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*
1

Vážení účastníci konference JUNIORSTAV,
vážení hosté,
jsem velmi rád, že Vás mohu přivítat na již 21. ročníku této konference studentů doktorských studijních programů,
která se koná v roce, kdy Fakulta stavební VUT v Brně oslaví již 120. výročí svého založení. Konference
JUNIORSTAV je tak první akcí, kterou v tomto roce Fakulta stavební, při příležitosti tohoto výročí, pořádá.
Význam konference je možné vidět ve dvou rovinách. Tou první je samozřejmě prezentace výsledků výzkumu
získaných v rámci doktorského studia. Tou druhou, neméně důležitou, je navázání vzájemných kontaktů
jednotlivých účastníků konference a vyústění těchto kontaktů v následnou spolupráci v oblasti vědy a výzkumu.
Budu rád, pokud takto navázaných kontaktů bude co nejvíce, budou dlouhodobé a vyústí ve společné výstupy.
Chtěl bych také poděkovat organizátorům za úsilí, které přípravě a realizaci této konference dlouhodobě věnují.
Přeji Vám, aby se konference vydařila, a to jak po odborné, tak i společenské stránce. Budu rád, pokud budete
s pobytem na Fakultě stavební VUT v Brně spokojeni, a pokud se budete na naši fakultu v budoucnu vracet.
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*
1

Vážení účastníci, milí kolegové.
Je mi ctí, že Vás mohu přivítat na již 21. ročníku odborné konference doktorského studia Juniorstav. Tato
konference má na Fakultě stavební Vysokého učení technického dlouholetou tradici a pro organizátory je velkou
zodpovědností naplnit původní myšlenku konference, jako první konference, na které se mohou doktorandi naučit
prezentovat svou odbornou a vědeckou práci, a přitom posouvat konferenci směrem k vyššímu hodnocení či
možnosti zařazení do světových databází odborných publikací.
Je to úkol o to těžší, že členy organizačního týmu nejsou žádní profesionálové, ale studenti doktorského studia,
jako jste Vy. Studenti, kteří s pořádáním obdobného typu události nemají žádné zkušenosti, a kteří kromě velkého
množství času vkládají do organizace konference zejména své nadšení.
Mám velkou radost, že se letos zase sešlo množství velmi kvalitních článků z širšího portfolia oborů ve
stavebnictví, a to od autorů nejen z České republiky, ale i zahraničí. Mám také radost z toho, že se autoři mohou
opět setkat a vyslechnout si odlišné pohledy na zkoumanou problematiku, že se mohou znovu shledat s kolegy, se
kterými např. diskutovali při minulém ročníku, a diskuzi posunout dále.
Dále mne velmi těší, že se podařilo navázat na v minulém ročníku úspěšné novinky, jako je posterová sekce,
exkurze a zejména možnost publikace oceněných článků v odborných časopisech, které s konferencí při minulém
ročníku navázaly spolupráci.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na přípravě konference podíleli. Nejen sponzorům, bez kterých by se
konference nemohla uskutečnit, ale i všem odborným a organizačním garantům jednotlivých sekcí. Velký dík patří
organizačnímu týmu z Ústavu pozemního stavitelství a Ústavu stavební ekonomiky a řízení. V neposlední řadě
bych ráda poděkovala recenzentům, kteří letos poprvé na sebe vzali nelehký úkol provedení více než 110 recenzí,
které ochotně zpracovali v krátkém termínu ve svém volném čase.
Vám, kolegům, bych ráda popřála příjemný zážitek, vydařené prezentace a podnětné otázky v diskuzi, které Váš
výzkum posunou dál. Přeji Vám, abyste nalezli novou, ještě větší inspiraci pro další vědeckou práci, abyste
navázali nová přátelství a konferenci si prostě užili.
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Abstrakt
Cílem lokálních přírodě blízkých opatření, tykajících se hospodaření s dešťovou vodou, je zachování přírodního
charakteru bilance vody v území. V husté zástavbě měst množství volných vodopropustných ploch v úrovni terénu
je omezeno, proto v souladu s principy udržitelnosti musejí být zohledněny další způsoby snížení množství odtoku
srážkových vod do kanalizační sítě, například použiti zelených střech. V dnešní době jsou kromě zelených střech
známy také modré střechy s jejich různými způsoby zachycení srážkové vody a hnědé střechy s vrstvou substrátu
bez speciálně vysazené vegetace. V příspěvku jsou popsány výše uvedené tři typy střech, včetně jejich vlastností
a skladeb, základní literární rešerše, a také možnosti návrhu a využití v intravilánu.
Klíčová slova
Retenční střecha, zelená střecha, modrá střecha, hnědá střecha, srážková voda
Abstract
The aim of the natural water retention measures is to preserve the natural character of the water balance in the
area. In the dense urban areas, the amount of free permeable surfaces at the ground level is limited, and therefore,
according to the principles of sustainability, other ways of reducing the amount of rainwater runoff into the sewer
network, for example using green roofs, should be considered. Nowadays, in addition to green roofs, also blue
roofs with their different rainwater capturing methods and brown roofs with a substrate layer without pre-planted
vegetation are known. The article describes these three types of roofs, including their properties and assemblies,
basic literary research, as well as possibilities of the design and use in the built-up area.
Key words
Retention roof, green roof, brown roof, blue roof, rainwater

1 ÚVOD
Problematika hospodaření s dešťovou vodou (HDV) je v poslední době velmi aktuální. V důsledku neustálého
růstu měst, a tím pádem zvýšení podílu pevných nepropustných ploch, které nemůžou zajistit přirozený však
dešťové vody, dochází ke vzniku nadměrného množství povrchového srážkového odtoku. Konvenční centrální
způsob zacházeni s dešťovou vodou je často představen jednotným kanalizačním systémem, který v období
přívalových dešťů je přetížen a existuje riziko znečištění vodních zdrojů [1]. Moderní přístup HDV se směruje
k decentralizovanému systému, tedy vsakování dopadající na povrch dešťové vody v místě vzniku. Přírodě blízké
HDV [2], zahrnuje velké množství opatření, mezi nimiž patří také zelené střechy.

2 CÍLE A METODIKA
Cílem práce je vytvoření přehledu existujících v současné době retenčních střech, a to kromě zelených také
hnědých a modrých, a následné porovnání s ohledem na vhodnost jejich instalace při různých požadavkách nebo
za určitých podmínek. Důraz je kladen na možnost volby alternativy zeleným střechám tam, kde jejich použití
není účelné, například z hlediska požadavků na vzhled, nebo ekonomicky nevýhodné. Také by práce měla doplnit
zatím téměř zcela chybějící v ČR informace v oblasti modrých střech a shromáždit základní údaje a zdroje
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k dalšímu studiu tohoto tématu. Shromáždění těchto podkladů bylo provedeno na základě rešerše existující
odborné literatury a komerčních článků a produktů pro retenční střechy na trhu.

3 ZELENÉ STŘECHY
Zelené střechy jsou vícevrstvé systémy, které pokrývají střechu budovy vegetací [2].

Literatura a příklady z praxe
Zelené střechy jsou široce známým přírodě blízkým opatřením a je dostupné velké množství literatury na toto
téma. Mezi nejvíc uznanými příručkami pro návrh patří příručka německé organizace FLL
(Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau) [3], která se zabývala zelenými střechami od
70. let 20. století a v Evropě současně s místními normami je zdrojem informace o návrhu zelených střech.
Pro širokou veřejnost je určena kniha Zelené střechy [4], která obsahuje historie, doporučeni, návody a příklady
pro výstavbu zelených střech. Na rozdíl od FLL řeší především ozelenění střech bez ohledu na odtokové faktory.
V odborných článcích z USA je často citována kniha Green Roof Ecosystems [5]. V knize je zelena střecha
definována jako ekosystém, a popsána biodiverzita, energie a teplota, vodní procesy, substrát a jeho obsah, vliv
různých podmínek na chováni tohoto ekosystému. Kniha Living Roofs in Integrated Urban Water Systems [1]
posuzuje roli zelených střech v hospodaření s dešťovými vodami.
V ČR Svazem pro zakládaní a údržbu zeleně byly v roce 2016 vydány Standardy pro navrhováni, provádění
a údržba vegetačních souvrství zelených střech [6], které obsahují základní funkce, rozdělení, přehled jednotlivých
vrstev zelených střech a požadavky na jejich návrh, a také uvádí normy, platné v ČR.
Kromě toho zeleným střechám je celosvětově věnováno velké množství odborných článku.

Funkce
Dnes zelené střechy zajišťují celou řádu funkcí: regulace vnitřní teploty vzduchu, regulace vlhkosti v okolí střechy,
ochrana souvrství střechy, zejména hydroizolační vrstvy před slunečním zářením, zlepšení kvality vzduchu v okolí
díky spotřebě rostlinami kysličníku uhličitého a produkci kyslíku, sociální, kulturní a ekonomický účinek, retence.

Typologie
Dle FLL se zelené střechy dělí na tři typy:
• extenzivní – jedno nebo vícevrstvá konstrukce s tloušťkou substrátu 50-100 mm, na které jsou vysazeny
převážně suchomilné rostliny a rozchodníky, bez zavlažování (nebo se zavlažováním pouze v době
založení vegetace) a nepochozí. Cílem je vytvořit odolný systém pro retence srážkové vody při nízkých
nákladech na údržbu.
• intenzivní – vícevrstvý systém se substrátem mocným nejméně 200 mm s možností vytvářet výraznější
povrch střechy. Na intenzivní střeše se vyskytuje celá řada rostlin, včetně kvetoucích a víceletých. Střecha
vyžaduje pravidelnou údržbu a zavlažování a je synonymem „střešní zahrady“.
• polointenzivní – zahrnuje vlastnosti extenzivních a intenzivních střech.
Tloušťky jednotlivých vrstev jsou závislé na typu střechy. Roční retence činí 50 % u extenzivních střech až 80 %
u intenzivních [7].

Skladba
Typická zelená střecha obsahuje následující vrstvy: tepelně izolační vrstva a hydroizolační vrstva jako
u klasických plochých střech; kořenovzdorná vrstva (alternativou je hydroizolace odolná prorůstání kořínků);
ochranná vrstva hydroizolace; hydroakumulační (retenční) vrstva (pouze u některých střech); drenážní vrstva;
filtrační vrstva; vegetační vrstva; vegetace.
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4 HNĚDÉ A BIODIVERZNÍ STŘECHY
Hnědá střecha se často povazuje za nový typ zelené střechy kvůli podobě jejich skladeb a vlastností. Zásadním
rozdílem je však poměr biodiverzity, kterou každá z těchto střech zajišťuje. Povrch substrátu hnědé střechy je totiž
ponechán bez nebo téměř bez vegetace za účelem postupného přirozeného zasévání lokálními druhy rostlin.

Literatura a pilotní projekty
Hnědá a biodiverzní střecha jsou poměrně novými pojmy, a proto existuje velmi málo informačních zdrojů nebo
příkladů z praxe. Existují pilotní projekty biodiverzních střech, jako například střecha Londýnské školy
ekonomiky [8], hnědé střechy na vesnici Kirkjubøur na Farských ostrovech [9], a také střecha bývalé školní
budovy v Liverpoolu [10]. Také britská organizace Blackdown Horticultural Consultants Limited, zabývající se
zelenými a biodiverzními střechami, vydala v roce 2006 dokument se základními principy návrhu hnědých střech
[11].

Funkce
Hnědé střechy se navrhují jako soběstačné a nevyžadující náročnou údržbu systémy. Stejně jako zelené zmenšují
množství odtoku dešťové vody ze střechy, tvoří určitý vizuální efekt, díky vegetaci zlepšují kvalitu vzduchu
v okolí a přispívají ke zvýšeni tepelné stability v interiéru. Velmi důležitou funkcí hnědých střech je podpora
biodiverzity.

Typologie
Hnědé střechy se občas povazují za biodiverzní zelené střechy bez vegetace při instalaci. Hlavním cílem
biodiverzní střechy je vytvoření přirozeného prostředí pro život rostlin a živočichů, které může být v budoucnosti
ohroženo. Zásadní vlastností biodiverzní střechy je maximální imitace terénu, proto při její instalaci se používají
prvky jako vodní plochy, kmeny stromů, písek, kameny a proměnlivá tloušťka substrátu. Po seznámení
s dostupnou na toto téma literaturou je možné vyskytující pojmy objasnit následujícím způsobem:
• Hněda střecha – zelena střecha bez výsadby rostlin při instalaci;
• Biodiverzní střecha – hněda střecha / zelena střecha s lokálními druhy rostlin a přidanými prvky pro
podporu biodiverzity.

Obr. 1 Profil a skladba biodiverzní střechy [12].

Skladba
Souvrství hnědé střechy pod substrátem je podobné souvrství zelené střechy a obsahuje také tepelně izolační
a hydroizolační vrstvy jako u klasických plochých střech, kořenovzdornou vrstvu (alternativou je hydroizolace
odolná prorůstání kořínků), ochrannou vrstvu hydroizolace, hydroakumulační, drenážní a filtrační vrstvy. Po
instalaci hnědá střecha může být ponechána bez žádné vegetace a během času se samostatně zaseje přirozenými
pro danou lokalitu rostlinami, nebo je lokálně (a minimálně) zasévána směsí polních květin.
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5 MODRÉ STŘECHY
Stěrkové střechy v anglojazyčné literatuře vyskytující se pod názvem modré střechy (blue roofs) jsou systémy
řízeného odtoku ze střechy a jsou určeny k detenci, tj. dočasnému udrženi a pomalému vypouštění dešťové vody.
Jsou efektivní na střechách plochých nebo s mírným sklonem do 2 %.
Hlavni výhodou modrých střech je moznost snadné instalace tam, kde nejsou dostupné opatření pro snížení
množství srážkového odtoku v úrovni terénu. V porovnání se zelenými střechami často mají nižší cenu, zadržují
více vody nebo při zadržování stejného množství vody jako zelena střecha méně zatěžují nosnou konstrukci [13].
Nedostatky modrých střech spočívají v nutnosti pravidelné kontroly povrchu a zařízeni, male efektivnosti při
větších sklonech.

Literatura a pilotní projekty
Z důvodu, že modré střechy jsou poměrně novou technologií, většina informace byla čerpána z příruček pro
hospodaření s dešťovou vodou z USA, které už počítají s touto metodou zadrženi dešťové vody, a také komerčních
článků výrobců. Také jedna kapitola je věnována modrým střechám v knize Urban Storm Water Management [13]
a je v ní definována jako nová tendence v hospodaření s dešťovými vodami. Jsou popsány typy, výhody vůči
zeleným střechám a příklady z praxe.
První studie a použiti modrých střech je známo z USA. Největší iniciativy pochází z New Yorku
a Philadelphie. Oddělení vodárenství Philadelphie vydalo příručku [14] Stormwater Management Guidance
Manual, kapitola modré střechy obsahuje přehled výhod, nevýhod, popis, komponenty, standardy návrhu,
materiálové řešeni a údržbu. Newyorská příručka [15] Guidelines for the Design and Construction of Stormwater
Management Systems také definuje modré střechy jako jeden ze střešních systému pro hospodaření s dešťovou
vodou, největší pozornost je věnována návrhu střešních vpustí.
V Newyorském pilotním projektu výzkumu modrých střech v roce 2010 byl systém kontejnerů určen jako
nejvíc efektivní, jak z hlediska zadržovaní vody při špičkové intenzitě deště, tak i víc praktický díky moznosti
umisťovat jednotlivé kontejnery mezi zařízením na střeše. Přesné údaje o množství odtoku nebyly publikovány.
V Evropě se zatím podobné dokumenty téměř nevyskytují. V londýnské příručce CIRIA (London Construction
Industry Research and Information Association) modré střechy jsou součástí kapitoly zelené střechy jako jejích
odvětví.

Obr. 2 Newyorský pilotní projekt porovnání skladeb modrých střech: 1- rozděleni na 4 zóny, 2 - střešní
vpusť, 3 - kontrolní překážky, 4 - kontejnerový system [16].

Funkce
Hlavní funkcí modré střechy je zadržování dešťové vody. Modré střechy zadržují vodu buď dočasně s následujícím
vypouštěním do kanalizace (detence) nebo pro účely její použití v budově (např. splachování WC) a na pozemku
(zalévání trávníku). Zadržená voda může být také částečné vypařená. Na rozdíl od zelených střech často nejsou
esteticky výrazným prvkem, nepodporují biodiverzitu a nezlepšují kvalitu vzduchu nad povrchem, kromě případů
modrých zelených střech.

Typologie
Systémy modrých střech se dělí na aktivní (s použitím elektricity k řízenému sběru a použiti dešťové vody)
a pasivní, fungující na principu gravitace. Důležitou vlastností je, že odtok z modré střechy je řízeny a počet
speciálních vpustí a průtok je spočítán tak, aby odpovídal požadované intenzitě odtoku ze střechy v souladu
s principy SUDS (udržitelný městský drenážní systém).
Voda na strese může být sbírána na povrchu se štěrkovou balastní vrstvou nebo bez ní, ve speciálních
kontejnerech se štěrkem nebo ve speciálních retenčních plastových blocích s možností instalace nad nimi
vegetačního souvrství. Také střecha může být pochozí, neboť je možné instalovat na plastové bloky nebo primo
na hydroizolaci konstrukci terasy. Balastní střecha je nejjednodušším řešením modré střechy. Voda se zadržuje

36

1. Pozemní stavitelství a městské inženýrství

JUNIORSTAV 2019

v mezerách vrstvy štěrku a do určité míry i nad ní. Také se voda může sbírat na střeše přímo na hydroizolaci bez
balastní vrstvy. Při použití konstrukce terasy voda je sbírána pod ní. Podlaha je instalována na nastavitelných
podstavcích, díky kterým může být zajištěn normativní sklon střešní konstrukce pod povrchem terasy. Konstrukce
s retenčními plastovými bloky muže být kombinována s terasou nebo vegetační vrstvou.

Skladba
Souvrství modré střechy je dost podobné souvrství klasické ploché střechy, u balastní střechy je doplněno
o filtrační a ochrannou vrstvu hydroizolace (například geotextilie) a balastni vrstvu. V pripade použití plastových
bloků také o filtrační vrstvu a konstrukce terasy nebo vegetační souvrství. Pro kontejnerový systém jako podklad
se používájí tenké desky z plastu nebo jinych materiálů pro zajisteni stability kontejnerů na střeše. Skladby
modrých střech a pořadí vrstev (klasické nebo inverzní) se liší podle výrobce a způsobu vodoakumulace.
Plastové bloky umožňuji instalaci nad nimi vegetačního souvrství. Výhodou je pak větší kapacita pro dešťovou
vodu na střese a pozitivní účinky zelených střech. Podobný systém, ale s meandrovými plastovými panely, které
také mají větší kapacitu než souvrství pouze se substrátem, se vyskytuje u některých výrobců zelených střech.

Obr. 3 Typy modrých střech: 1 – balastní, 2 – s retenční vrstvou z profilovaných plastových desek a terasou /
vegetačním souvrstvím, 3 – s terasou, 4 – kontejnerový systém [17].

6 MOŽNOSTI NÁVRHU A POUŽITÍ RETENČNÍCH
STŘECH V INTRAVILÁNU
Největší efektivitu vzhledem ke schopnosti zadržet špičkový odtok srážkové vody do kanalizační sítě mají retenční
střechy v intravilánu. Retenční střechy mohou být v tomto případě aplikovány buď na stávajících objektech při
rekonstrukci střechy nebo na nových objektech. Při tom nosnost střešní konstrukce je často pro možnost instalace
zelené střechy rozhodujícím faktorem. Zpravidla pro tento případ jsou vhodné pouze extenzivní střechy s tenkou
vrstvou substrátu. Tyto střechy často téměř nemají estetickou hodnotu, jsou nepochozí, a proto nejsou využity jako
veřejné prostranství. Největší atraktivnost mají střešní zahrady. To jsou intenzivní střechy, kombinované
s pochozími plochami a představující kvalitní veřejné prostranství. Tyto souvrství však mohou být aplikovány buď
na nových budovách nebo po zvýšení nosnosti střešní konstrukci, což občas není možné z různých důvodů. Pilotní
projekty modrých střech byly aplikovány na větších střešních plochách bez přístupu veřejnosti a požadavků na
vzhled. Při instalaci konstrukce terasy, případně s použitím retenčních plastových bloků existuje moznost využití
modré střechy jako veřejného prostoru. Biodiverzní a hnědé střechy mají největší význam v hustě zastavěném
území, ale také musí se počítat s nosností stropní konstrukce. Některé státy již jdou směrem k povinnosti instalace
zelených střech na nových budovách, například Kanada, Francie a Dánsko.
V tab.1 jsou shrnuta vhodnost použití různých typů retenčních střech při určených základních charakteristikách
nebo požadavcích. Vhodnost řešení je označena: • minimální •• střední ••• maximální.
Tab. 1 Vhodnost použití různých typů retenčních střech.

Podporována legislativou ČR
Podporována normou
Dotační programy v ČR
Zadržování vody
Sběr vody pro použití v budově
Řízený odtok ze střechy

Zelená střecha
intenzivní
••
••
•••
•••
•
•

Zelená střecha
extenzivní
••
••
•••
••
•
•

Hnědá střecha

Modrá střecha

••
••
•••
••
•
•

•
•
•
•••
•••
•••

37

JUNIORSTAV 2019

Pobytová střecha
Vizuální efekt
Snadná instalace
Jednoduchá údržba
Biodiverzita
Rekonstrukce
Nová stavba
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•••
•••
•
•
•••
•
•••

•
••
••
••
••
•••
•••

•
•
••
••
•••
••
•••

•
•
•••
•••
•
••
•••

7 ZÁVĚR
Zelené střechy jsou již uznány v české legislativě, normou jsou pro ně určeny součinitele odtoku a dotacemi se
podporuje jejich instalace. Jejich aplikovatelnost je však často omezena při rekonstrukcích. Pojem modrá střecha
zatím v české legislativě neexistuje, a proto se nepočítá s tím, že je schopna zadržovat dešťovou vodu, také chybí
informační zdroje. Při tom v určitých případech, zejména když hlavním cílem je pouze omezení odtoku ze střechy,
mohla by být modrá střecha oproti zelené vhodnějším řešením v otázce hospodaření s dešťovou vodou
v zastavěném území, hlavně díky své jednoduché skladbě, nebo jejich kombinace.
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Článek byl vytvořen v rámci řešení projektu FAST-J-18-5506 „Studium odtokových faktorů skladeb retenčních
střech s použitím desek z recyklovaného polyesteru“ a projektu č. FV10078 „Rozvoj retenčních materiálů na bázi
recyklátu technologicky kombinované stavební vegetační konstrukce pomocí naměřených dat s verifikací na
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Abstrakt
Článek se zabývá estetickými a kompozičními prvky na fasádách bytových domů postavených v Praze za pomoci
konstrukční soustavy G40 a G55 a vzhledem budov po zateplení. Hlavním cílem je zdokumentovat a zhodnotit
změny na fasádách.
Pro domy byla zajištěna dokumentace původního a současného stavu. Na fasádách před zateplením byly určeny
prvky socialistického realismu a další výrazové prvky. Byl zhodnocen stav jednotlivých prvků po zateplení.
Kompoziční a estetické vzezření většiny zkoumaných domů bylo po zateplení vnímáno jen v mírně
pozměněném stavu. Výraznější změny kompozice byly zaznamenány u domů s původně jednodušší fasádou.
Klíčová slova
Socialistický realismus, G40, G55, bytová výstavba, zateplení
Abstract
The article deals with aesthetic and compositional elements on the facades of residential buildings built in Prague
using the G40 and G55 structural system and the appearance of these buildings after thermal insulation. The main
objective is to document and evaluate changes on façades.
Documents of the original and current state were obtained. On the non-insulated facades elements of socialist
realism and other aesthetic and compositional elements were determined. The status of the elements after thermal
insulation has been evaluated.
The appearance of most of the examined houses was perceived only in a slightly altered state. Significant
changes in composition of facades were noted in hoses with an initially simpler façade.
Key words
Socialist realism, G40, G55, housing construction, insulation

1 ÚVOD
Práce se pokouší objektivně zhodnotit současný stav fasád objektů vystavěných v polovině padesátých let v Praze,
za pomoci tehdy nově uplatňované technologie prefabrikovaných železobetonových panelů. Část zkoumaných
bytových domů, je tvořena konstrukční soustavou G40, část objektů je tvořena soustavou G55, která je rohovou
modifikací soustavy G40 [1]. Domy postavené systémem G40 a G55 byly pro hodnocení vybrány, jelikož je na
území Prahy pouze několik exemplářů, což v první fázi umožnilo zdokumentovat všechny domy a vybrat z nich
reprezentativní vzorky pro další hodnocení. Zároveň se jedná o panelovou soustavu, jejíž některé exempláře se
dochovaly v poměrně dobrém stavu. Zateplení fasády na její kompozici nemělo výrazný vliv.
Jednotlivé domy pro hodnocení byly vybírány tak, aby byly zastoupeny všechny typy fasád použitých na
domech. V případě A se jedná o zdobnější typ fasády G40, případy B a C hodnotí bytové domy soustavy G55
v jednom případě se zdobnou a v druhém případě s pozdější zjednodušenou výzdobou fasády. Poslední příklady
D a E hodnotí bytové domy G40 se zjednodušenou fasádou. Příklady se zároveň snaží reprezentovat všechny
přístupy k rekonstrukci, respektive zateplení tohoto typu panelových domů na území Prahy.
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Cílem hodnocení bylo potvrzení či vyvrácení hypotézy, že u panelových domů soustavy G40 potažmo G55,
u níž je fasáda zdobena estetickými prvky socialistického realizmu, probíhá její rekonstrukce poměrně
kultivovaným a k estetické a výtvarné hodnotě objektů ohleduplným způsobem.

2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
V rámci České republiky je téma zachování kompozičního vnímání fasády při zateplení značně opomíjeno.
Teoretické práce řeší fasády objektů především z hlediska odstranění poruch na nich vzniklých a s ohledem na
minimalizaci tepelných ztrát. Zde je možné jako příklad uvést publikace: Otvory v panelových domech, autorů
Witzanyho, Vrby a Honzíka [2] nebo publikaci: Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů
stavební soustavy G57 jejímž autorem je Jiří Witzany [3].
Přímo problematikou soustavy G40 se podrobněji zabývá Jiří Šála ve své monografii: Zateplení domů
G40/G57, v níž uvádí vhodné způsoby tepelné izolace domů vystavených pomocí těchto dvou konstrukčních
soustav. Šála zohledňuje konstrukční prvky fasády, například navrhuje způsoby zateplení pilastrů tak, aby bylo
zachováno jejich původní tvarování pouze se zmohutněním prvku. Přesto, že publikace byla vydána již v roce
1998, jeho přístup se v praxi nerozšířil [4].

3 METODIKA
Průzkumem na sídlišti Herálecká, Antala Staška a Průběžná byla zjištěna současná podoba domů. Bylo vybráno
pět domů tak, aby reprezentativně pokryly škálu, která se v dané oblasti nalézá. Z literatury [5], [6] a díky faktu,
že na sídlišti Antala Staška je jedna polovina domu zachována v téměř původním stavu, byla doplněna původní
podoba objektů. U všech pěti domů byl zhodnocen stav fasády před a po zateplení.
Metoda hodnocení byla pro účely posouzení fasád sestavena na podkladě Metodického postupu posouzení
vlivu navrhované stavby nebo změny využití území na krajinný ráz. Ta byla vybrána na základě její snahy
objektivizovat vliv změn na kompoziční uspořádání [7].
Změny na fasádách jsou hodnoceny ve třech kategoriích po jednotlivých kompozičních prvcích a na závěr jako
celek. První a druhá kategorie (Hodnota prvku, četnost výskytu a Váha prvku v kompozici fasády) určují důležitost
prvku. V kategorii Hodnota prvku, četnost výskytu lze prvky hodnotit na tříbodové škále jako
jedinečné/význačné/běžné. V kategorii Váha prvku v kompozici fasády lze prvky na tříbodové škále označit jako
zásadní/spolupůsobící/doplňující. Třetí kritérium (Vliv rekonstrukce na kompoziční prvek) hodnotí, do jaké míry
bylo působení prvku změněno, vliv změny fasády je možné hodnotit na sedmibodové škále jako pozitivní, žádný,
slabý, středně silný, silný, stírající a popírající původní kompozici.

4 VÝSLEDKY
Objekt A (soustava G40) se nachází v ulici Pacovská 19 – 21. Při rekonstrukci byly vyměněny výplně okenních
i dveřních otvorů, panely byly překryty izolantem, na objektu byla ponechána korunní a soklová římsa, vstupní
portál byl zachován.
Objekt B (soustava G40) se nachází v ulici Kremličkova 2 – 4. Při rekonstrukci byly vyměněny výplně okenních
i dveřních otvorů, panely byly překryty izolantem, na objektu bylo pozměněno spolupůsobení pilastrů a korunní
římsy, vstupní portál byl zachován.
Objekt C (soustava G55) se nachází v ulici Za Zelenou Liškou 2a – b. Při rekonstrukci byly vyměněny výplně
okenních i dveřních otvorů, panely byly překryty izolantem, na objektu byla ponechána korunní a soklová římsa,
vstupní portál byl zachován včetně domovního znamení.
Objekt D (soustava G55) se nachází v ulici Krupská 16 – 18. Při rekonstrukci byly vyměněny výplně okenních
i dveřních otvorů, panely byly překryty izolantem, pilastry, korunní a soklová římsa byla značně pozměněna,
vstupní portál byl omítnut.
Objekt E (soustava G40) se nachází v ulici Krčská č.p. 55 – 57. Při rekonstrukci byly vyměněny výplně okenních
i dveřních otvorů, panely byly překryty izolantem, na objektu jsou patrné části korunní i soklové římsy, které jsou
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narušeny hmotou výtahu představenou před bytový dům. Vstupní portál byl zcela odstraněn při dostavbě výtahu.
Nad původní římsou objektu jsou dostavěny dvě obytná patra s výraznými prvky balkonů.

Tab. 1 Hodnocení objektu A – zdobná varianta fasády G40.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Prvky kompozice fasády

Hodnota prvku,
četnost výskytu

Váha prvku v kompozici
fasády

Vliv rekonstrukce na
kompoziční prvek

korunní římsa
soklová římsa a sokl
pilastry
vstupní portál
šambrány oken
zábradlí balkónů
výplně otvorů
mřížka odvětrání
dělení panelů
struktura panelů
celková proporce domu

běžný
běžný
běžný
běžný
běžný
běžný
běžný
běžný
běžný
běžný
běžný

spolupůsobící
spolupůsobící
spolupůsobící
zásadní
doplňující
spolupůsobící
spolupůsobící
doplňující
spolupůsobící
spolupůsobící
zásadní

slabý
slabý
středně silný
slabý
žádný
žádný
silný zásah
slabý
stírající
stírající
slabý

Obr. 1 Původní/upravená fasáda objektu G40, varianta A se zdobnou fasádou.
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Tab. 2 Hodnocení objektu B – zjednodušená varianta fasády G40.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Prvky kompozice fasády

Hodnota prvku,
četnost výskytu

Váha prvku v kompozici
fasády

Vliv rekonstrukce na
kompoziční prvek

korunní římsa
soklová římsa a sokl
pilastry
vstupní portál
šambrány oken
zábradlí balkónů
výplně otvorů
mřížka odvětrání
dělení panelů
struktura panelů
celková proporce domu

běžný
běžný
běžný
běžný
běžný
běžný
běžný
běžný
běžný
běžný
běžný

spolupůsobící
spolupůsobící
spolupůsobící
zásadní
doplňující
spolupůsobící
spolupůsobící
doplňující
spolupůsobící
spolupůsobící
zásadní

silný zásah
slabý
silný zásah
slabý
stírající
žádný
silný zásah
slabý
stírající
stírající
slabý

Obr. 2 Původní/upravená fasáda objektu G40, varianta B se zjednodušenou fasádou.
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Tab. 3 Hodnocení objektu C – zdobná varianta fasády G55.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Prvky kompozice fasády

Hodnota prvku,
četnost výskytu

Váha prvku v kompozici
fasády

Vliv rekonstrukce na
kompoziční prvek

korunní římsa
soklová římsa a sokl
pilastry
vstupní portál
šambrány oken
zábradlí balkónů
výplně otvorů
mřížka odvětrání
dělení panelů
struktura panelů
domovní znamení
celková proporce domu

běžný
běžný
běžný
běžný
běžný
běžný
běžný
běžný
běžný
běžný
význačný
běžný

spolupůsobící
spolupůsobící
spolupůsobící
zásadní
doplňující
spolupůsobící
spolupůsobící
doplňující
spolupůsobící
spolupůsobící
doplňující
zásadní

slabý
slabý
středně silný
slabý
žádný
žádný
silný zásah
slabý
stírající
stírající
žádný
slabý

Tab. 4 Hodnocení objektu D – zjednodušená varianta fasády G55.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Prvky kompozice fasády

Hodnota prvku,
četnost výskytu

Váha prvku v kompozici
fasády

Vliv rekonstrukce na
kompoziční prvek

korunní římsa
soklová římsa a sokl
pilastry
vstupní portál
šambrány oken
zábradlí balkónů
výplně otvorů
mřížka odvětrání
dělení panelů
struktura panelů
celková proporce domu

běžný
běžný
běžný
běžný
běžný
běžný
běžný
běžný
běžný
běžný
běžný

spolupůsobící
spolupůsobící
spolupůsobící
zásadní
doplňující
spolupůsobící
spolupůsobící
doplňující
spolupůsobící
spolupůsobící
zásadní

silný zásah
slabý
silný zásah
silný
stírající
žádný
silný zásah
slabý
stírající
stírající
slabý

Tab. 5 Hodnocení objektu E – zjednodušená varianta fasády G40 s dostavbou.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Prvky kompozice fasády

Hodnota prvku,
četnost výskytu

Váha prvku v kompozici
fasády

Vliv rekonstrukce na
kompoziční prvek

korunní římsa
soklová římsa a sokl
pilastry
vstupní portál
šambrány oken
zábradlí balkónů
výplně otvorů
mřížka odvětrání
dělení panelů
struktura panelů
celková proporce domu

běžný
běžný
běžný
běžný
běžný
běžný
běžný
běžný
běžný
běžný
běžný

spolupůsobící
spolupůsobící
spolupůsobící
zásadní
doplňující
spolupůsobící
spolupůsobící
doplňující
spolupůsobící
spolupůsobící
zásadní

silný zásah
středně silný
slabý
stírající
stírající
stírající
silný zásah
slabý
stírající
stírající
stírající
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5 DISKUZE
Hodnocené objekty A a C, které byly vybrány jako zástupci domů se zdobnou fasádou, na níž jsou patrné projevy
socialistického realizmu, byly při rekonstrukci poměrně dobře zachovány.
Na většině prvků byl zaznamenán žádný nebo jen slabý zásah, středně silně byly změněny výplně otvorů,
jejichž velikost na fasádě se díky vrstvě izolace zmenšila a jejichž rámy byly naopak zvětšeny. Dalším středně
silně ovlivněným prvkem jsou pilastry, na kterých zmizel detail projmutí a jejichž celková proporce na fasádě se
výrazně zvětšila. Zcela byla setřena struktura a dělení panelů.
Fasády domů B, D a E, které reprezentovaly objekty s méně zdobnými fasádami, byly přidáním izolačního
souvrství pozměněny, především působení korunní římsy a pilastrů, bylo značně narušeno zabráním části prostoru
korunní římsy pilastry. U objektu E byly výjimečně zachovány pilastry, nicméně další zásahy v kompozici
(dostavba dvou pater a předsazení výtahu) působení původní kompozice fasády v podstatě zcela setřelo.
Na omezeném vzorku fasád G40 G55 bylo prokázáno, že objekty s výrazněji zdobenými fasádami byly při
zateplení méně zasaženy než fasády jednodušší.

6 ZÁVĚR
Hodnocení prokazuje, že objekty s větší mírou detailu fasády byly rekonstruovány s ohledem na estetické
a kompoziční působení objektů. Naopak domy, u nichž byly fasády zjednodušeny, ztratily při zateplení další
prvky, které utvářely kompozici a výraz fasády.
Pro větší přesnost a jistotu výsledku by bylo vhodné zhodnotit všechny exempláře na území Prahy. Zároveň
by bylo zajímavé porovnat v rámci hodnocení domy v Praze s objekty postavenými ve Zlíně, kde kompozici
fasády tvořilo ještě více prvků (například balustráda nad korunní římsou).
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Abstrakt
V architektonickej praxi reagujeme na zámer investora ideovým konceptom, ktorý zohľadňuje lokalitný
program, funkčné a prevádzkové vzťahy, génius-loci, či historický kontext. Práve kontext tradície a väzby na
lokalitu, môže byť pre slovenskú architektúru cestou hľadania identity v rámci globalizovaného prúdu Európy.
Pojmy ako udržateľnosť, ekológia, modulárnosť, či racionálnosť identifikujeme aj v dielach našich predkov,
v ľudovej architektúre. Tradičné princípy si začínajú osvojovať súčasné špičky slovenskej a českej architektúry.
Neprekvapuje teda fakt, že ľudová architektúra v nás rezonuje ako potenciálny zdroj inšpirácie, fenomén. Je
možné nadviazať na pôvodné princípy udržateľnosti ľudovej architektúry, modifikovaním jej tvaroslovia,
konštrukčných, či funkčno-prevádzkových väzieb?
Klíčová slova
Fenomén tradície, ľudová architektúra, transformácia, orálna história
Abstract
We react in architectonical praxis to the investor's intent by ideological concept, that takes into functional and
operational relations, genius loci or historical context. Just context of tradition can be a path for slovak
architecture in searching of identity within the frame of globalized tendency of Europe. The notions as
sustainability, ecology, modularity or rationality we do identify also in the works of our ancestors. Traditional
principis are to be adopted by current elites of slovak and czech architecture. We cannot be surprised by fact, that
folk architecture echoes inside us as potentional source of inspiration. Is it possible continue on original
principles of folk architecture sustainability by modifying its morphology, constructional or functionaloperational bondings?
Key words
Tradition phenomena, folk architecture, transformation, oral history

1 ÚVOD
Prehodnotiť kultúrne tradície a uvažovať o možnostiach ďalšieho kultúrneho vývoja nás núti aj dnešná situácia
v oblasti ekológie a udržateľnej architektúry. Ak pomocou metódy LCA (life cycle assessment) analyzujeme
napríklad Oravskú drevenicu, či už z pohľadu produkcie CO2 alebo energetickej náročnosti, zistíme, že častokrát
dnešné "nulové" resp. "ekologické" stavby majú na životné prostredie oveľa horší dopad. Čiže množstvo
uloženej energie v budove sa rovná energii potrebnej na vykurovanie budovy na niekoľko desaťročí [1].
Cieľom práce je nájsť väzby (znaky a prevádzkovo-funkčné vzťahy) medzi udržateľnosťou stavieb v ľudovej
architektúre k dobe, v ktorej vznikala (úspornosť, chudoba) a konceptom dnešnej udržateľnej architektúry
(prepych, ekologická stopa, enviromentálna hrozba) výskumom navrhovaním.
Nastoleným prístupom tvorby udržateľnej architektúry sa javí šanca znovuobjaviť hodnoty ľudovej
architektúry pre inšpiráciu tvorby architektov na Slovensku, pretože: skúsenosť mnohých generácií s využívaním
obmädzených zdrojov prirodzene vedie k udržateľnej architektúre, zosúladenej s prostredím a odrážajúcej
skutočné potreby ľudí [2]. Neprekvapuje teda fakt, že ľudová architektúra v nás rezonuje ako potenciálny zdroj
inšpirácie, fenomén, ktorým sa v súčasnosti zaoberajú nielen architekti, ale aj odborná verejnosť.
Hypotéza: Je možné nadviazať na pôvodné princípy udržateľnosti ľudovej architektúry, (modifikovaním jej
tvaroslovia, konštrukčných, či funkčno-prevádzkových väzieb) a tým vytvárať udržateľnú architektúru
v budúcnosti?
Súčasná udržateľná architektúra sa rozvíja v dvoch smeroch, v ktorých sa jej autentickosť prelína:
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1. Rozvoj stavebných, či digitálnych technológií v dielach nízkoenergetického, až nulového štandardu
2. Transformácia tradičných prístupov, výrazových prostriedkov ľudovej architektúry
Jej smerovanie bude určené dlhodobým vývojom ekologického, enviromentálneho, technologického, či
ekonomického vývoja spoločnosti. Práca začína analýzou definícií tradičnej - ľudovej architektúry a udržateľnej
architektúry. Jednotlivé výrazové prostriedky, princípy a funkčno-prevádzkové vzťahy oboch pojmov budú
skúmané metódou textovej analýzy (teoretická časť) a vzájomne porovnávané v diagrame výrokov. Výsledkom
textovej analýzy budú spoločné znaky (prvky, vťahy), ktoré sa vyskytujú v tradičnej a udržateľnej architektúre.
Tieto princípy budú v praktickej časti aplikované výskumom navrhovaním do prvého experimentu.

2 PREHĽAD SÚČASNÉHO STAVU
Výskumné práce a realizované diela pristupujúce k výsledkom rôznymi metódami:
Efektívne bývanie. Habilitačná práca. Ing.arch. Henrich Pifko, PhD [3]
Cez výskum navrhovaním pristupoval k svojej habilitačnej práci prof. Ing. Henrich Pifko, PhD. [1].
Habilitačná práca je hľadaním efektívnosti bývania cez rôzne súčasné aj tradičné formy stavania autorových
štúdií a realizovaných diel. "Rodinný dom v Hamuliakove vychádza z tradičnej architektúry Žitného ostrova,
transformuje odkaz tvaroslovnej i materiálovej tradície - pôvodne bol navrhnutý z nepálenej hliny a v polovičnej
veľkosti ako víkendové bývanie“[2].
Hypotéza ekologickej autenticity architektúry. Dizertačná práca. Ing. arch. Lukáš Šíp [4]
Dizertačná práca odkrýva zložitosť definície pojmu ekologická, udržateľná architektúra. Autor cez definíciu
pojmov ekológia a architektúra metódou porovnávania skúmaných diel realizuje výskum novej estetickej
paradigmy, definuje výrazový aparát ekologickej architektúry a zároveň predkladá hypotézu novej estetiky
v architektúre. Hypotéza sa overovala hľadaním relevantných argumentov, výrazových kvalít, či znakov na
skúmanej vzorke a takto sa zvyšovala jej pravdepodobnosť. Na prácu je možné čiastočne nadviazať v časti
okrajových podmienok a pravidiel výberu, na základe ktorých autor predkladá znaky a argumenty ekologickej
architektúry.
Kaplnka. Kvetnica. Realizácia. Ing. arch. Samuel Netočný
Kaplnka vzkriesenia je architektúrou, sochou, umeleckým dielom. Masívne drevené trámy v novej koncepcii
vertikálnej konštrukcie nesúcej strešnú konštrukciu sedlovej strechy, ktorá je lapidárne zastrešená
sklolaminátom, vytvárajú dynamiku svetla v interiéri. Reinterpretácia tradičného sedla strechy, ktorý má hrebeň
na uhlopriečke pôdorysu kaplnky, sa síce vymyká tradičnému pozdĺžnemu usporiadaniu, no kompozičný výraz
ostáva zachovaný. Masívnosť (perforovaných) stien, homogénny tvar strechy je interpretácia vlastného výskumu
Samuela Netočného pod názvom KKKD - Koncept krajiny kultúrne dedičnej. "Dielo tak môžeme chápať aj ako
architektúru, presnejšie niečo, čoho podstata pochádza z tradícií stavania, ale jeho forma je na hranici
architekúry" [5].
Rodinný dom. Realizácia. Ing. arch. Peter Jurkovič
Architekt Peter Jurkovič v spolupráci Lukášom Kordíkom a Števom Polakovičom v zóne Mladé Čuňovo
vytvárajú rodinný dom s transformovaným ľudovým tvaroslovím. Koncept autentickej architektúry v tvarosloví
exteriéru a vo výrazových prostriedkoch intimity interiéru, hľadá zaniknuté väzby tradičného majstrovstva.
"Siaha po historickom vzore - tradičnom type vidieckeho domu s gánkom - a pokúša sa ho modifikovať
a prispôsobiť súčasným podmienkam. Hľadá väzby s históriou, ktoré moderná architektúra vedome prerušila. No
na rozdiel od postmoderny, ktorá pri svojom tápaní dosiahla len historizmus, sa snaží pochopiť podstatu
a reinterpretovať ju." [6].

