objem vzduchu na osobu 25,6 m3/osoba

Letní měření
• Začátek měření 18. 07. 2016 (pondělí) 07:00

• Konec měření 22. 07. 2016 (pátek) 15:00

• Frekvence měření 1 hodnota / 5 minut

• Celkem naměřených hodnot 1250

Zimní měření
• Začátek měření 11. 01. 2017 (středa) 07:00

• Konec měření 20. 01. 2017 (pátek) 16:00

• Frekvence měření 1 hodnota / 5 minut

• Celkem naměřených hodnot 2700

3 VÝSLEDKY

Letní měření
Měření v letním období probíhalo při stále slunečném počasí, za neužívání klimatizace. Z toho důvodu
byla okna během pracovní doby permanentně otevřená. Naměřená koncentrace CO

2

v místnosti se tak
pohybovala v ideální hladině, a to do 700 ppm viz (Obr. 4) a (Obr. 5).
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Zimní měření
Měření v zimním období probíhalo při vnějších teplotách pohybujících se často pod bodem mrazu. To má
za důsledek klasický jev, kdy uživatelé místností nevětrají nebo větrají nedostatečně. Koncentrace CO

2

daná vyhláškou byla značně překročena viz (Obr. 6), (Obr. 7) a (Obr. 8).
Během měření bylo zaznamenávána frekvence větrání, jeho délka a druh (ventilace, otevření křídla).
Průměrné množství produkovaného oxidu uhličitého dospělým člověkem v klidu je 19L/h [1]. Při

uvažování pěti osob v prostoru vychází produkované množství CO
2

: 5 · 19 = 95L/h, resp. 855L CO
2

během pracovní doby.
V pracovní dobu byla dosahována průměrná hodnota CO

2

1908 ppm, ve špičkách až kolem 3000 ppm,
tzn. 3,0 L CO

2

v m3 vnitřního vzduchu. V daný okamžik vnitřní vzduch v měřeném prostoru obsahoval
3,0 · 128 = 384 L CO

2

místo optimálních 128 L CO
2

či vyhláškou daných 192 L CO
2

.
Ke splnění optimální koncentrace CO

2

ve vzduchu by muselo dojít minimálně k 6,7 násobku výměny
vnitřního vzduchu během pracovní doby (0,7 h-1), k dosažení koncentrace CO

2

dle vyhlášky pak 4,5
násobku výměny vzduchu (0,5 h-1).

Průměrný počet větrání v místnosti činil pouze 3,3 větrání denně, průměrná doba větrání otevřením
ventilace činila 17 minut, průměrná doba větrání otevřením křídla pak 6 minut.

Při velikosti otvoru a době větrání, dojde dle vzorce

V = µb
2

3

s
2g⇢

e

⇢
i

h3(⇢
e

� ⇢
i

)

( 3
p
⇢
i

+ 3
p
⇢
e

)3
(1)

k výměně přibližně 230 m3 vzduchu během pracovní doby, tedy 1,8 násobku výměny vzduchu v místnosti
během celé pracovní doby (0,2 h-1). Výměna vzduchu byla 3,7 násobně nižší než by bylo optimální a 2,5
násobně nižší než požaduje vyhláška. Je nutno zdůraznit skutečnost, že přihlížíme pouze ke kontaminaci
vnitřního vzduchu způsobenou uživateli během pracovní doby, kterou je potřeba větráním odvést. Avšak
průměrná ranní hodnota CO

2

, od úterý do pátku, činila 1300 ppm, optimální hladinu koncentrace CO
2

tak již byla překročena a hraniční hodnota stanovena vyhláškou byla ranní počáteční hodnotě blízká.
Tato skutečnost ukazuje na fakt, že obvodový plášť budovy, vč. otvorových výplní a připojovacích spár, je
velmi těsný. Větrání infiltrací je velmi nízké. Tato skutečnost je pro stavbu jako takovou velmi správná,
při nedostatečném větrání uživatelů a neužití nuceného větrání, je to však vlastnost budovy, která snížení
koncentrace CO

2

nepomáhá. Během 62 hodin nepřítomnosti uživatelů v místnosti nastal pokles o 1504 ppm
na naměřené minimum 705 ppm, pozvolný pokles činil průměrně 24 ppm za hodinu. Hodnoty blízké hladině
700 ppm, i nižší, by měly být však každodenními ranními hodnotami v místnosti.

Další měřené veličiny – relativní vlhkost a teplota, ukazují na velký odklon od uvažovaných výpočtových
hodnot dle normy ČSN730540 viz (Obr. 8). Přirozená relativní vlhkost se v zimním období dá očekávat
nižší, jedná se však o skutečnost, která přispívá ke zmíněnému syndromu nezdravých budov – mj. suchým
vzduchem, zvýšenou prašností a v důsledku toho například vysycháním sliznic. Pro uživatele není vhodný
ani přetápěný vnitřní prostor.