3 METODIKA
Predmetom výskumu sú prejavy tradičných funkčno-prevádzkových schém, výrazových prostriedkov
a princípov (znaky) v modernej udržateľnej architektúre. Tieto znaky sú definované metódou textovej analýzy.
Analýzou sa skúmajú a porovnávajú výroky, definície znakov oboch pojmov tradičnej a udržateľnej
architektúry. Výsledkom skúmania sú spoločné princípy Tab. 1, ktoré práca overuje v praktickej časti. Tieto
princípy skúma v tvorbe súčasných architektov, u ktorých je predpoklad nadviazania na tradičné princípy
ľudovej architektúry. Záverom praktickej časti je realizovaný experiment, stavba. Výsledkom výskumu bude
potvrdenie pravdivosti hypotézy z teoretickej časti, a skúmanie tohto výsledku v praktickej časti výskumom
navrhovaním.
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4 VÝSLEDKY
Tradičná architektúra: Ľudová architektúra je silne naviazaná na prostredie, v ktorom vyrastá, hlavne
materiálovo. Tvorí harmonický súzvuk s prírodou a poskytuje vynikajúce podmienky pre bývanie. Murované
i zrubové konštrukcie ponúkali vysokú variabilitu v prípade potreby prístavieb alebo delenia priestorov
priečkami. Je charakteristická svojím prispôsobením sa prostrediu. Nikdy nebojovala s prírodou, ale stala sa jej
súčasťou. Bola stavaná z miestnych materiálov, ktoré boli ľahko dostupné [7].
Ľudová architektúra netvorí nadbytočnosť, luxus, ale iba to čo je potrebné, čo prináša úžitok. K charakteristike
ľudovej tvorby teda patrí utlitárnosť [9].
Udržateľná architektúra: Pojem udržateľnosť vychádza z anglického slova sustainability. Podľa anglickej
slovníkovej definicie sustainability znamená ability to be continued, teda udržateľnosť je schopnosť pokračovať.
V súvislosti s ekológiou je pojem interpretovaný ako spôsob využívania prírodných zdrojov, ktorý nespôsobuje
enviromentálne škody [2]. Termín udržateľnosť (sustainability) je odvodený od požiadaviek zaistenia
udržateľného rozvoja Zeme. Hodnotenie udržateľnosti budovy spočíva v hodnotení nárokov budovy na jej
výrobu, prevádzku a aj jej zbúranie a likvidáciu vzniknutého odpadu [9].
Tab. 1 Výsledky textovej analýzy.
Tradičná architektúra

Udržateľná architektúra

Princípy

Výrok Zhoda Princípy

Výrok

sebestačnosť
(lokálne materiály a suroviny)

[1]

áno

lokálne materiály

[10]
[11]

racionálnosť, jednoduchosť
(konštrukčný, tektonický princíp)

[12]
[13]

áno

logika
kompaktnosť, úsporný tvar

[2]

samozásobiteľský charakter
(stavby miestnych staviteľov)

[14]

áno

miestne stavebné materiály a realizačné [2]
firmy

genius loci
[15]
(poznanie miestnej kultúry, tradície,
klímy, morfológie)

áno

genius loci
[2]
(poznanie miestnej kultúry, tradície, klímy,
morfológie, minimálne zásahy do terénu

funkčnosť a skromnosť
(funkčno-priestorové väzby)

[16]

áno

skromnosť a efektívnosť

[17]

univerzálnosť
(priestoru, izby, i zariadenia)

[18]

áno

efektívnosť dispozičného riešenia

[2]

ekológia
[19]
nielen prírodné materiály, ale hlavne
ich životný cyklus

áno

ekológia
[20]
recyklácia, ekologické materiály, udržteľný [21]
životný cyklus

antropometria a ergonómia

[22]

umeleckosť, ornament

[23]

áno

estetická hodnota

[24]

[25]
podstenie domu
(komunikačný priestor domu chránený
nesymetrickým presahom strechy)

áno

veranda, hlboký previs strechy

[26]

Komplexným výsledkom vedeckej práce je experiment, dom. Reálne užívaný model je inšpirovaný, navrhovaný
a realizovaný na základe princípov, výsledkov teoretickej časti výskumu. Dom je osadený s minimálnymi
zásahmi do terénu, bez väzby na inžinierske siete, je sebestačný. Je zrealizovaný miestnymi majstrami
z prírodných materiálov (drevená zrubová konštrukcia, drevený krov, drevený šindel). Tepelné izolácie sú
z ovčej vlny. Zariadenie interiéru je jednoduché, podriadené požadovaným funkčno-prevádzkovým vzťahom
a variabilite priestoru. Vykuruje sa pecou (príprava jedál) na drevnú štiepku, alebo peletami. Elektrická energia
je vyrábaná fotovoltaikou. Voda je zo studne. Odkanalizovanie je riešené ekologickou koreňovou čističkou.
Objekt slúži na prechodné bývanie personálu biofarmy, zároveň ako hostiteľský a prezentačný objekt.
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Obr. 1 Vizualizácia modelu, experiment.

Obr. 2 Realizovaný experiment.

5 DISKUSIA
Zhoda alebo podobnosť výrazových prostriedkov oboch pojmov, tradičnej a udržateľnej architektúry sú uvedené
v Tab. 1 (výsledky teoretickej časti práce). Tieto výsledky sú overené experimentom, v ktorom sa hypotéza
prakticky overuje, podobne ako v spomínanej habilitačnej práci prof. Pifka [3], ale i v tvorivej praxi Samuela
Netočného. Otázku, ktorú predkladá na začiatku svojho článku profesor H. Pifko: „Keď sa zamyslíme nad
efektívnosťou a udržateľnosťou našej architektúry, ostaneme na vážkach: máme sa uberať cestou možno
zbytočne komplikovaných “technologických” riešení a využívať najnovšie poznatky výskumu, alebo sa máme
obrátiť k osvedčenej tradícii s jednoduchým, zrozumiteľným (a možno trochu zastaralým) konceptom - alebo tie
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prístupy skúsiť skombinovať?...” [2] zodpovedá táto práca z pohľadu tradičnej - ľudovej architektúry, realizáciou
diela.
Ako ďalej skúma prof. Pifko i architekt Šíp vo svojej práci, nemožno v súčasnosti definovať jasný smer
udržateľnej architektúry, pretože energetická efektívnosť budovy stanovená energetickým certifikátom sa stáva
dôležitým faktorom pri predaji a prenájme nehnuteľností. Architekt, investor aj developer budú čoraz častejšie
siahať po energeticky efektívnych riešeniach, ktoré sa vďaka rastúcej konkurencii stávajú čoraz dostupnejšími.
Z energeticky efektívnej architektúry sa stáva "dobrý biznis" [5].
Napriek pozitívnym dopadom energeticky efektívnej architektúry na udržateľnosť spoločnosti je výsledok
daného procesu navrhovania obmädzovaný ľudským faktorom. Realizovaný experiment preberá znaky tradičnej
architektúry a transformuje ich na súčasné využitie v intenciách udržateľnosti. Transformácia znakov tradičnej
architektúry je však realizovaná len čiastočne, nakoľko do konštrukcie a estetického výrazu zasahoval investor.
Z uvedeného je zrejmá závislosť návrhového a realizačného procesu tvorby aj na invenčnosti, efektívnosti
a estetického zmýšľania investora.

6 ZÁVER
Vo výsledkoch je identifikovaných deväť vzťahových prostriedkov, ktoré sa opakovane objavujú vo výraze
súčasnej (udržateľnej) architektúry a tým dedukujú pravdepodobnosť platnosti hypotézy výskumu. Tieto znaky
priamo súvisia s ekologickou, enviromentálnou a efektívnou podstatou diela a sú pre jeho udržateľnosť kľúčové.
Zároveň pozitívne vstupujú do výrazu, stávajú sa charakteristickými.
Ďalším faktorom, ktorý zvyšuje pravdepodobnosť hypotézy je generatívny výsledok metodiky - experiment.
Práve táto praktická časť výskumnej práce je kľučová pre použitie výsledkov výskumu v architektonickej praxi.
Podobnou metodikou, aká bola použitá v tejto vedeckej práci, postupoval prof. Pifko vo svojej habilitačnej
práci - Efektívne bývanie. Autor na základe teoretického výskumu generuje viacero architektonických štúdií
a realizácií. V teoretickej časti práce uvádza viacero moderných aj tradičných príkladov "malých domov", alebo
konceptov "minimax" (realizácie 30-tych, až 90-tych rokov), a na týchto konceptoch vznikajú prvé autorské
štúdie a realizácie. Autorov inšpiračný zdroj k tvorbe efektívneho bývania nepochádza len z tradičných
výrazových a funkčných prostriedkov, ale aj z modernej architektúry, napríklad Le Corbusiera, čí Venturi-ScottBrown&Assoc [11].
Bez profesionálne vedeného výskumu (rešerše ľudovej architektúry) stavia svoj koncept tvorby Samuel
Netočný [27]. Jeho spomínaný výskum KKTD je výskumom rozdielov a špecifík ľudovej architektúry v rôznych
lokalitách. Výsledkom tohto hľadania, rovnako ako pri experimente tohto výskumu, je transformácia podstaty
(esencie) tradície stavania a jej implementácie do výrazu svojej tvorby. No na rozdiel od autorovho teoretického
prístupu, daný výskum pracuje s exaktnými výrazovými prostriedkami, ktoré porovnáva so súčasným
výrazovým aparátom udržateľnej architektúry.
Experiment je výsledkom postupností zvolených metód výskumu, no zároveň je jej stále overovaným
modelom. Jeho funkčno-prevádzkové vzťahy, estetický výraz a priebeh životného cyklu budú predmetom
ďalších vedeckých bádaní.
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DOMY NA STROMECH
THE TREEHOUSES
Veronika Vacenovská*,1
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Abstrakt
Domy na stromech jsou ztělesnění svobody a příjemně pohodlné bezpečnosti. Jsou zajímavé především svou
nezávislostí a přináší nám úžasný výhled mezi korunami stromů. Takové domy jsou budovány jako konstrukce
zasahující přímo do kmene stromu se speciálními konstrukčními prvky nebo samostatně stojící bez kotvení do
samotného stromu. Dřevěné konstrukce obytných staveb vychází z principu využití dřeva jako specifického
moderního materiálu, pomocí kterého je možné vytvářet architektonicky zajímavé a vysoce funkční stavby.
Klíčová slova
Dům na stromě, nosná konstrukce, druhy dřeva, povrch dřeva, průmyslové materiály
Abstract
Tree houses embody freedom and pleasantly cosy safety. They are interesting primarily in their independence
and they bring us amazing view among the treetops. Such houses are built as constructions going directly into
tree trunk with special constructional elements, or independently standing structures without any anchoring into
the tree itself. Wooden constructions of residential buildings are based on principles of wood usage as a specific
modern material, by which it is possible to create architectonically interesting and highly functional buildings.
Key words
Treehouse, structural support, wood species, wood surface, industrial-style materials

1 ÚVOD
Domy na stromech jsou ztělesnění svobody a příjemně pohodlné bezpečnosti. Jsou zajímavé především svou
nezávislostí a přináší nám úžasný výhled mezi koruny stromů. Skutečnost, že nás domy na stromech chrání
především před predátory je velmi vzácná a ojedinělá, zařadit ji můžeme spíše do míst, kde najdeme divoce žijící
zvířata, která jsou lidem nebezpečná. Každý dům má svou vlastní strukturu a žebřík, jako cestu do samotného
domu, který kdykoliv můžeme vytáhnout a maskovat se mezi stromy a zároveň zmizet z chaotického světa pod
námi.
Vnitřní prostor takových domů vytváří samostatný osobitý a duchovní prostor, který vykresluje především
naši vnitřní cestu. S takovým prostorem můžeme směle experimentovat a to tak, že dovolíme, aby tato tajemná
zóna vystupovala na povrch. Vlastnictví skutečného stromu není nutným předpokladem pro samotný
''Treehouse'' - volně stojící konstrukce na deskách, které nezasahují svou konstrukcí do samotného stromu nebo
stromů, mohou také dokonale asimilovat své kvality. ''Treehouse'' nemusí být výhradně pro jednotlivce, kteří
mají luxus vlastnit dostatečně robustní strom. Městský stromový dům má stejně tolik autenticity jako ten, který
je rozvinutý v koruně stromu s kmenem, který nese jeho váhu. Každá moderní stavba, která čerpá inspiraci ze
strany domů na stromech, ale bez založení a kotvení do samotného stromu, si zaslouží také naši pozornost.
V mnoha ohledech řešení strukturálního inženýrství poskytlo uspokojivé environmentální odpovědi, které
respektují strom jako takový.

2 LITERÁRNÍ PŘEHLED
Novodobé dřevostavby využívají dřevo jako specifický materiál, pomocí kterého tvoří vysoce funkční
a architektonicky zajímavé stavby. Novodobé dřevostavby využívají průmyslově vyráběné konstrukční systémy,
kde hlavní nosnou konstrukci tvoří lepené, vrstvené nebo skládané bloky. Tyto dílce jsou používány jak pro
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svislé, tak pro vodorovné konstrukce a střešní konstrukce. Tyto plošné nosné systémy jsou osazovány izolací
z exteriérové strany. U tohoto typu staveb je možné dosáhnout velmi účinného přenosu velkých zatížení
a vysoké rozměrové stability při zachování zajímavých pohledových vlastností dřeva. Kromě velkoplošných
masivních konstrukčních dílců se můžeme setkat také s maloformátovými nosnými prvky, které se v plošnou
konstrukci sestavují na místě stavby.
Při projektování novodobých obytných budov je obvyklé, že masivní dřevěná nosná konstrukce je doplněna
o dřevěnou fasádu. Méně obvyklé je širší doplnění této konstrukce o další dřevěné masivní prvky, ať už
v interiéru či exteriéru. Dřevo je však velmi tvárný konstrukční materiál s velkým potenciálem využití.
Tyto konstrukce je také možné vhodně doplnit kovovými konstrukcemi, kde vždy záleží na vhodnosti řešení
a klimatických podmínkách, ve kterých je stavba umístěna.

Obr. 1: Zavěšený dům mezi stromy v Kanadě [1].

Dřevo ve stavebně-architektonických prvcích
Kromě využití masivního dřeva při řešení nosné konstrukce se s ním setkáváme v dalších stavebněarchitektonických prvcích vyskytujících se ve stavbě jako součást konstrukčních skladeb, v interiéru či
v exteriéru. Dřevo jako kvalitní materiál má mnoho oblastí využití a při návrzích dřevostaveb je žádoucí, aby
dřevěné konstrukce byly přiznávány. Při návrzích dřevostaveb jako domů na stromech se většinou jako nosný
prvek využívá kmene stromu, do kterého je nosná konstrukce kotvena. Výrazným prvkem celé stavby je pak
žebřík, schodiště případně šikmá rampa, která tvoří hlavní a nejdůležitější část celé stavby [2].

Konstrukce staveb ze dřeva
Masivní dřevo se objevuje v konstrukcích staveb od pravěku díky kombinaci svých vlastností, jako je pevnost,
dobré tepelně-izolační vlastnosti či jednoduchá opracovatelnost. Dřevostavby postupným vývojem získaly
mnoho podob a vzniklo mnoho typů konstrukcí. Tyto konstrukce můžeme v obecnosti rozdělit na rámové,
skeletové a masivní. Rámové konstrukce vychází z nosné dřevěné kostry z masivního řeziva a jsou opláštěné
velkoplošnými materiály, které rovněž působí při přenosu zatížení. Masivní dřevo zde najdeme ve formě
nosného rámu sestávajícího ze svislých stojek o rozměrech nejčastěji 60 × 120 mm či 60 × 180 mm, horního
a spodního pasu, překladů a poprsníků u otvorů v konstrukci [3].
Pro tyto účely je nejčastěji využíváno rostlé konstrukční hraněné řezivo získávané nejčastěji z jehličnaté
kulatiny. Skeletové stavby mají nosnou dřevěnou kostru o větších dimenzích a obvodový plášť, který se však
nepodílí na přenosu zatížení a má pouze ochrannou funkci. Tyčové prvky ve skeletové konstrukci jsou nejčastěji
z lepeného dřeva. Může se jednat o duo či trio nosníky z masivních technicky vysušených fošen nebo hranolů či
o lepené lamelové dřevo. Nejčastěji smrkové lamely mívají tloušťku od 32 mm do 40 mm a je možné vytvořit
takto nosník libovolných rozměrů. Lamely i masivní nosníky lze délkově nastavovat zubovým spojem. Masivní
dřevostavby jsou typické svými obvodovými konstrukcemi, kde plní nosnou funkci masivní materiál, a to buď
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z plného profilu či spojovaný, doplněný o tepelně-izolační vrstvu. Masivní dřevostavby mohou být rozděleny na
srubové stavby a novodobé masivní systémy [3].

Životnost a opotřebení dřevěných konstrukcí
Působení okolního prostředí na dřevo má vliv na jeho opotřebení a životnost. Různé vnější vlivy však působí
různě a jejich vzájemné kombinace mají rozdílné dopady na životnost dřeva [4].
U veškerých konstrukcí dochází k fyzickému a morálnímu opotřebení. Fyzické opotřebení označuje pokles
užitné hodnoty v důsledku vzniku vad. Toto opotřebení se dá ovlivnit ochranou konstrukce a péčí o ni. Morální
opotřebení vzniká v důsledku rozvoje a zvyšujícími se nároky na stavbu. Dá se ovlivnit modernizací. S hodnotou
opotřebení souvisí životnost konstrukce, která zahrnuje jak fyzickou, tedy technikou, životnost, tak morální
a ekonomickou životnost. Morální životnost souvisí zejména s estetikou a požadavky na stavbu a prvky.
Ekonomická životnost vychází z posouzení hospodárnosti z hlediska porovnání nákladů na provoz, odpisy
a údržbu s využitelností konstrukce. Délka těchto životností se liší a rozdílná je také pro jednotlivé konstrukční
části. Mezi prvky s dlouhou fyzickou životností patří nosné konstrukce, trámy či krovy. Prvky s kratší životností
mohou být podlahy, střešní krytina, fasády či exponované části krovů. Vždy však závisí na konkrétních
podmínkách jejich umístění a provedení, stupni ochrany a údržby. Mezi nejčastější faktory negativně ovlivňující
životnost dřevěné konstrukce se řadí nedostatky a chyby v projektu, při realizaci či montáži a během užívání [4],
[5].

Kotevní prvky domů na stromech
Domy na stromech můžeme na základě nosné konstrukce rozdělit do dvou hlavních kategorií. Domy na
stromech samostatně stojící mezi stromy a zasahující mezi koruny stromů - tyto domy nevyžadují a nepotřebují
kotvení nosné konstrukce do samotného kmene. Druhá kategorie jsou domy, které vyžadují kotvení do kmene
stromu, případně stromů, nebo zavěšení celého domu na lanech a stromy jsou využity pouze jako kotevní prvek,
do kterého není mechanicky zasahováno a kmen stromu není poškozen. U každého takového typu je nutné
posoudit namáhání a zatížení stromů [2].

Obr. 2: Princip kotvení nosné konstrukce do kmene stromu [6].

54

1. Pozemní stavitelství a městské inženýrství

JUNIORSTAV 2019

Obr. 3: Princip kotvení nosné konstrukce do kmene stromu [7].

Obr. 4: Samostatně stojící dům nezasahující do kmene stromu [8].

3 METODIKA
V rámci výzkumu a vědecké práce bude zkoumána vhodnost kotevních prvků, možnosti a nové techniky kotvení
nosné konstrukce do kmene stromu, případně stavba domu mezi stromy na vyvýšených konstrukcích tak, aby
maximálně respektovala strom jako takový a stavba domu se přizpůsobila konkrétnímu stromu a prostředí,
v jakém je stavba navrhována. Dále bude zkoumána vhodnost použití dřevěných prvků s různou povrchovou
úpravou, vliv vlhkosti a UV záření na dřevěné konstrukce v exteriéru, které vychází ze specifického výzkumu,
který je zaměřen na povrchové smáčení různě upravených vzorků dřevin.
Bude zhodnoceno dispoziční řešení těchto staveb a přístup do stromového domu, který je v tomto případě
stěžejní. V rámci projektu budou hledány nové možnosti přístupu případně varianty přístupů do staveb
vyvýšených tak, aby maximálně vyhovovala užívání těchto staveb. Dále bude posouzeno zásobování takových
domů energiemi a hledání vhodného řešení technického zázemí domů na stromech.
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4 ZÁVĚR
''Treehouses'' poskytují pevný a důvěryhodný designový výraz, který umožňuje, aby byli všichni na stejné
úrovni. Duch stromového domu nás dále posiluje - psychologicky využíváme jedinečný otisk skeletu stromu,
dovolujeme si experimentovat a neměli bychom se přizpůsobovat hromadně vyráběné jednotnosti. Stejně tak
zakázkové výrobky z přírodních materiálů zvyšují profil řemeslníka. Takový pracovník vede v tomto směru
cestu kupředu. Projektu ''Treehouse'' je možná dokonalý výraz, projev a test jeho dovedností a znalostí.

Poděkování
Výzkum vzniknul za podpory specifického výzkumu FAST-J-18-5566 a FAST-S-18-5536.
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Abstrakt
Pro konstrukce pozemních staveb je dřevo velmi často používáno jako stavební materiál. Jeho mechanické
vlastnosti se v závislosti na změně vlhkosti ve struktuře dřeva mění. Experimentální testování probíhalo na
50 vzorcích smrku ztepilého (Picea ambies L.) při vlhkosti vzorků 9–12 %. Testování probíhalo dle ČSN EN 408
a ČSN EN 384 a na mechanickém lisu, kde docházelo k vyvozování potřebného zatížení. Byla snímána
a zaznamenávána data vyvozené síly a tomu odpovídají svislý posun od zatížení. Po měření byly vyhodnoceny
výsledky, ze kterých se za pomoci statistických metod určil lokální modul pružnosti a pevnost v ohybu. Získaná
data byla následně validována s hodnotami nalezenými v jiné literatuře.
Klíčová slova
Mechanické testování, smrk ztepilý (Picea ambies L.), lokální modul pružnosti, pevnost v ohybu
Abstract
For building structures, wood is very often used as a building material. Its mechanical properties in response
to changes in moisture content in the wood structure changes. Experimental testing was carried out on
50 specimens of spruce (Picea ambies L.) at a moisture of 9 – 12 %. The testing was carried out according to ČSN
EN 408 and ČSN EN 384 and on the mechanical testing machine, where the load was applied. The force output
data has been captured and recorded and corresponds to the vertical displacement from the load. After
the measurement, the results of the local modulus of elasticity and bending strength were determined using
statistical methods. The obtained data were subsequently validated with the values found in other literature.
Key words
Mechanical testing, spruce (Picea ambies L.), local modulus of elasticity, bending strength

1 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Při studiu rešerší byla zjištěná odlišnost různých materiálových charakteristik jakými jsou např. pevnost, pružnost,
ohyb apod. Modul pružnosti smrku je dle [1] a [2] 12 800 MPa. Dle [3] je modul pružnosti pro smrk 11 000 MPa.
Jak je z hodnot patrné, tak rozdíly jsou téměř 15 %. Pro experimentální stanovení modulu pružnosti jsou platné
normy ČSN EN 384 (73 1712). Konstrukční dřevo – stanovení charakteristických hodnot mechanických vlastností
a hustoty. [4] a ČSN EN 408 (73 1741). Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo a lepené lamelové dřevo –
Stanovení některých fyzikálních a mechanických vlastností. [5]. Dle těchto norem byl proveden i experiment
popsaný ve zdroji [6], který testoval modul pružnosti pro borovici.

2 METODIKA
Experiment probíhal podle normových požadavků normy ČSN EN 384 [4] a normy ČSN EN 408 [5]. Pro tento
experiment bylo zvoleno dřevo ze smrku ztepilého (Picea abies L.) [7]. Pro další porovnání byla použita Tab. 1
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[1] a [2], která přesněji nespecifikuje rodový druh dřeviny s ohledem, že vybraná dřevina je nejběžnějším
zástupcem lze tyto hodnoty uvažovat jako platné.
Tab. 1 Mez pevnosti smrku v ohybu při vlhkosti 12 % (podle Ugoleva 1975 a 1986) [1] a [2].
Druh dřeva

Modul pružnosti při vlhkosti 12 % [MPa]

Mez pevnosti v ohybu při vlhkosti 12 % [MPa]

Smrk

12 800

80

Podle požadavků norem ČSN EN 384 (73 1712) [4] a ČSN EN 408 (73 1741) [5] byly stanoveny rozměry
zkušebních těles na 25 × 25 × 475 mm s ohledem na nejmenší délku zkušebního tělesa podle ČSN EN 408 [4]
rovné 19-ti násobku výšky průřezu. Pro experiment bylo vyrobeno 50 kusů zkušebních těles. Všechny vzorky se
na začátku experimentu umístily do sušárny Memmert UN. Teplota byla nastavená dle [5] na 103 ± 2 °C. Umístění
do sušárny proběhlo za účelem stanovení hmotnosti suchého vzoru m0, ze které lze za použití vztahu (1) převzato
z [8] popřípadě [10] určit absolutní vlhkost vzorku nebo pomocí vztahu (2) uvedeného v [8] a [10] určit relativní
vlhkost. Hodnota m1 udává hmotnost vzorku. Popsaný princip měření využívá gravimetrickou metodu. Tato
metoda byla zvolena pro svoji přesnost jako nejvhodnější metoda pro určení vlhkosti vzorků. Vzorky byly do
sušárny umístěny po vrstvách, kde každá následující vrstva byla o 90° pootočena oproti vrstvě nižší, aby byl
vytvořen rošt, který zajistil dotyk, vzorků v co nejmenší ploše.

m1 − m0
⋅100
m0
m − m0
wrel = 1
⋅100
m1

wabs =

(1)
(2)

V průběhu měření byly vzorky průběžně váženy na přesné analytické váze KERN KB 360-3N s váživostí do
360 g s přesností vážení na 0,001 g s přesností ± 0,0005 g.
Byla vypracována metodika, která popisuje změny pozic vzorků, aby bylo zajištěno, že každý vzorek bude na
jiném místě než před vyjmutím ke kontrolnímu vážení s ohledem na vyloučení systematické chyby při měření
[11]. Pro kontrolu rozložení teplotního pole v sušárně bylo do každé vrstvy vzorků umístěno teplotní čidlo, které
zaznamenávalo teplotu po 300 s. Z analýz výsledků bylo zjištěno, že teplotní pole je po celém objemu sušícího
prostoru konstantní.
Po ukončení vysoušení všech vzorků byly vzorky umístěny do místnosti s teplotou 20 ± 2 °C a vlhkostí
60 ± 5 %. V této místnosti docházelo k jejich stabilizaci na stanovenou hodnotu 9 – 12 % relativní vlhkosti.

Mechanické testování
Vzorky, které byly připraveny k mechanickému testování, se před transportem obalily PE folií. Tímto postupem
byl eliminován vliv okolní vlhkosti, které by mohlo zkreslit výsledky mechanických zkoušek. Mechanické
zkoušky byly provedeny v laboratořích Ústavu stavebního zkušebnictví FAST VUT na přesném mechanickém
lisu FPZ 100/1 umožňující zatěžování přírůstkem deformace. Ve zkušebně byla udržována po dobu měření
laboratorní teplota 20 °C ± 2 °C a vlhkost 60 % ± 5 %. Každý vzorek byl těsně před umístěním do zkušebního lisu
vybalen z folie.
Při experimentálním testování byla zkušební tělesa prostě podepřena. Vzdálenost podpor o velikost 18-ti
násobku průřezu, tj. 450 mm, byla zvolena dle ČSN EN 408 [5]. Zatížení bylo provedeno symetricky dvěma
břemeny vzájemně od sebe a od podpor vzdálenými o 6- ti násobek výšky průřezu což odpovídá 150 mm, toto
zatížení bylo do vzorků přenášeno přes roznášecí příčník, který je vidět na Obr. 1. Zatěžovací schéma pro zkušební
tělesa na čtyřbodový ohyb je zobrazené na Obr. 2.
Zkušební sestava byla doplněna o vyvinutý hliníkový přípravek, který je zobrazený na Obr. 1. Přípravek
eliminoval vybočení zkušebních těles při umožnění jejich deformace v rovině působícího zatížení. Inspirací pro
tento přípravek byl přípravek použitý ve zdroji [6]. Přípravek byl na horním povrchu osazen indukčním snímačem
dráhy HBM WA-T/50 mm [10] a [11] s měřícím rozsahem 0 až 50 mm s přesností měření 0,001 mm. Snímač
zaznamenával svislý posun w. K symetrickému roznosu zatěžovací síly byl použit ocelový roznášecí příčník
zobrazený na Obr. 2. Velikost působícího zatížení byla zaznamenávána kalibrovaným odporovým siloměrem.
Snímač byl připojen k osmikanálové měřící ústředně HBM Spider 8 [10], která byla spojena s počítačem.
Vizualizace průběhu zatěžovaní byla on-line zobrazována na monitoru s využitím programu Catman Easy [12].
Data byla zaznamenávána s ohledem na typ a charakter statické zatěžovací zkoušky s frekvencí záznamu 5 Hz, tj.
po časovém intervalu 0,2 s. naměřená data byla po zkouškách upravena pomocí uživatelského makra vytvořeného
v programovacím jazyce Visual Basic, které upravovalo počátek měření do doby, kdy začal lis zatěžovat.
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Neotestované vzorky byly opět zabaleny do PE samosmršťující folie a vráceny do stabilizačního boxu, kde byly
uloženy do následujícího dne, kdy experiment pokračoval další fází.
Ze statisticky vyhodnocených naměřených dat byl vypočítán lokální model pružnosti Em a pevnost v ohybu fm,
které jsou uvedené v Tab. 2.
Zkušební přípravek

Roznášecí příčník

Obr. 1 Zkušební přípravek a roznášecí příčník.

Obr. 2 Zatěžovací schéma pro čtyřbodový ohyb.

Stanovení lokálního modulu pružnosti v ohybu
Ke stanovení lokálního modulu pružnosti v ohybu je podle ČSN EN 408 (73 1741) [5] potřeba zvolit data z těch
zatěžovacích zkoušek, které odpovídají definovaným požadavkům. Pro regresní analýzu je podle [5] nutné stanovit
Fmax,est což je odhadnuté největší zatížení. Z Fmax,est se následně stanoví 0,1 Fmax,est a 0,4 Fmax,est, tento interval
úrovně zatížení se použije dále pro regresní analýzu. Určí se nejdelší úsek části, jehož součinitel korelace R2
je 0,99 nebo lepší. Za předpokladu, že je tento úsek nejméně v rozmezí 0,2 Fmax,est až 0,3 Fmax,est lze vypočítat
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lokální modul pružnosti ze vztahu (3) [5]. Kde je F2 – F1 přírůstek zatížení v newtonech na regresní přímce se
součinem korelace 0,99 nebo lepším a w2 – w1 je přírůstek deformace v milimetrech odpovídající F2 – F1.

Em,l =

al12 ( F2 − F1 )
16 I ( w2 − w1 )

(3)

V případě, že v rozmezí 0,2 Fmax,est až 0,3 Fmax,est nelze dosáhnout korelace 0,99 nebo lepší je zkušební vzorek
vyloučen.

Stanovení pevnosti v ohybu
Pevnost v ohybu fm lze stanovit ze vztahu (4), který byl převzat z ČSN EN 408 (73 1741) [5].

fm =

aFmax
,
2W

(4)

kde a je vzdálenost zatěžovacího břemene od bližší podpory v milimetrech, Fmax je maximální síla, která byla
zaznamenána před porušením v kN a W je průřezový modul v mm3.

3 VÝSLEDKY
Testy se vždy prováděly až do porušení vzorku. Nejčastější typy a způsoby porušení jsou zobrazeny na Obr. 3.
a Obr. 4 zobrazuje experimentálně naměřené a numericky upravené zatěžovací dráhy všech vzorků smrku
ztepilého (Picea abies L.). V horní části Obr. 4 je zobrazen celý zatěžovací diagram, kde je na vodorovné ose
vynesen svislý posun w v mm a na svislé ose je vynesena odpovídající síla F v kN. Ve spodní části Obr. 4
je naznačen výřez, který byl použit pro regresní analýzu podle ČSN EN 408 (73 1741) [5]. Podmínku pro použití
regresní analýzy splnilo všech 50 kusů vzorků.
Z Obr. 4 lze dovodit, že maximální síla pro vzorek smrku ztepilého (Picea abies L.), která byla naměřená před
porušením je 3,73 kN pro čtyřbodový ohyb při vlhkosti 9,04 %, která odpovídá hodnotám uvedených v Tab. 2.
V této tabulce jsou uvedené vypočítané statistické hodnoty pro vybrané mechanické vlastnosti.
Průměrná hodnota maximální síly, která byla vypočítána ze všech vzorků, která byla zaznamenána před
porušením je 27,41 kN.
Tab. 2 Výsledné hodnoty z experimentálních testů pro 50 vzorků.
w
[%]
9,04

Em,∅
[GPa]
8,649

Em,min
[GPa]
5,430

Em,max
[GPa]
11,235

Em,5%
[GPa]
6,242

Em,95%
[GPa]
12,167

fm,∅
[MPa]
75,434

fm,min
[MPa]
40,262

fm,max
[MPa]
108,040

Obr. 3 Druhy poškození při testování pomocí čtyřbodového ohybu.
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fm,95%
[MPa]
104,82

Fmax,∅
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Obr. 4 Zatěžovací dráha pro smrk ztepilý (Picea abies L.).

4 DISKUZE
Pro ověření naměřených hodnot byla požita Tab. 1. Jak je z této tabulky patrné, tak hodnoty pro smrk ztepilý
s vlhkostí 12 % jsou pro mez pevnosti v ohybu fm = 80 MPa. Z experimentálního měření byla hodnota pro mez
pevnosti v ohybu fm∅ = 75,434 MPa. Při porovnání obou hodnot lze konstatovat, že provedený experiment
vykazuje výsledné hodnoty velice blízké hodnotě uvedené ve zdroji [4]. Modul pružnosti pro smrk je 12 800 MPa
dle [1]. Dle [3] je modul pružnosti pro smrk 11 000 MPa. Při experimentálním měření byl změřen průměrný lokální
modul pružnosti 8,649 GPa tedy 8 649 MPa. Zde je patrný větší rozdíl od literatury.
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5 ZÁVĚR
Stanovené hodnoty meze pevnosti v ohybu fm pro zkoušené vzorky byly velice podobné jako hodnoty nalezené
v literatuře. Pro případ stanovení lokálního modulu pružnosti Em, nelze konstatovat tak přesnou shodu výsledků.
Jeden z možných důvodů, proč jsou hodnoty rozdílné mohlo být způsobeno volbou způsobu vysoušení. vlivem
vysoušení v sušárně mohlo dojít k vyloučení část pryskyřice ze vzorků. takto uvolněná místa nebyla následně
zaplněna. Tím mohlo dojít ke snížení odolnosti proti působícímu zatížení a tím ke snížení ohybového modulu. Lze
předpokládat, že dojde k pokračování tohoto výzkumu, který lze zaměřit na více dřevin. Dále lze experiment
rozšířit o testování vzorků s vyšší vlhkostí.
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Výzkum vzniknul za podpory specifického výzkumu FAST-J-18-5566 a v rámci řešení projektu podporovaného
Ministrem průmyslu a obchodu v rámci 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]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]

62

POŽGAJ, A. CHOVANEC, D. KURJATKO, S. BABIAK, M.; Štruktúra a vlastnosti dreva, Bratislava,
1997, 488 s., ISBN 80-07-00960-4.
Pevnost dřeva. Mendlova univerzita Brno [online]. Brno: Mendlova univerzita Brno, 2007 [cit. 2018-0221]. Dostupné z: https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=9190.
KOLEKTIV AUTORŮ. Dřevařská technická příručka. Praha: MÍR, novinářské závody, n. p., 1970. ISBN
04-821-70.
ČSN EN 384 (73 1712). Konstrukční dřevo – stanovení charakteristických hodnot mechanických vlastností
a hustoty. Brusel: Evropský výbor pro normalizaci, 2010.
ČSN EN 408 (73 1741). Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo a lepené lamelové dřevo – Stanovení
některých fyzikálních a mechanických vlastností. Praha: Český normalizační institut, 2004.
PĚNČÍK, J. Modelling of Experimental Tests of Wooden Specimens from Scots Pine (Pinus sylvestris)
with the Help of Anisotropic Plasticity Material Model. Drvna industrija, 2015, roč. 66, č. 1, s. 27-33.
ISSN: 0012- 6772.
Lexikon dřev - Stavba dřeva: Anatomická stavba dřeva [online]. Brno: Ústav nauky o dřevě, Mendlova
lesnická
a
zemědělská
univerzita,
2002
[cit.
2017-06-18].
Dostupné
z:
http://ldf.mendelu.cz/und/sites/default/files/multimedia/stavba_dreva/lexikon/index.htm.
HORÁČEK, P.; FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI DŘEVA I. BRNO, MZLU V BRNĚ,
1998, 128 s., ISBN 80-7157-347-7.
VYKUTIL, Josef. Teorie chyb a vyrovnávací počet. Brno: Vysoké učení technické, 1984. Učební texty
vysokých škol.
PĚNČÍK, J. Dřevěné segmentové schodiště s jednostranně zavěšenými stupni. Fakulta stavební, Vysoké
učení technické v Brně. Brno, 2013. 185 s.
PĚNČÍK, J. Analysis of support of stairs in a wooden prefabricated staircase with one-sided suspended
stairs made from scots pine (Pinus sylvestris) with the use of experimental tests and numerical analyses.
WOOD RESEARCH, 2015, roč. 60, č. 3, s. 477-490. ISSN: 1336- 4561.
Catman Data Acquisition Software – More than just Data Acquisition [online]. Darmstat: Company
Headquarters, 2000 [cit. 2017-09-29]. Dostupné z: https://www.hbm.com/en/2290/catman-dataacquisition-software/.

1. Pozemní stavitelství a městské inženýrství

JUNIORSTAV 2019

VÝVOJ RETENČNÍ PLOCHÉ STŘECHY
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Abstrakt
Společnosti ROMEX s.r.o. a Topwet s.r.o. ve spolupráci s Ústavem pozemního stavitelství, Fakulty stavební VUT
v Brně se zabývají vývojem retenční ploché střechy. Jedná se o systém, u kterého není zpomalení odtoku
přívalových srážek zajištěno vrstvou vegetace, ale speciálně navrženým retenčním vtokem. Jeho užitím odpadá
nutnost složitého souvrství vegetačních střech, které například na vyšších, vzdálených nebo neudržovaných
střechách nevyužívají svůj estetický aspekt, a proto jsou pro regulaci přívalových srážek zbytečně nákladným
řešením. Příspěvek pojednává především o vlastnostech a vývoji metodiky návrhu retenční ploché střechy.
Klíčová slova
Retence, plochá střecha, zelená střecha, dešťová voda, kanalizace
Abstract
The companies ROMEX and Topwet in cooperation with Institute of Building Structures, Faculty of Civil
Engineering Brno University of Technology develop retention flat roof. This system using a specially designed
retention drain for runoff slowing down. This system doesn’t need complicated layers of vegetation green roofs.
For example on a higher and distant and unattended flat roof doesn´t use aesthetic aspect. Therefore there are
the useless expensive solution for runoff slowing down. The paper deals mainly about properties and design of
methodology of retention flat roof.
Key words
Retention, flat roof, green roof, rainwater, sewerage

1 ÚVOD
Se stále zvyšujícím podílem zastavěných ploch je především u novostaveb dotčenými orgány kladen důraz na
omezení množství odvádění přívalových srážek do kanalizace. Tímto se zabrání přehlcení kanalizační sítě
a ovlivnění hydrogeologických poměrů dané lokality, způsobující záplavy a poškozování vodohospodářských
zařízení.
Autor společně s týmem vyvíjí zcela nový systém, u kterého není zpomalení odtoku zajištěno vrstvou vegetace,
ale speciálně navrženým retenčním vtokem. Jeho užitím odpadá nutnost složitého souvrství vegetačních střech.
Cílem projektu je vývoj kompletního systému retenční střechy se speciálně navrženým retenčním vtokem,
který je nastavitelný pro konkrétní odvodňovanou plochu ploché střechy. Dalším cílem je tento systém uvést
do stavební praxe. Vývoj probíhá v rámci dotačního projektu Partnerství znalostního transferu, na kterém
spolupracuje společnosti ROMEX s.r.o., Topwet s.r.o. a Ústav pozemního stavitelství, Fakulty stavební VUT
v Brně.

2 SOUČASNÁ SITUACE
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 majetku samotných
stavebníků [1].
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Rekonstrukce vodohospodářských zařízení nebo její rozšíření pro navýšení kapacity je velmi nákladnou
investicí. To samozřejmě vede k přirozenému zvyšování cen od provozovatelů nebo majitelů kanalizačních sítí.
Vzniká tak stále větší tlak na omezení odtoku srážek především u novostaveb, ke kterému se vyjadřují
provozovatelé nebo majitelé kanalizačních sítí společně s Odborem vodního a lesního hospodářství. Je třeba
podotknout, že stavební úřad nesmí vydat vyjádření bez vyřešení hospodaření s dešťovou vodou také u změn
dokončených staveb nebo změn jejich užívání. Právě v těchto případech může při změně parametrů vypouštění
nastat povinnost vyřešit nakládání se srážkovou vodou [2].
Priority nakládání se srážkovou vodou dále vychází z vyhlášek [3], [4] a jsou definovány v následujícím pořadí:
1.
2.
3.

Vsakování.
Zadržování a regulované odpouštění oddílnou kanalizací do vodního toku.
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 nádrže. V takovém případě je možné pouze regulovat odpouštění srážkové vody do kanalizace
na ploché střeše objektu [5].
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 či vzdálených budovách vidět. V těchto
případech, kdy je navíc nutné pouze regulovat odtok srážek jsou zbytečným nákladným řešením. Nejen na
pořízení, ale i na údržbu [5].

3 VLASTNOSTI RETENČNÍ PLOCHÉ STŘECHY
Snahou je rozšířit tento segment trhu, zabývající se zpomalením odtoku přívalových srážek do kanalizace
na plochých střechách o nové a ekonomičtější řešení, než jsou výše zmíněné vegetační střechy. Toto řešení
nezpomaluje odtok vrstvou vegetace, ale speciálně navrženým retenčním vtokem.
Jedná se o systém s klasickým pořadím vrstev střešního pláště, kde klíčovým prvkem je retenční vtok. Funkce
retenčního vtoku zajišťuje po kritickou dobu přívalových srážek regulovaný odtok vody do kanalizace. Retenční
vtok je vyhřívaný a je nastavitelný pro konkrétní odvodňovanou plochu ploché střechy.

Popis principu retenční ploché střechy
Při běžné intenzitě srážek Obr. 1a – Voda volně odtéká spodními (odtokovými) otvory retenčního vtoku
do kanalizace stejně jako u běžných střešních vtoků.
Při přívalových srážkách Obr. 1b – Voda vystoupavá a spodními (odtokovými) otvory retenčního vtoku je
zajišťen odtok odpovídající specifickému (přípustnému) odtoku na základě vyjádření dotčených orgánů.
Překročení 15 minut přívalových srážek Obr. 1c – Voda je odváděna přepadem v horní části retenčního vtoku.

a)

b)
Obr. 1 Princip retenční ploché střechy [6].
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Množství zadržené vody na ploše retenční střechy
Množství zadržené vody na ploše retenční střechy je stanoven na základě tří podmínek. První podmínka je kritická
doba přívalových srážek 15 minut, která je uvedená v TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami [7]. Druhá
podmínka je intenzita přívalových srážek na základě hydrometeorologických údajů dané lokality retenční střechy.
Pokud nejsou hydrometeorologické údaje dostupné, může být uvažováno s hodnotou intenzity přívalových srážek
0,03 l/(s·m2), která je uvedená v ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace [8]. Třetí podmínka je specifický (přípustný)
odtok na základě vyjádření dotčených orgánů ≤ 3 l/(s·ha), která je uvedená v TNV 75 9011 Hospodaření
se srážkovými vodami [7].
V Tab. 1 jsou porovnány hodnoty zatížení zadržené vody s hodnotami zatížení sněhem ve vybraných městech
ČR. Hodnoty přívalových intenzit deště jsou převzaty z hydrometeorologických údajů uvedených v [9]. Hodnoty
zatížení sněhem pro různé sněhové oblasti jsou uvedeny v [10]. Specifický (přípustný) odtok je uvažován 3 l/(s·ha).
Tab. 1 Porovnání hodnot zatížení zadržené vody s hodnotami zatížení sněhem ve vybraných městech ČR.
Město
Hodnoty Zatížení vodou zadržené po Zatížení vodou zadržené po Zatížení sněhem
přívalové dobu 15 min bez uvažování dobu 15 min s uvažováním
intenzity specifického (přípustného) specifického (přípustného)
odtoku spodními otvory
srážky
odtoku spodními otvory
[kPa = kN/m2]
[kPa = kN/m2]
[kPa = kN/m2]
[l/s·m2]
Praha
0,0240
0,2160
0,1890
< 0,7
Hradec Králové
0,0250
0,2250
0,1980
< 1,0
Karlovy Vary
0,0212
0,1908
0,1638
< 1,5
Mariánské Lázně
0,0222
0,1998
0,1728
< 2,0
Plzeň
0,0218
0,1962
0,1692
< 0,7
České Budějovice 0,0200
0,1800
0,1530
< 1,0
Olomouc
0,0260
0,2340
0,2070
< 1,0
Ostrava
0,0242
0,2178
0,1908
< 1,0
Brno
0,0220
0,1980
0,1710
< 0,7
Jihlava
0,0220
0,1980
0,1710
< 1,5
Z Tab. 1 vyplývá, že hodnoty zatížení zadržované vody s nebo bez uvažovaného specifického (přípustného)
odtoku po dobu 15minutové regulace nepřesáhnou hodnoty zatížení sněhem. Z toho tedy vyplývá, že na střešní
konstrukci nejsou kladeny vyšší statické požadavky než u běžných plochých střech. Dále je zřejmé, že hodnoty
zatížení budou menší než u střech s vrstvou vegetace se stejným množstvím zadržované vody.
Při současném výskytu přívalových srážek a sněhu na retenční střeše nejsou předpokládány nízké teploty. Není
tedy znemožněn odtok přívalových srážek do kanalizace.

Výhody retenční ploché střechy
Současnými řešeními pro regulaci přívalových srážek do kanalizace je vegetační střecha nebo retenční nádrž.
Pořizovací cena retenčních opatření u střechy s vegetací nebo s retenční nádrží je okolo 90 % vyšší než u retenční
ploché střechy. Je to dáno nízkou cenou retenčního vtoku v porovnání s cenou retenčního souvrství vegetační
střechy nebo cenou retenční nádrže.
Další výhodou retenční střechy je:
•
Rychlejší realizace a snadnější údržba, a tím i snížení nákladů ve srovnání s vegetačními střechami.
•
Nastavení specifického (přípustného) odtoku retenčího vtoku na základě vyjádření dotčených orgánů.
•
Menší statické nároky na nosnost střešní konstrukce než u vegetačních střech.
•
Nezakrytá hydroizolace je snadno přístupná pro zjištění vad a poruch.
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4 VÝVOJ METODIKY NÁVRHU RETENČNÍ PLOCHÉ
STŘECHY
V současné době probíhá vývoj metodiky pro komplexní navrhování retenčních plochých střech. Na Obr. 2 je
vývojový diagram z pohledu investora a projektanta na retenční plochou střechu s následujícím komentářem.

Obr. 2 Vývojový diagram z pohledu investora a projektanta na retenční plochou střechu.
Na začátku investičního záměru novostavby nebo změny dokončené stavby a změny užívání stavby, kde došlo
ke změně parametrů vypouštění srážkových vod, stavební úřad vydává rozhodnutí na základě vyjádření dotčených
orgánů o podmínkách likvidace srážek. Pokud vodu nelze vsakovat, nebo ji jinak využívat na vlastním pozemku,
tak je nutné dodržet specifický (přípustný) odtok vody do kanalizace. V případě, kdy tato podmínka není splněna
je možné regulovat odtok zelenou střechou, retenční nádrží nebo retenční střechou.
V případě retenční střechy se diagram vyvíjí, zda se jedná o novostavbu nebo změnu dokončené stavby
případně o změnu užívání stavby. V případě novostavby se provede návrh odvodnění a konstrukce.
V případě změny dokončené stavby nebo změny užívání stavby se nejprve provede stavebně technický
průzkum a následně návrh odvodnění a konstrukce. Dále je střecha posouzena z hlediska statiky. Pokud nevyhoví
je provedeno statické opatření, které je zřejmě neekonomické a hledá se jiné řešení pro regulaci odtoku
např. retenční nádrž. Pokud střecha vyhoví z hlediska statiky, následuje střechu posoudit z hlediska tepelné
techniky. Pokud není splněn součinitel prostupu tepla je tepelná izolace vyměněna nebo navýšena, a tedy
provedena rekonstrukce s kompletní demontáží nebo rekonstrukce s částečnou demontáží vrstev střešního pláště.
V případě porušení parozábrany je provedena rekonstrukce s kompletní demontáží. Poté následuje realizace
a údržba střechy.
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Návrh odvodnění a konstrukce

Stručný nástin postupu návrhu odvodnění a konstrukce retenční ploché střechy je následující:
1.
Učit počet, průměr střešních vtoků a nouzového odvodnění na základě výpočtu gravitačního odvodnění
uvedeného v [8].
2.
Určit geometrii střechy a rozdělit ji na jednotlivé odvodňované plochy.
3.
Určit velikost spodních (odtokových) otvorů jednotlivých retenčních vtoků podle odvodňovaných ploch
střechy a specifického (přípustného) odtoku na základě vyjádření dotčených orgánů.
4.
Určit výšku přepadu v horní části retenčního vtoku na základě geometrie střechy a zadrženého množství
vody, kde zadržené množství vychází z kritické doby přívalových srážek, intenzity přívalových srážek
a specifického (přípustného) odtoku.
5.
Navrhnout konstrukci podle ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení [11]:
• Prostupy a navazující konstrukce jsou min. 150 mm nad výšku přepadového nástavce.
• Spodní hrana nouzového odvodnění je min. ve výšce přepadového nástavce.
• Hydroizolační schopnost hydroizolace je navržena na výšku vodního sloupce.

5 ZÁVĚR
Retenční plochá střecha je ekonomicky výhodným řešením pro zpomalení přívalových srážek do kanalizace. Je
levnější ve srovnání s vegetačními střechami a retenčními nádržemi pro stejné množství zadržované vody. Není
tolik údržbově náročná, jako vegetační střechy a má další řadu výhod.

Poděkování
Příspěvek na konferenci byl vytvořen v rámci projektu OP PIK č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_054/0009229 „Snížení
nákladovosti oprav a rekonstrukcí plochých střech a eliminace vlivů střech na životní prostředí“ podporovaného
Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci účelové podpory programu „OP PIK - PO 01 Rozvoj výzkumu, vývoje
a inovace“ a v rámci řešení projektu podporovaného Ministrem průmyslu a obchodu v rámci 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“.
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UŽITÍ TEPELNĚ-REFLEXÍVNÍCH IZOLAČNÍCH
FÓLIÍ VE STAVBÁCH
USE OF REFLECTIVE INSULATING FOIL IN BUILDINGS
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františek.kabelka@centrum.cz
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství, Veveří 95, 60200 Brno

*
1

Abstrakt
Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov zavádí do stavební praxe povinnost navrhovat a stavět pouze
energeticky úsporné budovy, které budou vykazovat spotřebu energie blížící se nule už od roku 2020. Při použití
tradičních tepelných izolantů narůstá celková tloušťka obvodových konstrukcí. Možnost, jak omezit tento
extenzivní trend, skýtá použití tepelně-reflexívních fólií, o jejichž účinnosti ovšem v soudobé praxi panují jisté
pochybnosti. Proto byla jejich účinnost ověřena experimentálními metodami.
Klíčová slova
Tepelný odpor, tepelná pohoda, obvodový plášť, odrazivost povrchu
Abstract
The Energy Performance of Buildings Directive 2010/31/EU introduces into the building practice the obligation
to design and build only energy-efficient buildings that will show zero energy consumption as early as 2020. When
using traditional thermal insulators, the overall thickness of the perimeter structures increases. The possibility of
limiting this extensive trend is the use of heat-reflective foils, the effectiveness of which is doubtful in today's
practice. Therefore, their effectiveness was verified with experimental methods.
Key words
Thermal resistance, thermal comfort, building envelope, surface reflectance

1 ÚVOD
V současné době jsou legislativní požadavky na tepelný odpor obvodového pláště budov tak nastaveny tak, že
běžně užívané konstrukční materiály těmto nárokům vyhovují pouze při značných tloušťkách materiálových
vrstev. Proto se používají vícevrstvé konstrukce s oddělenou funkční nosnou a tepelněizolační vrstvou. Soudobé
obvodové pláště budov bývají projektovány jako vícevrstvé sendvičové konstrukce. Problematika vrstvených
obvodových plášťů spočívá v zajištění dlouhodobé soudržnosti skladebných vrstev. U těchto konstrukcí se vždy
v kontaktních rovinách formují smykové síly z důvodu jejich rozdílných fyzikálních vlastností, zejména kvůli
objemové teplotní kontrakci, dotvarování staviv apod. Difuzní propustnost použitých staviv také podmiňuje riziko
hromadění vlhkosti kvůli vnitřní kondenzaci prostupující vodní páry, která většinou nastává na rozhraní materiálů.
Nevhodné skladebné uspořádání materiálových vrstev ve stěně může ovlivnit hygienické hledisko vnitřního
prostředí stavby, neboť případná dlouhodobá povrchová kondenzace umožní vegetaci nežádoucích plísní, jež
mohou způsobovat poruchy zdravotní nezávadnosti vnitřního prostředí v budovách.

2 TEPELNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA OBVODOVÝ
PLÁŠŤ BUDOV
Pro návrh obvodového pláště je použita výpočtová metodika podle ČSN 730540:
U ⩽ U� ,
�

U= � ,
�
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𝑅𝑅� =R �� � ∑� 𝑅𝑅� �R �� ,

(3)

kde U je součinitel prostupu tepla stěnou v W/m2.K, RT je tepelný odpor při prostupu tepla stěnou v m2KW-1, Rsi, Rse
jsou přestupové tepelné odpory u vnitřního a vnějšího povrchu v m2KW-1, Rj je prostupu tepla j-tou materiálovou
vrstvou v m2KW-1.
Při použití tepelně reflexních materiálů v obvodovém plášti budov, které se používají jak pro vnitřní, tak
i vnější aplikaci, nelze zcela postupovat dle normativních odkazů ČSN 730540-3. Proto se při posouzení
konstrukcí využívají hodnoty R, které uvádí výrobci tepelně reflexivních souvrství podle technické dokumentace.
Ty nelze stanovit metodikou ČSN 730540-4 podle vztahu:
�

R= � .

(4)

Údaje o tepelném odporu tepelně reflexivních souvrství podle výrobců bývají udávány poněkud
nejednoznačně, proto považuji za nutné, prokázat dosažení předpokládaných tepelně izolačních vlastností
realizovaných plášťů objektů nezávislým experimentálním měřením. Jako vhodnou metodu jsem zvolil měření
povrchových teplot v souvrství plášťů s dopočtením velikosti tepelného toku. V tom případě lze využít Fourierovy
rovnice vedení tepla za stacionárního stavu. Pro dopočet tepelného odporu R z provedeného experimentálního
měření, které je podrobněji popsáno v [4], bylo využito následujícího vztahu:
��

Δθ

q= � � �� = � ,
�

(5)

kde q je hustota tepelného toku stěnou ve W/m , θ je teplota ve °C.
2

Obr. 1 Způsob stanovení tepelného odporu části stěny podle lineárního průběhu teplotního spádu v závislosti na
tepelném odporu stěny R.
Pro vyčíslení tepelného odporu Rx, který odpovídá části tepelného odporu celé konstrukce, bylo použito
následujícího výpočtového vztahu:

q= �

�si ��se

� ���R �

,

(6)

kde θsi je teplota vnitřního prostředí v °C, θse je teplota vnějšího prostředí v °C.
Při použití indexů teplotních čidel umístěných ve zkušebním fragmentu stěny platí pro označení teplot vztah
pro určení tepelného toku q:

q=

���� ���00�
��

.

(7)

Těmito měřeními u realizovaných staveb se prokázalo, že dosažení předpokládaných tepelně-izolačních
vlastností lze dosáhnou jen za předpokladu přísného dodržení zmíněných okrajových podmínek. Při experimentu
dokumentovaném ve [4] se u interiérového dodatečného zateplení historické budovy prokázalo, že utěsnění
styčných spár mezi fóliemi a zdivem je velmi obtížné a náročné. Proto jsme se v následující sezóně omezili při
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realizaci obytných staveb na konstrukce, u nichž lze aplikovat reflexní fólie u izolací stropů, kde u vodorovných
vzduchových dutin nedochází ke vzniku proudění s komínovým efektem, tedy vertikálního proudění vzduchu
zapříčiněného rozdílnou měrnou hmotností dle teploty. Svislé obvodové konstrukce jsou navrženy a realizovány
buď jako jednovrstvá keramická zeď s dostatečným tepelným odporem, nebo se jedná o vrstvenou kontaktní
konstrukci z nosné pórobetonové tvárnice a izolační desky.

Obr. 2 Studie rodinného domu, pohled ze zahrady – projekt.

Obr. 3 Pohled na stavbu rodinného domu, pohled ze zahrady ve fázi realizace.

Obr. 4 Projekt rodinného domu, řez objektem.
Vzhledem k získaným zkušenostem byl opuštěn předpoklad o obvodovém plášti s dokonale utěsněným
souvrstvím. Je navržen SDK (sádrokartonový) podhled s kovovým roštem, nad ním je izolační rohož s reflexní
fólií, vzduchová mezera vyplněná minerální vatou a souvrství uzavírá další reflexní rohož. Tyto rohože plní také
funkci parotěsnou. Výplň ve vzduchové mezeře brání proudění vzduchu. Toto řešení se tak jeví jako výhodnější
než usilovat o dokonalé utěsnění jednotlivých vnitřních vrstev. V konstrukci jsme umístili teplotní měřicí sondy
a přístrojem ALMEMO 2690 bude v následující zimní sezóně probíhat měření podle schématu uvedeného v [4].

Výstavba v praxi
Pro další ověřování v praxi byly zvoleny následující konstrukce obytných staveb; dřevěná hrázděná stavba
s opláštěním z velkoformátových desek a dřevěná lamelová klenba. Navrhované stavby mají vždy jednoduchý až
strohý výraz bez tradičního členění ve fasádách prostřednictvím standartních architektonických prvků, např. římsy,
okapy, střešní roviny apod.
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Obr. 5 Projektová studie rodinného domu ve svažitém terénu.

Obr. 6 Projektová studie rodinného domu specifického tvaru.
Vzhledem k nezvyklému tvaru a užití fotovoltaických fólií, které pokrývají vnější plášť, je realizace tohoto návrhu
v soudobé praxi stavebních úřadů časově velmi náročná. Proto byl přehodnocen původní záměr a bylo přistoupeno
k realizaci této konstrukce pouze u střešní nástavby na vybraném rodinném domě.

3 ZÁVĚR
Výše studované návrhy uspořádání rodinných domů využívají v obvodovém plášti tepelně reflexní izolace, jejíž
fyzikální a užitné vlastnosti budou předmětem další vědecké práce.
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MĚŘENÍ VNITŘNÍHO MIKROKLIMATU
VE VĚTRANÉ VZDUCHOVÉ MEZEŘE
MEASUREMENT INDOOR MICROCLIMATE IN VENTILATED
AIR DUCT
Miloslav Novotný*,1, Karel Šuhajda1
novotny.m2@fce.vutbr.cz
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno

*
1

Abstrakt
Článek pojednává o měření mikroklimatu ve větrané vzduchové mezeře provětrávaných fasád. Jedná se o měření
rychlosti proudění a teploty vzduchu uvnitř této vrstvy. Popisuje také speciální měřící zařízení a ukazuje také
částečně zpracované výsledky měření.
Klíčová slova
Mikroklima, větraná vzduchová mezera, provětrávaná fasáda, anemometrické čidlo, fasáda
Abstract
The paper deals with the measurement of the microclimate in the ventilated air gap of the ventilated facades.
This is the measurement of flow velocity and air temperature inside this layer. It also describes a special measuring
device and also shows partially processed measurement results.
Key words
Microclimate, air duct, ventilated facade, anemometric sensor, facade

1 ÚVOD
Na základě sílících požadavků stavební praxe bylo přistoupeno k provádění experimentální činnosti, jejíž cílem je
bližší specifikace a definice jednotlivých dějů a jevů, které probíhají ve větrané vzduchové vrstvě provětrávané
fasády. Mimo jiné byla za tímto účelem navázána poměrně významná spolupráce se společností H&B Delta, která
se v praxi zabývá výrobou a distribucí zavěšených fasádních systémů, převážně z kompozitních materiálů.

Obr. 1 Pohled na fasádu modelového objektu administrativní budovy ve Vsetíně.
Vzhledem k tomu, že dosud nebyl přesněji popsán průběh teplot a rychlosti proudícího vzduchu v této větrané
mezeře a jejich vzájemná interakce, byly provedeny experimenty „in situ“ a byly naměřeny a srovnány vlastní
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hodnoty. Měření v současné době probíhá na stavbě nového sídla firmy H&B Delta, s.r.o. ve Vsetíně. Zavěšená
fasáda je tvořena tzv. „bondovými kazetami“, které do sebe vzájemně zapadají a netvoří tak průběžnou
vodorovnou spáru (Obr. 1). Dále, jako druhé srovnávací měření, je aktuálně připravováno na zkušebním objektu
Fakulty stavební VUT FAST v Brně umístněném v areálu výzkumného centra AdMaS. Na tomto objektu je
zavěšená fasáda tvořena tak, aby obsahovala průběžné svislé, a zejména vodorovné spáry. V následném
vyhodnocení obou modelových let budou srovnávány hodnoty a určen efektivnější systém. Tato je však zatím
předmětem dalšího studia.

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Nejpodstatnějším rysem provětrávaných fasádních systémů je efektivita proudění vzduchu, která záleží na těchto
činitelích:

Rychlosti vzduchu ve větrané vzduchové vrstvě [1]
𝑣𝑣��� = ��(𝐾𝐾�� + 𝐾𝐾�� )� − 𝐾𝐾� ,

kde
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(3)

kde A je plocha průřezu, pro který se stanovuje rychlost proudění [m2], Aj plocha průřezu, pro který se uvažuje
tlaková ztráta třením [m2], Lj délka úseku větrané vzduchové vrstvy, po které se uvažuje tlaková ztráta třením [m],
dAj aerodynamický průměr [m2], stanovený ze vztahu:
𝑑𝑑�� = 4 ∙

��
��

,

(4)

kde oj je obvod obtékaných stěn posuzovaného průřezu [m], Ap plocha průřezu, na který je vázán součinitel
vřazeného odporu [m2], xp součinitel vřazeného odporu, kromě clony je tato hodnota vázána vždy na menší průřez,
h výškový rozdíl mezi vstupním a výstupním otvorem větrané vzduchové vrstvy [m], Te absolutní teplota
venkovního vzduchu [K],
𝑇𝑇� = 273,15 + 𝜃𝜃� ,

(5)

𝑇𝑇��� = 273,15 + 𝜃𝜃��� ,

(6)

Tcav je absolutní teplota vzduchu na konci větrané vzduchové vrstvy [K],

θcav se stanoví ze vztahu (8), C1(C2) je tvarový součinitel na začátku (na konci) větrané vzduchové vrstvy [-],
va1(va2) rychlost venkovního vzduchu v oblasti vstupního (výstupního) otvoru [m.s-1].

Průběh teplot ve větrané vzduchové vrstvě [1]

kde

𝜃𝜃� = 𝜃𝜃��� +
𝜃𝜃��� =

��� �����
���(�)

�� ∙��� ��� ∙��
�� ���

,

,

(7)

(8)

kde Uv jesoučinitel prostupu tepla části konstrukce mezi vnitřním prostředím a větranou vzduchovou vrstvou
[W.m-2.K-1], Uz součinitel prostupu tepla části konstrukce mezi větranou vzduchovou vrstvou a venkovním
prostředím [W.m-2.K-1], θx0 teplota na počátku větrané vzduchové vrstvy [°C], která se shoduje s návrhovou
teplotou venkovního (přiváděného) vzduchu, θai teplota vnitřního vzduchu [°C],
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,

(9)

kde x je vzdálenost od počátku větrané vzduchové vrstvy [m], dcav tloušťka vzduchové vrstvy [m], vcav rychlost
proudění vzduchu ve větrané vzduchové vrstvě [m.s-1], která se stanoví podle vztahu (1).
Vztah pro určení rychlosti uvnitř větrané vzduchové vrstvy vychází z předpokladu, že tlakový spád (způsobený
tlakem větru a přirozenou konvencí) musí být větší než ztráty tlaku (způsobené vřazenými odpory a třením
o přilehlé povrchy konstrukcí ke vzduchové vrstvě), aby došlo k proudění vzduchu uvnitř větrané vzduchové
vrstvy.

3 METODIKA
Po dohodě byl jako modelový objekt ustanoveno nové sídlo firmy H&B Delta, s.r.o. ve Vsetíně. Objekt je
samostatně stojící v okrajové části města. Jedná se o novostavbu administrativní budovy, ke které je přidružena
i výroba. Je navržen jako dvoupodlažní se zázemím pro výrobu i vedení společnosti. Dále je zde výrobní
a skladovací hala, která je přes obě podlaží jeho součástí. Měření však probíhá výhradně v administrativní části
budovy. Objekt je postaven jako dvoupodlažní montovaný prefabrikovaný skelet s výplňovým keramickým
zdivem. Střecha je plochá jednoplášťová. Vnější zateplovací systém je z minerální vaty o tloušťce 100 mm kotvené
pomocí teleskopických hmoždinek s umělohmotným trnem. Na vnějším zateplovacím systému je dále umístěna
difúzní fólie kotvena také na teleskopické hmoždinky s plastovým trnem [2]. Návaznost styků fólie je řešena
přelepením s dostatečnými přesahy.
Měření probíhá na jižní a východní fasádě objektu. Jižní fasáda byla zvolena jako fasáda A (Obr. 2), a východní
jako fasáda B (Obr. 3). Na fasádách A i B byly zvoleny tři měřící body. Pozice na obou fasádách jsou v zvoleny
v místech, kde vzduchová dutina probíhá skrz celou výšku objektu (tzn. v místech bez dveřních a okenních
otvorů):
• první bod se nachází zhruba 200 mm nad nejnižším nádechovým otvorem, respektive terénem,
• druhý bod je situován zhruba doprostřed fasády,
• třetí bod je umístěn v blízkosti nejvyššího výdechového otvoru.

Obr. 2 Schéma rozmístění čidel na modelovém objektu ve Vsetíně – jižní fasáda.
Instalace čidel na stavbě proběhlo pomocí předchystaných otvorů v obvodovém keramickém zdivu. Do zdiva
byl vyvrtán požadovaný počet prostupů. Tyto prostupy byly vyztuženy vodařskou PPR trubkou DN20, o světlém
průměru 19,4 mm. Zapojení jednotlivých čidel je řešeno paralelně po dvou čidlech, které se stýkají v uzlu tvořeném
převodníkem KIMO-C310-BN. Tyto uzly jsou dohromady tři. Všechny pak vedou informaci o záznamu do MS6Rack měřící a záznamové ústředny, která následně záznamy odesílá pomocí Ethernetového spojení na
požadovanou IP adresu, kde jsou záznamy vyhodnocovány.
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Obr. 3 Schéma rozmístění čidel na modelovém objektu ve Vsetíně – východní fasáda.
Měření probíhá již celý modelový rok. Důvodem je snaha o zachycení celoročního cyklu průběhu teplot a rychlosti
proudícího vzduchu ve větrané mezeře. Zásadní bude srovnání účinnosti provětrávaného systému v extrémech
v létě a v zimě.

Kazeta Delta Bond SZ1
Fasádní kazeta Delta Bond je strojně formátovaný fasádní prvek obdélníkového tvaru z kompozitních panelů, který
se v horizontální spáře napojuje zámkovým systémem. Kazeta se připevňuje ve spodní části osazením do zámku
a v horní části se kotví pomocí šroubů v horizontální spáře k nosnému roštu [3]. Vertikální spáru tvoří plocha
vertikálního profilu nosného roštu. Pohledové prvky nosného roštu mají povrchový vzhled přírodního hliníku
a mohou být také opatřeny lakovaným povrchem v barvě kazety. Existují 3 typy kompozitního jádra této kazety,
a to:
• s jádrem z minerálního materiálu,
• s jádrem z nehořlavého materiálu,
• s termoplastickým jádrem.
Standartní krycí plechy jsou oboustranně hliníkové tloušťky 0,5 mm. Celkové tloušťka bondových kazet se
potom pohybuje v rozmezí 4–6 mm. Jedná se tedy o stabilní a zároveň flexibilní fasádní materiál nízké hmotnosti,
odolný proti povětrnostním podmínkám a proti proražení, který navíc pohlcuje vibrace. Výhodou tohoto fasádního
prvku je dokonalá rovinnost a vysoká pevnost i při velkých formátech kazet. Nevýhodou systému je jeho obtížná
oprava v ploše v důsledku náročného rozebrání již instalovaných kazet.

Měřící anemometrické čidlo SVH-14
Pro měření byla zvolena čidla SVH-14, které zaznamenávají nejen rychlost větru, ale i teplotu vzduchu. Pro tato
měření bylo nastaveno rozmezí pro záznam rychlosti větru v mezích 0–4 m.s-1. Rozhraní teplot je uvažováno
v maximálních mezích pro dané čidlo, a to od –20 °C do +80 °C. Toto rozhraní by podle výpočtu mělo obsáhnout
celé spektrum teplot [4]. Každé čidlo měří tyto dvě veličiny nezávisle a posílá oba záznamy zvlášť do převodníku
KIMO-C310-BN. V převodníku jsou čidla vždy zapojena po dvou, každý převodník tedy do ústředny odesílá
4 záznamy. Tento systém zapojení byl zvolen kvůli speciálnímu typu čidel, ale také v neposlední řadě díky
poměrně velké vzdálenosti měřících bodů od ústředny. Bylo třeba eliminovat chyby měření vznikající v důsledku
délky kabelu od samotného čidla do ústředny. Tuto chybu eliminuje převodník.
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4 VÝSLEDKY
Jako výsledky měření jsou vybrány spojnicové grafy, které názorně ukazují průběh teplot a rychlosti proudění
v typickém zimním (Obr. 4, Obr. 5) a letním (Obr. 6, Obr. 7) extrému. Podkladem pro grafy jsou samotné výsledky
měření na modelovém objektu. Zápis dat probíhá každou minutu každého dne. Z takto získaného souboru dat pro
každý den je vytvořen průměr teplot a rychlostí vzduchu ve větrané vrstvě za každou hodinu. Dále vzniká
modelový měsíc, ze kterého jsou níže uvedená data. Jako typický letní extrém byl vybrán měsíc leden (Obr. 4,
Obr. 5) a jako typický zimní extrém byl vybrán měsíc červenec (Obr. 6, Obr. 7).

Obr. 4 Graf průběhu teplot v lednu.

Obr. 5 Graf rychlosti proudění vzduchu v lednu.

5 DISKUZE
Měření je na delší časový úsek a stále probíhá. První výsledky měření jsou již známy za modelový rok. Z výsledků
je patrné, že v letním extrému je proudění vzduchu ve větrané vzduchové vrstvě ustálené nebo téměř žádné. Oproti
zimnímu extrému, kdy fasádou vzduch proudí velmi turbulentně a odvádí tak přebytečnou vlhkost z konstrukcí.
Je zde ovšem na prvním místě otázka, zda je toto proudění v zimních extrémech žádoucí. Kromě pozitivního
odvodu vlhkosti z konstrukce je zde velmi podstatný negativní faktor ochlazování konstrukcí. V dalších měřeních
se zaměřím na letní měsíce a pokusím se zvýšit efektivitu proudění tak, aby systém fungoval lépe.
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Obr. 6 Graf průběhu teplot v červenci.

Obr. 7 Graf rychlosti proudění vzduchu v červenci.

6 ZÁVĚR
Závěrem lze říci, že bude zapotřebí ještě dalších měření na modelových objektech k lepší interpretaci výsledků
a navržení optimální skladby konstrukce zavěšeného provětrávaného obvodového pláště. V dalších měřeních se
zaměřím na letní měsíce a pokusím se zvýšit efektivitu proudění tak, aby systém fungoval lépe.

Poděkování
Článek vznikl za podpory juniorského specifického výzkumu „Měření a simulace vnitřního mikroklimatu
provětrávané fasády v závislosti na tloušťce a opláštění konstrukce FAST-J-18-5627“.
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EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI
ZUBOVITÉHO SPOJE BUKOVÉHO
DŘEVA LEPENÉHO PUR LEPIDLEM
EXPERIMENTAL VERIFYING OF LOAD BEARING CAPACITY
OF PUR-GLUED BEECH TIMBER FINGER JOINT
Eva Šuhajdová*,1, Martin Dvořák1
suhajdova.e@fce.vutbr.cz
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství, Veveří 331/95, 602 00 Brno

*
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Abstrakt
Práce se zabývá únosností zubovitého spoje lokálního bukového dřeva, s délkou zubů 23 mm. Při výrobě bylo
použito PUR lepidlo, běžně používané pro tento druh spoje v ČR. Lepené vzorky byly připraveny v souladu
s požadavky normy ČSN EN 14 080 [1]. Lamely se zubovitým spojem i bez lepeného spoje byly namáhány
čtyřbodovým ohybem na ležato dle ČSN EN 408 [2]. Zjištěné pevnosti v ohybu byly staticky vyhodnoceny.
K porušení lamel došlo ve většině případů v lepeném spoji a pevnost v ohybu lamel se zubovitým spojem
dosahovala přibližně 65 % pevnosti nelepených vzorků.
Klíčová slova
Buk (Fagus silvatica), lepené spoje, zubovité spoje, pevnost v ohybu
Abstract
The paper deals with the bearing capacity of the finger joint of local beech timber, with 23 finger length. During
production of samples, the polyurethane adhesive commonly used for this type of joint in the Czech Republic was
used. Construction of samples meets the requirements of the ČSN EN 14 080 [1]. The samples with or without
finger-joint have been examinated by destructive four-point bending tests according to the ČSN EN 408 [2]. The
detected bending strength were statistically evaluated. The failure of the lamellas occured in most cases in the glue
joint and the bending strength of jointed lamellas wax about 65 % of the strength of the non-glued samples.
Key words
Beech (Fagus silvatica), glue joints, finger joints, bending strength

1 ÚVOD
Jednou z možností použití bukového dřeva v nosných konstrukcích je ve formě lepeného lamelového dřeva (LLD).
Výrobou prvků z více dřevěných lamel spojovaných k sobě je možné dosáhnout eliminace negativních vlastností
rostlého dřeva, jako borcení, vzniku výsušných trhlin, omezené délky profilu atp. Pro únosnost celého prvku
z lepeného lamelového dřeva jsou klíčové styky jednotlivých lamel, a to jak podélné napojování lamel, tak
spojování jednotlivých lamel v rámci tloušťky průřezu.
Délkově se jednotlivé lamely napojují pomocí tzv. zubovitého spoje. Zubovitý spoj (finger joint) je
samostředící podélný spoj vytvořený frézou na drážky opracováním více stejných, konických souměrných ozubů
v čelech dřevěných prvků, které se potom slepí [1]. V ČR je pro spojování lamel LLD používána délka ozubu 15
mm. Tato délka spoje je vyhovující pro smrkové řezivo, ovšem pro bukové je, alespoň podle závěrů literatury [3],
nedostatečná. V Německu je nejčastější používaná délka 20 mm [4], ale používá se i délka 30 mm. Požadavky na
lepené lamelové dřevo ani zubovité spoje tvrdého dřeva nejsou u nás legislativně blíže podchyceny.
Cílem práce bylo ověřit únosnost zubovitého spoje bukových lamel při místních podmínkách, tedy při použití
polyuretanového lepidla běžně používaného pro lepené nosné spoje v ČR, tak aby bylo možno konstatovat, zda je
možno tento spoj použít při výrobě nosných konstrukčních lepených bukových prvků. Geometrie spoje byla
vzhledem k poznatkům z literatury [3] a výrobním možnostem zvolena s délkou ozubu 23 mm.
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Lepené vzorky byly namáhány v souladu s [1] v ohybu na ležato, kdy zatížení působilo rovnoběžně se zuby
spoje. Zjištěná pevnost lepených lamel byla porovnána s pevností referenčních vzorků, tedy vzorků bez spoje.

2 LITERÁRNÍ PŘEHLED
Řešení varianty zubovitých spojů lamel je často řešeno v zahraniční literatuře. Bourreau v literatuře [5] zkoumá
provedení zubovitých spojů z různých druhů tvrdého dřeva. V závěrech uvádí, že pevnost těchto spojů závisí na
několika faktorech souvisejících s lepením, jako je nanášení lepidla, doba lisování a použitý lisovací tlak. Dalšími
faktory ovlivňujícími pevnost spojů jsou objemová hmotnost použitého dřeva, průběh letokruhů a tloušťka lamely.
Jiné práce [6], [7] 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 [3], [8] se zabývá mechanickými vlastnostmi zubovitého spoje v souvislosti
s modelováním mechanického chování zubovitých spojů.
Aicher v literatuře [4] popisuje testování pevnosti zubovitých spojů v tahu na bukových vzorcích. Testuje spoje
o délce zubu 20 mm, používá lepidlo melaminového typu. Tyto bukové vzorky o průřezu 115 x 42 mm dle [4]
dosahují tahové pevnosti kolem 70 N/mm2. Experimentální výzkum a numerické modelování zubovitého spoje
LLD lepené ze dvou bukových lamel je popsáno v literatuře [3]. V ní bylo popsáno chování lepeného prvku se
spodní lamelou délkově napojenou ležatým zubovitým spojem o délce zubů 20 mm při použití melamin-močovino
formaldehydového lepidla (MUF). Zubovitý spoj byl v této práci shledán nefunkčním a pomocí optimalizace
matematickými metodami byl navržen zubovitý spoj o délce zubů 30 mm.

3 METODIKA
Příprava vzorků
Protože nebyl nalezen v ČR dodavatel, který by dokázal vyrobit vzorky z tvrdého dřeva a s jinou délkou ozubu
než 15 mm, byly vzorky připraveny v laboratorních podmínkách. Při přípravě vzorků byly dodrženy požadavky
normy ČSN EN 14080 [1] uvedené v Příloze I, i když se tato norma omezuje pouze na prvky vyrobené zejména
z jehličnatých druhů. Respektovány byly rovněž požadavky výrobce lepidla.
Lamely o profilu 53 × 33 mm byly vyfrézovány pomocí frézovacích nožových plátů. Geometrie zubovitého
spoje viz Obr. 1: délka ozubů 23 mm, rozteč ozubů 6,2 mm, vůle v zubovitém spoji 1 mm. Jedná se o stojatý spoj
(zuby jsou viditelné shora/zespod lamely), geometrie ozubů umožňuje samosvornost spoje a vyhovuje
požadavkům normy ČSN EN 14 080 [1].

Obr. 1 Geometrie zubovitého spoje.
Lepení lamel probíhalo ihned po frézování. Pro lepení bylo použito jednosložkové, za vlhka tvrdnoucí
polyuretanové lepidlo pro lepení dřevěných materiálů Kestopur 1030, výrobce Kiilto. Toto lepidlo je podle
technického listu vhodné pro délkové napojování dřeva (finger jointing), délkově napojené vrstvené dřevo,
přípravu spojů s vynikající odolností vůči vlhkosti a lepení vlhkého dřeva. Průměrná vlhkost lamel před lepením
w byla měřena elektrickým odporovým vlhkoměrem a dosahovala průměrně 11,3 %. Lepidlo bylo nanášeno na
oba lepené povrchy pomocí zubovité šablony, a to v celkové gramáži 250 g/mm2.
Lisování spoje probíhalo za pomoci přípravku, který přispěl k zajištění rovinnost prvku po slepení. Lisovací
tlak byl v souladu s ČSN EN 14080 [1] 7,5 N/mm2, čas lisování 2 s. Vytvrzování probíhalo ve standardních
laboratorních podmínkách po dobu 2 týdnů.
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a)

b)

c)

Obr. 2 Nanášení lepidla pomocí zubovité šablony (a), lisování spoje (b), vytlačování lepidla při lisování na všech
površích (c).

Zkoušky pevnosti ve čtyřbodovém ohybu
Zkoušky lamel se zubovitými spoji se dle [1] provádí buď ohybem na ležato nebo tahem. Z důvodu proveditelnosti
zkoušky byla únosnost ověřována ohybem. Pevnost v tahu za ohybu byla experimentálně určována v souladu
s normou ČSN EN 408 [2], vzorky byly naformátovány na 50 × 30 × 570 mm. Celkem bylo zkoušeno 20 ks
zkušebních těles, zkoušky probíhaly v souladu s normou ČSN EN 408, viz Obr. 3. Zatěžování probíhalo konstantní
rychlostí až do porušení. Při zkoušení byla zjišťována maximální působící síla Fmax.

Obr. 3 Schéma zkoušky pevnosti ve čtyřbodovém ohybu (vlevo) a porušení vzorku při zatěžování (vprostřed
a vpravo).
Ze zjištěné maximální působící síly Fmax byla pevnost v ohybu fm,w,j stanovena podle ČSN EN 408 [2]. Protože
nebyla zkušební tělesa klimatizována ve standardním prostředí s teplotou (20 ± 2) °C a relativní vlhkostí
(65 ± 5) %, pohybovala se vlhkost vzorků kolem 9,8 %. Pro srovnatelnost byly tedy výsledky přepočteny tak, aby
odpovídaly pevnostem vzorků s 12 % vlhkostí, dle vztahu uvedeného v [9].

Požadavky na zubovité spoje
Spoj musí splňovat požadavky na účinnost zubovitého spoje, poměr mezi lepenou plochou zubů a základní
plochou průřezu by měla být větší nebo rovna 6 [10]:
𝐴𝐴�
(1)
≥6,
𝐴𝐴
kde Ag je plocha zubů, Ag=A1+A2, a A je odpovídající plocha průřezu, viz Obr. 4.

Obr. 4 Účinnost zubovitého spoje.
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Pevnost zubovitého spoje musí odpovídat požadavkům normy ČSN EN 14 080 [1]. Obecně by neměla být
pevnost lamely se zubovitým spojem menší než pevnost lamely bez spoje
𝑓𝑓�,� ≥ 𝑓𝑓�,� ,
(2)
kde fm,j je pevnost v ohybu zubovitých spojů (v N/mm2) a fm,l je pevnost v ohybu lamel bez spoje (v N/mm2).

4 VÝSLEDKY
Po vyhodnocení výsledků lze konstatovat, že účinnost zubovitého spoje je vyhovující. Poměr lepené plochy zubů
��
k základní ploše průřezu je pro použitou geometrii roven 7,13 což vyhovuje podmínce vztahu (1).
�
Podle výsledků experimentálních testů dosahovaly referenční vzorky bez lepeného spoje pevnosti v ohybu
fm,12,l průměrně 110,7 N/mm2. Pevnosti v ohybu lamel spojených zubovitým spojem fm,12,j dosahovala průměrně
70,3 N/mm2. Výsledky jsou shrnuty v Tab. 1. Je zřejmé, že vzorky spojené zubovitým spojem dosahují přibližně
65% pevnosti v ohybu ve srovnání s nelepenými referenčními vzorky.
Tab. 1 Experimentálně zjištěná pevnost v ohybu lamel spojených zubovitým spojem s použitím PUR lepidla,
srovnání s referenčními vzorky.
Vlhkost
vzorku w
(v %)

Objemová
hmotnost
(v kg/m3)

9,8
9,8

702
693

Referenční vzorky
Lepené vzorky

Pevnost v ohybu fm,12 (v N/mm2)
průměr 𝑥𝑥̅
106,8
67,7

medián 𝑥𝑥�
110,7
70,3

směrodatná
odchylka s
13,86
6,82

50

129
,2

106
,
11 8
0
11 ,7
4,1

62,
7
67,
70,7
72,3
9
76,
6

50,
5

vzorky
slepené PUR

85,
2

referenční
vzorky

95,
0

U většiny vzorků došlo k porušení lepeného spoje tak, jak je zobrazeno na Obr. 3 uprostřed, kdy se zuby na
tažené části průřezu rozestoupily, případně došlo zároveň v menší míře k vytvoření vodorovných trhlin mezi
tlačenou a taženou částí. Oddělení proběhlo buď přímo ve vrstvě lepidla nebo v její těsné blízkosti. Jen u přibližně
čtvrtiny vzorků došlo k rozvoji velké vodorovné trhliny mezi tlačenou a taženou částí tak, jak je zobrazeno na
Obr. 3 vpravo. Po úplném rozlomení vzorků bylo podle bílého povlaku patrné, že lepidlo bylo správně naneseno
na celou plochu zubů.
Výsledky lze rovněž vyjádřit pomocí krabicového grafu, viz Obr. 5.

60

70

80

90 100 110 120 130
2
fm,12 [N/mm ]

Obr. 5 Výsledky zkoušek pevnosti ve čtyřbodovém ohybu vyjádřené krabicovým grafem.

5 DISKUZE
Jak je zřejmé z výsledků experimentu, že i když má geometrie požadovanou účinnost, únosnost zubovitého spoje
nevyhovuje podmínce (2). Výsledky experimentu potvrdily závěry literatury [3] i v lokálních podmínkách, tedy
s použitím bukového řeziva z České republiky a lepidla, které se pro zubovité spoje lepených lamelových prvků
běžně používá. Oproti experimentu popsaném v tomto článku, byl v experimentu popsaném v literatuře [3]
testován ležatý spoj (zuby viditelné zboku lamely) spojený MUF lepidlem.
Jak bylo zmíněno, na spolehlivost spoje má vliv mnoho faktorů, geometrie ozubu a použité lepidlo jsou pouze
některé z nich.
Významným a důležitým faktorem jsou podmínky výroby. V popsaném experimentu stejně jako
v experimentu popsaném v literatuře [3] byly vzorky vyráběny ručně. Je zřejmé, že ruční výrobou nelze dosáhnout
takové kvality jako výrobou strojní, byly však dodrženy všechny normativní podmínky a rovněž požadavky
výrobce (geometrie a samosvornost spoje, vlhkost dřeva při lepení, požadavky na ruční nanášení lepidla, doba
mezi frézováním a lepením, lisovací tlak a doba jeho působení, vytvrzování). Pro výrobu vzorků byla použita
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metodika podle normy ČSN EN 14 080 [1]. Zmíněnou normu při výrobě vzorků respektovali rovněž autoři [3].
Tato norma je však platná pouze pro měkké dřevo. Požadavky této normy tedy nemusí být pro bukové dřevo
vyhovující, zejména nemusí vyhovovat např. požadavek na lisovací tlak.

6 ZÁVĚR
Výsledky experimentu ukazují, že pevnost v ohybu spojených lamel dosahuje pouze 65 % pevnosti lamel
nespojených. Výsledky tedy ověřily a potvrdily závěry z literatury [3], která uvádí, že spoj o délce zubů do 30 mm
není pro bukové řezivo dostatečný.
Zubovitý spoj výše popsané geometrie s délkou zubů 23 mm lepený PUR lepidlem není pro bukové řezivo
vyhovující. Daný zubovitý spoj nemá podle výsledků experimentu požadovanou únosnost a tento spoj není možné
použít při výrobě nosných konstrukčních lepených bukových prvků.
Případný vliv lepidla a geometrie s větší délkou spoje (pravděpodobně 30 mm, jak vyplývá ze studie [3]) bude
ověřena v následujícím výzkumu.
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REFLEXNÍ OCHRANA TEPELNÉ IZOLACE
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Abstrakt
Cílem článku je ověřit vliv teploty na tepelně izolační schopnost stavebních izolací při aplikaci ve střechách
objektů. Výpočtově byla posouzena hodnota tepelného odporu skladby střešní konstrukce v závislosti na jejím
teplotním profilu za různých teplot vnějšího prostředí v průběhu ročního období. Přitom se vychází z teplotní
závislosti hodnoty součinitele tepelné vodivosti λ minerálně vláknité izolace. V článku je prokázán vliv účinku
klasické izolace z vnější strany opatřené reflexní tepelnou izolací, kterou se sníží účinek oslunění. Vyhodnocuje
dále chování chráněné a nechráněné klasické izolace za letních teplotních podmínek.
Klíčová slova
Planckův vyzařovací zákon, sálání tepla, reflexní ochrana, reflexní folie
Abstract
The aim of the article is to verify the influence of temperature on thermal insulation of building insulation during
application in object roofs. The value of the thermal resistance of the structure of the roof structure was evaluated
computationally according to its temperature profile at different ambient temperatures during the season. This is
based on the temperature dependence of the coefficient of thermal conductivity of the mineral fiber insulation λ.
This paper demonstrates the influence of the classical insulation on the outside with reflective thermal insulation,
which will reduce the effect of the sunlight. It also evaluates the behaviour of protected and unprotected classical
insulation under summer temperature conditions.
Key words
Planck's law, thermal radiation, reflecting protection, reflecting foils

1 ÚVOD
Pro tepelné izolace ve stavebních konstrukcí se využívají vysoce pórovité materiály, zejména na bázi minerálních
vláken a vypěněných plastů. Důsledkem vysoké materiálové pórovitosti, kde póry jsou vyplněny vzduchem, se
kromě jiného uplatňuje změna součinitele tepelné vodivosti na teplotě. Podle výsledků experimentálních měření
se u většiny tepelných izolantů s přibývající teplotou hodnota součinitele tepelné vodivosti zvyšuje.
V následujícím příspěvku je prokázáno, že pomocí vložené tepelně reflexní izolace, nadále označované TRI,
do stavební konstrukce, v našem případě posuzované střechy, lze eliminovat účinek letního slunečního zatížení
tak, že lze potlačit účinek zvýšené teploty, který původně snižoval tepelný odpor konstrukční vrstvy klasického
tepelného izolantu.

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Z hlediska šíření tepla se ve stavebních konstrukcích uplatňují všechny tři způsoby šíření tepla, a to vedení,
proudění a sálání tepla. Výrobci tepelných izolací si nechává vlastnosti tepelných izolací laboratorně ověřit.
Měřením lze prokázat, že vlastnosti tepelných izolantů v závislosti na teplotě se mění, neboť se zvyšující se
teplotou se zvyšuje hodnota součinitel tepelné vodivosti λ.
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3 METODIKA
Byl posouzen tepelný odpor zateplené konstrukce jednoduché sedlové střechy, jejíž skladebné uspořádání je
tvořeno materiálovým souvrstvím:
• Vnitřní sádrokartonová deska SDK o tloušťce 12,5 mm,
• Parotěsná folie tloušťky 0,2 mm,
• Minerálně vláknitá tepelná izolace tloušťky 260 mm,
• Dřevovláknitá deska OSB o tloušťce 12 mm.
U této jednoduché konstrukce se předpokládá, že je v kontaktu s horní povlakovou krytinou, případně je střešní
plášť vytvořen plechovou krytinou.
Z hlediska okrajových podmínek lze předpokládat pro bytové podmínky teplotu vnitřního vzduchu
v podstřešním prostoru +21 °C, jež odpovídá teplotě vnitřního prostředí +20 °C, ohledně vnějších podmínek na ni
působí vnější klima. Povrch střešní konstrukce není odrazivý, takže v létě při oslunění může dosáhnout povrchové
teploty až +70 °C.
Pro teploty v celoročním průběhu byly vypočítány tepelné odpory střešní konstrukce za stacionárního rozdělení
teplot v posuzované stavební konstrukci. Při výpočtu byla skladba střechy rozdělena na tenké vrstvy o tloušťce
1 mm a v tomto souvrství byl parametrizován součinitel tepelné vodivosti minerálně vláknité izolace v závislosti
na teplotě. Výpočet tepelného odporu souvrství střešního pláště byl proveden iterační metodou, neboť hodnota
tepelného odporu je závislá na průběhu teplotní čáry v konstrukci. Závislost součinitele tepelné vodivosti
minerálně vláknité izolace λ na teplotě byla určena podle výsledků experimentálních měření [6] jako kvadratická
závislost λ = P2(θ) , kde θ označuje teplotu v polynomické korelační funkci. Z následujícího grafu na Obr. 1 je
patrné, že součinitel tepelné vodivosti λ se mění se zvyšující se teplotou θ na střechu působící.
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Obr. 1 Průběh součinitele tepelné vodivosti λ minerálně vláknité tepelné izolace v závislosti na teplotě θ podle
[6].
To znamená, že tepelný odpor R konstrukce střechy je závislý na klimatických podmínkách tak, že se mění podle
úrovně působící teploty θe na střechu působící tak, že se zvyšující se teplotou velikost R klesá. Uvedená závislost
tepelného odporu R na teplotě vnějšího prostředí θe je uvedena na Obr. 2.
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Obr. 2: Průběh tepelného odporu R střešní konstrukce v závislosti na teplotě vnějšího prostředí θe.
Vyvstala otázka, jakým způsobem lze zvýšit tepelný odpor R i v letním období tak, aby nedocházelo ke snížení
účinnosti tepelného izolantu vlivem zvýšené teploty působící z exteriéru.
Teplo se ve stavební konstrukci šíří sáláním a toto sálání lze omezit například reflexní folií vloženou na stranu
tepelného izolantu směrem k největšímu tepelnému zatížení. Navrhuji použít dvě vrstvy reflexní folie se
vzduchovou mezerou mezi nimi tak, aby se co nejvíce zamezilo sálání tepla v konstrukci. Patrně nejvhodnějším
materiálem jsou folie s reflexním povrchem, například lesklé hliníkové folie, nebo také lze použít polyetylenové
folie s napařenou vrstvou hliníkovým práškem. Tyto folie musí mít co nejnižší spektrální emisivitu, tedy vysokou
hodnotu povrchové spektrální reflektance ρ. Pro naši aplikaci jsem použil dvě reflexní hliníkové folie tepelně
spojené s bublinovou folií z polyetylenové fólie do jednoho souvrství. Průběh tepelného odporu tepelně reflexní
izolace R na její střední teplotě je znázorněna na Obr. 3.
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Obr. 3 Průběh tepelného odporu R izolace RTI v závislosti střední teplotě souvrství podle [5].
Na měření reflektance povrchů materiálů byl použit měřicí přístroj pracující na principu integrální koule
ve spektrofotometru Nicolet, který je instalován na Ústavu stavebních hmot FAST VUT v Brně.
S využitím tepelně reflexní izolace, která byla vložena do konstrukčního uspořádání střešního pláště na jejím
vnějším povrchu, lze dosáhnout snížení teplotního zatížení minerálně vláknité tepelné izolace, a v důsledku toho
dosažení vyššího tepelného odporu souvrství střešního pláště i v letním období pro účinnější úroveň letní tepelné
ochrany stavby.
Výpočtem tepelného odporu konstrukce střešního pláště R za stacionárního teplotního rozdělení s vloženou
tepelně reflexní izolací byly dosaženy zvýšené hodnoty, které jsou uvedeny na Obr. 4.
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Obr. 4 Průběh tepelného odporu R střechy chráněné pomocí tepelně reflexní izolace v závislosti na teplotě θe
podle [1].