Během měření byla potvrzena skutečnost, že při dnešním užívání většiny pobytových a obytných prostor
jsou vnitřní okrajové tepelně - vlhkostní podmínky, stanovené uživatelem prostoru, působící na stavební
konstrukci, výrazně odlišné od uvažovaných normových okrajových podmínek. Odlišné teplotně-vlhkostní
podmínky mají také vliv na chování stavební konstrukce nejen v kritických detailech. Tyto detaily bývají
však obvykle posuzovány na normové, zcela jiné, hodnoty.

4 ZÁVĚR
Při dnešní těsnosti obvodových plášťů budov, neužití nuceného větrání a nízké frekvenci větrání uživatelů
je překročení hodnoty koncentrace CO

2

, stanovené vyhláškou, velmi snadné a jedná se o častý jev snižující
kvalitu vnitřního zdravého mikroklimatu budov. Z měření probíhajících v různá roční období se potvrdilo,
že kritickým obdobím pro vnitřní prostředí z hlediska kvality vnitřního vzduchu v důsledku větrání,
a dalších jevů na větrání vázaných, je zejména zimní a přechodné období. Téměř během celé pracovní doby
byla překročena hodnota CO

2

1500 ppm stanovená vyhláškou č. 20/2012 Sb. jako maximální přípustná, ve
špičkách až více než dvojnásobně. Nesmí se opomenout skutečnost letního období při využití klimatizace,
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která s sebou nese, mimo sníženou frekvenci větrání, také další úskalí, způsobující nekvalitní vnitřní
prostředí. Všeobecně se dá říci, že většina uživatelů není zvyklá pravidelně a dostatečně větrat, zvláště
při nižších venkovních teplotách. Ve společnosti chybí povědomí o syndromu nezdravých budov. Jev je
typický napříč všemi stavbami různého využití. Zpracováním hodnot z jednotlivých měřících zařízení je
zřejmé, že koncentrace CO

2

se v návaznosti na půdorysnou a výškovou polohu výrazně nemění a rozložení
koncentrace je za určitých podmínek rovnoměrné.

Poděkování
Článek byl vytvořen v rámci řešení projektu č. LO1408 ”AdMaS UP - Pokročilé stavební materiály,
konstrukce a technologie” podporovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové
podpory programu „Národní program udržitelnosti I” a v rámci projektu FAST-S-17-4768 - Studium
vázaného šíření tepla, vzduchu a vlhkosti vícevrstvými konstrukcemi se vzduchovými netěsnostmi.
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Obrázky

Obr. 1 Stupnice kvality vzduchu dle koncentrace CO
2

[8].

Obr. 2 Princip metody NDIR.
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Obr. 3 Dotčená místnost, v níž probíhalo měření.

Obr. 4 Maximální hodnoty měření dosažené v letním období.
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Obr. 5 Graf s naměřenými hodnotami dosaženými v letním období.

Obr. 6 Maximální hodnoty měření dosažené v zimním období.

Obr. 7 Graf s naměřenými hodnotami dosaženými v zimním období.
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Obr. 8 Graf s naměřenými hodnotami pracovního týdne dosaženými v zimním období.
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Projekt e4 představuje řešení společnosti 
Wienerberger pro bydlení v domech s kera-
mickou obálkou po roce 2020. e4 není jen 
návodem ke stavbě, je systémovým řešením 
pro moderní bydlení, jehož základem je vy-
užití synergie při spojení cihelného systému 
Porotherm, pálené střešní krytiny Tondach 
a lícového zdiva Terca.

www.e4dum.cz

e4 cihlový dům.
Bydlení budoucnosti.

Řešení pro cihelné zdivo

Čtyři pilíře pro jedinečný domov podle e4:

Energie
Dům postavený dle konceptu e4 je energeticky efektivní. Použitím 
ucelených systému Porotherm a Tondach je docíleno snížení nákladů 
na energie a emise CO2. Tradiční keramická konstrukce efektivně využívá akumulaci tepla pro udržení tepla 
v zimě nebo chladu v létě. Samozřejmostí je splnění náročných nároků pasivních domů nebo domů s téměř 
nulovou spotřebou energie.  

Ekonomika
Investice do domu e4 přináší hodnotu za peníze. Poměr pořizovací ceny a užitné hodnoty je pro investora 
velmi výhodný a dosažitelný. Dům e4 má vysokou životnost, minimální náklady na údržbu a provoz.

Ekologie
Dům postavený dle konceptu e4 je ekologický. Keramické stavební materiály jsou přírodní, získávané 
šetrným způsobem v daném regionu. Kritéria konceptu e4 kladou důraz na snižování spotřeby vody, 
energií a emisí CO2. 