4 ZÁVĚR
V předloženém příspěvku je uvedeno výpočtové posouzení konstrukce střešního pláště, v jejíž skladbě vytváří
tepelně izolační vrstvu minerálně vláknitá tepelná izolace o tloušťce 260 mm. Za letního oslunění střechy nastává
snížení tepelného odporu R až o 21 % oproti zimnímu období. Výpočtově lze prokázat, že vložením jednoduché
tepelně reflexní izolace do skladby střešního pláště na jejím vnějším povrchu lze dosáhnout v letním období
zvýšení tepelného odporu střešního pláště R asi o 0,7 m2K/W, což odpovídá zvýšení tepelného odporu oproti
původní skladbě bez tepelně reflexní izolace asi o 13 %. Dalším přínosem přidané reflexní izolace ke klasickému
izolantu do souvrství střešní konstrukce je omezení proudění vzduchu v povrchové vrstvě za letních podmínek,
které rovněž nadále snižuje tepelně izolační účinek konstrukce.
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Abstrakt
Membránové izolace mají v současnosti široké uplatnění v tepelně izolační technice napříč technickými obory.
V minulosti byla snaha o úpravu vnitřního prostředí obdobným způsobem, pomocí napínaných kožených
a textilních tapet. Dodatečná vnější tepelná izolace historických staveb není z památkářského hlediska často
možná, a tak se nabízí varianta doplnit stávající konstrukci vnitřní tenkou tepelně izolační membránou. Článek se
zaměřuje na ověření tepelně technických vlastností stávajících historických membránových konstrukcí
se vzduchovou mezerou. Pro ověření vlivu těchto konstrukcí byl navržen experiment na šíření tepla v navržených
zkušebních tělesech. Z výsledků komparativního měření byly odvozeny hodnoty součinitele tepelné vodivosti
jednotlivých typů skladby membrán a vzduchové mezery.
Klíčová slova
Prostup tepla konstrukcí, membránová izolace, vzduchová mezera, termovizní měření
Abstract
Membrane insulation has a wide application in thermal insulation technology. In the past, efforts have been made
to modify the interior environment by stretched leather and textile wallpapers. The additional external thermal
insulation of historic buildings is often not appropriate due to historic preservation, so it is only possible to add to
an existing construction thin internal thermal insulation membrane. The article focuses on the verification of the
thermal properties of air membrane construction. The experiment was designed to verify the influence of historic
membranes with the air cavity on heat diffusion. Based on the results of the comparative measurements, the values
of the thermal conductivity coefficient for the different membrane assemblies and the air cavity were derived.
Key words
Heat transfer of structures, membrane insulation, air cavity, thermovision measurement

1 ÚVOD
Využití membránových izolací jako doplňkové tepelné izolace má své opodstatnění především u historických
staveb, kde z památkářského hlediska obvykle není možné aplikovat zateplovací systém ze strany exteriéru.
Dodnes se v řadě interiérů historických budov setkáváme s koženými nebo textilními tapetami, které jsou obvykle
instalované na dřevěný rošt, čímž mezi tapetou stěnou vniká vzduchová mezera. Spojení tepelně-izolační účinnosti
uzavřené vzduchové mezery a vhodně zvoleného materiálu membrány může vést k žádoucímu zvýšení tepelného
odporu obvodové konstrukce. Článek se zaměřuje na ověření izolačních vlastností historických tapet pro účely
jejich zachování, renovaci či adaptaci.
Pro ověření vlivu stávajících historických membránových konstrukcí se vzduchovou vrstvou byl navržen
experiment na šíření tepla v navržených zkušebních tělesech. Byla vyrobena 3 zkušební tělesa sádrokartonových
krychlí, do nichž byl umístěn zdroj tepla v podobě čiré žárovky o výkonu 100 W. Vnitřní povrch dvou krychlí byl
upraven membránou se vzduchovou mezerou. Prostup tepla obálkou krychle byl až do ustálení teploty
monitorován pomocí termokamery. Na základě výsledků komparativního měření byly odvozeny orientační
hodnoty součinitele tepelné vodivosti pro jednotlivé typy skladeb membrán a vzduchové mezery.
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2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Využití historických tapet pro rekonstrukce památkových objektů
Zateplení objektů obvykle navrhujeme tak, aby se hodnota difuzního odporu obvodové konstrukce od interiéru
směrem do exteriéru snižovala. Z toho důvodu je vhodné navrhovat tepelný izolant při vnějším líci zdiva.
Při zateplování historických objektů je často nutné respektovat členitost fasády a památkovou hodnotu objektu,
a tak může být vnější zateplení obtížné realizovat. Vnitřní zateplovací systém nabízí řešení pro objekty, k nimž
bezprostředně přiléhají další budovy, a možnost zateplit objekt z exteriéru je prakticky nemožná [1]. Pokud je pro
zateplení z interiérové strany zvolen nevhodný materiál, nastává riziko vzniku kondenzace vodní páry při vnitřním
líci stěny. Toto riziko vyplývá z posunutí nižší teploty a rosného bodu směrem do interiéru. V těchto případech se
nabízí výhodné uplatnění právě tenké membránové izolace se vzduchovou mezerou, která umožňuje prostup vodní
páry ven z konstrukce. Použití kožených či textilních tapet je ve prospěch zachování estetické a historické hodnoty
památkově významných objektů.
Kožené tapety byly v největší oblibě v 17. století [2], z této doby pocházejí i některé dochované artefakty
na území Česka. Kůže neboli usně se vyznačují vysokou hygroskopicitou, tedy dokáží pojmout a udržet vzdušnou
vlhkost. V příliš suchém prostředí tvrdnou a křehnou, proto jsou vhodné do prostředí se zvýšenou relativní vlhkostí
vzduchu. Jednotlivé díly kůží o velikosti cca 0,5 x 0,6 m se připevňovaly na dřevěný rošt čalounickými hřebíčky
nebo byli přibíjeny přímo na omítku. Spoj mezi kůžemi byl většinou prováděn na sraz nebo přeložením dílců.
Textilní tapety jsou známé již od 15. století [2]. Na českých zámcích se dochovaly jak orientální malované
plátěné tapety z konce 18. století, tak i novodobější tkané hedvábné tapety z konce 19. století a převážná většina
až z 20. století, kdy byly textilní tapety často rekonstruovány. Textilie se na stěny upevňují v pruzích, které měly
obvykle délku na celou výšku místnosti, po šířce se spoje sešívaly tak aby vzor v celoplošně navazoval. Textilie
se zpravidla vypínaly na dřevěné rošty, které byly tvořeny rámem po obvodu stěny a mezilehlými svislými latěmi
v místech sešívaných spojů. Kotveny byly pomocí čalounických hřebíčků a zpravidla opatřeny ozdobnými lištami.
Hlavní problém textilních tapet je v jejich barevné nestálosti a údržbě. Obzvlášť textilie, které nejsou vystaveny
žádnému mechanickému pohybu, tvoří ideální podmínky pro rozmnožování mikroorganismů. Proto se v dnešní
době textilie impregnují prostředky vhodnými k těmto účelům.
Obliba tapet se díky jejich inovacím navrací. Na trhu jsou dostupné tapety s různou konečnou úpravu povrchu
např. osvětlovací, vytápěcí a interaktivní elektronické, superizolační – aerogelové [3]. Tyto druhy tapet jsou
založeny buď na nové technologii tkaní umožňující integraci speciálních drátů a zařízení [4] nebo na impregnaci
textilií vysoce izolačními látkami, jako jsou různé typy aerogelů [3]. Tyto technologie, především vrstvením
tepelněizolačních látek na doposud běžně používané materiály (PVC, PES, PET, PE) představují široké uplatnění
tapet v budoucnosti. Nevylučuje se, že by tato inovace mohla být využita i pro renovace historických tapet.
Tím by byla propojena jejich estetická a památková hodnota s vlastnostmi současných superizolačních tapet.

Šíření tepla
Šíření tepla je podmíněno rozdílnými teplotami v různých místech a podléhá druhému termodynamickému zákonu.
Teplo se šíří z místa s vyšší teplotou, do místa s nižší teplotou. Je tvoření třemi složkami: vedení – probíhá
v pevných látkách; proudění – probíhá v plynech; sálání – popisuje schopnost těles přenášet teplo pomocí
tepelného záření. Všechny tyto složky popisujeme zástupným součinitelem tepelné vodivosti λ, který udává
schopnost daného materiálu vézt teplo[5].
Množství tepla, které proudí z jednoho prostoru do druhého, za jednotku času, nazýváme tepelný tok [5]
a zahrnuje tedy všechny tři složky vedení tepla.
Tepelný tok je teplo přenesené plochou za jednotku času. Tepelný tok 𝜙𝜙 lze vyjádřit z hustoty tepelného toku
𝑞𝑞 při vedení tepla v ustáleném stavu, pří známém teplotním rozdílu povrchů konstrukce, součiniteli tepelné
vodivosti a tloušťce.
ϕ� = 𝑞𝑞 𝑞 𝐴𝐴
(1)
kde

𝜙𝜙�
𝑞𝑞
λ
A

θ1 – θ2

d
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tepelný tok ve [W],
hustota tepelného toku ve [W·m-2],
součinitel tepelné vodivosti ve [W·m-1·K-1],
plocha povrchu v [m2],
rozdíl teploty povrchů konstrukce ve [°C]
tloušťka konstrukce v [m].
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U přestupu tepla sáláním se uplatňuje schopnost materiálu odrážet nebo sálat energii z povrchu, tato vlastnost
se nazývá emisivita. S poklesem součinitele přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce klesá i povrchová teplota
konstrukce, což má za následek nižší teplotní spád v konstrukci, a tím i nižší tepelnou ztrátu. Běžné používané
tapety mají hodnotu emisivity mezi 0,85 a 0,9 [4]. Snížením emisivity textilních tapet je možné zvýšit celkový
tepelný odpor viz Obr. 1 [4]. Textilie dostupné na trhu mají různou hodnotu emisivity, např. polyamid – 0,69,
polyester – 0,7, samet – 0,75, bavlna – 0,71, to jsou dostatečně vysoké hodnoty, aby ovlivnily nárůst Rsi [4].
Navržený experiment obsahuje pouze membrány z matných hladkých materiálů o vysoké emisivitě (nad 0,85),
avšak měření emisivity materiálů s různou drsností a barevností povrchu by mohl být předmětem dalšího
výzkumu.

Obr. 1 Závislost emisivity textilie (při 20 °C) a tepelného odporu při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [5].

3 METODIKA
Pro ověření tepelně-izolačních vlastností kožených a textilních tapet byly navrženy 3 zkušební tělesa – krychle
o vnější hraně délky 225 mm. Plášť krychlí byl tvořen sádrokartonem (SDK) tloušťky 12,5 mm. Uvnitř jedné
krychle byla po obvodu, na dřevěném rámečku tloušťky 13 mm, napnuta textilie o tloušťce 0,4 mm, uvnitř druhé
krychle byla obdobně instalována kůže o tloušťce 1,2 mm. V poslední krychli byl ponechán pouze sádrokarton.
Spoje mezi jednotlivými sádrokartonovým deskami byly utěsněny silikonem. Stejně tak byla připevněna
a utěsněna objímka žárovky ke spodní desce krychle. Styk horní části krychle a spodní desky byl utěsněn
polyuretanovým (PU) izolačním páskem.
Uvnitř každé krychle byla nainstalována žárovka o výkonu 100 W, která simulovala vytápění interiéru, neboť
uvnitř krychlí bylo potřeba vyvolat vyšší teplotu než v místnosti (exteriér krychle) s teplotou přibližně 24 °C.
Složení vrstev stěn každé kostky bylo bráno jako konstrukční skladba, ve které je neznámou hodnotou
součinitel tepelné vodivosti použité membrány. Tepelný výkon žárovky se mezi jednotlivými kostkami nemění
a tepelný tok tedy zůstává pro všechny kostky stejný. Součinitel tepelné vodivosti nepohyblivé vrstvy vzduchu
o různých tloušťkách je známý a byl zahrnut při výpočtu součinitele tepelné vodivosti testované membrány [6].
Schéma krychle ve svislém příčném řezu je zobrazeno na Obr. 2.

Obr. 2 Schéma řezu zkušebního tělesa.
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Rozsvícení žárovek, které slouží svým výkonem jako zdroj tepla, bylo spuštěno ve všech krychlích současně,
a až do ustálení teploty byl vnější povrch krychlí v kolmém směru na stěnu krychle každých 10 minut snímán
termokamerou Fluke Ti110 s přesností ±2 °C při jmenovité teplotě 25 °C. Po 1,5 hodině měření se vnější teplota
krychlí ustálila.
Pro stanovení tepelného toku bylo provedeno měření pomocí přístroje Testo 635 s U sondou. Tato sestava se
skládá z radiové sondy (obsahující teploměr, vlhkoměr a tlakoměr) a větve tří termočlánků typu K (NiCrNi) s přesností ±0,3 °C pro oblast teplot od -60 °C do +60 °C.
Bezdrátová U sonda byla umístěna v místnosti s referenční teplotou cca 3 m od měřených kostek. Bezdrátová
sonda zaznamenávala teplotu, tlak a vlhkost v místnosti. Byly zaznamenávány hodnoty teploty uvnitř krychle
a v místnosti. Proběhlo měření teplot až do ustáleného stavu, kdy byl zjištěn ustálený teplotní tok q.
Emisivita sádrokartonové desky byla nastavena na výrobcem udávanou hodnotu 0,91. Tato hodnota byla
následně experimentálně ověřena rovněž pomocí termočlánků typu K.
Pro výpočet tepelné vodivosti tapety je mimo naměřených hodnot nutné znát její tloušťku d, ta byla měřena
pomocí mikrometru, na vzorcích o velikosti přibližně 10 × 10 cm. Bylo provedeno 10 měření pro kůži a 10 měření
pro textilii. Relativní chyba měřených tlouštěk byla pro kůži 3,62 %, pro látku 0,64 % a pro hedvábí 2,83 %.
Z naměřených hodnot (teploty povrchů) a známých vstupních parametrů (tloušťky vrstev, součinitele tepelné
vodivosti SDK a vzduchové mezery), byla vypočítána hustota tepelného toku q podle rovnice (1) pro
sádrokartonovou krychli bez membrány. Následně, za předpokladu stejného tepelného toku ve všech tělesech,
byl podle upravené rovnice (2) vypočten součinitel tepelné vodivosti textilní a kožené membrány.

Obr. 3 Zkušební těleso (vlevo); snímek pořízený termokamerou po 1,5 hod. zahřívání (vpravo); obě krychle
s instalovanou koženou membránou.

4 VÝSLEDKY
Graf uvedený na Obr. 4 zobrazuje průběh maximální teploty dosažené na povrchu stěn zkušebních těles. Dále je
v Tab. 1 uveden přehled naměřených a vypočtených výsledků pro každé zkušební těleso.
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Obr. 4 Porovnání maximální teploty vnějšího povrchu stěn krychlí.
Tab. 1 Přehled parametrů zkušebních těles.
Tmax [°C]
vnější povrch

Tmax [°C]
Tloušťka d
R
q
λ
vnitřní povrch [m]∙10-3 [W·m-1·K-1] [W·m-2·K-1] [W·m-2]

1.krychle
Sádrokarton

61,8

94,3

12,5

0,2200

0,057

58,0
90,5
171,1

90,5
171,1
172,2

12,5
13,0
0,408

0,2200
0,0923
0,2049

0,057
0,141
0,002

54,0
86,5
167,1

86,5
167,1
172,2

12,5
13,0
1,185

0,2200
0,0923
0,1319

0,057
0,057
0,009

2.krychle
Sádrokarton
Vzd. mezera
Textilie (PES)
3.krychle
Sádrokarton
Vzd. mezera
Kůže (hovězina)

572
±12

5 DISKUZE
Naměřené hodnoty odpovídají předpokladu, že textilní a kožená membrána tvoří spolu s uzavřenou vzduchovou
mezerou tepelný izolant. Hustota tepelného toku q byla stanovena na 572 ± 12 W∙m-2. Podle zdrojů [7], [8] se
hodnoty součinitel tepelné vodivosti polyesterové tkaniny, v závislosti na jejich plošné hmotnosti a způsobu tkaní,
pohybují v rozmezí 0,012-0,290 W·m-1·K-1, čemuž odpovídá experimentálně změřená hodnota ±0,20 W·m-1·K-1.
Pravděpodobná chyba stanovených součinitelů tepelné vodivosti se pohybuje v hodnotách 3-9 % pro jednotlivé
tapety. Jedná se o orientační hodnotu součinitele tepelné vodivosti, kterou by bylo potřeba dále porovnat
se zkouškami typu „Hot wire“ nebo „Hot plate“ [9].
Přístrojové vybavení bylo zapůjčeno z Ústavu fyziky a materiál využitý při přípravě zkušebních těles je v řádu
stovek korun, nemluvě o tom, že kostky lze využít prakticky neomezeně na různé typy historických tapet.
Z hlediska fázových posunů teplotních kmitů bylo měřením zjištěno, že fázový posun „těžké“ kožené tapety je
zhruba 1,5 hod., zatím co u „lehké“ textilní tapety zhruba 1 hod. Pro další výzkum lze navázat na již
zjištěné tepelně izolační vlastnosti textilních materiálů [4], [7], [8] a testovat rozhodující parametry textilií
(tloušťka, plošná hmotnost, tepelná vodivost) a návrh tloušťky uzavřené vzduchové mezery. Dále by bylo vhodné
zaměřit se na sorpční vlastnosti tapet, jejich nasákavost a vývoj vlhkosti v průběhu měření uvnitř zkušební kostky.
Prostup tepla textilními materiály v závislosti na obsahu vlhkosti je aktivně řešené téma napříč světovými
výzkumnými kapacitami a jedná se tedy o perspektivní oblast výzkumu [12].
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6 ZÁVĚR
Výsledky experimentálního měřením prokázaly výrazný rozdíl vnější povrchové teploty zkušebních těles
s membránou a bez membrány. Na vnějším povrchu sádrokartonové krychle bez membrány byla naměřena
nevyšší teplota. Teplota vnějšího povrchu krychle s textilní membránou byla v ustáleném stavu o téměř 4 °C nižší
a teplota vnějšího povrchu krychle s koženou membránou byla nižší o téměř 8 °C. Experiment prokázal, že kůže
je lepším tepelným izolantem než textilie. Oba materiály lze považovat za vhodnou doplňkovou tepelnou izolaci,
což přispívá k objasnění využívání těchto materiálů pro pokrývání stěn historických objektů. Z naměřených hodnot
byl vyjádřen součinitel tepelné vodivosti pro polyesterovou textilii 0,20 ± 0,02 W·m-1·K-1 a pro kůži
0,13 ± 0,01 W·m-1·K-1. Výrazný vliv na šíření tepla měla vzduchová mezera, jejíž součinitel tepelné vodivosti λ
byl pro tloušťku 13 mm stanoven 0,09 W·m-1·K-1, tedy plnila funkci hlavního tepelného izolantu. V návaznosti na
výsledky tohoto experimentu by budoucí výzkum v oblasti historický tapet měl zohledňovat i prostup vlhkosti
a přinést přesnější výsledky. Výhodné by bylo testovat vzorky tapet v reálném měřítku a v podmínkách běžného
vnitřního prostředí.
Ačkoli je navržený experiment zatížený jistou chybou měření, nabízí jiný pohled na problematiku měření
součinitele tepelné vodivosti historických tapet. Další vývoj v rámci dizertační práce, jejíž součástí je i tato
publikace, spočívá v přesném stanovení dílčího přestupu tepla skrze historické tapety jednotlivými složkami šíření
tepla.
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Abstrakt
Během výstavby objektů pozemních staveb jsou nejčastěji nasazovány zvedací prostředky pro snadnější
manipulaci s materiálem či bednícími prvky. V praxi nejkomplikovanější případy vznikají při realizaci
monolitických konstrukcí, a to díky současnému přesunu velkého množství materiálu i bednění. Při efektivním
nasazení zvedacího prostředku lze zrychlit průběh výstavby. Jelikož dnes již nelze využít dříve naměřené hodnoty
výkonových norem, je proto nezbytné vytvořit vlastní databázi. Článek se zabývá sběrem časových dat vytížení
zvedacích prostředků na reálných stavbách pro proces bednění monolitických stropních konstrukcí. Výsledná
vyhodnocená data budou ověřena a porovnána na základě výpočtu pracovního cyklu T. Obsahem článku je
teoretická a experimentální část.
Klíčová slova
Stavba, monitoring, časosběr, věžový jeřáb, monolitická stropní konstrukce
Abstract
The lifting mechanisms are mainly used during construction of building structures for easier manipulation with
the material or formwork elements. The most complicated cases are with monolithic structures. These structures
need to move large amounts of material and formwork at the same time. The effective use of the lifting mechanisms
can lead to acceleration of construction. Nowadays the measured performance standards are not usable. That leads
to create own database. The article deals with the collection of time data for using of the lifting mechanisms in
real constructions for the process of formwork of monolithic floor structures. The evaluated data will be verified
and compared by T-cycle based calculation. The article is divided on theoretical and experimental part.
Key words
Construction, monitoring, timing, tower crane, monolithic floor structure

1 ÚVOD
Věžové jeřáby patří k rozhodujícím zvedacím mechanismům při realizaci objektů v pozemním stavitelství, které
mohou mít zásadní vliv na zrychlení výstavby, avšak při jejich nevhodném vytížení může dojít ke zpomalování
výstavby a neplnění smluvních podmínek včetně vážných ekonomických důsledků [1]. Cíl práce je sběr dat
v rámci procesu realizace monolitických stropních konstrukcí. Dále je cílem získaná data vyhodnotit v rámci
sledování vytíženosti věžového jeřábu na stavbě. Hlavními sledovanými dílčími stavebními procesy jsou
především bednění, vyztužování, betonáž a odbednění monolitických stropních konstrukcí. Pro experimentální
vyhodnocení vytíženosti věžových jeřábů na stavbě je zvoleno lehké bednění Dokaflex, jehož výskyt je při
realizaci monolitických stropních konstrukcí nejčastější. Výsledkem je teoretické ověření spotřeb času pro
jednotlivé dílčí stavební procesy a porovnání s dnes dostupnými dohledatelnými normami. Cílem článku je také
poukázat na možné způsoby měření a vyhodnocování realizace dílčích stavebních procesů, které povedou
k zásadnějším výsledkům a které budou sloužit pro tvorbu simulačního modelu pro posouzení vytíženosti
věžových jeřábů na stavbě.
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2 POPIS ŘEŠENÝCH DÍLČÍCH STAVEBNÍCH PROCESŮ
Bednění stropních konstrukcí
Prvním sledovaným dílčím stavebním procesem je bednění stropních konstrukcí. V současné době je na stavbách
v České republice nejčastěji využíváno bednění od společností DOKA a PERI. Dále lze bednění stropních
konstrukcí rozlišit na lehké a těžké. Lehké bednění je složeno z více menších bednících prvků (podpěr, stativů,
hlavic, nosníků, bednících desek), které jsou spolu vzájemně kompatibilní a díky své menší hmotnosti jsou také
snadněji přemístitelné. Těžké bednění neboli těžký bednící systém je tvořen z více bednících rámových stolů či
desek o větší hmotnosti. Výhodou těžkého bednění je urychlení bednícího procesu rozsáhlých ploch. Avšak v praxi
nejčastěji používané je lehké bednění, jehož montáž je také velmi rychlá, a navíc díky flexibilitě bednících prvků
je možné bednění využít pro libovolný půdorys a tvar stropní konstrukce. Nejznámějším bednícím systémem
lehkého bednění je Dokaflex 1-2-4 od společnosti DOKA a bednění Multiflex od společnosti PERI. Méně známým
zástupcem těžkého bednění pro deskový typ stropní konstrukce je bednící stůl Dokamatic od společnosti DOKA
a Modulový stropní stůl VT od společnosti PERI. Měření průběhu realizace monolitické konstrukce bylo
provedeno na reálné stavbě, kde byl využit typ lehkého bednění Dokaflex 1-2-4. Postup montáže lehkého bednění
Dokaflex 1-2-4 je následující:
1) Stavění stojek (podpěr) + umístění stativů a vidlicových hlav
2) Uložení sekundárních (podélných) nosníků
3) Uložení primárních (příčných) nosníků
4) Montáž mezipodpěr v polovině rozpětí nosníků
5) Uložení a připevnění bednících desek
6) Montáž bezpečnostních prvků po obvodě stropní konstrukce – bezpečnostní zábradlí
7) Nanesení odbedňovacího přípravku před umístěním výztuže

Vyztužování stropních konstrukcí
Následující dílčí stavební proces je vyztužování. Pro měření je uvažováno s pruty betonářské výztuže B 500B
doplněnými výztužnými sítěmi. Rozhodující pro řešený dílčí stavební proces je manipulace s výztuží, která bude
probíhat za pomocí věžového jeřábu. Výztuž bude přepravována ve svazcích a vázána přímo na stavbě. Pro
vyztužování deskové stropní konstrukce je postup následující:
1) Uložení spodní tyčové výztuže + umístění distančních prvků pro zajištění krytí výztuže
2) Uložení výztužných kari sítí do plochy stropní konstrukce + svázání, kontrola dodržení přesahů sítí
3) Umístění distančních kovových žebříků pro zajištění přesné polohy horní výztuže stropní konstrukce

Betonáž stropních konstrukcí
Po procesu vyztužování následuje betonáž. Přesun betonu je uvažován v souvislosti s jeřábem pomocí bádie. Typy
bádií se liší dle velikosti, nosnosti, způsobu vyprazdňování a dle dalšího vybavení. Jsou například bádie s plošinou,
bádie zavěšovaná, bádie s výpustí pomocí gumového rukávu, bádie s boční či středovou výpustí apod. Pro dílčí
stavební proces betonáže stropních konstrukcí je uvažováno se zavěšovanou bádií typu 1034C.14 o objemu 1,5 m3
s výpustí zajištěnou gumovými rukávy. Postup betonáže je následující:
1) Kontrola umístění výztuže a dodržení požadovaného krytí výztuže
2) Příjezd autodomíchávače s čerstvým betonem na staveniště
3) Zavěšení bádie na věžový jeřáb, naplnění čerstvým betonem
4) Postupná betonáž a opětovné plnění bádie čerstvým betonem
5) Průběžné hutnění čerstvého betonu pomocí vibrační lišty
6) Vyrovnání, zahlazení povrchu stropní konstrukce
7) Ukončení betonáže, technologická přestávka, zakrytí povrchu betonové desky, ošetřování betonu
kropením / přikrytím

Odbednění stropních konstrukcí
Posledním uvažovaným dílčím stavebním procesem je odbedňování, které započne po uplynutí požadované
technologické přestávky od ukončení betonáže. Technologická přestávka závisí na okolní teplotě, lokalitě dané
stavby, dosažené pevnosti betonu dostačující pro schopnost stropní konstrukce unést svou vlastní hmotnost,
posouzení statika a dalších faktorech, které jsou rozhodující pro výpočet doby zrání betonu. V letních dnech
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k odbedňování dochází zpravidla po 3-4 dnech, kdy pevnost betonu dosáhla alespoň 50 % návrhové pevnosti
betonu. Postup procesu odbedňování je následující:
1) Odebrání mezipodpěr umístěných v polovině rozpětí nosníků
2) Odklížení stojek tvrdým úderem kladiva, kdy dojde k jejich poklesu
3) Odebrání části stojek, podstojkování konstrukce v místě odbednění části stropní konstrukce
4) Sklopení zbývajících stojek podpírající původní obednění
5) Odstranění bednících desek a primárních a sekundárních nosníků bednění
6) Očištění bednících desek, umístění prvků do přepravních boxů
7) Přesun prvků v boxech pomocí jeřábu, ukončení procesu

3 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY
Řešenou problematikou sledování nasazení zvedacích prostředků či jiných stavebních strojů a mechanismů se
v současné době ani v minulosti mnoho autorů nezabývalo. Obecně problematikou výkonových norem stavebních
strojů se nezabýval nikdo od devadesátých let minulého století. Z toho důvodu jsou již současné údaje v databázích
různých rozpočtových programů dnes zastaralé. Řešením této problematiky se aktuálně zabýváme na Ústavu
technologie, mechanizace a řízení staveb v týmu spolu s dalšími akademickými pracovníky a doktorandy v rámci
specifického výzkumu. Sledování zvedacích prostředků na stavbách bylo publikováno autory J. Šťastný a kolektiv
[1]. Na principy, způsob vyhodnocování a zmíněné možnosti dalšího výzkumu navazuje tento příspěvek.
Problematikou věžových jeřábů v pozemním stavitelství se zabýval V. Motyčka [2] v publikaci věnované
využití optimalizace při využívání věžových jeřábů, novým způsobům jejich výběru a posuzování jejich
kapacitního vytížení. Problematika byla rozvinuta dále v článku V. Motyčky a L. Klempy [3] a článku M. Štěrby
[4], ve kterých se zmiňují, že kapacita navržených jeřábů k dodání všech stavebních procesů v požadovaném čase
není dostatečně hodnocena a stanovují vlastní nové hodnocení. V zahraničních publikacích se touto problematikou
zabývalo také několik autorů. Autor Leung A. W. T. a kol. [5] se zabývali vícečetnou lineární regresní analýzou
spojenou s genetickým algoritmem ke stanovení faktorů, které pomohly predikovat modely zvedacích
mechanismů. Autor Tam C.M. a kol. [6] se zabývali lineárním modelem zvedacích mechanismů s využitím
neuronových sítí.

4 METODIKA
Nejdříve byly pomocí časosběrné kamery experimentálně naměřeny jednotlivé pracovní směny na stavbách, kde
pomocí věžových jeřábů byly realizovány konkrétní projekty monolitických stropních konstrukcí. Takto získaná
data byla vyhodnocena do formulářů, ze kterých bylo patrné využití věžového jeřábu v čase při realizaci
konkrétního dílčího stavebního procesu na dané stavbě. Sledování bylo zaměřeno především na práci s nasazením
zvedacího mechanismu, na práci bez nasazení zvedacího mechanismu a na prostoje vznikající při samotné
realizaci, kdy nebyly prováděny žádné práce. Prostoje neboli pracovní pochody bez jakékoliv činnosti, byly
vyřazeny. Pro každý DSP bylo naměřeno několik hodnot pracovního cyklu T, který se skládal z doby tc (doba
práce s nasazením zvedacího prostředku) a tp (doba práce bez využití zvedacího prostředku). V rámci každé
pracovní směny bylo naměřeno několik pracovních cyklů a byl stanoven počet cyklů za hodinu, počet cyklů za
směnu a byl vypočten vzorový průměrný pracovní cyklus pro měřený DSP. Po realizaci určité ucelené části stropní
konstrukce byla kromě pracovních cyklů změřena i velikost provedené ucelené části konstrukce v m2. Znalost
velikosti zrealizované ucelené plochy za časovou jednotku dala možnost spočítání celkové spotřeby času pro
ucelenou část. Dále byla zvolena teoretická výkonová norma pro realizaci jednotlivých dílčích stavebních procesů,
která byla převzata z rozpočtových programů společnosti RTS, a.s. S touto teoretickou výkonovou normou byla
porovnána spočítaná spotřeba času pro zvolenou ucelenou část.

5 VÝSLEDKY
Pro jednotlivé dílčí stavební procesy bylo na základě měření získáno procentuální rozdělení času na práci
s nasazením věžového jeřábu a práci bez nasazení věžového jeřábu. Příklad měření z referenční stavby je uveden
v Tab. 1, kde jsou zobrazeny hodnoty pracovního cyklu T, který se skládal z doby tc (doba práce s nasazením
zvedacího prostředku) a tp (doba práce bez využití zvedacího prostředku). Pro porovnání v experimentální části
byla provedena rešerše stavu současných výkonových norem, která je uvedena v Tab. 2. Dalším výstupem je
ukázka uvažovaného jednotkového přesunu materiálu pro řešené dílčí stavební procesy (Tab. 3). V závěru je
provedeno experimentální ověření výkonových norem na části reálné stavby pro zvolený pracovní záběr a jeho
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srovnání s dostupnými výkonovými normami pro daný dílčí stavební proces. Experimentálně ověřený pracovní
záběr byl změřen na stavbě v Brně v Řečkovicích. Referenční stavba byla železobetonový skelet s monolitickou
stropní konstrukcí, která byla podepřena železobetonovými sloupy. Objekt měl pět nadzemních a jedno podzemní
podlaží. V budoucnosti bude objekt využit pro administrativní účely. Výsledkem je stanovení spotřeby času pro
ucelenou část DSP v m2/hod a její porovnání pro stanovenou ucelenou část v rámci praktického a teoretického
měření.
Tab. 1 Naměřené hodnoty pracovního cyklu T na reálné stavbě.
Stavba

Číslo
směny

Začátek
měření

Konec
měření

Obřany

1

07:22

14:10

Obřany

2

07:40

14:01

Obřany

3

08:38

15:04

Číslo
pracovního
cyklu
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

tc [min.]

tp [min.]

T [min.]

Prostoje
[min.]

37
16
32
15
12
26
41
21
8
14
49
39

16
28
19
24
26
18
12
25
32
20
5
16

53
44
51
39
38
44
53
46
40
34
54
55

7
16
9
21
22
16
7
14
20
26
6
5

Dostupné výkonové normy pro řešení dílčích stavebních procesů dle různých zdrojů
Rešerše současných výkonových norem byla stanovena dle dostupných podkladů jednotlivých firem a dodavatelů
softwarů. Byly využity například databáze ÚRS (Kros, Callida), RTS a také webové stránky katedry TS na ČVUT
v Praze [7]. Rešerše výkonových norem je uvedena v následující tabulce:
Tab. 2 Výkonové normy DSP dle dostupných databází.
Dílčí stavební
proces (DSP)
Bednění
Vyztužování
Betonáž
Odbednění

M.J.

Nh dle
RTS

Nh dle
ČVUT

Nh dle
ÚRS

m2
100 kg
m3
m2

0,26
1,32
0,95
0,13

0,30
1,29
0,99
0,17

0,26
1,41
0,97
0,13

Jednotkové množství přesunu materiálů pro jednotlivé dílčí stavební procesy
Jedná se o maximální možné množství nejmenších prvků nutných při realizaci řešených DSP, které je věžový jeřáb
schopen přenést v rámci jednoho pracovního cyklu.
Tab. 3 Jednotkové množství přesunu prvků pro řešení DSP.
Dílčí stavební
proces (DSP)
Bednění
Dokaflex 1-2-4
Vyztužování
Betonáž
Odbednění
Dokaflex 1-2-4
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Prvek
Stropní podpěra Eurex top
Příslušenství – stativy
Příslušenství – hlavice
Nosník H20 top
Bednící deska ProFrame
Výztuž B 500B
Beton C 30/37
Stropní podpěra Eurex top
Příslušenství – stativy

Zavěšované
množství na 1
pracovní cyklus
40 kusů
Svazek stojek – Ukládací paleta Doka
70 kusů
Víceúčelový kontejner Doka
70 kusů
Kontejner se síťovými bočnicemi Doka
27 kusů
Svazek nosníků – Ukládací paleta Doka
35 kusů
Svazek desek – Ukládací paleta Doka
100 kg
Svazek výztuže
Bádie
1,5 m3
Svazek stojek – Ukládací paleta Doka
40 kusů
Víceúčelový kontejner Doka
70 kusů
Popis přepravovaného prvku
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Příslušenství – hlavice
Nosník H20 top
Bednící deska ProFrame

Kontejner se síťovými bočnicemi Doka
Svazek nosníků – Ukládací paleta Doka
Svazek desek – Ukládací paleta Doka

70 kusů
27 kusů
35 kusů

Experimentální ověření výkonových norem na stavbě
Experimentální ověření výkonových norem na reálně probíhající výstavbě bylo ověřováno pomocí časosběrné
kamery Brinno Construction Camera Pro BCC200, kterou byly pořízeny jednotlivé záznamy provádění dílčích
stavebních procesů (DSP) z realizace monolitických konstrukcí. Konkrétně pro tento případ se jedná o DSP pro
bednění stropních konstrukcí. Z naměřených videí byly následně zpracovány výstupy, kterým je teoretických
pracovní cyklus DSP zohledňující podíl využití nasazeného jeřábu v průběhu celého procesu.
Typ bednění: lehké bednění DOKA (Dokaflex 1-2-4)
Referenční stavba: Brno, Řečkovice
Odhadovaná plocha bednění stropní konstrukce: 7,5 m2
Celková doba pracovního cyklu byla experimentálním měřením stanovena na 114 minut (1 hodina a 54 minut).
Tab. 4 Zjednodušení cyklu.
Zjednodušení cyklu na základě měření
Celková doba práce:
Práce s jeřábem (tc):
Práce bez jeřábu (tp):
Prostoje:

114 min
29 min
60 min
25 min

(100 % času)
(25,45 % času)
(52,65 % času)
(21,90 % času)

Obr. 1 Grafické znázornění zjednodušeného pracovního cyklu na monolitické stropní konstrukci.
Na základě předcházejícího popsaného pracovního procesu můžeme stanovit následující:
Tab. 5 Stanovení Nh.
Parametr DSP

Stanovená hodnota

Doba pracovního cyklu:
114 minut
Bednící plocha
7,5 m2
Poměr min/m2
15,2 min/m2 => 3,95 m2/hod
Normohodina:
0,253 Nh/m2
Experimentálně stanovená hodnota výkonové normy pro dílčí stavební proces bednění stropní konstrukce za
pomocí lehkého systémového nosníkového bednění je 0,253 Nh/m2.
Tab. 6 Vyhodnocení experimentálního ověření.
Zdroj

Nh/m2

RTS
ČVUT
ÚRS
Experiment

0,26
0,30
0,26
0,253
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Z předchozího vyplývá, že experimentálně naměřené hodnotě je nejblíže hodnota z databáze RTS či ÚRS
Praha.

6 ZÁVĚR
Experimentálně zjištěná hodnota výkonové normy odpovídá současně používaným výkonovým normám
v databázích různých rozpočtových programů. Nutno poukázat na fakt, že v současné době bylo provedeno
poměrně málo měření realizace dílčích stavebních procesů na reálných stavbách. Z toho důvodu nelze považovat
výsledek za příliš objektivní. Článek měl za cíl shrnout postup, jakým bude v budoucnu pokračováno při dalších
experimentech a prezentuje charakter výstupů v oblasti této vědy. Hlavní řešená problematika tohoto článku je
databázovou částí řešeného specifického výzkumu. V další fázi výzkumu bude vytvořen simulační model pro
posouzení vytíženosti věžových jeřábů na stavbě. V budoucnu by pak bylo možné rovněž pro optimalizaci
simulačního modelu využít digitální 3D model budovy a zařízení staveniště včetně zvedacího mechanismu nebo
lépe 4D model, kde 3D model doplňuje časový parametr [8]. Pomocí systémů zvaných "Active BIM" [9] by bylo
možné celý simulační proces vytvořit a testovat za pomocí technologií BIM (Building Information Modeling).
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ANALÝZA A SBĚR DAT PŘI VYUŽITÍ
MANIPULAČNÍCH PROSTŘEDKŮ
ANALYZING AND DATA COLLECTING OF MANIPULATIVE
MECHANISMS USE
Lukáš Bříza*,1
*157712@vutbr.cz
1
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká
republika

Abstrakt
Důležitou součástí realizace staveb jsou zvedací prostředky. Dochází-li k jejich správnému a efektivnímu využití
lze lépe dodržet časový harmonogram, a tedy i termín plánovaného ukončení výstavby. Při nesprávném či
neefektivním využívání zvedacích mechanizmů dochází k nežádoucím prostojům, nenaplnění potenciálu
mechanizmu nebo naopak k jeho přehlcení množstvím probíhajících pracovních procesů. Za pomocí sběru dat
(časového vytížení zvedacích prostředků) dochází ke zmapování využití zvedacích mechanismů v průběhu celé
výstavby. Získaná a řádně vyhodnocená data poslouží jako základ pro simulační model posouzení efektivního
využití zvedacího prostředku na stavbě.
Klíčová slova
Jeřáb, zvedací mechanizmus, efektivita, časové využití, vytížení
Abstract
An important part of the construction is the lifting mechanism. If it is used properly and efficiently, the schedule
and the completion date of the construction can be better followed. Incorrect or inefficient use of lifting
mechanisms leads to unwanted downtime, failure to meet the potential of the mechanism, or overflowing it with
a number of ongoing work processes. With the help of data collection (lifting load time), we try to map the use of
lifting mechanisms throughout the construction. The obtained and properly evaluated data will serve as a basis for
the simulation model to assess the effective use of the lifting device on the site.
Key words
Crane, lifting mechanism, efficiency, time utilisation, capacity utilization

1. ÚVOD
Dílčím cílem řešeného specifického výzkumu je zjištění skutečné doby provádění systémového bednění včetně
časových požadavků na věžové jeřáby se zaměřením na svislé monolitické konstrukce (stěny, sloupy apod.).
Cíle je postupně dosaženo obecnou rešerší tématu, nastudováním současných dostupných systémových řešení
a získání relevantních podkladních dat za pomoci experimentálního měření v terénu. Takto získaná data jsou
následovně zpracovávána a jsou z nich vyvozeny náležité závěry a poznání.

2. HISTORIE STĚNOVÝCH BEDNÍCÍCH SYSTÉMŮ
Systémové bednění je soubor průmyslově vyráběných prvků standardizovaných rozměrů, které ve stavebnictví
slouží ke zřizování bednění pro betonové a železobetonové prvky staveb.
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Pro tesařské bednění, které se na stavbách stavělo v první polovině 20. století, bylo zapotřebí mnoho řeziva.
Možnost jeho opětovného použití byla poměrně nízká. Rostla tím spotřeba dřeva a brzy se začal projevovat
nedostatek řeziva. Tímto byl zejména po druhé světové válce podnícen zájem o vývoj standardizovaných prvků.
Vytváření bednících systémů započalo nahrazováním prvků tradičního bednění výrobky standardizovaných
rozměrů. Prkna pláště byla nahrazena deskovými materiály, dřevěné hranoly byly nahrazeny ocelovými nosníky.
Namísto dřevěných podpůrných stojek stropního bednění se začaly používat nastavitelné stropní stojky. Postupně
tak vznikl ucelený systém nosníkového bednění. Další postupnou inovací byla integrace nosníků a deskových
prvků pláště do jednoho celku, tedy do ocelového bednícího rámu. Vyvinutý systém rámového bednění je však
méně univerzální, jeho výhodou je ovšem celkově rychlejší vytvoření bednící formy (tj. nižší pracnost). Souběžně
bylo nutné vyvíjet pro nové tvary bednících forem také doplňující podpěrné a opěrné systémy.
Z hlediska manipulace s bednícími systémy můžeme uvést základní dělení na lehké systémové bednění a těžké
systémové bednění. Systémy bednících prvků označovány jako lehké zpravidla umožňují práci bez použití jeřábu
s jednoduchým principem sestavování. Doménou těchto systémů je nízká hmotnost. Těžká systémová bednění
vyžadují na rozdíl od lehkých systémů, použití zvedacího mechanizmu pro sestavení prvků v požadovaný tvar.
Výhodou ovšem je možnost provádění objemově náročnějších konstrukcí s požadavkem na větší pevnost bednění.

3. SOUČASNÝ STAV
Vlivem výrazného nárůstu potřeby zvedacích a manipulačních prostředků na stavbě pro sestavení bednících prvků
se začali postupem času objevovat zmínky o řešení dané problematiky. Bylo nutností zefektivnit využívaní jeřábů
s ohledem na ostatní probíhající dílčí stavební procesy.
Bášková rozděluje bednění dle opakovanosti použití na bednění pro jednorázové použití a pro vícenásobné
použití a definuje systémová bednění jako kompletní, průmyslově vyráběný soubor prvků a dílců formy včetně
opěrného a podpěrného systému. Takto průmyslově vyrobené průmyslové bednění zaručuje vysokou kvalitu
a minimální rozměrovou toleranci. Současně je pak dosaženo nízké pracnosti na staveništi (0,2 až 0,65 Nh/m2) za
vysoké míry znovupoužití [1].
Zatímco tradičním tesařským bedněním lze vytvořit libovolnou konstrukci, je tato výhoda vykoupena
pracností, jednorázovým využitím prvků za vysoké spotřeby dřeva (0,1 m3 na 1 m2 zabednění plochy) a celkově
vyšší dobou bednění, uvádí Pytlík. Dále pak dodává, že systémová bednění se vyznačují nízkou staveništní
pracností (0,2 až 0,7 Nh/m2) [2].
Žádný z těchto dvou autorů se však blíže nevěnuje podrobnějšímu dělení bednících prvků dle výrobců a jejich
předností. Z uvedených normohodin také není patrné dělení na jednotlivé dílčí procesy a zohlednění nezbytných
prostojů při využívání manipulační techniky. Uváděné hodnoty normohodin jsou navíc více než deset let staré.
Proto je zapotřebí ověřit používané normohodiny experimentálním sledováním dílčích stavebních procesů na
současných stavbách. Výsledkem pak může být potvrzení či vyvrácení využívaných normohodin a stanovení
nových, odpovídajících skutečnému současnému stavu.

4. VYBRANÉ - SLEDOVANÉ DÍLČÍ STAVEBNÍ PROCESY
V probíhajícím výzkumu se sledují dílčí stavební procesy spojené se vznikem svislého uceleného monolitického
prvku. Konkrétně se jedná o manipulaci s bednícími prvky, armokoši, výztuží a betonovou směsí. Do jednotlivých
procesů je vetší či menší mírou zapojen zvedací mechanizmus - jeřáb, který se na činnostech podílí aktivně,
pasivně či nečinně formou prostoje.
Jednotlivé dílčí stavební pochody jsou obecně: transport bednících prvků, sestavení bednících prvků ve funkční
celek, ošetření bednícím nátěrem, práce na vyztužování, sestavení bednění do požadovaného tvaru, betonářské
práce včetně hutnění, odbednění, ošetření (očištění) bednících prvků, transport bednících prvků.

Transport a sestavení bednících dílců
Z pravidla za použití mechanizace dochází k přemístění bednící prvků na staveništi. Jednotlivé díly jsou
přepravovány na řetězovém závěsu v přepravních koších nebo na paletových podložkách v uceleném množství.
V případě rámových systému jsou na pracovní ploše, mimo místo budoucí konstrukce, díly spojovány ve funkční
celek a ošetřeny bednícím přípravkem. Jedná-li se o nosníkové systémy, jsou prvky bednící skládačky přemístěny
přímo na místo budoucí konstrukce. Na tomto místě jsou díly spojovány v ucelený tvar budoucí konstrukce
a následně taktéž ošetřeny bednícím přípravkem pro snadnější očištění po odbednění.
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Bednění a odbednění
Při samotné dílčím procesu obedňování je nutná pasivní asistence zvedacího mechanizmu, tj. zavěšení mrtvého
břemene, na kterém probíhají činnosti spojování, prostorového ztužování, vyztužování apod. Dělení na pochody:
• Zavěšení sestavených bednících dílců (částečné využití jeřábu)
• Zdvih břemena a umístění na místo určení (využití jeřábu)
• Prostorová stabilizace (využití jeřábu)
• Odpoutání břemene z háku jeřábu (částečné využití jeřábu)
• …
• Zavěšení břemene na hák jeřábu (opětovné částečné využití jeřábu)
• Prostorové uvolnění bednění (využití jeřábu)
• Odejmutí bednících celků (využití jeřábu)

Armování, vyztužování
Při vyztužování monolitických konstrukcí představuje zvedací mechanizmus také důležitou součást procesu.
Svazky prutů betonářské výztuže je nutné přemístit z dopravního prostředku na skladovací plochu. Přesun svazku
prutů, či vyvázaných armokošů v požadovaném tvaru je na stavbě realizováno také za pomoci zvedacího
mechanizmu. Při umisťování armokošů, například sloupů, dochází velmi často k pasivní činnosti jeřábu, tj.
zavěšení břemene bez další manipulace, zatímco je na něm dále pracováno (např. ukotvení armokoše a jeho
prostorová stabilizace).

Betonáž
Neprobíhali betonáž přímo z mixu nebo skrze čerpadlo betonové směsi, je nutné zajistit přepravu čerstvého betonu
po staveništi jinak. Vhodným způsobem, obzvláště při betonáži ve výškách, je použití bádie. V takovém případě
musí být na stavbě umístěn zvedací mechanizmus, který dopraví bádii k autodomíchávači a následně k místu
betonáže. Při tomto dílčím stavebním cyklu dochází k situacím, kdy jeřáb aktivně nepracuje s břemenem, nicméně
je jím blokován pro účast na jiných procesech.
Tab. 1 Přehled typů stěnových bednících systému.
DSP

Typ konstrukce
Stěna:

Typ bednění

Systémové
bednění pro
stěny

DUO*
DOMINO*

Framax Xlife plus*
oboustranné težké TOP50*
FF 100 tec**

MAXIMO*
TRIO*

oboustranné lehké
členitá
výška 3,0m

oblouková
výška 3,0m

PERI

Frami Xlife*
Alu-Framax Xlife*

oboustranné lehké
rovná
výška 3,0m

DOKA

Frami Xlife*
Alu-Framax Xlife*

Framax Xlife*
oboustranné težké FF20**
TOP 100 tec**

DUO*
LIWA*
TRIO*
VARIO
GT 24**

oboustranné lehké
oboustranné težké

*Rámové bednění
**Nosníkové bednění
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5. NORMY ČASU PRO VYBRANÉ DÍLČÍ STAVEBNÍ
PROCESY
Před započetím vlastního zkoumání se provedla rešerše v současné době dostupných výkonových norem. Jedním
z vybraných zdrojů je software prostředí pro časové a finanční plánování od společnosti RTS. Jedná se o jeden
z nejrelevantnějších zdrojů, který v případě stanovení vlastní normy, poslouží jako hlavní zdroj k porovnání. A to
i přesto, že nenabízí rozdílné výkonové normy dle výrobce či typu systémového bednění.
Pravděpodobně nejméně vypovídající hodnotu má výkonová norma ze software Contec. Zde se jedná o zcela
agregovanou položku, která dále nerozvíjí jednotlivé dílčí stavební procesy. Nelze z ní vyvodit, jakou časovou
zátěží je zatížen jeřáb při sestavování bednění či při manipulaci s ním.
Tab. 2 Současné výkonové normy pro bednění jednostranných stěn.
Charakter
konstrukce

Zdroj

Nh/m2/
5 pracovníků
DOKA

Nh/m2/
5 pracovníků
PERI

Deskové

RTS

0,17625

0,17625

ČVUT

0,23

0,23

ÚRS

0,608

0,608

Contec

1,254

1,254

RTS

0,03145

0,03145

ČVUT

0,23

0,23

ÚRS

0,608

0,608

RTS

1,254

1,254

Nosníkové

6. TEORETICKÉ OVĚŘENÍ - ČASOVÁ SIMULACE DSP
Specifický výzkum si klade za úkol ověřit výkonové normy pro dílčí stavební proces bednění monolitických
konstrukcí. A to tak, aby byly z normy patrny jednotlivé kroky pracovního cyklu, ty byly ohodnoceny časovou
náročností a byly zohledněny odlišnosti jednotlivých systémových bednění dle typu či výrobce.
Během letošního roku byly na stavbách umístěny časosběrné kamery, která nahrávali dění na staveništi převážně z pohledu jeřábu. Video, pořízené pomocí časosběrné kamery, vždy obsahovalo zrychlenou sekvenci
jedné pracovní směny. Ze záznamu se tak dá určit v kterou dobu a především jak dlouho pracuje jeřáb na
sledovaném dílčím stavebním procesu. Přepisem natočených dat do předem připraveného formuláře a jeho
následným vyhodnocením je tak možno stanovit pracovní cyklus, přesně identifikovat jednotlivé kroky cyklu,
jejich časovou náročnost a stanovit prostoje při činnosti.
Při dostatečném množství pořízených záznamů a jejich následném vyhodnocení je možné určit relevantní počet
pracovních cyklů a na jejich základě pak stanovit vzorový pracovní cyklus se vzorovou výkonovou normou.
Nezbytnou nutností je také dokázat přiřadit časem ohodnocený pracovní cyklus k uzavřenému pracovnímu
celku. Jen pokud je přesně definována referenční plocha bednění, či objem budované monolitické konstrukce, má
smysl stanovovat výkonovou normu. Takto stanovenou teoretickou hodnotu je dále nutno podrobit
experimentálnímu ověření před uvedením do běžné praxe.
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návrat k výchozí
pozici

odpojení
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Obr. 1 Vzorový typový pracovní cyklus jeřábu při bednění monolitické stěny z rámového systémového bednění.

Legenda:
- práce s jeřábem
- práce bez jeřábu
- prostoje
Obr. 2 Grafické znázornění zjednodušeného pracovního cyklu na monolitickém sloupu

7. VÝSLEDKY
V současné chvíli, kdy samotný specifický výzkum není ukončen, nejsou známi žádné konkrétní výsledky.
Jednotlivé dostupné zdroje - časosběrná videa ze staveb, jsou vyhodnocovány a přepisovány do zatím to účelem
sestavených formulářů. Předpokládané výstupy v podobě ucelených zjednodušených pracovních cyklů
ohodnocených časem a výkonové normy pro sledované dílčí stavební procesy se očekávají koncem kalendářního
roku.

8. ZÁVĚR
Byla provedena obecná rešerše k systémovým bedněním pro svislé monolitické konstrukce se zaměřením na
pracnost a výkonové normohodiny. Tato rešerše ukázala značnou mezerovitost ve vědecké publikační činnosti
k dané problematice.
Z naměřených hodnot posbíraných za pomoci časosběrné kamery bylo započato vyhodnocování pracovních
cyklů a stanovování časové náročnosti jednotlivých činností v rámci dílčího stavebního procesu bednění.
V budoucnu by tak měly být stanoveny aktualizované normohodiny zohledňující typ systémového bednění a jeho
výrobce.

Poděkování
Článek vznikl za podpory Standardního specifického výzkumu s registračním číslem FAST-S-185286.
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SIMULAČNÍ MODEL PRO POSOUZENÍ ČASOVÉHO
VYTÍŽENÍ VĚŽOVÝCH JEŘÁBŮ
SIMULATION MODEL FOR APPRAISAL THE TIME LOAD
OF TOWER CRANES
Jiří Šťastný*,1
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Vysoké učení technické v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno

*
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Abstrakt
Dosavadní využití metodik návrhu stacionárních jeřábů je ve stavební praxi značně omezeno / nevyužito.
Závislost na specifických okrajových podmínkách stavby je stěžejní pro vhodný návrh jeřábů. V současnosti
používané postupy při návrhu jeřábu vycházejí z různých vstupních ukazatelů, které pouze velmi orientačně
charakterizují požadavky pro přepravu materiálů. Cílem inovace je navrhnout simulační model na posouzení
vytíženosti věžových jeřábů na stavbě pozemních objektů a jeho počítačové zpracování. Dílčím cílem bude
jednak příprava podkladů, okrajových podmínek a vstupních dat pro tento simulační model a dále průzkum
možnosti využití existujících simulačních modelů pro řešení tohoto úkolu a jejich případného využití.
Klíčová slova
Jeřáb, inovace, čas, simulace, model
Abstract
The existing use of the methodology of stationary crane design is considerably limited / unused in building
practice. Dependence on the specific boundary conditions of the building is crucial for a suitable crane design.
The currently used crane design procedures are based on a variety of inputs that only very roughly characterize
requirements for the transport of materials. The aim of the innovation is to propose a simulation model for the
assessment of the tower crane load capacity in the construction of the ground buildings and its computer
processing. The partial aim is to prepare the bases, boundary conditions and input data for this simulation model
and to explore the possibility of using existing simulation models to solve this task and their possible use.
Key words
Crane, innovation, time, simulation, model

1 ÚVOD
Zvedací prostředky, mezi které řadíme věžové jeřáby a automobilové jeřáby, jsou rozhodujícími mechanismy při
realizaci objektů v pozemním stavitelství. Jejich volba a způsob využití má podstatný vliv na průběh celé stavby,
především na finanční náklady na výstavbu a dodržování harmonogramu stavby. Přesto je této skutečnosti mezi
zhotoviteli a investory věnováno malé pozornosti. Často se stává, že jeřáby jsou na stavbě časově nevytížené
nebo naopak nejsou schopny zásobovat v plánovaném tempu výstavby. To může vést k nežádoucím prostojům,
zpomalování výstavby a neplnění smluvních podmínek včetně vážných ekonomických důsledků. Z toho důvodu
jsme se na Ústavu technologie, mechanizace a řízení staveb rozhodli zabývat možností posouzení časového
vytížení věžových jeřábů při realizaci objektů pozemního stavitelství.
Vstupní data, která nám pomohou vytvořit simulační model na posouzení vytíženosti věžových jeřábů
na stavbách pozemních objektů, tj. zda sekundární doprava věžovými jeřáby odpovídá požadavkům na přepravu
materiálu dle časového plánu probíhajících dílčích stavebních procesů, získáme sledováním časového nasazení
zvedacích prostředků na konkrétních stavbách pozemního stavitelství.
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2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Současné metody návrhu zvedacích prostředků vychází z různých vstupních ukazatelů, které orientačně
charakterizují požadavky na přepravu materiálů a podle kterých dosahujeme výsledků různé kvalit. Tyto
výsledky jsou velmi přibližné. Nejsou dostatečně posuzovány kapacitní možnosti navrhovaných jeřábů
zásobovat stavební procesy v požadovaném čase. Jedná se např. o metodu odhadu potřebné doby nasazení
jeřábu. Tato metoda vychází 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 dostupné
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 [1].
Získání vstupních dat pro simulační model je poměrně pracné a časově náročné. Od roku 1995 se nikdo
v České republice systematicky nezabývá zpracováním výkonových norem dílčích stavebních procesů (DSP)
a strojohodin.

3 METODIKA
Tvorba simulačního modelu je rozdělena na teoretickou část a experimentální část. V teoretické části stanovíme
teoretickou dobu pracovního cyklu zvedacího prostředku. V experimentální části bude provedeno ověření
teoretického výpočtu pracovního cyklu pro jednotlivé DSP.

Teoretická část
V teoretické části simulačního modelu stanovíme spotřebu času zvedacího prostředku, která je nutná pro
zhotovení uceleného záběru.
Čas je členěn na: - čas práce s jeřábem – tc,
- čas práce bez jeřábu – tp
(1)
𝑇𝑇� = 𝑡𝑡� + 𝑡𝑡�
Postup teoretické části:
- schematicky zakreslit řešenou ucelenou část,
- výpis spotřeby materiálu pro jednotlivé DSP,
- stanovit počet cyklů jeřábu,
- stanovení pracovní čety,
- postup organizace práce – v členění na pracovní pochody na konkrétní ucelené části.
V závislosti na zvolených výkonových normách bude stanovena:
- celková spotřeba času pro ucelenou část,
- rozdělení jednotlivých pochodů na práci s a bez jeřábu,
- časově ohodnotit spotřebu času pro jednotlivé pochody s členěním času na práci s a bez jeřábu.
Výsledkem teoretické části bude určení časů tc´ a tp´ pro jednotlivé pochody, stanovíme vzorový cyklus pro
DSP a určíme celkovou spotřebu času T pro ucelenou část.

Experimentální část
V experimentální části simulačního modelu ověříme teoretickou část v praxi. Ověříme čas přesunu břemene,
a to následujícím způsobem:
na výkresu situace stavby znázorníme polohu zvedacího prostředku a polohu řešeného břemene,
určíme způsob a dobu uvázání břemene,
změříme dobu přesunu materiálu,
změříme dobu odpojení úvazu s břemenem,
změříme dobu vracení výložníku a závěsu do výchozí polohy.
Jakmile budou známy jednotlivé doby, stanovíme dobu pracovního cyklu zvedacího prostředku: TE = tc + tp.
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Teoretickou dobu pracovního cyklu zvedacího prostředku TT porovnáme s experimentálně určenou dobou
pracovního cyklu zvedacího prostředku TE. Zjištěné doby pracovního cyklu budou archivovány podle
jednotlivých DSP a následně budou použity pro zhotovení simulačního modelu.
V současné době se pracuje na shromažďování vstupních dat a jejich vyhodnocení, jedná se o časově velmi
náročnou práci. Jakmile bude shromážděno dostatečné množství vstupních dat, bude vypracována metodika pro
simulační model [2].

Shromažďování vstupních dat
Data jsou získávána pomocí časosběrného snímkování, která zachycuje jednotlivé činnosti věžového jeřábu.
Naměřená data jsou zapisována do formuláře – Formulář sledování práce jeřábu. Formulář je rozdělen
na dopolední a odpolední měření. Ve formuláři jsou zachyceny veškeré řešené DSP, tj. bednění stěn, bednění
sloupů, bednění stropů, vyztužování, betonáž, odbednění stěn, odbednění sloupů, odbednění stropů, zdění a jiné
činnosti. Podrobně jsou sledovány především bednicí práce, které se ve velké míře neobejdou bez zvedacích
prostředků. Jsou sledovány i prostoje zvedacích prostředků. Jednotlivé dílčí stavební procesy je možné sledovat
souběžně na dvou pracovních záběrech, v případě většího počtu záběrů by byla tabulka o další záběr doplněna.
Každý formulář bude doplněn o identifikační údaje stavby a dále budou zachycena množství vykonané práce
během směny. Formulář pro sledování práce zvedacích prostředků je zobrazen na Obr. 1.

Obr. 1 Ukázka části formuláře pro sledování práce jeřábu.

4 VÝSLEDKY
Naměřené hodnoty jsou vyhodnoceny a zaznamenány do formuláře – Vyhodnocení naměřených hodnot.
Formulář je členěn na část identifikační, ve které jsou obsaženy základní údaje o měření, tj. číslo měření, název
stavby, zpracovatel měření a vyhodnocení, datum měření, typ DSP, velikost ucelené části, doby trvání
jednotlivých směn a typ bednění. V další části formuláře následuje vyhodnocení směny, tj. zaznamenání časů
jednotlivých pracovních cyklů – tp (čas práce bez jeřábu), tc (čas práce s jeřábem), T (celkový čas). Následuje
vyhodnocení měření, kde je zaznamenaná výkonnost m.j/hod, počet cyklů na ucelenou část, počet cyklů
za hodinu, průměrný cyklus tp, tc, T a průměrný počet cyklů ve směně. Na Obr. 2 je znázorněn vyplněný
formulář při sledování práce jeřábu při bednění sloupu.
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Obr. 2 Formulář s vyhodnoceným měřením.
Obdobným způsobem se sledují, zaznamenávají a vyhodnocují i další dílčí stavební procesy, které vyžadují
obsluhu věžových jeřábů, a to především při výstavbě monolitických železobetonových objektů. Snahou
je získat dostatečně velký soubor těchto vstupních dat, aby byl využitelný pro statistické vyhodnocení
a matematické modelování.

5 DISKUZE
Sledované a vyhodnocované údaje o časových požadavcích jednotlivých dílčích stavebních procesů na obsluhu
jeřábem jsou využívána jako vstupní data při tvorbě simulačních modelů práce jeřábů na stavbě. Tyto simulační
modely budou sloužit pro posouzení a zhodnocení časové efektivity nasazení především věžových jeřábů.
Protože stavební výroba má svá výrazná specifika a je velmi obtížné až nemožné přesně předvídat skutečný
průběh výstavby včetně časových nároků na obsluhu jeřáby, budou pro simulační modely určeny a jasně
definovány okrajové zjednodušující podmínky výstavby a obsluhy DSP jeřáby, které jejich tvorbu zjednoduší
a umožní tak dostatečně přesně posoudit časové nároky na stavební jeřáby.

6 ZÁVĚR
V návaznosti na simulační model bude provedeno vytvoření nového algoritmu a výpočetního programu, který
bude odzkoušen na reálných stavbách železobetonových monolitických konstrukcí. Výpočetní 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.

Poděkování
Článek vznikl za podpory Standardního specifického výzkumu s registračním číslem FAST-S-185286.
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SLEDOVÁNÍ NASAZENÍ ZVEDACÍCH PROSTŘEDKŮ
PRO ŽB SLOUPY
MONITORING LIFTING MECHANISMS FOR REINFORCED
CONCRETE COLUMNS
Rostislav Doubek*,1
121752@vutbr.cz
Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, Brno, 602 00
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Abstrakt
Při realizaci staveb jsou převážně využívány zvedací prostředky. Při jejich efektivním a správném využití lze
lépe dodržet časový plán výstavby, a tím i termín plánovaného ukončení výstavby. Dochází k neefektivnímu
využívání zvedacích prostředků a vznikají tak prostoje nebo naopak zvedací prostředky jsou přetíženy při
požadované množství procesů. Záměrem je sběr dat (časového vytížení zvedacích prostředků), které umožní
posoudit využití zvedacích mechanismů v průběhu celé výstavby.
Klíčová slova
Sledování, proces, časosběr, cyklus, věžový jeřáb
Abstract
In the construction of buildings, lifting means are used to a great extent. In their efficient and correct use, the
building timetable and hence the planned completion date can be better followed. Frequent inefficient use of
lifting gears results in downtime or, on the contrary, lifting means do not cover the required number of
processes. We are engaged in data collection (lifting load time) to assess the use of lifting mechanisms
throughout construction.
Key words
Monitoring, process, timing, cycle, tower crane

1 ÚVOD
Cílem práce, která je i součástí specifického výzkumu, je sledování a měření výkonnosti věžových jeřábů na
stavbě za účel stanovení vytíženosti jeřábů při práci s bedněním pro železobetonové monolitické konstrukce
během pracovní směny.
Konkrétní řešenou úlohou je měření výkonnosti jeřábu při provádění železobetonových monolitických
sloupů. Získaná data budou sloužit pro přesnější stanovení vytíženosti věžových jeřábů a při časovém plánování
výstavby.
Pro získávání dat je využíváno časosběrné snímkování dílčích stavebních procesů a celkové činnosti
sledovaného věžového jeřábu. Z pořízených snímků lze pak do předpřipravených formulářů snadno vyhodnotit
výkonové normy dílčích stavebních procesů (DSP) či strojhodin.
Využitá metoda pořizování dat je využívána pouze pro akademické účely [1] a [2].

2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY
Současnými pracemi, které se touto problematikou zabývají, jsou Scheduling of tower cranes on construction
sites a Efficiency of tower cranes od V. Motyčky a L. Klempy a Věžové jeřáby v pozemním stavitelství od
V. Motyčky aj Černého. Dále specifický výzkum jako vnitřní projekt VUT-FAST pod vedením
doc. V. Motyčky, kdy dochází ke shodnému postupu v rámci posouzení časového vytížení věžových jeřábů. [3]
a [4].
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Dle dostupných informací v rámci českého stavebnictví není znám jiný případ odborných osob či skupin,
které by se problematikou vytíženosti jeřábů (věžových či autojeřábů) zabývali v předešlých 20 let kromě výše
uvedených.
Sledování a pořizování dat v současné době probíhá na stavbách s kombinovaným železobetonovým
monolitickým nosným systémem pro účely využití jako bytové domy a administrativní budovy v Brně [5].

3 METODIKA
Podrobná metodika při sledování a pořizování dat na stavbách s kombinovaným železobetonovým monolitickým
nosným systémem, a tedy i pro sledování bednění ŽB monolitických sloupů je následující:
1. Nalezení vhodné stavby a získání povolení k měření;
2. Určení vhodného místa pro sledování (přístup, dohled, bezpečnost, ochrana zařízení) a provádění
měření zařízením;
3. Odběr získaných dat a jejich utřídění;
4. Transformace snímků do připravených formulářů v podobě dat;
5. Vyhodnocení naměřených dat do výstupních hodnot (výkonové normy dílčích stavebních procesů
(DSP) nebo strojhodin);
6. Archivace naměřených snímků a dat na hardware a intranet;
7. Údržba hardwaru.
Při získávání dat ze snímků postupujeme tak, že provedeme rozbor pracovního cyklu dílčího stavebního
procesu. Vstupními členy jsou:
• Označení a název cyklu;
• Typ bednění;
• Měrná jednotka a její množství;
• Doba zahájení, průběh (zavěšování, přesun, odpojování), prostoje, ukončení a celková doba cyklu;
• Pracovní četa.
Tím byl získán výsledek experimentálního měření C-jednoho pracovního cyklu DSP, který je dán tc - dobou
pracovního cyklu obsluhy jeřábníkem DSP a tp - dobou pracovního cyklu bez obsluhy jeřábníkem.
Nyní z dosavadních zdrojů lze určit výpočet dle technologického postupu a následně navrhnout výsledné
hodnoty normy spotřeby času.
Postup výše uvedený lze použít i při měření odbedňování sloupů [6].
Referenčním objektem pro vyhodnocení vytíženosti jeřábu při práci s bedněním pro železobetonové
monolitické sloupy během pracovní směny je administrativní budova s nájemními prostorami, která je součástí
souboru staveb jižní části Brna. Širším okolím je hustě obydlená městská část.
Objekt je sestaven z jednoho suterénu a osmi nadzemních podlaží, kde v suterénu a 1. NP jsou garáže,
skladové prostory a technické zázemí. 2.NP je využito jako hlavní vstup do budovy se vstupní-reprezentačními
prostory. Ve 3. až 7.NP jsou prostory myšleny jako nájemní prostory. Ustupující 8.NP je navrženo jako
technické podlaží pro technické zařízení budovy.

Obr. 1 ŽB konstrukce sledovaného objektu.
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Budova je založena na vrtaných pilotách a základové desce, která tvoří dno bílé vany. Nosná konstrukce
stavby je kombinací vnitřních monolitických železobetonových sloupů, vnitřních (schodišťová a výtahová jádra)
a obvodových stěn. Vodorovné nosné konstrukce stavby – železobetonové monolitické stropní desky, podesty
a mezipodesty jsou navrženy pro všechna podlaží. Stropy pak s hlavicemi v místě sloupů a v místech sdružených
jader. Schodiště jsou pak dokončena železobetonovými prefabrikovanými rameny. Sledovaným úsekem tohoto
objektu byly mimo jiné svislé nosné prvky 6. NP, konkrétně sloupy.
Použitá zdvihací mechanizace byly stacionární věžové jeřáby Liebherr 81 K.1 a 71 K.
Bednění od výrobce DOKA s použitými prvky: sloupové bednění KS Xlife a RS; stropní bednění – Dokaflex.

4 VÝSLEDKY
Dle výše uvedené metodiky lze pak získat následně uvedená data:
Tab. 1 Záznam sledovaného cyklu DSP.
stroj: Liebherr 71 K.1
položky měření
číslo cyklu
název cyklu
čas zahájení cyklu
materiál/výrobek
měrná jednotka
množství
doba zavěšování
doba přesunu
doba zajištění
sloupu
doba odpojování
doba prostojů
čas ukončení cyklu
celková doba cyklu jeřábu
poznámka

systémový bednící dílec pro kruhový sloup ø 500 mm DOKA RS
21.8.2017
21.8./1
21.8./2
21.8./3
21.8./4
bednění sloupu bednění sloupu bednění sloupu bednění sloupu
9:22
10:13
10:18
10:27
Doka RS
Doka RS
Doka RS
Doka RS
ks
ks
ks
ks
1
1
1
1
0:00:12
0:00:11
0:00:11
0:00:10
0:00:53
0:02:05
0:02:04
0:00:59

21.8./5
bednění sloupu
10:38
Doka RS
ks
1
0:00:10
0:02:31

0:01:28

0:01:16

0:02:31

0:02:01

0:01:42

0:01:29
0:00:47
9:26
0:04:49
přerušení pro
jinou činnost

0:01:28
0:00:00
10:18
0:05:00

0:01:38
0:02:02
10:27
0:08:26
připevnění
stojek

0:04:15
0:03:34
10:38
0:10:59
připevnění
stojek

0:01:17
0:00:00
10:43
0:05:40

1x
jeřábník 1x
jeřábník 1x
jeřábník 1x
jeřábník 1x
jeřábník
3x tesař-vazač 3x tesař-vazač 3x tesař-vazač 3x tesař-vazač 3x tesař-vazač

četa

Dle uvedeného záznamu se provede vyhodnocení všech konstrukční prvků (sloupů) ve sledovaném úseku
jako je např. podlaží objektu.
Následně lze navrhnout výsledné hodnoty normy spotřeby času:
Tab. 2 DSP rozbor bednění sloupů - zdroj.
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výpočet dle technologického postupu

charakter
konstrukce

zdroj

Nh/m2
C

tc

tp

kruhový
obdélník
obdélník

RTS
RTS
KROS

2,520
0,700
0,860

2,520
0,700
0,860

1,520
0,450
0,450

1,000
0,250
0,410

Atypický zámečnický výrob.
IDS-NOE SL2000
neurčeno

obdélník

NOE

0,400

0,400

0,260

0,140

IDS-NOE SL2000

poznámka
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Tab. 3 DSP rozbor bednění sloupů - experiment.
výsledek dle experimentálního měření

charakter konstrukce
C

tc

tp

poznámka

kruhový

0,133

0,066

0,067

DOKA RS

obdélník

0,079

0,068

0,011

DOKA KS

Provedení úpravou sloučením zdrojových a experimentálních hodnot pro dosažení uceleného výstupu:
Tab. 4 DSP rozbor bednění sloupů - korelace.
navrhované výsledné hodnoty

charakter konstrukce

poznámka

C

tc

tp

kruhový
obdélník
obdélník

1,393
0,429
0,509

0,826
0,293
0,293

0,567
0,136
0,216

1 b. zdroj, 2 b. experiment
1 b. zdroj, 2 b. experiment
1 b. zdroj, 2 b. experiment

obdélník

0,279

0,198

0,081

1 b. zdroj, 2 b. experiment

Návrhem hodnot uvádíme, jaký je náš předpoklad pro stanovení vytíženosti věžových jeřábů a při časovém
plánování výstavby:
Tab. 5 DSP rozbor bednění sloupů - návrh.
bednění

sloupy

charakter
konstrukce

průměr Nh/m2

norma spotřeby času [hod]
navrhované výsledné hodnoty
C

tc

tp

poznámka

kruhový

Ø

2,520

1,393 0,826 0,567 1 b. zdroj, 2 b. exper.

obdélník

Ø

0,653

0,405 0,261 0,144 1 b. zdroj, 2 b. exper.

5 DISKUZE
Z výše uvedených výsledků lze konkrétně pro železobetonové monolitické sloupy v rámci využité mechanizace
při dané sestavě pracovní čety stanovit, že průměrná doba pro zřízení 1 m2 kruhového bednění je 1,393 hod/m2.
Rozdíl mezi zdrojem (2,52 hod/m2) a experimentálním měřením (0,133 hod/m2) je 2,387 hod/m2, což dokazuje,
že uvedený typ bednění (DOKA RS) nelze uvažovat jako atypický zámečnický výrobek, jak uvádí zdroj, protože
dochází ke zkreslení normohodin v rámci časového plánování.
Obdélníkové bednění pak dokazuje, že průměrná doba pro zřízení 1 m2 je návrhově potřeba 0,405 hod/m2.
Rozdíl mezi zdrojem (0,653 hod/m2) a experimentálním měřením (0,079 hod/m2) je 0,574 hod/m2, kdy použitý
typ bednění (DOKA KS) při experimentu a zdrojového IDS-NOE SL2000 dokazuje, že při časovém plánování
je třeba respektovat i použitý typ bednění.

6 ZÁVĚR
Závěrem lze říci, že konkretizování jednotlivých typů bednění při časovém plánování přinese přesnější
organizaci výstavby s dopadem na využití mechanizace, zásobování, nasazení pracovníků s dopadem
i na finanční plánování.
Dosavadní výsledky dokazují, že zpřesnění dosavadních zdrojů přinese konkrétní hodnoty i pro další typy
bednění dalších výrobců.
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Použité experimentální postupy lze použít nadále i pro stanovení výkonových norem pro betonáž, zdící práce
a další DSP.
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Článek vznikl za podpory Standardního specifického výzkumu s registračním číslem FAST-S-185286.
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VERTIKÁLNÍ LES VE MĚSTĚ – BOSCO VERTICALE
VERTICAL FOREST IN THE CITY – BOSCO VERTICALE
Martin Hejl*,1
*martin.hejl@vutbr.cz
1
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno

Abstrakt
Článek je věnován výstavbě zelených střech v centrech měst, především poté možnosti jejich vrstvení směrem
do výšky sloužící k vytvoření vertikální zeleně a dojmu zelené fasády u výškových budov. Tento systém je
prezentován na budově mrakodrapu Bosco Verticale v Miláně. Úvod článku sleduje samotnou výstavbu
mrakodrapu a její význam pro danou lokalitu. Dále práce popisuje vybrané druhy rostlin a jejích funkční
uspořádání v rámci stavby. Nakonec se článek věnuje nutné údržbě zelených ploch a zhodnocení, zda se jeví tento
typ výstavby vegetačních střech jako vhodný do center měst či ne. V práci se mi podařilo na malém prostoru
shrnout velké množství dostupných informací o stavbě založených především na osobní návštěvě daných budov.

Klíčová slova
Bosco Verticale, zelená střecha, mrakodrap, ekologická výstavba
Abstract
The article is mainly focused on the construction of green roofs in the city centers. Especially possibility of
their layering towards the height to create vertical greenery and the impression of a green façade at the high-rise
buildings. This systém is presented on the skyscraper named Bosco Verticale in Milano. The introduction of the
thesis follows the construction of the skyscraper itsald and its importance for given site. The thesis also describes
selected plants and their functional arrangement within the framework of the contruction. The end of thesis is
focused on the maintenence of green terraces and assessment of wheter this type of vegetation roofing seems to
be suitable for city centers or not. I managed to summarize a large amount of available information about the
building based on personal visit to the buildings.
Key words
Bosco Verticale, green roof, skyscraper, ecological construction

1 ÚVOD
V přírodě se člověk neustále rozpíná a zabírá místa, kde dříve byly lesy či louky. Tyto plochy jsou často
zastavovány pomocí hal, polí pro zemědělské plodiny a cestami. Toto je důvodem přispívajícím k ničení životního
prostředí pro mnoho druhů rostlin a zvířat, nebo také ke zvyšování koncentrace oxidu uhličitého (CO2) v atmosféře
a zvyšujícím se problémům s globálním oteplováním. Koncentraci oxidu uhličitého v atmosféře jsou schopny
regulovat především rostliny. A to pomocí jevu známého jako fotosyntéza, kdy uvolňují do atmosféry nemalé
množství kyslíku. Ne nadarmo se tudíž lesy planety Země nazývají „Plícemi planety“. V roce 2014 se italskému
architektonickému studiu Boeri povedlo něco co do té doby nemělo obdoby, a to vytvoření vertikálního lesa
v centru živoucí metropole Milána v Itálii. Tento zelený mrakodrap je nahrazením lesního porostu, který zmizel
z center velkých měst už dávno, a přesto se nyní do center vrací. Mrakodrapu Bosco Verticale „Vertikální les“ se
podařilo otevřít oči mnoha lidem co chtějí dělat věci jinak, ekologicky. Stal se zároveň předobrazem pro další
mrakodrapy, které jsou jím inspirovány. Úkolem tohoto článku je zmapování samotné výstavby mrakodrapu Bosco
Verticale, zjištění, jaké rostliny byly zvoleny a také jejich kotvení či orientace ke světovým stranám. V neposlední
řadě také jaká je nutná samotná údržba těchto vertikálních zahrad.
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Obr. 1 Budovy Bosco Verticale – Milán.

2 TEORIE
Při příjezdu do Milánské čtvrti Porto Nuova si není možné nevšimnout moderního vzezření dané čtvrti. Nacházíte
se mezi mrakodrapy a prostornými bulváry pro chodce a auta. Mezi nimi se však nacházejí dvě budovy, které tak
úplně nezapadají do této betonově-skleněné moderní čtvrti, a to budovy mrakodrapů Bosco Verticale, které se do
češtiny překládají jako Vertikální les. Jedná se o budovy vzbuzující údiv a pocit nesmírného klidu v jinak
přeplněném velkoměstě. Byly navrženy italským architektonickým studiem Boeri, které bylo osloveno při
přestavbě bývalého zábavního parku poblíž historického centra Milána na moderní čtvrť. Architekti Stefano Boeri,
Gianandrea Barreca a Giovanni La Varra se své role zhostili na výbornou a navrhli jedinečnou dvojici zelených
rezidenčních budov, kdy menší z dvojice má výšku 76 metrů a vyšší 111 metrů [8]. Dojem zelené budovy
a samotné vegetační fasády tvoří stromy a rostliny umístěné na terasách jednotlivých pater. Výstavba budov byla
zahájena v roce 2009 a dokončena roku 2014 [7].
Konstrukční systém samotných staveb byl zvolen obdobný jako u většiny světových mrakodrapů, a to jako

Obr. 2 Budova Bosco Verticale - půdorys s vyznačením nosného systému budov [9].
železobetonový skelet. Když se zaměříme na vyšší budovu E je tvořena 13 pilíři nacházejícími se na vnější straně
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půdorysu bez podpory rohů samotné budovy. Dále se v půdorysu nachází vyztužené servisní jádro, dvě schodiště
a trojice výtahů. Servisní jádro zabírá 160 metrů čtverečních, což je přibližně 24 % plochy každého podlaží bez
započítání plochy teras Obr. 3. Obvodové stěny jsou tvořeny cihelnými tvárnicemi s tepelnou izolací z minerální
vlny a ocelového rámu, na který je připevněn kamenný obklad. Každé patro dále tvoří terasy o hloubce 3,3 metru
a rozdílné délce, na okrajích jsou umístěny jednotlivé rostlinné kontejnery Obr. 3. Půdorysně se vždy střídá jiné
rozložení teras pro 6 pater a dále pokračují v tomto rozložení až do požadované výšky. Požadovaná nosná
konstrukce pro jednotlivé terasy byla vypočítána z váhy největšího rostlinného kontejneru pro největší stromy.
S rozložením největších stromů co 3 metry a výsadbou menších stromů a keřů mezi nimi. Stromy samotné
produkují znatelné zatížení konstrukce, ne však svou vahou, ale přenesením dynamických sil větru do konstrukce.
Tyto síly byly stanoveny kombinací počítačových simulací a měřením reálných účinků větru v terénu. Samotná
budova včetně umístění jednotlivých stromů byla poté zkonstruována v měřítku 1:100 a testována ve větrném
tunelu Mezinárodní univerzity na Floridě. Testovanou rychlostí větru byla rychlost 67 m/s, která je v oblasti
Milána považována za extrémní možnou [9].

Obr. 3 Budova Bosco Verticale – řez typického podlaží terasy [9].
Samotné stromy, které byly klasifikovány jako velké a střední jsou vysázeny tedy na okrajích teras ve
výsadbových kontejnerech. Byly kotveny ke konstrukci třemi rozdílnými způsoby. První kotvení bylo zvoleno
pomocí dočasných úvazů. Tento systém je tvořen textilními pásy, jež obalují kořenový bal stromu od vrchu až do
spod samotného kontejneru, kde se nachází výztužná ocelová síť a na tu jsou samotné pásy kotveny. Toto kotvení
je považováno za dočasné, neboť bylo předpokládáno snížení napětí v textilním materiálu v průběhu času.
Samotné textilní pásy byly tudíž důležité především v prvních letech. Budovy. Dalším typem kotvení je tzv.
základní úvaz. Jedná se o systém, který má zabránit poškozeným či polámaným stromům v pádu dolů z budovy.
Sestává se z ocelové kabelu trvale přichycenému k rostlinnému kontejneru, kde je strom umístěný a ke spodní
hraně terasy nacházející se nad stromem Obr. 4. Další tři elastické úvazy zajišťují poté připevnění kmenu stromu
k tomuto kabelu. Posledním ze tří zajišťovacích prvků stromů je tzv. svazující jištění. Tento systém je tvořen
ocelovou klecí fixovanou ke struktuře rostlinného kontejneru a zajišťující převrácení či vyvrácení samotného
stromu. Toto zajištění bylo použito především v horních patrech budovy, kde by zajištění základním úvazem
nebylo dostačující nebo i proveditelné vzhledem k absenci vyšších podlaží, tak u míst, které jsou nejvíce namáhány
větrem. Funkce samotné vegetace na budovách je taková, že rostliny mají v první řadě chránit terasy proti působení
slunce a větru. Navíc pomáhají chránit soukromí obyvatel budovy, neboť brání ve výhledu na terasy samotné
a definují vnější vzhled budovy doplněný o kamenný obklad. Zvolená vegetace pro samotné budovy se sestává
z více než 90 druhů rostlin, keřů a stromů. Jednotlivých použitých rostlin bylo více než 20 000. Jednotlivé druhy
vegetace byly voleny na základě mnoha kritérií především poté jejich odolnosti na působení větru, flexibilitě
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stromových kmenů, aby nedocházelo k jejich ohnutí, odolnosti proti působení parazitů, nealergické květenství,
neprodukující velké ovoce nebo semena (kvůli možnosti zranění padajícími objekty z vysokých pater budovy)
a podporující snadnou údržbu. Dále za pomocí botaniků bylo určeno, i které stromy a keře zvládají lépe teplé
počasí, a které chladnější a podle toho byly druhy rostlin rozmístěny na fasádách dle světových stran. Pro příklad
můžeme uvést z velkých stromů dosahujících výšky až 6 metrů dub cesmínovitý či lísku tureckou, ze středních
stromů dorůstajících do 5 metrů poté javor kanadský, olivovník nebo třešeň jarní, z malých stromů a keřů stojí za
zmínku třeba magnólie, marhaník granátový či planika velkoplodá [9].

Obr. 4 Budova Bosco Verticale – kotvení stromu na terase [9].
Údržba zeleně na fasádě budov je složená především z pravidelného zavlažování rostlin a samotného střihu
zeleně. Zeleň je udržována a vlastněna samotným provozovatelem budovy nikoli majiteli jednotlivých bytů
nacházejících se v budovách. Podle poskytnutých informací jsou možnosti údržby dvě a to zajištění přístupu na
terasy skrz byty třikrát až šestkrát za rok, nebo přístup na terasy z venkovního koše umístěného na teleskopických
ramenech ke střeše budovy jednou až dvakrát do roka. Zavlažování rostlin a stromů je řešeno pomocí distribuční
potrubní sítě na vodní zavlažování. Samotný distribuční systém je ze tří částí.
Primární síť, která dovádí vodu z podzemních zásob na samotná podlaží, kde se nacházejí jednotlivé terasy.
Kontrolní síť rozvádí vodu z primární sítě do jednotlivých rostlinných kontejnerů a zároveň umožňuje regulovat
množství dodávané vody do odkapávací sítě. Odkapávací síť se nachází v samotných rostlinných kontejnerech a
distribuuje vodu k jednotlivým rostlinám dle potřeby. Voda samotná je skladována v podzemních vodních
nádržích umístěných pod každou z dvojice budov. Tyto nádrže jsou konstantně plněny podzemními zásobami
vody a dešťovou vodou z přilehlého prostranství, která je sváděna do nádrží. V případě nutnosti jsou nádrže
napojeny i na vodovodní řad a je možno je doplnit tedy i z tohoto zdroje. Voda je dále pomocí čerpadel
dopravována pomocí primární sítě potrubí maximální průtokovou kapacitou m3 za hodinu do jednotlivých pater.
Zavlažování jednotlivých rostlin je řízeno elektronicky pomocí kontrolního operačního systému na základě
vlhkosti v jednotlivých rostlinných kontejnerech.
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Obr. 5 Budova Bosco Verticale.

3 ZÁVĚR
Budovy Bosco Verticale jsem osobně navštívil a měl jsem možnost diskutovat o jejich výstavbě s paní
architektkou Elenou Giacomello, která se podílela na výzkumu, který probíhal během výstavby samotných budov,
a i na následných údržbových prací zeleně. Tento typ budovy se dle mého názoru v praxi osvědčil a je jedinečným
způsobem, jak navrátit do měst zeleň, neboť té se v nich momentálně nedostává. Nicméně v čem řešení samotných
budov pokulhává je v současné době zajištění vody pro zavlažování rostlin a stromů nacházejících se na budovách.
S tímto systém, kdy jsou využívány pro zavlažování zásoby podzemní vody se nedá počítat na všech místech světa,
a především v České republice s ohledem na ubývající zásoby podzemních vod by stavba těchto mrakodrapů byla
při nejmenším problematická. Nicméně v místech, kde jsou dostatečné zásoby vody a je tam i možnost postavit
podobný typ budovy, pak jsou dle mého názoru tyto budovy ideální volbou. Jako možná náhrada za vodu
z podzemních zásob se mi jeví možnost vybudování podzemních nádrží pro zadržení dešťové vody v okolí výškové
budovy, popřípadě možnost využití šedé vody po vyčištění. Co se týká zvolených druhů rostlin není tyto rostliny
bohužel možné aplikovat na podobný typ budov v jakémkoli zeměpisném pásmu. Především z důvodu využití
velkého množství teplomilných rostlin, které by nemusely přežít tuhé zimy především v severnějších oblastech.
O budovách se dá ovšem v každém případě říci, že se jedná o jedinečné architektonické a umělecké dílo, na
kterém muselo spolupracovat velké množství profesionálů z jednotlivých profesí počínaje architekty, kteří
se nebáli realizovat svůj sen, a konče zahradníky starajícími se pravidelně o zeleň. A tak o samotných budovách
nelze mluvit ve špatném světle. Tyto budovy jsou jasným majákem světla, jenž ukazuje, jakým směrem můžeme
zelenou architekturu v budoucnosti posouvat.
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Obr. 6 Zasazení budov Bosco Verticale do stávající zástavby v Miláně.

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]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

120

IGRA, International Green Roof Association. [Ed. Roland Appl a Wolfgang ANSEL]. Green roofs bringing nature back to town proceedings - International Gree Roof Congress 2009. Berlin: IGRA,
2009. ISBN 978-398-1297-812.
ČERMÁKOVÁ, Barbora a Radka MUŽÍKOVÁ. Ozeleněné střechy. Praha: Grada, 2009. Stavitel. ISBN
978-80-247-1802-6.
BOHUSLÁVEK, Petr, Vladimír HORSKÝ a Štěpánka JAKOUBKOVÁ. Vegetační střechy a střešní
zahrady [online]. Vyd. 2. Praha: DEKTRADE, 2009 [cit. 2017-10-15]. Skladby a detaily. ISBN 97880-87215-05-0.
Standardy pro navrhování, provádění a údržbu: VEGETAČNÍ SOUVRSTVÍ ZELENÝCH STŘECH. Brno:
Odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně, 2016.
Svaz zakládání a údržby zeleně. Svaz zakládání a údržby zeleně [online]. Brno: Svaz zakládání a údržby
zeleně, 2014 [cit. 2017-11-30]. Dostupné z: http://www.szuz.cz/cs/
History of green roof technology. Green roof technology [online]. Batimore: Jörg Breuning & Green Roof
Service LLC., 2017 [cit. 2017-11-30]. Dostupné z: http://www.greenrooftechnology.com/history-ofgreen-roofs
Vertical forest. Wikipedia [online]. Milan: Stefano Boeri Architetti, 2014 [cit. 2018-10-22]. Dostupné z:
https://www.stefanoboeriarchitetti.net/en/project/vertical-forest/
Bosco Verticale / Boeri Studio. Archdaily [online]. Archdaily, 2015 [cit. 2018-10-22]. Dostupné z:
https://www.archdaily.com/777498/bosco-verticale-stefano-boeri-architetti
GIACOMELLO Elena a Massimo VALAGUSSA. Evaluating the High-rise Vegetaation of the Bosco
Verticale, Milan. Chicago: CTBUH, 2015. ISBN 978-0-939493-42-5.