Emoce
Dům postavený dle konceptu e4 je estetický a zdravý. Keramické materiály 
jsou zdraví neškodné výrobky. Respektují individualitu každého stavitele. 





povodí moravy, s.p.

Povodí Moravy, s.p. ● Dřevařská 11, 602 00 BRNO ● tel.: + 420 541 637 111 ● e-mail: info@pmo.cz ● www.pmo.cz

Povodí Moravy, s.p. zajišťuje správu, provoz a údržbu vodních toků a vodohospodářských objektů 
v povodí Moravy. Na území o rozloze 21 132 km2 spravuje celkem:

  10 820 km vodních toků (z toho 3 754 km významných vodních toků)• 
  1 082 km ochranných hrází• 
  29 významných vodních nádrží• 
  133 malých vodních nádrží• 
  174 jezů a 96 stupňů• 
  13 plavebních komor• 
  15 malých vodních elektráren• 

Správa povodí je rozdělena mezi tři závody se sídly v Náměšti nad Oslavou, Olomouci a Uherském 
Hradišti. Celkem podnik působí na území 7 krajů a 67 obcí s rozšířenou působností. 

Pečujeme o vodní zdroje –
– chráníme naši budoucnost

Spolupracuje na mezinárodních projektech   
Přírodě blízká protipovodňová opatření v soutokové oblasti Moravy a Dyje

Realizuje protipovodňová opatření 
Upravené koryto řeky Moravy v Olomouci

Spravuje vodní cesty

Baťův kanál

Provádí speciální geodetickou činnost

Provozuje komerční rybolov

rybarstvi.pmo.cz Pořádá konference s mezinárodní účastí 
Konference Vodní nádrže

Disponuje akreditovanou vodohospodářskou  
laboratoří

Vybavuje jezy bezpečnostními 

prvky a varovnými cedulemi





Výhradně česká vodárenská firma zásobuje pitnou vodou a čistí vodu
odpadní pro více než půl milionu obyvatel už 25 let. Vodu dodáváme do 700
obcí v okresech Blansko, Brno-venkov, Jihlava, Třebíč, Znojmo a Žďár nad
Sázavou. Zajišťujeme provoz 150 čistíren odpadních vod a 85 úpraven vody.
K zákazníkům voda přitéká vodovodní sítí dlouhou více než 5 000 kilometrů.
Délka provozované kanalizační sítě odvádějící odpadní vody je asi 3 000
kilometrů.
Vlastníky VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., jsou prostřednictvím
Svazu VKMO s.r.o. pouze města a obce nebo jejich svazky. Veškerý zisk tak
zůstává v tuzemsku a je využit na obnovu vodohospodářské infrastruktury.

• Komplexní provozování vodovodů a kanalizací
• Vodohospodářské laboratoře
• Projekční a inženýrskou činnost, stavební dozory
• Stavebně montážní činnost
• Prodej vodohospodářského materiálu
• Monitoring průmyslovou kamerou
• Čištění kanalizací, septiků, přípojek a další činnosti

www.vodarenska.cz

Zajišťujeme



VÝZNAMNÝ DODAVATEL
V OBORU DOPRAVNÍHO
A POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

ŽPSV a.s.
Třebízského 207 | 687 24 Uherský Ostroh | Tel.: 572 419 311 | Fax: 572 419 308 
INFO: 800 138 736 | e-mail: info@zpsv.cz | www.zpsv.cz



PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
pro dopravní a inženýrské stavby

Kabátníkova 216/5, 602 00 BRNO
tel.: +420 549 123 411, fax: +420 549 123 456
e-mail: hbh@hbh.cz, web: www.hbh.cz

 projektování pozemních komunikací
 stavební dozor
 inženýrská činnost
 environmentální služby

- posuzování vlivů staveb na životní  
  prostředí
- hlukové a rozptylové studie
- migrační studie
- ekologický dozor
- biologické průzkumy a hodnocení
- posuzování vlivů na soustavu
  Natura 2000
- posuzování vlivů na krajinný ráz
- monitoringy bioty a dalších 
  složek ŽP

 bezpečnostní inspekce a bezpeč-
nostní audity

 dopravní průzkumy, modely 
dopravního zatížení

 vizualizace staveb
 letecké práce pomocí UAV (dron)

D1 stavba 0133

R35 stavba 3508

D1 (D47) stavba 4704

D55 stavba 5507

Vybrané stavby projektované projektovou 
kanceláří HBH Projekt spol. s r. o.



Ytong nabízí spolehlivé řešení od podlahy  
až po střechu od jednoho dodavatele

SNADNÉ ŘEŠENÍ  
PRO KAŽDÝ PROJEKT
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20. ODBORNÁ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA
20th INTERNATIONAL CONFERENCE OF DOCTORAL STUDENTS

HLAVNÍ POŘADATEL KONFERENCE

HLAVNÍ PARTNEŘI KONFERENCE