1. Pozemní stavitelství a městské inženýrství

JUNIORSTAV 2019
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Abstrakt
Specifickou součástí sektoru dřevostaveb jsou objekty s konstrukčním systémem z lepených sendvičových panelů.
Plášť těchto panelů tvoří většinou OSB desky, o nichž je známo, že při dlouhodobějším působení nepříznivých
podmínek, zejména vlhkosti, jsou náchylné k degradaci. V souvislosti s tím je prováděn výzkum, jehož cílem
je zjistit vhodná opatření, která by mohla zabránit nepříznivým změnám vlastností OSB desek. Článek popisuje
experimenty zvolené pro zjištění potřebných dat a navrhované úpravy OSB desek proti vlhkosti.
Klíčová slova
Sendvičový panel, OSB deska, vlhkost, hydroizolace
Abstract
A specific part of sector of wooden constructions are buildings with construction system made of structural
insulated panels. The majority of structural panels use oriented strand boards for their facings. Oriented strand
boards are known to be susceptible to degradation due to long-term unfavourable environmental conditions,
especially moisture. Regarding this topic, research is being carried out to find appropriate measures that could
prevent adverse changes in the properties of oriented strand boards. The article describes the experiments chosen
to find the necessary data and proposed modifications of oriented strand boards against moisture.
Key words
Structural insulated panel, oriented strand board, moisture, water proofing

1 ÚVOD
Specifickým sektorem dřevostaveb je stavební systém z konstrukčních izolovaných panelů (SIPs – structural
insulated panels) vyvinutý v USA v 50. letech minulého století. Tyto panely se skládají ze dvou základních
komponentů, a to jádra z tepelného izolantu (nejčastěji polystyrenu) a oboustranného opláštění izolantu.
K opláštění izolantu se nejčastěji používají OSB desky. Celoplošným slepením OSB desek s izolačním jádrem
vzniká kompozit, který se chová jako I-nosník [1]. Žádné další ztužení panelu není potřeba.
Výhodou realizace staveb technologií SIPs je její rychlost a preciznost. Montáž se provádí suchou cestou.
Panely se vyrábí průmyslově a na stavbu se dováží připraveny přímo k zabudování. V průběhu realizace však
může nastat určitá doba, kdy panely nejsou zcela chráněny proti klimatickým vlivům. Výzkum se zaměřuje
zejména na OSB desky tvořící opláštění panelů, o nichž je známo, že při dlouhodobějším působení vlhkosti jsou
náchylné k bobtnání. Nejvíce se vliv vlhkosti projevuje na neošetřených řezných hranách, které podléhají bobtnání
nejdříve.
Hlavním cílem juniorského specifického výzkumu je zjistit vhodná opatření, která by pomohla zabránit
nepříznivým změnám vlastností OSB desek v důsledku působení povětrnosti. Realizace staveb technologií SIPs
by tak mohla být ještě více zjednodušena, neboť dané povrchové úpravy by bylo možné aplikovat již při výrobě
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panelů. Bylo vybráno několik typů povrchových úprav s hydroizolačními vlastnostmi vhodných pro OSB desky.
S pomocí vybraných experimentů by měly být vybrány povrchové úpravy k tomuto účelu nejvhodnější.
V době, kdy je tento příspěvek sepisován, výzkum probíhá a není dokončen. Jsou připraveny vzorky
s vybranými povrchovými úpravami a fáze experimentální bude teprve zahájena.

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU A VOLBA MATERIÁLŮ
Většina dostupné literatury se zabývá vlhkostí v dřevostavbě již zrealizované, vzniklé například v důsledku
konstrukčních chyb ve stavbě nebo nehodami technologických rozvodů. Případně poukazuje na problematické
konstrukční detaily [2]. Vliv vlhkosti na mechanicko-fyzikální vlastnosti OSB desek již byl publikován např.
v rámci dizertační práce [3]. Nejsou zde však uváděny žádné povrchové úpravy OSB desek, které by mohly sloužit
jako opatření proti vlhkosti.
Od roku 2004 figuruje i na českém trhu firma zaměřená na výrobu konstrukčních izolovaných panelů. Plášť
těchto panelů tvoří desky OSB/4 silné 15 mm. Desky OSB/4 jsou normou klasifikovány jako zvlášť zatížitelné
nosné desky pro použití ve vlhkém prostředí [4]. Bylo by však mylné domnívat se, že desky jsou odolné i proti
působení vody. Sám výrobce české obdoby SIPs poskytl námět, který vedl k zahájení výzkumu, neboť
problematiku nepříznivých povětrnostních vlivů při realizaci staveb z konstrukčních izolovaných panelů je nucen
běžně řešit.
V rámci výzkumu byla snaha volit materiály snadno dostupné. Některé materiály již při realizaci dřevostaveb
technologií SIPs v Čechách figurují a dojde tak pouze k ověření jejich deklarovaných vlastností. Byly zvoleny
následující povrchové úpravy:
1. silikonový hydroizolační nátěr,
2. jednosložková hydroizolační stěrka,
3. korková směs pro aplikaci stříkáním na penetrační emulzi akrylického kopolymeru,
4. lak k ošetřování dřeva vhodný pro provádění základních nátěrů,
5. akrylátová barva na dřevo,
6. přípravek na vodní bázi k ošetření řezných a čelních ploch dřeva,
7. adhezní můstek (směs plniv a kameniv ve vodné styren-akrylátové disperzi).
Všechny výše zmíněné povrchové úpravy mají zvyšovat odolnost OSB desek proti příjmu vlhkosti. Některé
z nich jsou vhodné k použití v exteriéru i interiéru. Pro využití pouze v exteriéru jsou určeny silikonový
hydroizolační nátěr v současnosti využívaný zejména jako hydroizolace střech, korková směs pro aplikaci
stříkáním, která má primárně sloužit jako konečná povrchová úprava fasády, lak k ošetřování dřeva vhodný pro
provádění základních nátěrů a přípravek na vodní bázi k ošetření řezných a čelních ploch dřeva.

3 METODIKA
Pro ověření hydroizolačních vlastností zvolených povrchových úprav OSB desek bude provedena zkouška
stanovení bobtnání po uložení ve vodě, stanovení odolnosti proti vlhkosti zkouškou cyklováním a zkouška
vzlínáním vody. Všechny zkoušky budou nejprve provedeny na neošetřených OSB deskách a až následně na
deskách s aplikovanými povrchovými úpravami, aby bylo možné srovnání. Protože degradace OSB desek je patrná
vždy nejdříve na neošetřených řezných hranách, budou zkoušky prováděny vždy na dvou sadách vzorků. První
sada vzorků bude mít opatřeny povrchovou úpravou pouze řezné hrany. Druhá sada vzorků bude mít povrchovou
úpravou opatřeny řezné hrany i plochy.

Zkouška stanovení bobtnání po uložení ve vodě
Tato zkouška se bude držet převážně normového postupu. Zkušební tělesa budou čtvercová o straně (50 ± 1) mm.
Celkem bude zkoušeno 8 vzorků od každé povrchové úpravy s ošetřením pouze na hranách a 8 vzorků ošetřených
celoplošně – Obr. 1. Tloušťka každého zkušebního tělesa se změří s přesností na 0,01 mm v průsečíku úhlopříček
vzorku. Zkušební tělesa budou ponořena svisle do čisté, klidné vody. Během zkoušky musí být tělesa oddělena od
sebe navzájem, ode dna a stěn vodní lázně a horní boky těles musí být ponořeny 25 mm pod hladinou vody po
celou dobu zkoušky. Po uplynutí doby ponoření stanovené na 24 hodin se vyjmou zkušební tělesa z vody a změří

122

1. Pozemní stavitelství a městské inženýrství

JUNIORSTAV 2019

se tloušťka každého z nich. Bobtnání každého zkušebního tělesa, Gt, vyjádřené v procentech původní tloušťky se
spočítá podle vzorce (1):
𝑡𝑡� − 𝑡𝑡�
100
𝐺𝐺� =
(1)
𝑡𝑡�

kde t1 je tloušťka zkušebního tělesa před ponořením, v milimetrech a t2 je tloušťka zkušebního tělesa po ponoření,
v milimetrech [5].
Norma předepisuje pouze měření tloušťky zkušebních těles. Při výzkumu kromě toho bude každé zkušební
těleso také zváženo na laboratorní váze s přesností na 0,001 g a při výpočtu bude ve vzorci místo tloušťky figurovat
hmotnost. Cílem této zkoušky je zjistit křivku bobtnání a zda dojde k jejímu ustálení. Tomu bude odpovídat i počet
měření.

Obr. 1. Zástupci jednotlivých skupin vzorků pro zkoušku stanovení bobtnání s povrchovými úpravami
v pořadí 1. – 7. (zleva) dle řazení v kapitole 2.

Stanovení odolnosti proti vlhkosti zkouškou cyklováním
Zkouška cyklováním umožní zkoumat kromě vlhkosti i vliv dalších povětrnostních vlivů. Zkušební tělesa budou
opět čtvercová o straně (50 ± 1) mm. Jejich počet a povrchová úprava bude stejná jako u zkoušky stanovení
bobtnání. Postup zkoušky se bude držet normy. Provedeny budou celkem tři cykly.
První cyklus začne uložením zkušebních těles do vodní lázně. Zkušební tělesa budou postavena na boku, uložení
ve vodě bude trvat (70 ± 1) h. Po vyjmutí z vodní lázně a odkapání se tělesa uloží do mrazničky, v níž bude teplota
mezi -12 °C a -25 °C. Mražení bude trvat (24 ± 1) h. Po vyjmutí z mrazničky budou zkušební tělesa ihned uložena
do sušárny, v níž bude teplota (70 ± 2) °C. Sušení bude trvat (70 ± 1) h. Po vyjmutí budou tělesa postavena do
prostředí o teplotě (20 ± 5) °C. Chlazení bude trvat (4 ± 0,5) h. Po celou dobu prvního cyklu budou zkušební tělesa
stavěna na stejný bok.
Všechny kroky prvního cyklu budou znovu zopakovány i ve druhém cyklu, rozdíl je pouze ten, že zkušební
tělesa budou uložena na protilehlém boku. Ve třetím cyklu bude vypuštěno závěrečné chlazení. Zkušební tělesa se
po vyjmutí ze sušárny klimatizují do rovnovážné hmotnosti. V průběhu třetího cyklu budou tělesa postavena zpět
na stejný bok, jako při cyklu prvním [6].
Nakonec bude provedeno stanovení bobtnání stejným postupem jako v již dříve popsané zkoušce.

Zkouška vzlínáním
Podstatou této zkoušky bude zjistit, jak vysoko vyvzlíná voda ve zkušebním tělese ponořeném do vody do výšky
30 mm. Budou provedeny dvě varianty této zkoušky, a to nedestruktivní a destruktivní.
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Nedestruktivní zkouška vzlínáním bude prováděna na vzorcích o rozměrech 30 x 200 mm. Každá povrchová
úprava bude zkoušena na 3 vzorcích ošetřených pouze na řezných hranách a 3 vzorcích ošetřených celoplošně
– Obr. 2. Kratší stranou budou vzorky postaveny do vody tak, aby byla spodní část vzorku ponořena ve vodě do
výšky 30 mm. Vždy v intervalu 24 hodin budou vzorky vytaženy z vody. Kam až voda vystoupá bude zjišťováno
pomocí příložného vlhkoměru.
Druhá varianta této zkoušky bude destruktivní. Částečně bude jejím účelem ověřit přesnost výsledků zjištěných
pomocí příložného vlhkoměru. Pro destruktivní zkoušku bude využita gravimetrická metoda založená na zvážení
vlhkých vzorků, jejich vysušení a opětovném zvážení. Pro tento účel bude připraveno pro každou povrchovou
úpravu celkem 15 vzorků ošetřených pouze na řezných hranách a 15 vzorků ošetřených celoplošně. Rozměry
těchto vzorků budou 15 x 200 mm – Obr. 2. Vzorky budou stejně jako u nedestruktivní zkoušky ponořeny ve vodě
do výšky 30 mm. Vždy v intervalu 24 hodin pak budou 3 vzorky z vody vytaženy, umístěny do ochranného obalu,
aby nedocházelo k odpařování vody a budou z nich postupně odřezávány menší části o velikosti 10 mm, které
budou zváženy, vysušeny a opětovně zváženy. Rozdíl hmotností před a po vysušení odpovídá množství odpařené
vody, z čehož lze určit vlhkost. Podle připraveného počtu vzorků bude zkouška probíhat po dobu pěti dnů.

Obr. 2. Zástupci jednotlivých skupin vzorků pro nedestruktivní (nahoře) a destruktivní variantu (dole)
zkoušky vzlínáním s povrchovými úpravami v pořadí 1. – 7. (zleva) dle řazení v kapitole 2.

4 ZÁVĚR
O získaných výsledcích prozatím nelze diskutovat. Jak již bylo předesláno v úvodu, v době sepisování článku se
výzkum nachází ve fázi těsně před zahájením experimentů. Na všech vzorcích jsou již aplikovány zvolené
povrchové úpravy. Další kroky výzkumu jsou tedy jasné, budou provedeny naplánované experimenty a jejich
vyhodnocení. Výsledek tohoto výzkumu by měl především poukázat na povrchové úpravy, u kterých se případně
prokáže, že jsou pro daný účel nevhodné a neplní svou funkci.

Poděkování
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Abstrakt
Z posledních statistik vyplývá nárůst výstavby rodinných domů, zejména pak je registrován nárůst novostaveb na
bázi dřeva. Nejčastěji používaným materiálem právě pro opláštění dřevostaveb jsou OSB desky, které je vždy
třeba doplnit dalšími povrchovými úpravami. U obvodových stěn jde zejména o kontaktní zateplovací systémy.
Cílem je vyřešení úpravy podkladu OSB desek vhodnou penetrací tak, aby pro lepení vnějších kontaktních tepelně
izolačních systémů mohla být použita běžně užívaná cementová lepidla, která jinak není možné použít bez
nebezpečí ztráty přídržnosti na neupraveném podkladu.
Klíčová slova
Dřevostavba, OSB deska, povrchová úprava
Abstract
Recent statistics show an increase in the construction of detached houses, especially in the growth of new
wood-based buildings. The most frequently used material for building the envelope are the oriented strand boards,
which need to be supplemented with other finishes. In case of the external walls, those are mainly contact thermal
insulation systems. The aim is to prepare the substrate made of the oriented strand boards by suitable penetration
so that the external contact thermal insulation systems can be bound by commonly used cement adhesives, which
otherwise can not be used without the risk of loss of adhesion on the untreated substrate.
Key words
Timber structure, oriented strand board, finish

1 ÚVOD
Dřevo se pro stavbu obydlí uplatňovalo ve všech obdobích lidské společnosti. Za dřevostavbu je považována
stavba, která má základní nosnou konstrukci ze dřeva nebo z materiálů na bázi dřeva. Mezi první stavby ze dřeva
jsou řazeny zemnice, polozemnice, dále stavby kůlové, palisádové domy, stany, chýše a zástěny. Později se začaly
rozvíjet různé konstrukční systémy, mezi něž patří stavby srubové, hrázděné, rámové, skeletové a stavby
z masivního dřeva [1]. Evropu sužovanou krizemi a válkami v první polovině 20. století vedl nedostatek zdrojů
k znovuobjevení lokálních stavebních materiálů, a tak se dnes stavby na bázi dřeva opět začínají vracet na výsluní
zájmu. Dřevo není v České republice příliš častým stavebním materiálem. Z posledních statistik však vyplývá
nárůst výstavby rodinných domů. V loňském roce bylo dokončeno 14,5 tisíce rodinných domů. Ve srovnání
s rokem 2016 to představuje růst o 3,8 %. Rodinné domy mají stále nejčastěji nosnou konstrukci ze zděných
materiálů. Jedná se o více než 80 %. Před několika lety přitom tvořily 90 % všech domů. Popularita dřevostaveb
ale neustále narůstá a v roce 2017 byl jejich podíl 14,8 % [2]. V neposlední řadě hraje jednu z důležitých rolí
ekologie samotné výstavby, v které dominují dřevostavby, protože dřevo je jedinečný 100% obnovitelný stavební
materiál a jeho použití namísto fosilních paliv výrazně snižuje dopad na životní prostředí (uhlíková stopa). Navíc
zpracování dřeva vyžaduje pouze zlomek energie potřebné k výrobě jiných stavebních materiálů, jako je beton,
ocel, hliník či plasty.
Příspěvek popisuje koncept výzkumu povrchových úprav podkladu z OSB desek pro přímou aplikaci dalších
vrstev, který je v současné době ve fázi zrání cementového lepidla na vzorcích předem ošetřených penetračními
nátěry, respektive adhezními můstky.
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2 SOUČASNÝ STAV
Dnešní dřevostavby mají s dřevěnými stavbami minulosti odlišné konstrukční řešení. Jsou hojně používány
moderní materiály, mezi něž řadíme velkoplošné desky. Nejčastěji používaným materiálem pro opláštění
dřevostaveb jsou lisované desky OSB z orientovaných velkoplošných třísek. Plášť budovy tvořený těmito deskami
je pak třeba doplnit dalšími povrchovými úpravami. U obvodových stěn jde zpravidla o vnější zateplovací systém,
u vnitřních povrchů o nějakou formu dalšího opláštění z deskových materiálů přilepením nebo mechanickým
kotvením. Lepení dalších vrstev přímo na OSB desku je možné, avšak pouze za předpokladu použití vhodných
lepidel, přičemž sortiment je omezen. Výzkum zaměřený na možnosti penetrací podkladu z OSB desek významně
rozšíří možnosti použití dalších lepidel, které by jinak nemohly být nasazeny, což při zohlednění cenových vstupů
může znamenat nezanedbatelné úspory realizací.

3 MATERIÁLY A METODIKA
Smyslem celého experimentu je zvolit takové postupy, aby výsledky laboratorní práce vedly k jednoznačným
závěrům ohledně dlouhodobé spolehlivosti vazby mezi podkladem ošetřeným příslušnou úpravou a cementovým
lepidlem používaným pro lepení tepelných izolantů. Cílem je vyřešení úpravy podkladu z OSB desek vhodnou
penetrací tak, aby pro lepení vnějších kontaktních tepelně izolačních systémů mohla být použita obvyklá
cementová lepidla, které jinak není možné použít bez nebezpečí ztráty přídržnosti na neupraveném podkladu. Pro
řešení dané problematiky se výchozím bodem stávají platné technické normy. Pojem lepidel je široký a tudíž
existuje velké množství norem týkajících se lepidel všeobecně, zpravidla se jedná o klasifikaci lepidel jako
takových. Volba se zaměřuje tedy na ty zkušební postupy, které poskytují potřebnou informaci k dané
problematice. Nejzákladnější metodou zkoušek je zjišťování velikosti síly potřebné k odtržení cementového
lepidla od podkladu tvořeného OSB deskou.

Výběr podkladu
Jedná-li se o dřevostavby, respektive venkovní opláštění, které současně u rámových konstrukcí tvoří i funkci
stabilizační, tak s největší pravděpodobností přichází v úvahu deskové materiály. Pro opláštění se používá celá
řada deskových materiálů. Může se jednat o desky na bázi dřeva, cementotřískové desky, či sádrovláknité desky.
Majoritu tvoří právě OSB desky klasifikovány do čtyř typů dle normy ČSN EN 300, a to OSB/1 desky pro
všeobecné účely a nenosné desky pro vnitřní vybavení pro použití v suchém prostředí, OSB/2 nosné desky pro
použití v suchém prostředí, OSB/3 nosné desky pro použití ve vlhkém prostředí a OSB/4, zvlášť zatížitelné nosné
desky pro použití ve vlhkém prostředí [3].
Na základě umístění a funkci opláštění stavby dle výše uvedených kategorií je pro účel experimentu vhodné
volit OSB/4. Velikost vzorku odpovídá požadavkům norem.

Obr. 1 Vzorek OSB/4 tloušťky 15 mm.
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Úprava podkladu a aplikace cementového lepidla
Stěžejní roli pro zvýšení přídržnosti běžně užívaných cementových lepidel k běžnému podkladu dřevostaveb bude
mít právě mezivrstva tvořena různými penetracemi či adhezními můstky. Aby byla prokázána funkce těchto
mezivrstev, je nutné ponechat sadu zkušebních vzorků bez úpravy. Trh nabízí celou řadu penetrací, je třeba však
při výběru brát na zřetel, že OSB desky jsou nesavým materiálem a přizpůsobit tomuto faktu právě výběr
penetrace. Dle uvedených zásad a dostupnosti na běžném trhu byla volena akrylátová penetrace, speciální
kontaktní adhezní nátěr na bázi modifikované disperze s křemičitým pískem, jednosložkový bezrozpouštědlový
nátěr směsi plniv a kameniv ve vodné styren-akrylátové disperzi s přídavkem aditiv a nátěr na bázi
umělopryskyřičné disperze s minerálními přísadami. Aplikace byla provedena v souladu s technickými listy
výrobce. Po vyschnutí penetračních nátěrů (adhezních můstků) byl aplikován cementový tmel určený pro lepení
všech typů izolantů zateplovacích systémů (polystyren, minerální vata) v jednotné tloušťce po celém vzorku.

Obr. 2 Sada vzorků opatřených penetrací/adhezním můstkem.

Přídržnost k podkladu
Nejzákladnější metoda, kde je zjišťována velikost síly potřebná k odtržení cementového tmelu od podkladu
vychází ze zkušebního postupu ČSN 73 2577 Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí
k podkladu.
Podstatou zkoušky je změření síly potřebné k odtržení cementového tmelu od povrchově upraveného OSB
podkladu o dané ploše kolmým tahem, tj. tahová síla působí kolmo k povrchu lepeného spoje.
Po vyzrání cementového lepidla (28 dnů) na šesti vzorcích každé povrchové úpravy podkladu penetrací
(adhezním můstkem) bude do vzorků pomocí vykružovací korunky vymezena plocha 2 500 mm2. Na tuto plochu
budou plnoplošně nalepeny, dle technologických pravidel daného lepidla (zpravidla pryskyřičného), kruhové
odtrhové terče totožné plochy. Po uplynutí doby zrání lepidla proběhne vlastní zkouška. Zkušební vzorky jsou
uchyceny do trhacího přístroje a jsou vystavovány plynulým postupným namáháním až do porušení.
Zaznamenávána bude síla při porušení, případně přímo velikost napětí, pokud to trhací zařízení umožňuje.
Přídržnost cementového tmele k podkladu σadh se vypočte dle vztahu (1).

𝜎𝜎��� �

𝐹𝐹
𝐴𝐴

�𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀�

(1)

Kde: F je síla potřebná k odtržení terče v N nebo MN, A je plocha terče v mm2 nebo m2.
Výsledkem zkoušky je aritmetický průměr z hodnot σadh zjištěných při měření na šesti vzorcích. Jednotlivé
hodnoty σadh nesmí být nižší než 70 % hodnoty aritmetického průměru [4].
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4 ZÁVĚR
Jak je předesláno v úvodu, o výsledcích prozatím nelze diskutovat, protože experiment je ve fázi zrání vzorků. Po
dokončení experimentu a naměření hodnot přídržností cementového tmelu na upravený a neupravený podkladní
materiál z OSB desek budou hodnoty zpracovány. Vyhodnotí se vliv úpravy podkladu na přídržnost cementových
lepidel. V případě, že bude zjištěn rozdíl přídržnosti na vzorcích ošetřených penetrací či adhezním můstkem vůči
neošetřenému podkladu, je možné hovořit o vhodnosti použití jednotlivých penetrací (můstků) a poukázání jejich
vlivu na konečnou přídržnost cementových lepidel k podkladu s konkrétními hodnotami. V případě kladných
výsledků je následně možné pokračovat v experimentech.
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Abstrakt
Se snižujícím se množstvím světových zásob ropy a také kvalitního kameniva je používání recyklovatelných
asfaltových směsí stále žádanější alternativou. V současné době je snaha o používání co největšího množství
R-materiálu do asfaltových směsí, pro podkladní vrstvy to může být až 80 %. Jedním z hlavních problémů
použití R-materiálu je však asfaltové pojivo v něm obsažené. Asfalt je organického původu a stárne obdobně
jako ostatní materiály tohoto druhu, což se projevuje jeho ztvrdnutím. U asfaltových směsí s vysokým modulem
tuhosti (VMT) se používá vyšší obsah tvrdších asfaltů a je tak žádoucí použít do těchto směsí právě R-materiál.
Tento příspěvek se zabývá použitím R-materiálu do asfaltových směsí typu VMT v kombinaci s vysoce
modifikovaným pojivem.
Klíčová slova
Asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti, asfalt modifikovaný pryžovým granulátem (CRMB), R-materiál,
tuhost, odolnost vůči únavě
Abstract
With world oil reserves decreasing and quality aggregate becoming scarce, the use of recyclable asphalt mixtures
represents an alternative in high demand. Nowadays, asphalt mixtures tend to contain as large proportion
of reclaimed asphalt pavement (RAP) material as possible, allowing up to 80 % in base layers. However, using
RAP material poses several difficulties related to the asphalt binder in it. The organic nature of asphalt causes it
to age, similarly to other organic materials, and harden in time. High modulus asphalt (EME) mixtures are
designed with higher percentage of harder material, thus it is only fitting to use RAP material for such purposes.
Present article focuses on the use of RAP material in EME mixtures in combination with highly-modified binder.
Key words
High modulus asphalt mixture, Crumb rubber modified bitumen (CRMB), Reclaimed asphalt pavement (RAP),
Stiffness, Resistance to fatigue

1 ÚVOD
Asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti (VMT) jsou za horka zpracovávané asfaltové směsi, které jsou
vhodné především pro ložní a podkladní vrstvy netuhých vozovek s vyšším dopravním zatížením (zejména pro
dálnice) a v úsecích s pomalou a zastavující dopravou. Pro vozovky s menším dopravním zatížením se tyto směsi
příliš nevyužívají. Hlavní charakteristikou těchto směsí jsou zejména vyšší modul tuhosti a vysoká odolnost vůči
únavě. Pro tyto směsi je charakteristické: relativně vyšší obsah tvrdších asfaltů (silniční asfalty či modifikované
asfalty), nízká mezerovitost pro podkladní vrstvy a upravená mezerovitost pro ložní vrstvy. Zejména
u asfaltových směsí typu VMT je důležité prokázat jejich vlastnosti funkčními zkouškami [1]. Pokud se pro
směsi využije více než 10 % R-materiálu (materiálu získaného odfrézováním starších vrstev vozovky), je
zapotřebí, aby zhotovitel doložil technologický předpis na získávání, skladování, úpravu či zkoušení R-materiálu
dle požadavků ČSN EN 13108-8 [2] a TP151 [1].
V některých státech (Švýcarsko, Francie) se pro tyto směsi používá označení AC EME (z francouzského
enrobés bitumineux á module élevé = asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti). Využití vrstev
AC EME pro podkladní vrstvy dálnic je ve Švýcarsku zcela běžné. Pro směsi AC EME je charakteristický také
vysoký obsah tvrdých asfaltů, používají se však výhradně silniční asfalty gradace 10/20 nebo 15/25 [3].
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V ČR panují obavy, týkající se použití značně tvrdých asfaltů v asfaltových směsích (zejména odolnosti
takovéto asfaltové směsi vůči účinkům mrazu). Jako zajímavé řešení pro směsi typu VMT by mohlo být použití
vysoce modifikovaného asfaltu – asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem (CRMB) v kombinaci s vyšším
podílem R-materiálu. Toto modifikované pojivo může zvýšit odolnost vůči nízkým teplotám a zároveň zvýšit
odolnost vůči únavě. Tento koncept asfaltových směsí může přizpůsobit výhody směsí VMT
a klimatickou oblast střední a východní Evropy. V ČR nebyla této problematice dosud věnována dostatečná
pozornost, přestože se směsi s obsahem R-materiálu již delší dobu používají. Pro tyto směsi je běžné používat
tzv. rejuvenátory, tj. látky, které způsobující změkčení pojiva, a směsi pak dosahují běžných modulů tuhosti
a běžné odolnosti vůči únavě. Lze říci, že to je zjednodušený přístup k návrhu směsi, který nevyužívá konceptu
návrhu a kontroly vlastností pomocí funkčních zkoušek, ale pouze pomocí empirických zkoušek. Tímto
přístupem nelze dosáhnout rychlé aplikace výzkumu a vývoje materiálů pro stavbu vozovek.
Hlavním cílem příspěvku je proto návrh a ověření funkčních vlastností směsí typu VMT s CRMB a vyšším
podílem R-materiálu.

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
V současné době je do směsí typu VMT dle TP 151 přípustné použít maximálně 30 % R-materiálu pro podkladní
vrstvy a 25 % R-materiálu pro ložní vrstvy [1]. Oproti tomu ve Švýcarsku se běžně používá pro tyto směsi
50 – 70 % R-materiálu. Pro zpracování takto vysokého množství R-materiálu do asfaltových směsí je však
potřeba, aby se s ním zacházelo jako s plnohodnotným materiálem, nikoliv jen jako s materiálem odpadním.
V Německu či Švýcarsku je zcela běžné, že obrusná vrstva vozovky bývá frézována samostatně a nedochází tak
k promíchání s dalšími vrstvami vozovky. Dalším důležitým aspektem je samotné skladování R-materiálu na
obalovně. Je nutné, aby byl skladován v zastřešených prostorech a nedocházelo tak ke zvýšení vlhkosti materiálu
vlivem dešťových srážek, viz Obr. 1. Dále je zcela nezbytné, aby byla obalovna vybavena paralelním bubnem,
který umožňuje předehřívání R-materiálu, před dávkováním do asfaltové směsi. Při dávkování vyššího podílu
R-materiálu do asfaltových směsí hrají také důležitou roli vlastnosti R-materiálu (zejm. množství asfaltu a čára
zrnitosti). Proto je nutné pravidelně odebírat vzorky z R-materiálu a tyto vlastnosti stanovovat.

Obr. 1 Skladování R-materiálu ve velkých zastřešených skládkách ve Švýcarsku.
Dle českých předpisů existují 2 typy směsí VMT, které se liší převážně jen zrnitostí: VMT 16 a VMT 22 [1].
Švýcarské předpisy definují 2 typy směsí EME: AC EME 22 C1, která se používá pro ložní vrstvu vozovek
a AC EME 22 C2, která se požívá pro podkladní vrstvy vozovek. V následující Tab. 1 jsou uvedeny požadavky
kladené na směsi VMT a AC EME.
Tab. 1 Požadavky na směsi VMT a AC EME dle českých a švýcarských předpisů.
Požadavek pro VMT
Požadavek pro
Požadavek pro
v ČR dle[1]
AC EME C1 dle [6] AC EME C2 dle [6]
Modul tuhosti S,
při t = 15 °C a frekvenci 10 Hz
Odolnost vůči únavě ε6,
při t = 10 °C a frekvenci 25 Hz
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Pro asfaltové směsi AC EME C1 se požaduje vysoká odolnost proti trvalým deformacím. Oproti tomu
pro asfaltové směsi AC EME C2 je vyžadována vysoká odolnost vůči únavě. S obdobným konceptem
asfaltových směsí pracují také ve Francii nebo Austrálii [5].
Z Tab. 1 vyplývá, že na švýcarské směsi AC EME jsou kladeny vyšší požadavky na moduly tuhosti, oproti
požadavkům v ČR na směsi VMT. V následující Tab. 2 jsou uvedeny vlastnosti vybraných asfaltových směsí
AC EME, které se používaly ve Švýcarsku v letech 2016-2017. Tyto asfaltové směsi byly testovány v centru
AdMaS.
Tab. 2 Vlastnosti vybraných asfaltových směsí typu AC EME C1/C2 používaných ve Švýcarsku [4].
Označení
Obsah
směsi
R-materiálu
[%]
C1 - 1
C1 - 2
C1 – 3
C2 – 1
C2 – 2
C2 – 3
C2 - 4

0
30
40
0
40
40
50

Mezerovitost
[%]

Celkový
obsah
asfaltu
[%]

Penetrace
asfaltu
[0,1 mm]

4,9
2,9
4,0
1,9
1,5
1,8
2,1

4,51
4,50
4,55
5,35
5,39
5,21
5,49

13
15
18
18
19
18
16

Modul
tuhosti
[MPa],
(t = 15 °C,
f = 10 Hz)
13 630
15 896
15 451
14 554
15 276
14 975
14 103

Odolnost proti
únavě ε6 [-],
(t = 10°C,
f = 25 Hz)
114,3 * 10-6
141,9 * 10-6
149,0 * 10-6
155,7 * 10-6
157,3 * 10-6
156,6 * 10-6
157,9 * 10-6

Jak je z Tab. 2 patrno, tyto směsi obsahují velmi tvrdé asfalty s nízkou penetrací a zároveň také vysoký podíl
R-materiálu. Hlavní charakteristikou směsí typu C2 je nízká mezerovitost (cca 2 %) a vyšší obsah asfaltu. Směsi
nejenže splňují vysoké požadavky na funkční charakteristiky, které byly uvedeny v Tab.1, ale většina směsí tyto
požadavky výrazně převyšuje.
Jak již bylo řečeno, v ČR panují obavy používat asfaltové směsi s obsahem takto tvrdých asfaltů. Použitím
asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem (CRMB) do směsí typu VMT v kombinaci s vyšším podílem
R-materiálu se dosud prakticky nikdo nezabýval. V roce 2017 byla v centru AdMaS navržena a testována pouze
jedna asfaltová směs typu VMT s podílem R-materiálu 30 % a asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem
[8]. Tato směs dosáhla poměrně zajímavých výsledků a splnila požadavky kladené v TP 151 [1].

3 POUŽITÉ ZKUŠEBNÍ METODY
Z vyrobených asfaltových směsí byly pomocí segmentového zhutňovače zhutněny zkušební desky o rozměrech
260 mm × 320 mm × 60 mm. Z těchto desek byla následně vyřezána a zabroušena zkušební tělesa tvaru
trapezoidu (pro stanovení tuhosti a odolnosti vůči únavě), či zkušební tělesa tvaru kvádru
(pro stanovení nízkoteplotních vlastností). V následujících kapitolách je uveden stručný popis prováděných
zkoušek.

Stanovení tuhosti a odolnosti vůči únavě
Pro tyto zkoušky se používá zkušební těleso tvaru trapezoidu, viz Obr. 2, které je zatěžováno pomocí
dvoubodového ohybu. Nejdříve se stanovuje tuhost, kdy je zkušební těleso deformováno v rozsahu lineárního
přetvoření. Tato zkouška se provádí dle normy ČSN EN 12697-26 [9]. Zkouška se provádí při různých
frekvencích zatěžování a různých teplotách. Pro posouzení je důležitý modul tuhosti při teplotě
15 °C a frekvenci zatěžování 10 Hz.
Odolnost asfaltové směsi vůči únavě se provádí dle normy ČSN EN 12697-24 [10]. Principem zkoušky je
stanovení odolnosti vůči únavě v závislosti na konstantním poměrném přetvoření zkušebního tělesa. Zkušební
těleso se považuje za unavené tehdy, když jeho modul tuhosti klesne na polovinu počáteční hodnoty (tj. v tělese
již dochází k šíření trhliny). Počet cyklů, za který je unaven vzorek, závisí na nastaveném počátečním poměrném
přetvoření. Výsledkem zkoušky je grafické vyjádření v tzv. Wöhllerově diagramu, kde je v logaritmickém
měřítku zobrazena závislost počtu cyklů do unavení na počátečním poměrném přetvoření tělesa. Naměřené
hodnoty se proloží přímkou a ze sklonu této přímky lze zjistit počáteční poměrné přetvoření 𝜀𝜀 pro unavení
zkušebních těles při hodnotě 1 000 000 zatěžovacích cyklů, což vyjadřuje odolnost asfaltové směsi vůči únavě.
Zkouška se provádí na 18 zkušebních tělesech, při zkušební teplotě 10 °C a frekvenci zatěžování 25 Hz.
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Obr. 2 Zkušební tělesa tvaru trapezoidu před zkouškou stanovení tuhosti.

Stanovení nízkoteplotních vlastností
Tato zkouška se provádí dle normy ČSN EN 12697-46 [11]. Během zkoušky se zkušební těleso tvaru kvádru
udržuje při konstantní délce v temperační komoře, kde dochází současně k poklesu teploty konstantní rychlostí.
V tělese tak vzniká kryogenní napětí. Stanovuje se napětí a tzv. kritická teplota při porušení zkušebního tělesa
trhlinou. Výslednou hodnotou zkoušky je průměr z měření na 3 zkušebních vzorcích.

4 POUŽITÉ MATERIÁLY
R-materiál
Bylo snahou použít do asfaltových směsí R-materiály různých původů a různých zrnitostí. Z těchto důvodů byl
R-materiál odebrán ze dvou různých míst – z obalovny Rajhradice a z obalovny Holubice. Na odebraných
vzorcích R-materiálů byly stanoveny jeho vlastnosti (zejm. čára zrnitosti, obsah asfaltu v něm obsaženém
a penetrace asfaltu). V následující Tab. 3 jsou uvedeny tyto vybrané vlastnosti R-materiálů. Z Tab. 3 je zřejmé,
že především obsahem asfaltu a jeho penetrací se tyto dva R-materiály značně odlišují.
Tab. 3 Vybrané vlastnosti použitých R-materiálů.
Označení R- Místo odběru
materiálu
I
II

Holubice
Rajhradice

Frakce
R-materiálu
[mm]
0/11
0/22

Obsah asfaltu
v R-materiálu
[%]
4,5
5,8

Penetrace asfaltu
v R-materiálu
[0,1 mm]
12
20

Bod měknutí asfaltu
v R-materiálu
[°C]
67,4
65,0

Navržené asfaltové směsi
V rámci tohoto příspěvku jsou představeny 3 asfaltové směsi typu VMT s vyšším podílem obsahu
R-materiálu – 40 % a 50 %. V následující Tab. 4 jsou uvedeny základní charakteristiky těchto směsí. Byly
navrženy 2 směsi s obsahem 40 % R-materiálu (označené A a B). Tyto směsi se však liší druhem R-materiálu
a různým asfaltem. Pro směs A byl použit asfalt CRMB, vzniklý modifikací asfaltu 50/70 pomocí 15 %
pryžového granulátu. Pro směs B byl použit asfalt 70/100, který byl modifikován 16 % pryžového granulátu
(CRMB). Třetí navržená směs s označením C obsahuje 50 % R-materiálu a asfalt 50/70 modifikovaný 16 %
pryžového granulátu (CRMB). Výsledná penetrace asfaltu směsí byla stanovena tak, že byly smíchány asfalty
vyextrahované z R-materiálů s asfalty CRMB v poměrech, které odpovídaly asfaltovým směsem. Z Tab. 4 je
patrno, že výsledné penetrace asfaltů jsou podobné.
Návrh asfaltových směsí vycházel ze švýcarského konceptu směsí AC EME, kdy je snaha o co nejtěsnější
uspořádání kameniva ve směsech. Čáry zrnitosti směsí se tak pohybují nad Fullerovou parabolou, což zachycuje
Tab. 5 a Obr. 3. Asfaltové směsi pak dosahují nižší mezerovitosti [3], [4]. Při návrhu směsí byly respektovány
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intervaly zrnitosti pro směsi typu AC EME a VMT, intervaly zrnitosti pro směsi typu VMT nebyly dodrženy na
všech sítech.
Tab. 4 Charakteristiky navržených směsí VMT.
Označení
směsi
A
B
C

Druh
směsi

Druh
R-materiálu

Podíl
Mezerovitost
R-materiálu
[%]
[%]

VMT 22 I (0/11 mm)
VMT 22 II (0/22 mm)
VMT 22 I (0/11 mm)

40
40
50

2,9
3,0
2,8

Použitý
asfalt
do směsi

Celkové
obsah asfaltu
ve směsi [%]

CRMB (50/70)
CRMB (70/100)
CRMB (50/70)

6,2
6,1
6,2

Penetrace
asfaltu ve
směsi
[0,1 mm]
28
27
25

Tab. 5 Čáry zrnitostí navržených směsí VMT.
Označení
směsi
A
B
C

22
97,9
97,9
97,9

16
85,6
85,6
86,1

11
72,7
70,7
72,7

Procentuální propady na jednotlivých sítech
8
4
2
1
0,5
65,4
48,1
36,9
27,9
21,4
61,2
42,4
32,7
25,2
19,6
65,4
48,5
37,1
25,0
21,2

0,25
15,9
14,8
15,7

0,125
11,3
10,9
11,3

0,063
7,9
7,6
8,0

Obr. 3 Čáry zrnitosti navržených asfaltových směsí VMT.

5 VÝSLEDKY
V následující Tab. 6 jsou shrnuty výsledky provedených funkčních zkoušek na asfaltových směsích.
Obr. 4 zachycuje porovnání výsledků odolnosti vůči únavě pro směsi se 40 % R-materiálu (směsi A a B).
Tab. 6 Souhrnné výsledky navržených směsí VMT.
Označení
směsi
A
B
C

Druh směsi

VMT 22 (40 % R-mat)
VMT 22 (40 % R-mat)
VMT 22 (50 % R-mat)

Modul tuhosti
[MPa],
(t = 15 °C,
f =10 Hz)
11 030
10 030
12 721

Odolnost vůči
únavě ε6 [-],
(t = 10°C,
f = 25 Hz)
171 * 10-6
156 * 10-6
133 * 10-6

Průměrná teplota
Průměrné
vzorků při
maximální napětí
porušení mraz.
při porušení
trhlinou [°C]
vzorků [MPa]
2,52
-10,5
2,82
-15,0
2,75
-10,3
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Obr. 4 Porovnání výsledků odolnosti vůči únavě směsí se 40 % R-materiálu.

6 DISKUZE
Ze získaných výsledků vyplývá, že s rostoucím podílem R-materiálu ve směsích dochází na jedné straně
ke zvýšení modulu tuhosti, na druhé straně však dochází ke snížení odolnosti vůči únavě a snížení odolnosti
proti vzniku mrazových trhlin. Směs B, pro kterou byl použit asfalt 70/100 modifikovaný 16 % pryžového
granulátu, dosáhla nejlepší odolnosti vůči účinkům mrazu, došlo ale ke snížení tuhosti a odolnosti vůči únavě.
Nutno však říci, že všechny představené asfaltové směsi vyhovují českým požadavkům kladeným
v TP 151 [1] na minimální hodnoty tuhosti a hodnoty relativního přetvoření epsilon 6 u únavové zkoušky (viz
Tab. 1). Z hlediska odolnosti vůči únavě všechny směsi splňují vysoké min. požadavky kladené švýcarskými
předpisy na směsi typu AC EME C2, tj. ε6 ≥ 130*10-6 [6], směsi se 40 % R-materiálu dokonce tuto minimální
hodnotu výrazně převyšují. Směsi A a C splňují všechny požadavky kladené na směsi AC EME C2.
Pro navržené směsi lze říci, že stanovená odolnost vůči nízkým teplotám je vyhovující, vzhledem k použití
směsi zrnitosti 22 mm do podkladních vrstev (kritická teplota porušení mrazovou trhlinou se pohybovala
od -10,3 °C do -15 °C). Pro odolnost vůči nízkým teplotám však v ČR neexistuje žádná předepsaná minimální
hodnota.

7 ZÁVĚR
Lze konstatovat, že všechny navržené asfaltové směsi splňují požadavky na funkční zkoušky kladené českými
předpisy v TP 151, dokonce tyto minimální hodnoty výrazně převyšují. Ukázalo se, že použitím pojiva
modifikovaného pryžovým granulátem dojde ke zvýšení odolnosti asfaltové směsi vůči únavě, a to i pokud se
použije vysoký podíl R-materiálu.
Pokud se výsledky funkčních vlastností porovnají s výsledky směsi VMT, která byla testovaná v minulém
roce a obsahovala 30 % R-materiálu, lze říci, že u směsí s vyšším podílem R-materiálu došlo ke zvýšení tuhosti
směsí [7]. Pokud se tyto výsledky porovnají se švýcarskými AC EME, navržené směsi VMT dosahují nižších
modulů tuhosti [4]. Navržené směsi ale dosahují lepší odolnosti vůči působení účinkům mrazu, jejich použití
v klimatických podmínkách ČR tak může být výhodné.
Vzhledem k pozitivním zjištěním příspěvku se bude dále pokračovat ve vývoji dalších směsí s různým
množstvím R-materiálu a za použití modifikovaných asfaltů.
Závěrem je nutno říci, že při použití vyšších podílů R-materiálu do směsí typu VMT je zapotřebí, aby byly
obalovny vybaveny paralelním bubnem schopným předehřívat R-materiál. Bez tohoto opatření nelze tyto směsi
vyrábět. Dále je pro tyto směsi nutné, aby se navrhovaly s nižší mezerovitostí dle švýcarského konceptu [6],
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oproti českým předpisům, které umožňují mezerovitost směsi do 4,5 % až 5 %. [1]. V neposlední řadě je nutné,
aby funkční vlastnosti těchto směsí byly důsledně testovány a kontrolovány.

Poděkování
Tento příspěvek vznikl s finanční podporou projektu specifického výzkumu: FAST-J-18-5654 Asfaltové směsi
s vyšší životností za použití R-materiálu [12].
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1

Abstrakt
Příspěvek je věnován možnosti využití dat z měření dynamických účinků na železniční svršek ke klasifikaci
drážních vozidel. Měření v terénu je často nákladné, a to nejen z pohledu vlastní aparatury, ale i z hlediska zajištění
lidských zdrojů. Je proto naší snahou vytvořit levné, dostatečně přesné, autonomní zařízení, které by potřebná data
o drážních vozidlech poskytovalo. Autonomní modul k měření vibrací tato data poskytuje a na základě nich lze
vyhodnotit, zda byla konstrukce zatížena jednotlivým drážním vozidlem nebo celou vlakovou soupravou, z kolika
vozů se daná souprava skládala a jakou měla rychlost. Popisovaný systém není založen na vizuální klasifikaci
vozidel, proto je nutno data vždy srovnat s referenčním vzorkem v podobě katalogu drážních vozidel.
Klíčová slova
Vibrace, RMS, klasifikace vozidel, dynamická odezva, zkušební úsek
Abstract
The paper investigates the possibilities of using the data from measuring the dynamic effects on the railway
structure to vehicle classification. Measurement in situ is often too expensive, not only because of the cost of the
equipment but also the necessary human resources. Our effort is to create cheap, sufficiently precise, autonomous
equipment which can provide the necessary data. An autonomous measurement module for vibration measurement
provides that data which can be used to decide whether the railway structure is loaded by a single rail vehicle or
the train set, how many wagons were are that set and what speed it travelled. The system is not based on the visual
vehicle classification, so the data has to always be compared with the reference sample from the catalog of rail
vehicles.
Key words
Vibration, RMS, vehicle classification, dynamic response, test section

1 ÚVOD
Článek je zaměřen na možnosti využití měřeného signálu zrychlení na pražci/kolejnici ke klasifikaci drážních
vozidel. Základní myšlenkou je sekundární využití měřených dat i pro analýzy, pro které data nejsou primárně
určena. Motivem tohoto počínání je zlevnění měřící aparatury při dosažení dostatečně přesných výsledků a dalším
aspektem je též zachovat měřící aparaturu dostatečně malou a do jisté míry i mobilní.
Komplexní měřící systémy existují a jsou již v provozu, ale jejich problémem je, že vyžadují stavební úpravy,
které jsou jak časově, tak i finančně velmi náročné, proto tyto komplexní místa měření na železniční síti přibývají
jen velmi pomalu. Jejich realizace bývá navázána na rekonstrukci nebo modernizaci dané tratě, proto zřízení
měřícího místa může být v některých místech otázkou i několika desetiletí.
Naší snahou je tedy sestavit takový systém měření, který by byl velmi levný, autonomní a byl dostatečně přesný
na to, aby bezpečně identifikoval závadu na vozidle. Není naší ambicí vytvořit komplexní sofistikovaný systém
k určování závad, ale takový systém, který bude dávat relevantní výstrahu před možným rizikem, a to vše na běžně
provozované trati bez omezení traťové rychlosti.
Jedním z kroků k takovému systému je identifikace vozidla ve vlakové soupravě.
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Položme si tedy otázku, zda lze z dat získaných měřením zrychlení na konstrukci dostatečně přesně
identifikovat jednotlivé vozy vlakové soupravy. Jaké další parametry lze z měřeného signálu vyčíst, a do jaké míry
poloha snímačů v konstrukci ovlivňuje možnost vyhodnocení signálu a možnost sestavení levné autonomní měřící
jednotky?

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Určování počtu vozidel je v první řadě samozřejmě spojeno s vlakotvorbou, tato činnost je však mimo oblast
našeho zájmu a nad to při vlakotvorbě převládá při sčítání lidská práce. Automatické sčítání vozů se uplatní
v systémech vážení vozidel za jízdy (WIM – weight in motion, příp. CIM – Coupled in motion) nebo jiných
diagnostických aplikacích.
V zahraničí jsou již v provozu vyspělé systémy vážení železničních vozů za jízdy při běžné traťové rychlosti,
které v sobě zahrnují i systémy identifikace podpořené „vizuální“ identifikací jednotlivých vozů. V USA se
vážením železničních vozidel za jízdy zabývá např. společnost L.B. Foster [1]. V České republice se systémy WIM
na železnici zatím příliš nepoužívají, i když je snaha je s nástupem soukromých dopravců do provozu zavést ve
větším měřítku. Fungují však systémy k detekci závad na vozidlech jako jsou – idikátor horkoběžnosti ložisek
(IHL), indikátor horkých brzd a obručí (IHO) a indikátor plochých kol (IPK) [2]. Tyto systémy v sobě mají
samozřejmě integrovány také prostředky k detekci jednotlivých náprav, ale vždy se jedná o robustní drahé systémy,
které vyžadují stavební úpravy.

3 METODIKA
Níže popsaná metodika je určena pro vyhodnocení dat pouze z jednoho snímače zrychlení. Jde o základní princip
vyhodnocení. Při použití početnější sady snímačů a jejich vhodného rozmístění lze některé z kroků metodiky
vypustit (konkrétně zpětné určení rychlosti vozidla).
Zjednodušeně lze postup výpočtu popsat následovně:
Měření dynamické odezvy (získání signálu) → úprava a vyhodnocení signálu (převod na RMS) → určení pozic
jednotlivých náprav v signálu → srovnání poměru vzdáleností jednotlivých náprav s katalogem vozů → výběr
odpovídajícího železničního vozu → dopočet rychlosti daného vozu.
Pro další zpracování byl vybrán signál ze snímače na pražci, důvodem je snadná instalace snímače a přijatelný
výstup zpracovávaného signálu (z pohledu identifikace náprav). Výstup signálu z měření na patě kolejnice je
použitelný také, ale vyžaduje náročnější filtraci a je méně přesný, v příkladu níže se např. výrazně neprojeví
průjezd hnacího vozidla na začátku soupravy a výraznější maxima jsou až od třetího vozu soupravy. Je to zřejmě
dáno složením frekvenčního spektra s vysokým podílem frekvencí emitujících hluk nikoliv vibrace.
U zpracovaného signálu ze snímače umístěném ve štěrkovém loži je situace zcela opačná. Útlumem železniční
konstrukce se ve štěrkovém loži projevují již jen nižší frekvence způsobující vibrace, proto došlo k harmonizaci
signálu a jednotlivé nápravy jsou jasně patrné.

141

JUNIORSTAV 2019

2. Transportation Engineering

Obr. 1a Výchylka pražce a plovoucí RMS zrychlení na patě kolejnice.

Obr. 1b Výchylka pražce a plovoucí RMS zrychlení na pražci.

Obr. 1c Výchylka pražce a plovoucí RMS zrychlení v podloží.
Na grafech výše (Obr. 1a – Obr. 1c) je zobrazena modře výchylka pražce (zatlačení do kolejového lože) při
průjezdu vlakové soupravy a červeně plovoucí RMS zrychlení. Zatlačení pražce do podloží je realizováno v ose
z, proto i RMS byla počítána ze zrychlení měřeného v ose z. Graf na Obr. 1a zobrazuje mimo výchylky pražce
také hodnoty RMS vypočtené ze zrychlení na patě kolejnice (hodnoty byly z důvodu vzájemného srovnání
zmenšeny 2000x). Druhý graf na Obr. 1b představuje RMS ze zrychlení na pražci (hodnoty zmenšeny 80x)
a poslední graf na Obt. 1c znázorňuje RMS ze zrychlení v podloží (hodnoty zmenšeny 3,2×).
Naměřený signál zrychlení může nabývat kladných i záporných hodnot a hledání lokálních maxim mezi
kladnými a zápornými hodnotami je složitější než maxima hledat pouze v kladných výchylkách. Vhodnou
metodou, jak signál převést pouze na kladné hodnoty bez ztráty informace, je použití plovoucí RMS ze signálu.
RMS (Root Mean Square) neboli efektivní hodnota je pro periodický děj dána vztahem
�

1
𝑥𝑥��� = � � � 𝑥𝑥��
𝑛𝑛

(1)

���

Není účelné mít pro celý rozsah pouze jednu hodnotu RMS, ale hodnoty RMS počítané na jednotlivých
okénkách. Postupně jsou po jednotlivých okénkách spočítány hodnoty RMS v celém měřeném rozsahu. Velikost
okénka byla určena na základě okrajových podmínek na 250 hodnot, krok posunu okénka je o 5 hodnot a byl určen
průnikem rychlosti výpočtu a přijatelné míry zkreslení zpracovaného signálu.
Po upravení signálů následuje sestavení vektorů pro identifikaci železničních vozů. Vektor pro testování
obsahuje polohu jednotlivých lokálních maxim v signálu. Protože v základní úloze při měření pouze jedním
snímačem zrychlení (případně dvěma snímači umístěními vstřícně na každém kolejnicovém pásu) není k dispozici
informace o rychlosti pojezdu vlakové soupravy, je nutno vektor maxim normalizovat podle vzájemné vzdálenosti
prvních dvou lokálních maxim. Bez známé rychlosti pojezdu není možné určit vzájemnou vzdálenost jednotlivých
náprav a nelze tedy vektory sestavovat v absolutních hodnotách rozvoru náprav. Měřené vzdálenosti lokálních
maxim jsou jejich vzájemné časové rozestupy. Mějme tedy vektor vzájemných vzdáleností lokálních maxim c (3),
který je normován vzdáleností prvních dvou maxim, čímž dostaneme normovaný vektor a (4), určený pro srovnání
s vektory k sestavených na základě katalogu vozidel.
𝑐𝑐� = 𝑥𝑥���,� − 𝑥𝑥���,� , 𝑐𝑐� = 𝑥𝑥���,� − 𝑥𝑥���,� , … , 𝑐𝑐��� = 𝑥𝑥���,� − 𝑥𝑥���,���
𝑐𝑐 = �𝑐𝑐� , 𝑐𝑐� , 𝑐𝑐� , … , 𝑐𝑐��� , 𝑐𝑐��� �
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Obr. 2 Plovoucí RMS, vlak R (lokomotiva řady 363), Hranice na Moravě.
Na základě katalogu vozidel jsou sestaveny normované katalogové vzorové vektory, na kterých se testuje shoda
s normovaným vektorem a neznámého vozidla. Např. lokomotiva řady 363 má uspořádán pojezd Bo´Bo´ (tj. dva
samostatné podvozky, každý se dvěma samostatně hnanými nápravami), rozvor náprav podvozku je 3,2 m
a vzdálenost otočných čepů je 8,3 m. Vzdálenost vnějších dvojkolí činí 11,5 m a vzdálenost os vnitřních dvojkolí
je 5,1 m. Normovaný vzorový vektor lokomotivy 363 (a dalších řad lokomotiv na stejné bázi, tj. řady 162, 163,
263, 371, 372) je tedy:
𝑘𝑘���,� = �𝑘𝑘� , 𝑘𝑘� , 𝑘𝑘� � = �𝑘𝑘� , 𝑘𝑘� , 𝑘𝑘� � = �1, 𝑘𝑘� , 1� = �1,1.59375,1�

(5)

První a poslední člen tohoto vektoru jsou shodné a v normovaném tvaru mají hodnotu 1.
Až na drobné výjimky lze uvažovat, že umístění podvozků pod vozidlem je symetrické. Navržená metodika
pracuje s okrajovou podmínkou symetrického umístění podvozků pod vozidlem a pravidelným uspořádáním
náprav, pak není nutno použít celý vektor, ale jen část od prvního členu po první člen za osou symetrie, což
zjednodušuje identifikaci vozidel.
Před tím, než dojde k vlastnímu testování shody se vzorovými vektory je proveden test na počet náprav.
V rozhodovacím cyklu jsou nejdříve vzájemně testovány první dva prvky vektoru a, resp. druhý člen vektoru a,
a následně je rozhodnuto o dalším postupu testování k identifikaci vozidla. Možnosti, které mohou v prvním kroku
nastat jsou:
č𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙� = 1 − 𝑗𝑗𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ý𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
𝑎𝑎� 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛�𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑣�
𝑎𝑎� < 1 − 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝�𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣�
𝑎𝑎� = 1 − 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝�𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑣�
𝑎𝑎� > 1 − 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑗𝑗𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘�𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣�

(6)

Pokud má vektor a pouze jeden člen, pak se jedná o samostatné dvounápravové vozidlo a bez znalosti rychlosti
nelze klasifikovat (typicky samostatný MUV nebo pracovní stroj).
Ve variantě 1 je detekován také dvounápravový vůz, který však není samostatný. Řešením je otestovat poslední
vozidlo, zda není vlaková souprava hnacím vozidlem tlačena.
Ve variantě 2 jsou tři po sobě jdoucí dvoukolí ve stejné osové vzdálenosti, lze tudíž předpokládat nákladní
lokomotivu s uspořádáním pohonu Co´Co´ (tj. dva samostatné podvozky, každý se třemi nápravami). Pro testování
shody se vzorovými vektory je třeba testovat vektory o min. třech prvcích.
V třetí variantě, která může nastat, je identifikován dvounápravový podvozek.
Po prvotním prověření počtu testovaných náprav následuje vlastní klasifikace na základě souboru vzorových
katalogových vektorů reprezentujících jednotlivá vozidla. Vyhodnocení shody mezi sestaveným normovaným
vektorem a normovanými vektory katalogu vozidel bylo prováděno metodou podpůrných vektorů.
Po identifikaci prvního vozidla vlakové soupravy na základě vzorových vektorů je možné dopočítat rychlost
vlakové soupravy. Výpočet rychlosti předpokládá správnou identifikaci drážního vozidla. Správnost výpočtu lze
ověřit identifikací alespoň tří vozidel soupravy a následným srovnáním jejich rychlostí. Z tohoto srovnání lze také
určit, zda souprava jede konstantní rychlostí či zrychluje nebo zpomaluje. Signál zrychlení byl pořízen vzorkovací
frekvencí 30k Hz, tj. jeden dílek na ose x při odečítání lokálních maxim tak přestavuje 3,3333*10-5 s. Po určení
neznámého vozidla se skutečná zjištěná vzdálenost os vnějších kol vozidla podělí změřenou délkou mezi
jednotlivými maximy a následně se tento podíl vynásobí vzorkovací frekvencí. Výsledkem je rychlost vozidla
v m/s.
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𝑣𝑣���� =

𝑑𝑑�������
⋅ 𝑓𝑓 �𝑚𝑚�𝑚𝑚�
�𝑐𝑐� + 𝑐𝑐� + 𝑐𝑐� � ��

(7)

Po identifikaci prvního vozidla a zjištění jeho rychlosti je možno vektor c, který udává časové průjezdy
jednotlivých náprav transformovat na vektor d, který bude udávat vzájemné vzdálenosti jednotlivých náprav
v jednotkách délky. Toho lze dosáhnout vynásobením normovaného vektoru a rozvorem prvních dvou náprav
identifikovaného vozidla.
Po určení prvního vozidla soupravy se členy identifikovaného vozidla z vektoru odstraní společně s následným
členem reprezentujícím vzdálenost mezi osami náprav dvou sousedních vozů a iterační postup proběhne znovu,
dokud nejsou určeny všechny vozy soupravy. Iterace a identifikace jednotlivých vozů probíhá již na vektoru d
s absolutními hodnotami rozvorů, aby bylo možno určit a identifikovat i dvounápravové vozy.
Užitečné jsou okrajové podmínky dané znalostí měření a znalostí prostředí měření. Na českých železnicích je
v běžném provozu dovolena maximální rychlost 160 km/h, pokud je podvozek dvou a vícenápravový není osová
vzdálenost jednotlivých náprav menší než 1,5 m a poslední okrajovou podmínkou je vzorkovací frekvence 30k Hz.
Z toho plyne, že v okolí lokálního maxima se ve vzdálenosti cca 1000 hodnot (0,0333 s) další lokální maximum
nacházet nemůže. V intervalu +/- 1000 hodnot od lokálního maxima mohou být všechny hodnoty vynulovány.

4 VÝSLEDKY
Identifikace vozidel byla testována na datech získaných na zkušebním úseku u Hranic na Moravě a na zkušebním
úseku u Napajedel. Při měřeních byly zaznamenány mimo jiné hodnoty svislých posunů pražce, hodnoty zrychlení
ve svislé ose na patě kolejnice, na pražci a ve štěrkovém loži. Dále ke každému měření je záznam o rychlosti
projíždějících vlakových souprav a je pořízen i videozáznam dané vlakové soupravy.
Při prvotním testování algoritmů byly vyhodnocovány pouze parametry hnacích vozidel, výsledky jsou shrnuty
v tabulce – Tab. 1.
Tab. 1 Výsledky normovaných vektorů a vypočtené rychlosti souprav.
vlaková souprava
Na – Hr, 4
R – Hr, 5
Rex – Hr, 7
EC – Hr, 11
SC – Hr, 12
Na – Na, 2

normovaný
vektor a
1.00 , 1.451 , 1.08
1.00 , 1.664 , 1.06
1.00 , 1.580 , 0.92
1.00 , 2.727, 1.18
1.00 , 5.897, 1.01
1.00 , 1.500 , 0.86

identif.
řada
vozidel
363
363
363
380
680
363

zaznamenané
vozidlo
363
363
151
380
680
363

rychlost vypočtená
[km/h]

rychlost změřená
[km/h]

57,6
114,1
105,6
111,1
150,7
86,1

56
116
103
112
150
83

Veškeré analýzy dat byly prováděny pomocí softwaru GNU Octave, version 4.2.1.

5 ZÁVĚR
Identifikace vozidel na základě vyhodnocení signálů ze snímačů zrychlení je možná. Tato metoda má svá omezení,
nedokáže rozlišit jednotlivé vozové řady, pokud jsou postaveny na shodných podvozcích, a pokud je užit pouze
jeden snímač zrychlení, nelze touto metodou identifikovat samostatné dvounápravové vozidlo. Tyto omezení však
nebrání tomu, aby byla tato metoda měření a vyhodnocování dále používána. Jedná se o nenáročný systém, který
může být implementovaný do rozsáhlejších systémů.
Identifikace a sčítání vozidel má samozřejmě smysl při zařazení do dalších diagnostických systémů. Při
rozšíření systému o další snímače a zjišťování rychlosti na základě odezvy ze dvou snímačů o známém vzájemném
rozestupu je možno identifikovat i samostatné dvounápravové vozy a vektory pro identifikaci vozidel již nebude
nutno normovat.
Systém identifikace vozidel může být součástí autonomního měřícího místa sestávajícího se ze sestavy
měřícího pole např. o 2x3 snímačů (tři snímače na každý kolejnicový pás), které by detekovalo vady plochých kol
a odesílalo by výstrahu do následné stanice, kde by byla následně provedena vizuální kontrola. Takové měřící
místo by mohlo být dostatečně malé, aby se vyhodnocovací jednotka dala umístit do štěrkového lože bez nutnosti
stavebních úprav a zároveň by byla dostatečně levná, aby mohlo dojít k širšímu použití.
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Abstrakt
Článek se zabývá stanovením metodiky měření Rayleighova vlnění a jejím ověřením při měření v laboratorních
podmínkách. Ověření metodiky bylo provedeno ve speciálním zkušebním boxu, přičemž hlavní pozornost byla
věnována zjištění vlivu materiálu stěn zkušebního boxu na vlastní průběh Rayleighovy vlny. Byla sledována tři
různá materiálová řešení stěn zkušebního boxu, a to prosté dřevotřískové desky, dřevotřískové desky pokryté
ocelovým plechem a dřevotřískové desky v kombinaci s vrstvou antivibrační rohože. Pro každé materiálové
řešení jsou uvedeny a zhodnoceny výsledky měření laboratorních modelů ze tří různých sypkých materiálů písku, štěrkodrti a hrubého drceného kameniva.
Klíčová slova
Geofon, Rayleighovo vlnění, vibrace, laboratorní měření
Abstract
Rayleigh wave measurement possibilities in laboratory conditions. The paper is focused on determination of
Rayleigh waves measurement methodology and its validation in laboratory conditions. Verification of the
methodology was carried out in a special test box, with the main attention being paid to determining the effect of
the test box wall material on the Rayleigh wave's own waveform. Three different material solutions of the test
box walls were examined, namely chipboard, chipboard covered with steel sheet and chipboard in combination
with an anti-vibration mat. For each material solution, the results of measurements of the laboratory models from
three different loose materials - sand, crushed stone mixture and railway ballast - will be presented and
evaluated.
Key words
Geophone, Rayleigh waves, vibrations, laboratory measurement

1 ÚVOD
Provozem drážních vozidel na železniční trati dochází z různých příčin ke vzniku vibrací. Tyto vibrace jsou
přenášeny konstrukcí železniční tratě až do jejího podloží a jím se dále šíří do okolí tratě. Vibrace je jedno
z označení požívaných pro pohyb pružného tělesa nebo prostředí, jehož jednotlivé body kmitají kolem
rovnovážné polohy [1]. Vibrace se dělí na náhodné a deterministické. V případě deterministických vibrací lze
hovořit o vlnění. Deterministické vibrace (vlnění) lze dále dělit na periodické a harmonické [2].
Vlnění je definováno jako šíření kmitavého rozruchu prostředím. Při vlnění se přenáší pouze energie, částice
hmoty tedy kmitají, ale nemění svou polohu. Vlnění se šíří v homogenním a izotropním prostředí stejnou
rychlostí všemi směry. Rozlišujeme dva typy tlakového vlnění označované jako P-vlny (tlakové) a S-vlny
(smykové). P-vlny charakterizuje zhuštění a zředění částic ve směru rovnoběžném se směrem šíření vlnění
(jedná se o vlnění podélné). S-vlny charakterizuje změna tvaru tělesa kolmo na směr šíření vlnění (jedná se
o vlnění příčné). V blízkosti rozhraní s výrazně odlišnými elastickými vlastnostmi vznikají povrchové příčné
vlny. U povrchových vln rozlišujeme Rayleighovy a Loveho vlny. U Loveho vln částice kmitají kolmo na směr
vlnění v horizontální rovině. U Rayleighových vln částice kmitají v rovině vertikální. Tento pohyb jednotlivé
částice hmoty vykonávají po eliptické trajektorii. To znamená, že vlnění se šiří po povrchu a směrem do hloubky
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postupně slábne [3]. Z hlediska bezpečnosti drážního provozu se jako nejrizikovější dle dosavadních zkušeností
jeví Rayleighovy vlny [4], [5].
Pokud rychlost pohybu zdroje vlnění překročí tzv. kritickou rychlost zeminy, což je její materiálová
charakteristika, dojde ke vzniku zemního třesku. Tento jev je ve své fyzikální podstatě totožný
s aerodynamickým třeskem při překročení rychlosti zvuku. Dochází při něm k několikanásobnému nárůstu
intenzity vibrací [6]. Významný nárůst intenzity vibrací se může negativně projevit na stabilitě geometrické
polohy koleje, stabilitě zemního tělesa, základech přilehlých budov a konstrukcí. V krajním případě může dojít
vlivem fázového posunu vibrací a interferencí vlnění ke zdvihům koleje přímo pod nápravami vlaků [4], [5].
Kritická rychlost se u měkkých jílovitých zemin pohybuje okolo 300 km/h, ve velmi nepříznivých
podmínkách může být i nižší. Se vzrůstající tuhostí zemin vzrůstá i kritická rychlost [7]. Jako neproblematičtější
se z hlediska bezpečnosti jeví místa s vrstvami jemnozrnných zemin s vysokou plasticitou o velké mocnosti.
Zemní třesk se projevuje až při provozu vlaků vyššími rychlostmi. Poprvé byl pozorován ve Švédsku u lokality
Ledsgard. Zde se tyto jevy, popsané výše, projevily již při rychlosti okolo 200 km/h [4], [5]. V České republice
(ČR) se tato problematika stává aktuální v souvislosti s přípravou výstavby vysokorychlostních tratí a též
s připravovaným provozem konvenčních vlaků rychlostí 200 km/h [5].
V zahraničí je dle provedené rešerše tato problematika v některých regionech sledována. Několik měření
bylo realizováno ve Švédsku, pro ilustraci zde uvádím tři příklady různých lokalit, Belgii a Jižní Koreji. Měření
Rayleighova vlnění probíhala například v okolí obce Ledsgard, na této lokalitě bylo prováděno pomocí geofonů,
akcelerometrů a extensometrů [8]. Dále na trati mezi městy Hallsberg a Orebro bylo realizováno měření
Rayleighova vlnění pomocí geofonů, seismografů a akcelerometrů [9]. Ve městě Halmstad bylo měřeno
Rayleighovo vlnění od železniční dopravy pomocí geofonů v rámci pokusů se štětovnicovou stěnou [10].
V Belgii bylo pomocí geofonů realizováno několik měření Rayleighova vlnění na různých místech
u vysokorychlostních tratí, [12]. V Jižní Koreji bylo Rayleighovo vlnění od železniční dopravy též měřeno
pomocí geofonu a 3D geofonu [11].
V rámci řešení své disertační práce se věnuji popsané problematice zejména s ohledem na ověření rizika
problému kritické rychlosti zemin v podmínkách ČR. Geologická stavba našeho území je odlišná v porovnání
s pobřežními jíly ve Švédsku či dalšími úseky, na něž se zaměřovali zahraniční experti. Plánuji proto provést
ověřovací studiu chování vrstev z problematických zemin vyskytujících se v ČR nejprve v laboratorních
podmínkách a následně, pokud to situace umožní, též in-situ. Nejprůkaznější je samozřejmě provádění
experimentů v reálných podmínkách. Tento přístup však naráží na několik omezení. V ČR je dosud pravidelný
provoz vlaků dovolen maximální rychlostí 160 km/h, při zkouškách na Železničním zkušebním okruhu ve
Velimi je maximální povolená rychlost 210 km/h a pro vozy s naklápěním skříní 230 km/h. Tratě pro vyšší
rychlosti u nás zatím neexistují. Železniční zkušební okruh navíc leží v oblasti labské terasy tvořené písky
a štěrkopísky [13]. U tohoto materiálu se výše zmíněné problémy s kritickou rychlostí zeminy při nejvyšší
dovolené rychlosti 230 km/h na zkušebním okruhu zjevně nevyskytují. Při měření in-situ je dále obtížné zjistit
kompletní geologickou situaci lokality bez provedení podrobného průzkumu.

2 METODIKA
Z uvedených důvodů jsem se přiklonil k provedení první fáze experimentů v laboratorních podmínkách. Tvorba
velkých modelů je časově, finančně i prostorově velmi náročná a pracná, proto bylo nutno přistoupit k provedení
prvotní série v relativně malém zkušebním boxu. Toto řešení samozřejmě přináší řadu zjednodušení a omezení
oproti reálnému stavu. Lze se například domnívat, že materiál stěn zkušebního boxu (například pokrytí stěn
zkušebního boxu plechem) může ovlivňovat šíření vln uvnitř zkušebního boxu. Pro ověření této domněnky byla
sledována různá materiálová řešení stěn. Výsledky studie budou využity pro aranžmá další fáze měření
v laboratorních podmínkách.

Zkušební box
Za účelem zkoušek byl vyroben zkušební box o následujících vnitřních rozměrech: délka 1 400 mm, šířka
400 mm a výška 400 mm. Za základní konstrukční řešení zkušebního boxu bylo zvoleno řešení z prostých
dřevotřískových desek v povrchové úpravě lamino. Dřevotřískové desky tvořící zkušební box byly k sobě
spojeny pomocí vrutů a úhelníků. Po vnějším obvodu zkušebního boxu byl vyroben ztužující rám šířky 70 mm
a tloušťky 18 mm. Dále byly sledovány dvě úpravy vnitřních povrchů stěn a dna zkušebního boxu. První
varianta spočívala v pokrytí dřevotřískových desek plechem. K pokrytí stěn a dna zkušebního boxu plechem
byly použity ocelové pozinkované plechy tloušťky 0,55 mm. Plechy byly k bočním stěnám pevně připojeny
pomocí vrutů. Na dno byla pouze volně položena tabule téhož plechu. Tato úprava byla provedena pro snížení
tření na styku vloženého materiálu a stěny zkušebního boxu. Druhá sledovaná úprava stěn a dna zkušebního
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boxu spočívala v přidání vrstvy materiálu používaného pro útlum vibrací – antivibrační rohože (AVR). Pro
obložení stěn a dna zkušebního boxu byly použity antivibrační rohože tloušťky 20 mm z pryžového recyklátu.
Rohož pokrývající dno byla volně položena, rohože pokrývající stěny byly v horní části ke stěnám boxu
fixovány pomocí kovových U profilů.

Postup měření
Vliv materiálu stěn a dna zkušebního boxu byl testován pro tři různé zrnité materiály, a to pro písek frakce
0-4 mm, štěrkodrť frakce 0-63 mm a štěrk frakce 32-63 mm. Celkem tedy bylo provedeno 9 modelových
konstrukcí. Náplň zkušebního boxu měla po zhutnění vždy celkovou výšku 350 mm. Hutnění bylo prováděno po
třech vrstvách stejné tloušťky. Každá vrstva byla hutněna 5 minut pomocí vibrační desky o hmotnosti 50 kg.
Po zhutnění bylo přistoupeno k vlastnímu měření. Na podélnou osu 50 mm od vnitřního okraje boxu byla
umístěna kruhová ocelová deska o průměru 300 mm, která se používá pro měření rázového modulu deformace
jako součást takzvané lehké dynamické desky (LDD). Toto řešení bylo použito pro zajištění stejných vstupních
parametrů úderu iniciujícího vznik vlnění v materiálu výplně zkušebního boxu. Silový impuls použité desky má
velikost 7,07 kN, hmotnost závaží je 10 kg. Dále byly na podélnou osu umístěny 2 geofony typu SM6 pro
měření Rayleighova vlnění. Geofon číslo 1 byl umístěn 500 mm od okraje zatěžovací desky (přibližně uprostřed
zkušebního boxu), geofon číslo 2 byl umístěn 500 mm od geofonu číslo 1, tj. 1 000 mm od okraje zatěžovací
desky. Schéma rozmístění přístrojů je na Obr. 1. K záznamu měřených hodnot byl použit osciloskop DSO1060.
Při měření byla použita pro záznam měřených hodnot četnost 20 000 záznamů za 1 sekundu. Před vlastním
měřením byl proveden jeden hutnící ráz pro dosednutí zatěžovací desky, kdy bylo závaží puštěno z poloviční
výšky. Po hutnícím rázu byly provedeny tři měřené rázy. Poté byla měřící aparatura přeskládána pro měření
v zrcadlově převrácené poloze v boxu. Celkem tedy bylo pro každou měřenou konstrukci realizováno
6 měřených rázů. Naměřené hodnoty byly zpracovány pomocí tabulkového procesoru Excel.

Obr. 1 Schéma uspořádání měření.

3 VÝSLEDKY
Pro každý model bylo uděláno 6 měření. Pro každý časový okamžik záznamu měření byla spočtena průměrná
hodnota výchylky pro příslušný geofon. Získané průměrné hodnoty byly převedeny do grafů, které jsou
prezentovány níže. Vzhledem k tomu, že získané průběhy křivek přibližně odpovídají harmonickým funkcím,
byly v grafech hledány případy harmonického zkreslení. V těchto místech dochází k rušení harmonické funkce.
Průběh vlnění ve zkušebním boxu, jehož stěny jsou tvořeny pouze dřevotřískovými deskami, je prezentován
na Obr. 2 pro geofon číslo 1 a na Obr. 3 pro geofon číslo 2.
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Obr. 2 Průběh vlnění pro box z dřevotřísky

Obr. 3 Průběh vlnění pro box z dřevotřísky

- geofon č. 1.

- geofon č. 2.

Na průběhu vlnění je patrné harmonické zkreslení jak u záznamu pořízeného geofonem č. 1 tak i geofonem
č. 2. V záznamu z geofonu č. 1 se harmonické zkreslení objevuje u modelu tvořeného pískem v časech 87, 130
a 170 milisekund, u modelu ze štěrkodrti v časech 87 a 130 milisekund a u modelu ze štěrku v časech 87, 121,
130 a 140 až 190 milisekund. V záznamu pořízeném geofonem č. 2 se harmonické zkreslení pro model z písku
objevuje v časech 95 a 208 až 261 milisekund, pro model ze štěrkodrti v časech 69, 75 a 95 milisekund
a u modelu ze štěrku v časech 69, 75, 87,110 a 156 milisekund. Průběh vlnění ve zkušebním boxu, jehož stěny
jsou tvořeny dřevotřískovými deskami s pokrytými plechem, je prezentován na Obr. 4 pro geofon číslo
1 a na Obr. 5 pro geofon číslo 2.

Obr. 4 Průběh vlnění pro box z dřevotřísky
pokrytý plechem - geofon č. 1.

Obr. 5 Průběh vlnění pro box z dřevotřísky
pokrytý plechem - geofon č. 2.

Na průběhu vlnění je patrné harmonické zkreslení jak u záznamu pořízeného geofonem č. 1, tak i geofonem
č. 2. U záznamu z geofonu číslo 1 je patrné harmonické zkreslení pro model z písku v časech 110
a 174 milisekund, pro model ze štěrkodrti není patrné žádné harmonické zkreslení a pro model ze štěrku je
patrné harmonické zkreslení v časech 87, 100, 110 a 160 milisekund. U záznamu z geofonu číslo 2 je patrné
harmonické zkreslení pro model z písku v časech 75, 165 a 208 milisekund, pro model ze štěrkodrti v časech 75
a 87 až 100 milisekund a pro model ze štěrku je patrné harmonické zkreslení v časech 75, 90 a 140 milisekund.
Průběh vlnění ve zkušebním boxu, jehož stěny jsou tvořeny dřevotřískovými deskami a antivibračními
rohožemi, je prezentován na Obr. 6 pro geofon číslo 1 a na Obr. 7 pro geofon číslo 2.
Na průběhu vlnění je patrné harmonické zkreslení jak u záznamu pořízeného geofonem č. 1, tak i geofonem
č. 2. U záznamu z geofonu číslo 1 je patrné harmonické zkreslení pro model z písku v časech 95, 120 a 140
milisekund, pro model ze štěrkodrti není patrné žádné harmonické zkreslení a pro model ze štěrku je patrné
harmonické zkreslení v časech 95, 120 a 140 milisekund. U záznamu z geofonu číslo 2 je patrné harmonické
zkreslení pro model z písku v čase 60 milisekund, pro model ze štěrkodrti v čase 60 milisekund a pro model
ze štěrku je patrné harmonické zkreslení v čase 180 milisekund.
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Obr. 6 Průběh vlnění pro box z dřevotřísky

Obr. 7 Průběh vlnění pro box z dřevotřísky

s AVR - geofon č. 1.

s AVR - geofon č. 2.

4 DISKUZE
Na základě provedených měření lze konstatovat, že k ovlivnění šíření vlnění došlo ve všech zkoumaných
materiálových řešeních stěn zkušebního boxu, protože vždy se v získaném záznamu z měření objevuje
harmonické zkreslení. Přesné příčiny vedoucí ke vzniku harmonických zkreslení není možné v tuto chvíli určit.
Pro jejich stanovení je potřeba vyloučit všechny vnější vlivy a provést rozsáhlejší soubor měření. V Tab. 1 jsou
uvedeny počty harmonických zkreslení přiřazené příslušnému geofonu pro jednotlivé kombinace.
Tab. 1 Přehled počtů harmonických zkreslení pro jednotlivé modely.
Dřevotříska pokrytá Dřevotříska s antivibrační
plechem
rohoží
Geofon 2 Geofon 1 Geofon2 Geofon 1
Geofon2

Dřevotříska
materiál

Geofon 1

písek
štěrkodrť
štěrk

3
2
4

2
3
4

2
0
4

3
2
4

3
0
3

1
1
1

Nejvíce harmonických zkreslení bylo u modelů měřených ve zkušebním boxu z prostých dřevotřískových
desek. Nejméně harmonických zkreslení u geofonu č. 1 shodně vykazuje dřevotřísková deska pokrytá plechem
a kombinace dřevotřísková deska a antivibrační rohož. U geofonu č. 2 bylo nejméně harmonických zkreslení
u modelů, kde stěny a dno byly tvořeny dřevotřískovými deskami a antivibračními rohožemi. Z výše uvedeného
vyplývá, že nejméně harmonických zkreslení vykazují měření ve zkušebním boxu z dřevotřískových desek
a antivibračními rohožemi. Bohužel rozdíl v počtu harmonických zkreslení je velmi malý a pro validování tohoto
závěru je potřeba provést větší soubor měření. Dosažené výsledky jsou v rozporu s původním předpokladem, že
nejméně harmonických zkreslení budou vykazovat data získaná měřením ve zkušebním boxu z prostých
dřevotřískových desek.
Zajímavé je, že harmonická zkreslení se v některých případech objevují u modelů se stejným materiálovým
řešením ve stejných časech pro různé náplně. Toto bylo pozorováno v záznamech z geofonu číslo 1 pro zkušební
box z prostých dřevotřískových desek v časech 87 a 130 milisekund jak pro písek, tak i pro štěrkodrť a štěrk,
u geofonu číslo dva v časech 69 a 75 milisekund pro písek a štěrkodrť. Dále se tento jev objevuje v záznamech
z geofonu číslo 2 pro zkušební box z dřevotřískových desek pokrytých plechem v čase 75 milisekund pro
všechny tři materiály náplně zkušebního boxu a též v záznamech z geofonu číslo 1 pro zkušební box
z dřevotřískových desek s antivibračními rohožemi v časech 95 a 120 milisekund pro písek a štěrk. Zdůvodnění
tohoto jevu bude možné stanovit na základě rozsáhlejšího souboru dat. Materiálem náplně zkušebního boxu,
který vykazoval nejvíce harmonických zkreslení, je štěrk.
Pro validaci výsledků byla provedena dvě kontrolní měření ve zkušebním boxu z prostých dřevotřískových
desek, naplněném pískem. Průběhy křivek získané z těchto měření byly vzájemně porovnány. Z porovnání je
patrné, že rozdíly v průběhu křivek jsou velmi malé.
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5 ZÁVĚR
V rámci ověřování vlivu materiálu stěn zkušebního boxu na vlastní průběh Rayleighovy vlny bylo sledováno
celkem 9 různých modelových konstrukcí. Při zkouškách byly použity tři rozdílné sypaniny, a to písek, štěrkodrť
a štěrk. Ze získaných výsledků je patrné, že nejméně harmonických zkreslení průběhu Rayleighovy vlny se
vyskytovalo při měření ve zkušebním boxu tvořeném kombinací dřevotřískových desek a antivibračních rohoží.
Pro ověření tohoto výsledku je nutné provést rozsáhlejší sadu zkušebních měření. Ze získaných výsledků dále
vyplývá, že jako potenciálně zajímavá se jeví kombinace stěn pokrytých plechem a antivibračními rohožemi.
Získané výsledky poslouží jako podklad pro následná měření ve větším zkušebním boxu umožňujícím
simulování reálných podmínek v okolí železniční trati.
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Abstrakt
Kvalita geometrických parametrů koleje je základní veličinou využívanou při hodnocení aktuálního stavu
železničních tratí. Důkladné vyhodnocení naměřených dat je nezbytné k efektivnímu využívání prostředků na
údržbu a obnovu infrastruktury. Článek se zabývá statistickou analýzou dat z měřícího úseku na trati
mezi Břeclaví a Přerovem. Analýza spočívá v hledání statistické závislosti mezi hodnotami kvality jednotlivých
parametrů a přibývající provozní zátěží nebo časem. Při správné volbě regresní funkce lze teoreticky
předpovědět kvalitu geometrických parametrů koleje, a tudíž i přibližný termín nutného údržbového zásahu.
Jistý vliv na konečné výsledky má nejspíš také různá délka a poloha vyhodnocovaného úseku koleje.
Klíčová slova
Degradace koleje, geometrické parametry koleje, údržba, měření, statistika, regrese
Abstract
Quality of the Track geometry is the basic variable used to evaluate current condition of the railway tracks.
Thorough examination of the measured data is essential for effective spending on Maintenance & Renewal of the
infrastructure. The contribution is focused on statistical analysis of data from the measuring track section located
on the track line between Břeclav and Přerov. The Analysis is based on search for statistical dependence between
values of quality of the individual parameters and increasing tonnage or time. Proper choice of regression
theoretically allows us to predict quality of the track geometry, thus also estimate time of the necessary
maintenance interference. Varied length and position of the evaluated track section might also have some effect
on the final results.
Key words
Deterioration of track, track geometry, maintenance, measurement, statistics, regression

1 ÚVOD
Náhlé změny směru a výšky znamenají méně pohodlnou jízdu vlakem. Z toho lze odvodit, že plynulost průběhu
geometrických parametrů koleje (GPK) dobře vystihuje kvalitu kolejové jízdní dráhy. Jakmile míra nebo četnost
chyb v plynulosti GPK překročí určenou mez, je třeba provést údržbu nebo obnovu dotčeného úseku koleje.
Údržbu a obnovu je lepší provádět na delším souvislém úseku, namísto postupného opravovaní jeho jednotlivých
částí, čímž docílíme menšího množství výluk potřebných na provedení obnovovacích prací.
Množství a délka výluk, jakožto nejčastější zdroj dopravních nepravidelností, znatelně ovlivňuje
konkurenceschopnost železniční dopravy. Aby se železniční doprava dokázala prosadit i v budoucnosti, bude
třeba efektivněji využívat zdroje určené na údržbu a rozvoj infrastruktury. Toho nejlépe docílíme využitím tzv.
Life cycle cost (LCC) analýzy, pomocí níž stanovíme optimální míru opotřebení každého prvku tak, aby došlo
k maximalizaci životnosti celku. Proto je třeba nejen vyhodnocovat aktuální stav jednotlivých prvků,
ale i sledovat vývoj jejich kvality v průběhu času.
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2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Zhoršování kvality GPK v průběhu času se děje vlivem působení dopravního zatížení. Existuje celá řada faktorů,
které negativně působí na stav železničního svršku a spodku, v důsledku čehož dochází k degradaci koleje.
Špatná kvalita GPK ovlivňuje také použitelnost koleje a stav kolejových vozidel, které jí využívají.

Působící faktory
Degradace koleje začíná rozvojem malých vad v použitých materiálech železničního svršku a spodku. Tento
proces je urychlen chybami v návrhu a konstrukci koleje. Další odchylky vzniknou nepřesnostmi při opravách
GPK vlivem chyb měření, tolerancí údržbových strojů a výkonu jejich posádek [1].
Dalším významným faktorem je složení železniční dopravy, která je osobní, nákladní nebo smíšená.
Jednotlivé druhy se od sebe liší dopravním zatížením (měřené v milionech hrubých tun), nápravovým tlakem
a rychlostí. Při jízdě vlaku po koleji s nekvalitními GPK nebo při pojíždění koleje vlakem s koly ve špatném
stavu vzniká dynamické zatížení, které je hlavní příčinou sedání koleje [1] a [3].
Tuhost koleje závisí na návrhu a stavu pražcového podloží. Negativně působí jak náhlé změny v tuhosti
koleje např. na okrajích mostů a tunelů, tak i její vysoké hodnoty, v důsledku čehož více trpí jednotlivé součásti
železničního svršku, jako jsou pražce, upevnění kolejnic nebo kolejové lože [4].

Projevy degradace
Nejčastějším důvodem pro opravu GPK je sedání koleje. To je po délce koleje nerovnoměrné, čímž vznikají
nedokonalosti v plynulosti výšky koleje [1] a [3]. Jakmile tyto chyby překročí stanovenou mez, provede
se oprava polohy koleje. Čerstvě podbitá kolej však zpočátku rychle sedá v důsledku toho, jak si jednotlivá zrna
kolejového lože hledají stabilnější polohu. Vliv této primární fáze sedání koleje lze omezit použitím
dynamického stabilizátoru, který uměle urychluje sedání vibracemi kolejového roštu, čímž simuluje projíždění
vlaků [4]. Sekundární fáze sedání koleje má značně pomalejší průběh a bývá spojována s postupným sedáním
konstrukce železničního spodku a zeminy v podloží koleje [3]. Nerovnoměrné sedání koleje způsobuje i vznik
zborcení koleje, jenž zvyšuje riziko vykolejení vlaku [3].
Železniční doprava a podbíjení negativně ovlivňují také degradaci kolejového lože. Jednotlivá zrna kameniva
se postupně obrušují a přicházejí o své ostré hrany, které jím pomáhají dobře držet jejich polohu. Tím zároveň
také dochází ke zvyšování podílu jemné frakce v kamenivu, což má za následek postupné zhoršování jeho
vlastností. Znečištěné kolejové lože se více chová jako běžná zemina a vykazuje menší pružnost, vyšší
namrzavost a snížení účinnosti podbíjení [4].

Měření GPK
Geometrické parametry koleje se měří různými zařízeními, která jsou buď ruční, nebo namontované
na kolejovém vozidle. Měřící prostředky můžeme také rozdělit podle toho, jestli měří přerušovaně (bodově),
nebo kontinuálně. Pro účely tohoto článku jsou mnohem zajímavější kontinuálně měřící prostředky. Prvním je
ručně tlačený měřící vozík KRAB, který dokáže měřit všechny základní GPK a používá se v železničních
stanicích, druhým je malá měřící drezína, používaná pro měření vedlejších staničních kolejí, třetí je měřící
drezína, určená pro měření na regionálních tratí a posledním je měřící vůz, jenž umí měřit i při nejvyšší povolené
rychlosti v ČR, a proto se využívá na hlavních tratích. Měřící vůz se od prvních tří zařízení liší také tím, že
obsahuje i jiné přístroje a GPK měří bezkontaktně [7].
Základní princip měření GPK je u všech kontinuálních měřících prostředků stejný a to, že se zaznamenané
hodnoty v milimetrech ukládají každých 25 cm délky ujeté trasy. Směr a výška koleje se měří jako vzepětí
oblouku nad tětivou neboli odchylka od přímého směru na určené základně. Rozchod a převýšení koleje se měří
jako odchylka od základní hodnoty, u rozchodu je to 1435 mm a u převýšení 0 mm. Zborcení se počítá z hodnot
převýšení na několika základnách a pro posouzení se vždy používá ta nejnepříznivější hodnota.

Hodnocení kvality GPK
Hodnoty GPK se vždy porovnávají s mezními hladinami, podle kterých se rozhoduje o provedení údržbového
zásahu. Volba mezních hladin závisí na nejvyšší dovolené rychlosti, jíž můžou vlaky po koleji jezdit. Při
hodnocení GPK se využívají dva přístupy: lokální a úsekový. Lokální hodnocení spočívá ve sledování závad
vyskytujících se na krátkých úsecích koleje, jež nejčastěji souvisí s náhlou změnou tuhosti koleje [1]. Úsekové
hodnocení je založeno na posouzení stavu delších úseků koleje, jejichž kvalita je spojena s celkovým stavem
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konstrukce železničního svršku a spodku. Nejčastěji používanou veličinou při úsekovém hodnocení je
směrodatná odchylka (SDO), vyjadřující variabilitu neboli rozptýlenost měřené veličiny od střední hodnoty.
SDO tedy nejlépe vystihuje plynulost nebo také „hladkost“ průběhu GPK. SDO se standardně počítají na úsecích
délky 200 m [1], [3] a [1].

3 METODIKA
Měřená data použitá v článku byla získána za pomocí měřícího vozíku KRAB a pochází z měřícího úseku
v Rohatci v Jihomoravském kraji dvoukolejné železniční koridorové trati č. 330 mezi Břeclaví a Přerovem.
Délka měřícího úseku byla 1000 m. Traťová rychlost je tu 160 km/h. Staničení roste směrem z Břeclavi do
Přerova. Měřící úsek začíná v km 108,5 a končí v km 109,5. Většina úseku leží ve směrové a sklonové přímé, je
tu jen jeden krátký směrový oblouk s poloměrem 95 000 m a jeden lom sklonu. Podélný sklon koleje v úseku je
malý. Měřící úsek prošel rekonstrukcí v letech 1997 až 1998. První polovina úseku leží v náspu a zbytek
v zářezu. Odvodnění první části úseku tvoří nezpevněné příkopy a v druhé příkopové žlaby. V km 109,2 začíná
dvojice vnějších nástupišť délky 250 m. Železniční doprava v úseku je smíšená a provozní zátěž je přibližně
o jednu třetinu vyšší v koleji č. 2 než v koleji č. 1 [7]. Vzhledem k tomu, že v Česku funguje pravostranný
provoz, může být rozdíl v provozním zatížení vysvětlen tím, že nákladní vlaky jezdí více naložené směrem
z Břeclavi do Přerova. Měřící úsek byl zřízen v roce 2015 v souvislosti s nasazením mírně upravené technologie
podbíjení koleje.
V rámci hodnocení kvality GPK byly z naměřených hodnot směru koleje (SK), rozchodu koleje (RK),
převýšení koleje (PK) a výšky koleje (VK) vypočítány směrodatné odchylky (SDO) za použití rovnice:
�

(1)

1
� ���
𝑠𝑠 𝑠 �
𝑁𝑁 𝑁 𝑁
���

kde s je směrodatná odchylka hodnoceného parametru,
N je počet hodnot parametru,
xi je hodnota parametru (odpovídající odchylce od střední hodnoty) [7].
SDO jednotlivých parametrů byly vypočítány pro obě koleje na úsecích dle Tab. 1. Pro lepší pochopení
výsledků byly na stejných úsecích vypočítány také průměrné hodnoty.
Tab. 1 Varianty lokace a délky hodnotících úseků.
Začátek
[km]

Konec
[km]

Délka úseku
[m]

Počet úseků
ks]

108,5
108,5
108,5
108,5
108,5
108,6

109,5
109,5
109,5
109,5
109,5
109,4

50
100
200
250
1000
200

20
10
5
4
1
4

Vývoj kvality GPK byl vyhodnocován za pomocí lineární regrese, kdy se hodnoty SDO proloží přímkou
s minimálním součtem čtverců odchylek. Vzhledem k nedostatku dat o provozním zatížení na trati, byly regrese
tvořeny pouze v závislosti na čase. Lineární regresní funkce má tvar:
𝑠𝑠 𝑠 𝑠𝑠 𝑠 𝑠𝑠 𝑠 𝑠𝑠
kde s je směrodatná odchylka hodnoceného parametru,
t je čas,
a je směrnice regresní funkce,
b je koeficient posunu na ose y.

(2)

Směrnice regresní funkce, udávající sklon přímky, charakterizuje rychlost degradace kvality daného
parametru. Z rovnice (1) lze potom snadno vyjádřit vztah (3) pro výpočet doby, za kterou dojde k překročení
mezní hladiny.
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𝑠𝑠��� − 𝑏𝑏
𝑎𝑎
kde slim je hodnota mezní hladiny hodnoceného parametru.
𝑡𝑡 𝑡

(3)

4 VÝSLEDKY
Kvalita směru koleje byla v prvních dvou letech po podbití přibližně konstantní a v posledních dvou měřeních se
začala snižovat. Kvalita rozchodu koleje v průběhu času mírně kolísá v řádu desetin milimetru. SDO převýšení
koleje dosahuje výrazně vyšších hodnot než u ostatních parametrů a kolísá mezi 0 až 5 mm. Kvalita převýšení se
strmě zhoršila v prvním roce měření, poté se vrátila ve většině úseků téměř na původní hodnoty a poté se zase
začala zhoršovat viz Obr. 3. Kvalita výšky koleje se v průběhu času pozvolna zhoršuje. Jak je vidět na Obr. 1
směrodatná odchylka roste rychleji v koleji č. 2 s vyšší provozní zátěží.

Obr. 1

Vývoj kvality výšky kolejí č. 1 a 2, délka úseků 200 m.

Srovnání výsledků z obou kolejí ukazuje, že se vzájemně poměrně podobají. Začátek úseku je vždy lepší než
konec. Jako nejlepší se jeví úsek v km 108,5–108,7, jako nejhorší zase km 109,1–109,3. Nejmenší rozdíly mezi
hodnotami SDO v jednotlivých úsecích jsou u směru koleje, což nejspíše souvisí s tím, že většina měřícího
úseku leží ve směrové přímé.

Obr. 2

Vývoj kvality směru kolejí č. 1 a 2, délka úseků 250 m.
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Rostoucí délka úseků má za následek vyhlazování extrémů s tím, jak se do výpočtu SDO započítávají části
koleje s různou kvalitou. SDO vypočítané na delších úsecích ale i tak celkem dobře ilustrují průběh kvality
daného parametru. Naproti tomu s kratšími úseky se lépe hledají místa se sníženou kvalitou. Na Obr. 3 je vidět
rozdíl mezi SDO převýšení koleje počítanou na 100 m a 50 m úsecích. Při rozdělení měřícího úseku na více než
5 úseků se grafy ve 2D stávají málo přehlednými, z toho důvodu byly vytvořeny jejich trojrozměrné varianty, ve
kterých zleva doprava roste staničení a směrem dozadu roste čas měření.

Obr. 3

Vývoj kvality převýšení koleje č. 2 ve 3D, délka úseků 100 a 50 m.

Při srovnání SDO a průměrných odchylek převýšení je vidět, že jeho průběh je nejen hodně zvlněný,
ale i odchýlený od nuly, která by v měřícím úseku měla být. Naproti tomu průměrné odchylky směru koleje,
jehož SDO vykazují daleko plynulejší průběh, se pohybuje kolem nuly a dosahuje mnohem menších hodnot.
U směru koleje mají jednotlivé úseky velmi malý rozptyl SDO a průměrných odchylek.

Obr. 4

Vývoj průměrných odchylek převýšení a směru koleje č. 2, délka úseků 200 m.

5 DISKUZE
Prezentované výsledky napovídají, že SDO směru, výšky a převýšení koleje jsou statisticky závislé na provozní
zátěži, respektive času. Naopak rozchod koleje se v průběhu času příliš nemění. Nízké hodnoty rozchodu koleje
lze přisoudit tomu, že je měřící úsek ve většině své délky přímý a nedochází tak k bočnímu ojíždění kolejnic,
které rozchod může měnit. Malá rychlost zhoršování kvality směru koleje lze připsat tomu, že na přímou kolej
nepůsobí žádné příčné zrychlení od projíždějících vlaků.
Celková kvalita GPK jednotlivých částí měřícího úseku se vzájemně liší a to i mezi oběma kolejemi, ačkoliv
by se dalo čekat, že vlivem stejného složení pražcového podloží se budou chovat stejně. Provedená statistická
analýza říká, že stav obou kolejí je po stránkách směru, rozchodu a výšky koleje poměrně dobrý. Kvalita
převýšení koleje v posledním roce měření však hodně klesla a je tedy logické, že nedlouho po posledním
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provedeném měření na podzim roku 2017 došlo k podbití obou kolejí. Zvláštní je, že k zásahu nedošlo už při
prvním výrazném zhoršení kvality PK během prvního roku měření. O provedení údržbových prací se však
rozhoduje na základě dat z měřícího vozu, který ale na rozdíl od KRABa měří kolej pod zatížením. To může
hodnoty převýšení snižovat tím, jak špatně podbité pražce dosedají při průjezdu vozu, zatímco při průjezdu
lehkého vozíku svou polohu nemění.

6 ZÁVĚR
Zkoumáním výsledků z měřícího úseku došel autor článku k názoru, že ideální postup spočívá v pravidelném
měření železničních tratí a postupném zpřesňování odhadů termínu překročení mezních hladin pro jednotlivé
parametry. Hodnoty SDO je třeba srovnávat s projektovanou geometrií, aby bylo jasně vidět, kde by odchylky
měli být (oblouky) a kde ne (přímé úseky).
Velmi důležitým poznatkem studií na téma vývoje kvality GPK je také to, že největší možnost ovlivnění
celkových nákladů na úsek železniční trati je ve fázi projektu a při realizaci, potom se skokově sníží, což
znamená, že později se náklady na údržbu již příliš snížit nedají [10].
Do budoucna má autor v plánu vyzkoušet i další typy aproximací. Předmětem dalšího bádání bude rovněž
určení optimální délky hodnocených úseků. Nejmenší délka úseku pro účely rozhodování o údržbových pracích
by měla odpovídat nejmenší délce, na které se bude provádět údržba. Použití kratších úseků je vhodné spíš pro
přesnější lokalizaci úseků se sníženou kvalitou GPK, tj. kde přesně je třeba údržbu provést. Ke zjištění polohy
závad lze použít též různě umístěné úseky pro vyhodnocení kvality GPK.
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Abstrakt
Stanovení hodnot vstupních parametrů pro materiálové modely je často komplikovanou a náročnou kapitolou
v oblasti matematického modelování. Příspěvek popisuje možnosti pro řízené získání těchto hodnot
z laboratorních zkoušek. Aplikována je Optimalizace hejnem částic (PSO) využívající výpočetního softwaru na
bázi metody konečných prvků (MKP). V první části je prezentovaná teorie PSO. Dále jsou analyzována různá
nastavení optimalizační metody a z nich vybráno nejvhodnější pro další aplikaci. Poté je optimalizační metoda
propojena s řešičem MKP a provedena optimalizace hodnot vstupních parametrů. Cílem je, řízenou změnou
vstupních parametrů materiálového modelu, minimalizovat rozdíl mezi měřením z laboratorní zkoušky
a hodnotami predikovanými numerickým modelem.
Klíčová slova
Optimalizace hejnem částic, pokročilý materiálový model, metoda konečných prvků, edometrická zkouška
Abstract
Determination of input parameters of soil constitutive models is a complex part of numerical modelling in
geotechnics. The following paper presents a possibility of determination these parameters by automatized
techniques. The particle swarm optimization (PSO) method and solver based on the finite element method (FEM)
are used. Firstly, the theoretical concept of PSO is described. After that, different alternatives of the PSO method
are reviewed and tested. The optimal alternative is chosen and further used. In the second part of the paper, the
combination of PSO – FEM is utilized as a tool for determination of optimal values of input parameters for
constitutive models from the laboratory test. A fully automatic process minimizes a difference between measured
and predicted values.
Key words
Particle swarm optimization, advanced soil constitutive model, finite element method, oedometer test

1 ÚVOD
S pokrokem ve využití numerických metod v geotechnice jsou vyvíjeny nové a komplexní materiálové modely,
jejichž cílem je co nejlépe vystihnout chování zemního tělesa při řešení geotechnických problémů. Stanovení
odpovídajících hodnot vstupních parametrů těchto modelů může být zkomplikováno např. jejich počtem, nutností
realizace nestandardních zkoušek a částečným porušením vzorků při odběru a přípravě pro laboratorní zkoušku
[1], [2].
Předkládaný příspěvek pojednává o možnosti automaticky řízeného stanovení hodnot vstupních parametrů
materiálových modelů na základě laboratorní zkoušky.
Automatizace procesu zpětné analýzy edometrické zkoušky je provedena pomocí kombinace metaheuristické
optimalizační metody a řešiče na principu metody konečných prvků (MKP). Úkolem MKP řešiče je provedení
výpočtu rotačně symetrického matematického modelu edometrické zkoušky. Úkolem optimalizační techniky je
automatické řízení změny hodnot vstupních parametrů tak, aby byla dosažena předepsaná přesnost predikce MKP
řešiče a naměřených hodnot.
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2 OPTIMALIZAČNÍ METODA
Pro automatizaci procesu získání vstupních parametrů materiálového modelu byla zvolena metaheuristická
optimalizační metoda Optimalizace hejnem částic (Particle swarm optimization – PSO).

Optimalizace hejnem částic
Optimalizace hejnem částic (PSO) byla vytvořena v roce 1995 [3], [4]. Tato metoda je založena na sociálním
chování. Inspirací pro tento algoritmus byla hejna ptáků či ryb hledajících potravu, kde celá skupina (hejno)
komunikuje a předává si informace. V anglické terminologii se pro toto chování používá termín „swarm
intelligence“. Pro představení je možno tento problém zjednodušit do podoby hledání minima určité funkce tzv.
účelové funkce.
PSO používá pro dohledání minima funkce iterační proces. V každé iteraci je vypočítán vektor změny polohy
částice (rychlost) a z něj nová poloha částice. Vektor složek rychlosti částice [3], [4], je definován třemi složkami
���
(1a). První část, 𝜔𝜔𝜔𝜔���
� , vyjadřuje setrvačnost částice, tedy rychlost z předchozí iterace 𝒗𝒗� , která může být
redukována koeficientem setrvačnosti 𝜔𝜔. Druhá část, 𝑐𝑐� 𝝐𝝐𝟏𝟏 ⨀�𝒑𝒑𝒊𝒊 − 𝒙𝒙𝒕𝒕�𝟏𝟏
�,
zahrnuje
individuální
paměť částice 𝒑𝒑� ,
𝒊𝒊
ve které je uložena její poloha, při které bylo dosaženo nejlepší hodnoty účelové funkce. 𝑐𝑐� a 𝝐𝝐𝟏𝟏 je akcelerační
koeficient a vektor náhodných čísel (v rozsahu 0 až 1). Na závěr, třetí část 𝑐𝑐� 𝝐𝝐𝟐𝟐 ⨀�𝒈𝒈∗ − 𝒙𝒙���
� �, obsahuje kolektivní
paměť, která je vyjádřena polohou, s nejlepší hodnotou účelové funkce 𝒈𝒈∗ , kterou dosáhla jakákoliv částice z celé
skupiny. 𝑐𝑐� a 𝝐𝝐𝟐𝟐 je akcelerační koeficient a vektor náhodných čísel (v rozsahu 0 až 1). Pohyb částice neboli změna
její polohy je řízena její rychlostí. Nová poloha 𝒙𝒙�� , částice 𝑖𝑖, v aktuálním časovém kroku 𝑡𝑡, je získána z polohy
částice v předcházející iteraci 𝒙𝒙���
a aktuální rychlosti 𝒗𝒗�� dle rovnice (1b).
�
���
∗
+ 𝑐𝑐� 𝝐𝝐𝟏𝟏 ⨀�𝒑𝒑� − 𝒙𝒙���
𝒗𝒗𝒕𝒕𝒊𝒊 = 𝜔𝜔𝜔𝜔���
�
� � + 𝑐𝑐� 𝝐𝝐𝟐𝟐 ⨀�𝒈𝒈 − 𝒙𝒙� �

𝒙𝒙��

=

𝒙𝒙���
�

+

Přehled variantních nastavení metody PSO

(1a)

𝒗𝒗��

(1b)

Od vývoje základní varianty optimalizační metody PSO [3], [4] bylo vytvořeno několik modifikací [5], [6], [7],
které se liší v nastaveních koeficientu setrvačnosti a akceleračních koeficientů a také ve vztahu pro výpočet
rychlosti částice. Bylo tedy přistoupeno k analýze několika variantních nastavení metody PSO, jejímž výstupem
bylo nejvhodnější analyzované nastavení. Souhrn testovaných nastavení je uveden v Tab. 1, která je následována
jejich stručným popisem.
Tab. 1 Přehled variantních nastavení metody PSO.
Nastavení
02
03
04
06
08
09
34

Vztah pro výpočet rychlosti

𝑐𝑐�
2

𝑐𝑐�
2

𝜔𝜔
-

𝜔𝜔����

𝒕𝒕�𝟏𝟏
∗
𝒗𝒗𝒕𝒕𝒊𝒊 = 𝜔𝜔𝜔𝜔𝒕𝒕�𝟏𝟏
+ 𝑐𝑐� 𝝐𝝐𝟏𝟏 ⨀�𝒑𝒑𝒊𝒊 − 𝒙𝒙𝒕𝒕�𝟏𝟏
𝒊𝒊
𝒊𝒊 � + 𝑐𝑐� 𝝐𝝐𝟐𝟐 ⨀�𝒈𝒈 − 𝒙𝒙𝒊𝒊 �

1.49618

1.49618

0.7298

-

𝒕𝒕�𝟏𝟏
∗
+ 𝑐𝑐� 𝝐𝝐𝟏𝟏 ⨀�𝒑𝒑𝒊𝒊 − 𝒙𝒙𝒕𝒕�𝟏𝟏
𝒗𝒗𝒕𝒕𝒊𝒊 = 𝜔𝜔𝜔𝜔𝒕𝒕�𝟏𝟏
𝒊𝒊
𝒊𝒊 � + 𝑐𝑐� 𝝐𝝐𝟐𝟐 ⨀�𝒈𝒈 − 𝒙𝒙𝒊𝒊 �

2

2

1

0.99

+ 𝑐𝑐� �𝝐𝝐 𝝐 𝝐𝝐𝝐� + 𝑐𝑐� 𝝐𝝐𝟐𝟐 ⨀�𝒈𝒈∗ − 𝒙𝒙𝒕𝒕�𝟏𝟏
𝒗𝒗𝒕𝒕𝒊𝒊 = 𝜔𝜔𝜔𝜔𝒕𝒕�𝟏𝟏
𝒊𝒊
𝒊𝒊 �

0.2

0.5

1

0.99

+ 𝑐𝑐� �𝝐𝝐 𝝐 𝝐𝝐𝝐� + 𝑐𝑐� 𝝐𝝐𝟐𝟐 ⨀�𝒈𝒈∗ − 𝒙𝒙𝒕𝒕�𝟏𝟏
𝒗𝒗𝒕𝒕𝒊𝒊 = 𝜔𝜔𝜔𝜔𝒕𝒕�𝟏𝟏
𝒊𝒊
𝒊𝒊 �

0.7�

0.5

1

0.99

0.5

1

0.99

𝒕𝒕�𝟏𝟏
∗
+ 𝑐𝑐� 𝝐𝝐𝟏𝟏 ⨀�𝒑𝒑𝒊𝒊 − 𝒙𝒙𝒕𝒕�𝟏𝟏
𝒗𝒗𝒕𝒕𝒊𝒊 = 𝜔𝜔𝜔𝜔𝒕𝒕�𝟏𝟏
𝒊𝒊
𝒊𝒊 � + 𝑐𝑐� 𝝐𝝐𝟐𝟐 ⨀�𝒈𝒈 − 𝒙𝒙𝒊𝒊 �

1.49618

1.49618

0.7298

0.99

𝒗𝒗𝒕𝒕𝒊𝒊

=

𝒗𝒗𝒕𝒕�𝟏𝟏
𝒊𝒊

+ 𝑐𝑐� 𝝐𝝐𝟏𝟏 ⨀�𝒑𝒑𝒊𝒊 −

𝒙𝒙𝒕𝒕�𝟏𝟏
𝒊𝒊 �

∗

+ 𝑐𝑐� 𝝐𝝐𝟐𝟐 ⨀�𝒈𝒈 −

𝒙𝒙𝒕𝒕�𝟏𝟏
𝒊𝒊 �

𝒕𝒕�𝟏𝟏
∗
+ 𝑐𝑐� 𝝐𝝐𝟏𝟏 ⨀�𝒑𝒑𝒊𝒊 − 𝒙𝒙𝒕𝒕�𝟏𝟏
𝒗𝒗𝒕𝒕𝒊𝒊 = 𝜔𝜔𝜔𝜔𝒕𝒕�𝟏𝟏
𝒊𝒊
𝒊𝒊 � + 𝑐𝑐� 𝝐𝝐𝟐𝟐 ⨀�𝒈𝒈 − 𝒙𝒙𝒊𝒊 �

0.7�

-

Nastavení „02“ je převzato z Kennedy a Eberhart [3], [4], kteří definují základní výpočet nové rychlosti částice,
jak je uvedeno v Tab. 1 a vztahu (1a) a (1b). Následně doporučují hodnoty koeficientů 𝜔𝜔 𝜔 𝜔 a 𝑐𝑐� = 𝑐𝑐� = 2
a zároveň zahrnují omezení polohy částice na prohledávaný prostor. Omezení polohy částice na prohledávaný
prostor bude použito ve všech následujících nastaveních.
Ve své studii o vlivu koeficientu setrvačnosti Shi a Eberhart [5] zavedli tzv. faktor omezení 𝜒𝜒, kterým je
násoben vztah pro výpočet nové rychlosti částice. Dle jejich doporučených hodnot koeficientů je následně faktor
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omezení 𝜒𝜒 𝜒 𝜒𝜒𝜒𝜒𝜒𝜒 a výsledné hodnoty akceleračních koeficientů uvedeny v Tab. 1 pod označením nastavení
„03“.
Při probíhajícím procesu optimalizace může skupina částic vykazovat určitou nestabilitu. Ta byla eliminována
použitím exponenciálně klesajícího koeficientu setrvačnosti dle Herise [6], který je zaveden jako 𝜔𝜔���� =0.99.
Hodnota koeficientu setrvačnosti v závislosti na časovém kroku je uvedena ve vztahu (2). Varianta s tímto
nastavením je pojmenována „04“.
𝜔𝜔� = 𝜔𝜔��� ∙ 𝜔𝜔����

(2)

Pod variantou „06“ byla zahrnuta myšlenka dle Yang [7], který změnil koncepci výpočtu nové rychlosti částice
a to tak, že vyloučil část, která zahrnuje osobní paměť částice 𝑐𝑐� 𝝐𝝐𝟏𝟏 ���𝒊𝒊 − 𝒙𝒙��𝟏𝟏
𝒊𝒊 �, a nahradil ji vektorem náhodných
čísel dle vztahu 𝑐𝑐� �𝝐𝝐 𝝐𝝐𝝐𝝐�.
Obdobně jako v předchozím je pod variantou „08“ vyloučena osobní paměť částice. Dodán je však
exponenciální pokles koeficientu setrvačnosti v závislosti na časovém kroku 𝑐𝑐� =0.7� , který následně snižuje
váhu vektoru náhodných čísel v průběhu iteračního procesu.
Navrácení k původnímu vztahu pro výpočet nové rychlosti částice je provedeno v nastavení „09“. Zachovává
se však exponenciální pokles koeficientu setrvačnosti 𝑐𝑐� , tím je dosaženo snižování váhy osobní paměti částice
a přiblížení se k myšlence prezentované Yang [7], že osobní paměť částice je možné zanedbat.
V průběhu analýz jednotlivých nastavení bylo pozorováno, že tlumení setrvačnosti částice má významný vliv
a bylo pro rozšíření souboru testování zahrnuto i do varianty „03“. Následně tedy vznikla kombinace s označením
„34“.

Analýza variantních nastavení PSO
Pro analýzu variantních nastavení PSO byly použity testovací funkce [8]. Jsou to funkce vytvořené s cílem
otestovat schopnost optimalizačních algoritmů v dohledání požadovaného extrému funkce. Jejich průběhy
vykazují velké množství lokálních extrémů, které obklopují jeden globální extrém a obsahují více než jednu
proměnnou.
Analýza byla prováděna v aplikaci MATLAB. Optimalizační metoda byla spuštěna na jednotlivých testovacích
funkcích s různým počtem částic a konečným počtem iterací. Pro získání dostatečného statistického souboru byla
každá kombinace nastavení, testovací funkce, počtu částic a počtu iterací opakována stokrát. Sledovanou veličinou
pro porovnání jednotlivých nastavení byla střední hodnota normované vzdálenosti částic od globálního minima
𝑠𝑠���� . Nejprve byla normována vzdálenost částice od globálního minima funkce 𝑠𝑠��������𝜒� , vzhledem k maximální
možné vzdálenosti 𝑠𝑠��� , kterou může částice v daném vyhledávacím prostoru nabýt. Pak byla vyčíslena střední
hodnota normované vzdálenosti všech částic 𝑖𝑖 ve skupině o počtu 𝑛𝑛 po konci jednoho opakování. Následně byla
zahrnuta všechna opakování s počtem r, kde výsledkem je střední hodnota normované vzdálenosti ze všech
opakování (3).
𝑠𝑠
∑���� ��������𝜒�
𝑠𝑠���
�
(3)
∑���
𝑛𝑛
𝑠𝑠���� =
𝑟𝑟
Na Obr. 1 je zobrazen graf výsledků analýzy variantních nastavení PSO. Graf je uveden pro 10 částic a 50
iterací, což je kombinace, u které je dosaženo nejlepších výsledků s ohledem na výpočetní čas a bude použita pro
optimalizaci parametrů dle edometrické zkoušky. Výsledkem této analýzy je, že kombinace nastavení „34“ je
nejvhodnější pro použití v optimalizaci vstupních parametrů materiálového modelu na reálné okrajové úloze.

Obr. 1 Graf středních hodnot normované vzdálenosti všech částic po 100 opakováních pro 10 částic a 50 iterací.

163

JUNIORSTAV 2019

3. Structures, Structural Mechanics, Geotechnics

Inženýrská aplikace metody PSO
Pro aplikaci na řešený problém je nutné transformovat teoretický koncept Optimalizace hejnem částic do praktické
roviny Obr. 2.
V obecné definici PSO je možné polohu jedné částice vyjádřit jako 𝒙𝒙�� = �𝑝𝑝� , 𝑞𝑞� , 𝑟𝑟� �, tedy v prostoru
pak označuje polohu
o souřadnicích 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 a následně vyčíslit hodnotu účelové funkce jako 𝑓𝑓�𝑝𝑝� , 𝑞𝑞� , 𝑟𝑟� �. 𝒙𝒙���
�
částice v navazující iteraci 𝑡𝑡 𝑡 𝑡. 𝑮𝑮∗ je globální minimum funkce, ke kterému jednotlivé částice řízeně konvergují
Obr. 2).
Pro ilustraci jsou souřadnice polohy dané částice �𝑝𝑝� , 𝑞𝑞� , 𝑟𝑟� � nahrazeny konkrétními hodnotami
optimalizovaných vstupních veličin �𝐸𝐸� , 𝑐𝑐� , 𝜑𝜑� � Obr. 2 b). Poloha částice je definovaná jako 𝒙𝒙�� = �𝐸𝐸� , 𝑐𝑐� , 𝜑𝜑� �
a hodnota účelové funkce jako 𝑓𝑓�𝐸𝐸� , 𝑐𝑐� , 𝜑𝜑� �. Obr. 2 c) doplňuje Obr. 2 a) a Obr. 2 b) a představuje probíhající
jsou predikce ve dvou po sobě jdoucích iteracích.
optimalizaci na praktické úloze, kde 𝒙𝒙�� a 𝒙𝒙���
�

Obr. 2 Zobrazení částice hejna v různých prostorech.

3 OPTIMALIZACE PARAMETRŮ DLE LABORATORNÍ
ZKOUŠKY
Pro optimalizaci vstupních parametrů je použit model edometrické zkoušky. Vzorek pro laboratorní zkoušku byl
odebrán v oblasti stavby Královopolských tunelů z hloubky 16 – 16,5 metru. Zkoušenou zeminu je možné zařadit
jako neogenní brněnský jíl z období miocénu (klasifikace F7 – F8). Za účelem optimalizace vstupních parametrů
byla vytvořena aplikace, která má za úkol spojit optimalizační algoritmus PSO a software na bázi MKP Plaxis 2D
2016.

Popis modelu
Predikce průběhů edometrické zkoušky byly získávány z matematického modelu edometrické zkoušky jako
rotačně symetrické úlohy, v softwaru Plaxis 2D 2016. Výška modelu 19,137 mm vychází z výšky vzorku po
rekonsolidaci. Šířka modelu je zvolena díky typu řešené úlohy jako polovina průměru z laboratorní zkoušky tedy
50 mm.
Optimalizační aplikace má za cíl minimalizovat hodnotu účelové funkce. Pro řešený problém je účelová
funkce (4) definována jako suma prostých rozdílů měřené a predikované svislé deformace z matematického
modelu přes všechny zatěžovací stupně.
���

����
𝑓𝑓�𝒙𝒙� = ∑�����𝑢𝑢�,�
− 𝑢𝑢�,� � ,

(4)
���

����
je hodnota svislé deformace naměřená při edometrické zkoušce, 𝑢𝑢�,� je hodnota svislé deformace
kde 𝑢𝑢�,�
získaná z matematického modelu, i je zatěžovací krok.

Citlivostní analýza
Pro výběr parametrů vhodných k optimalizaci byla provedena citlivostní analýza v programu Plaxis 2D 2016 Obr.
3 a) a Obr. 3 b). Ta slouží k vyčíslení relativní citlivosti vstupních parametrů na výstup numerického výpočtu, zde
konkrétně na svislou deformaci uzlu na povrchu modelu edometrické zkoušky. Zde se dle předpokladu ukázaly
���
���
�
pro Mohr-Coulomb (MC) model a 𝐸𝐸�� , 𝐸𝐸��� a 𝑚𝑚 pro Hardening soil (HS) model.
jako nejcitlivější parametry 𝐸𝐸���
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Obr. 3 Citlivostní analýza.

Optimalizace
Výchozí materiálové parametry pro optimalizaci jsou uvedeny v Tab. 2 a Tab. 3 [9]. U HS modelu jsou počáteční
���
���
���
���
���
hodnoty 𝐸𝐸�� a 𝐸𝐸��� uvažovány jako 𝐸𝐸�� = 𝐸𝐸��� = 𝐸𝐸�� /3. V relaci s citlivostní analýzou byly optimalizovány
���
���
�
pouze parametry 𝐸𝐸��� u MC modelu a 𝐸𝐸�� , 𝐸𝐸��� a 𝑚𝑚 u HS modelu.
Tab. 2 Počáteční parametry MC modelu.
�
[kPa]
𝐸𝐸���

počáteční hodnoty
parametru

𝑐𝑐𝑐 [kPa]

9350

𝜑𝜑𝜑 [°]

6

24

Tab. 3 Počáteční parametry HS modelu.

počáteční hodnoty
parametru

���

𝐸𝐸�� [kPa]
36170

𝑐𝑐𝑐 [kPa]
6

𝜑𝜑𝜑 [°]
24

𝑚𝑚 [-]
0.5

Při prvotních analýzách s počtem částic 10 bylo pozorováno ustálení hodnoty účelové funkce již při 20
iteracích. Dále byla tedy analyzována kombinace 5 částic a 50 iterací, kde se tento trend opět projevil. Bylo tedy
přistoupeno k využití pouze pěti částic v hejnu a konečnému počtu 20 iterací s ohledem na časovou náročnost běhu
optimalizačního algoritmu.
Vytvořený algoritmus provede v prvním kroku vygenerování náhodných hodnot zvolených optimalizovaných
parametrů pro všechny částice vyjma první, která má parametry totožné s počátečními. Dále již pokračuje
optimalizace dle algoritmů popsaných v kap. 2.
Na Obr. 4 a) a Obr. 4 b) jsou uvedeny průběhy edometrických zkoušek pro MC a HS model na základě
optimalizovaných vstupních parametrů materiálového modelu a v Tab. 4 jsou uvedeny optimalizované hodnoty
vstupních parametrů pro HS model dle edometrické zkoušky. Je možné pozorovat, že MC model nedokáže
vystihnout nelineární chování zemin. V případě HS modelu, kde je zahrnuto zpevňování, je možné pozorovat jeho
významně lepší predikci reálného chování zemin.
Tab. 4 Výsledky optimalizace parametrů HS modelu.

optimalizované
hodnoty parametru

���

𝐸𝐸�� [kPa]
29332

���

𝐸𝐸��� [kPa]
8754

𝑚𝑚 [-]
0.5

𝑓𝑓��∗ �
�mm�
1,436
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Obr. 4 Výsledky optimalizace – průběh laboratorní edometrické zkoušky, predikovaný s výchozími parametry
a s optimalizovanými parametry.

4 ZÁVĚR
Prezentované výsledky potvrzují, že propojení metaheuristické optimalizační techniky s MKP řešičem je možným
a efektivním způsobem získání vstupních parametrů pro materiálové modely. Obdobně je možné použít
automatizované dohledání parametrů pokročilých materiálových modelů pro strukturní prvky v geotechnickém
inženýrství. Stále je však nutno hodnotit získané výsledky kriticky. Výzkum v této oblasti stále probíhá, zejména
se zaměřujeme na opakovatelnost získaných výsledků a dále na využití dalších optimalizačních metod a principů
pro zkvalitnění výsledných parametrů.
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Abstrakt
Používanie penobetónu v konštrukciách dopravných stavieb nemá na Slovensku zatiaľ veľké uplatnenie, čo je
spôsobené nedostatkom informácií o vlastnostiach tohto materiálu. Prezentovaný príspevok sa zaoberá stanovením
deformačných charakteristík penobetónu, ktoré boli testované v in-situ podmienkach na Žilinskej univerzite.
Požiadavka od výrobcu zariadení na prípravu penobetónu a projektantov dala podnet na zriadenie pokusného poľa,
na ktorom by mohol byť penobetón testovaný. Venovali sme sa predovšetkým terénnemu testovaniu penobetónu.
Pre overenie deformačnej odolnosti materiálu sme používali statickú zaťažovaciu skúšku.
Kľúčové slová
Penobetón, deformačné charakteristiky, zaťažovacie skúšky, dopravné stavby
Abstract
Utilization of foam concrete in the transport structures has not yet a large application in the Slovak Republic, what
is caused by a lack of knowledge about the properties of this material. The presented paper deals with the
determination of the various deformation characteristics of foam concrete, which were tested under in-situ
conditions at the University of Zilina. The request from the maker of the machines for foam concrete and designer
was the impulse for setting up an experimental area where foam concrete could be tested. We mainly did the field
test of foam concrete. To evaluate the deformation resistance of the material, we used a static stress test.
Key words
Foam concrete, deformation characteristics, load tests, transport structures

1 ÚVOD
Betóny sú druhy materiálov, ktoré majú v stavebníctve jedno z najširších uplatnení. Používajú sa v kombinácii
s výstužou ako vodorovné, zvislé konštrukcie, výplňové konštrukcie atď. Pre každý typ použitia je vhodný betón
s rozdielnou objemovou hmotnosťou a s rôznymi pevnostnými parametrami. Pokiaľ sa betón používa ako
výplňový materiál, je vhodné, aby mal nízku hmotnosť a neprinášal do konštrukcie zbytočné prídavné zaťaženie.
Tieto požiadavky by mohol splniť ľahký betón. Tvorba ľahkého betónu (penobetónu) je proces, pri ktorom sa do
cementového mlieka vmiešava technická pena vyrobená zmiešaním penotvornej prísady, vody a vzduchu.
Technická pena s presne stanovenými vlastnosťami sa vyrába v generátore a do cementového mlieka sa vmiešava
v bubne automixu. Pre dosiahnutie požadovaných pevnostných charakteristík penobetónu je dôležité
nadávkovanie presného množstva technickej peny. Pre skúšanie ľahkých betónov používaných pri praktických
aplikáciách autorovi tohto textu nie je známa žiadna komplexná metodika, ktorá by určovala konkrétne parametre
materiálu a ktoré by boli merané priamo na stavenisku alebo v laboratórnych podmienkach. Pokročilá technológia
umožňuje vyrábať penobetón, ktorý pri zachovaní nízkej objemovej hmotnosti dosahuje očakávané pevnostné
charakteristiky. Zámer použiť penobetón namiesto zhutnenej štrkodrviny s cieľom zlepšiť vlastností podložia
priniesol myšlienku, že by sa mohol dať tento materiál testovať podobnými terénnymi metódami ako sa testujú
zeminy [1], [3].
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2 METODIKA SPRACOVANIA EXPERIMENTU
Na úvod bolo načrtnuté, že testovanie vlastností v in-situ podmienkach prebiehalo v areáli Žilinskej univerzity.
Pokusné pole bolo vyčlenené vedecko-výskumnými pracovníkmi pre účely merania pretvárnych charakteristík,
kde sa bežne tieto vlastnosti testujú. Pokusná plocha mala pôdorysne obdĺžnikový rozmer 4 x 6 m a nachádza sa
pri laboratóriách Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity. Cieľom meraní bolo stanoviť pretvárane vlastnosti
penobetónu v modifikácii FC 500IF s objemovou hmotnosťou 500 kg/m3 v suchom stave (ďalej len FC 500IF).
Za týmto účelom sa merali deformačné krivky od zaťažovaného miesta na povrchu penobetónovej dosky, aby sa
dali vypočítať:
- modul pružnosti E,
- deformačný modul Edef,1,
- deformačný modul Edef,2,
- pomer medzi Edef,1/Edef,2,
- deformačný modul E01,
- deformačný modul E02,
- pomer medzi E01/E02.
Pre testovanie bola zvolená konštrukcia pokusného poľa, pri ktorej je predpoklad, že sa bude používať aj
pri praktických aplikáciách v podkladových vrstvách spevných plôch. Pôdorysne bolo pokusné pole rozdelené na
4 časti:
- viac únosné podložie – nevystužené,
- viac únosné podložie – vystužené,
- menej únosné podložie – vystužené,
- menej únosné podložie – nevystužené.
Podklad celej konštrukcie pokusného poľa tvorila jemnozrnná ílovitá zemina triedy F6-CI, čo je íl so strednou
plasticitou. Na íl sa rozprestrela vrstva štrkodrviny frakcie 0–32 mm, kde pomocou optimalizácie hrúbky vrstvy,
sme docielili viac a menej únosné podložie, ktoré tvorilo vyrovnaný podklad pod jednotlivé vrstvy FC 500IF.
Prvá vrstva FC 500IF mala hrúbka 120 mm a bola z časti vystužená ako je zrejmé z Obr. 1. Pre vystuženie sme
použili sieť na báze čadiča, ktoré má výrazne nižší modul pružnosti v porovnaní s oceľou, ale jeho výraznou
prednosťou je, že nepodlieha korózii.
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Obr. 1: Pôdorysné usporiadanie pokusného poľa a schémetický rez konštrukcie poľa.
Štrkodrvina bola rozprestretá a zhutnená pomocou vibračnej dosky hmotnosti 120 kg. Po zhutnení podkladu boli
vykonané zaťažovacie skúšky doskou v miestach, ako je znázornené na Obr. 1. Po testovaní zaťažovacími
skúškami sa na štrkodrvinu rozložila geotextília, aby sa zabránilo prenikaniu čerstvej penobetónovej zmesi
do štrkodrviny. Ako je na pôdoryse viditeľné, vo vnútornej časti je umiestnená výstuž. Bola použitá sieť na báze
čadiča s priemerom prúta 2,2 mm a veľkosťou oka siete 100 x 100 mm. Následne sa vyliala zmes FC 500IF
a po 28 dňoch tuhnutia a tvrdnutia prvej vrstvy boli zopakované zaťažovacie skúšky v tých istých miestach, ako
v prípade testovania na štrkodrvine. Po otestovaní prvej vrstvy FC 500IF bola vyliata druhá vrstva hrúbky 100 mm,
ktorá opäť tuhla a tvrdla 28 dní a po uplynutí tejto doby boli zopakované zaťažovacie skúšky zase v rovnakých
miestach [4], [7].

3 ZAŤAŽOVACIE SKÚŠKY – STATICKÁ ZAŤAŽOVACIA
SKÚŠKA
Skutočnosť, že pri navrhovaní spevnených plôch sa uvažuje s modulom pružnosti a kontrola realizovaných
stavebných prác je nastavená na modul deformácie, boli testované predovšetkým tieto charakteristiky pomocou
statickej zaťažovacej skúšky. Z výsledkov meraní sú v článku prezentované hodnoty deformačných charakteristík
predovšetkým zo statickej zaťažovacej skúšky.
Pretvárne charakteristiky spolu so šmykovými parametrami patria k najdôležitejším parametrom podložia
a konštrukčných materiálov, ktoré sa v stavebníctve používajú. Zisťujú sa zaťažovacou skúškou, pri ktorej sa daný
materiál zaťažuje stupňovito so zväčšujúcim sa zaťažením prenášaným do podložia zvyčajne kruhovou doskou.
Na každom zaťažovacom stupni sa meria deformácia podložia (zatlačenie dosky). Z grafu závislosti medzi
ustáleným zatlačením dosky a pôsobiacim zaťažením sa vypočíta modul deformácie Edef. Zemina v podloží,
štrkodrvina a ani penobetón nie sú dokonale pružné látky. Po každom zaťažovacom cykle dochádza k celkovému
zatlačeniu a k deformácii povrchu. Po odľahčení časť zatlačenia je v oblasti pružnej deformácie ye a časť zatlačenia
ostáva v plastickej – nevratnej oblasti yp. Pri postupnom opakovaní zaťažovacích cyklov sa zmenšuje plastická
zóna a testovaný materiál nadobúda charakter pružnej hmoty [5], [6].
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Obr. 2 Princíp výpočtu modulov pružnosti a deformácie [2].
Výpočet pre modul pružnosti:

E=

π
2

(

)

⋅ 1− μ 2 ⋅

Vzťah pre výpočet modulu deformácie:

Edef =
E – modul pružnosti
Edef – modul deformácie
µ - poissonovo číslo
a – polomer kruhovej zaťažovanej plochy
p – merné zaťaženie na povrchu podložia
ye,1 – pružná deformácia na povrchu podložia
p – celková deformácia povrchu podložia
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4 VYHODNOTENIE NAMERANÝCH VÝSLEDKOV
Statické zaťažovacie skúšky boli vykonávané pomocou zostavy SZS v zmysle požadovanej normy pre testovanie
podložia a konštrukcií dopravných stavieb. Kruhová doska mala priemer d = 0,3 m a plochu A = 0,0707 m2.
Poissonovo číslo bolo stanovené laboratórne na hodnotu µ = 0,25. Prvá vrstva FC 500IF bola zaťažovaná
kontaktným napätím pod doskou na hodnotu 300 kPa, na druhej vrstve FC 500IF malo hodnotu kontaktné napätie
600 kPa. Táto hodnota predstavovala parameter návrhovej nápravy s hmotnosťou 10 t, kde je kontaktné napätie
0,6 MPa. Docielili sme tým ucelenejší prehľad priebehu sledovaných veličín. Vyhodnotenie skúšok bolo vykonané
podľa noriem STN 73 6133 a STN 73 6190, vzťahy pre výpočet jednotlivých veličín sú uvedené v [5], [6].
Deformačný modul sa v praxi kontroluje a overuje častejšie ako modul pružnosti, z tohto dôvodu pre prehľadnosť
uvádzame iba porovnania výsledkov deformačných modulov z druhej vetvy zaťažovacej krivky, čiže Edef2.

170

3. Konstrukce, stavební mechanika a geotechnika

JUNIORSTAV 2019
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Obr. 3: Deformačný modul z druhej zaťažovacej vetvy Edef2 pre podložie.
Zo skúšok, ktoré boli vykonané na podloží môžeme vidieť, že deformačná odolnosť štrkodrviny je homogénna.
Priemerná hodnota deformačného modulu Edef2 je 29,50 MPa v prípade simulácie únosnejšieho podložia
a v prípade menej únosného podložia hodnota deformačného modulu Edef2 dosahovala úroveň 16,17 MPa.
Výsledky skúšok sú znázornené na Obr. 3.
Skúšky vykonané na 1. vrstve vystuženého FC 500IF preukázali rozdiely medzi menej únosným a viac únosným
podložím a taktiež bol rozdiel v deformačnej odolnosti medzi vystuženou a nevystuženou časťou FC 500IF.
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Obr. 4: Deformačný modul z druhej zaťažovacej vetvy Edef2 pre 1. vrstvu penobetónu FC 500IF.
Obr. 4 interpretuje výsledky skúšok vykonaných na 1. vrstve penobetónu, z grafu je viditeľné, že sprava je
menej únosné podložie, nevystužená časť penobetónu, kde bolo Edef2 priemerné 41,5 MPa. Ďalej pokračovalo
podložie menej únosné a vystužená časť, kde priemerná hodnota Edef2 bola 51 MPa, vystužená časť a únosnejšie
podložie malo priemernú hodnotu Edef2 rovnú 69,25 MPa. Hodnota Edef2 v nevystuženej časti únosnejšieho
podložia bola 69,5 MPa. Hodnota na pozícii 4-4 je neúmerne vyššia ako ostatné, čo môže byť spôsobené
zaťažovaním, porušením penobetónovej dosky a polohou skúšaného miesta.
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Obr. 5: Deformačný modul z druhej zaťažovacej vetvy Edef2 pre 2. vrstvu penobetónu FC 500IF.
Obr. 5 zobrazuje hodnoty deformačného modulu meraného na druhej vrstve FC 500IF. Sprava na nevystuženej
časti a s menšou únosnosťou podložia dosahovala hodnota deformačného modulu v priemere 80 MPa.
Vo vystuženom poli na menej únosnom podloží sme namerali hodnotu 89,5 MPa, vystužené pole na únosnejšom
podloží malo deformačný modul na úrovni 141,25 MPa a posledná nevystužená časť na únosnejšom podloží mala
hodnotu Edef2= 119,0 MPa. Na obrázkoch 3 a 4 je značný rozdiel medzi skúškami vykonanými v strednej časti
dosky a skúškami, ktoré boli vykonané po „okrajoch“ dosky. Uvedené rozdiely sú rádovo v 20 až 30 MPa čo je
spôsobené tým, že testovaná plocha dosky bola malých plošných rozmerov.

Obr. 6 Pracovné diagramy statických zaťažovacích skúšok.
Obr. 6 interpretuje pracovné diagramy statických zaťažovacích skúšok na prvej a druhej vrstve penobetónu FC
500IF. Deformačné moduly boli počítané z druhej vetvy zaťažovacej skúšky medzi 100 a 200 kPa.

5 ZÁVER
Z prezentovaných výstupov experimentu vidieť prínos penobetónu v značnom zlepšení deformačnej odolnosti
podkladovej konštrukcie penobetónu, čo rezultuje v menších nárokoch na prípravu podložia pod podkladové
vrstvy. To umožňuje redukovať objem zemných prác a zároveň zrýchľuje výstavbu diela.
Penobetón môžeme považovať za progresívny materiál, ktorý bude častejšie využívaný pri zhotovovaní
podkladových vrstiev pozemných objektov (napr. občianska výstavba, výstavba priemyselných objektov...) alebo
bude navrhovaný ako konštrukčná vrstva, prípadne výplňový materiál pri budovaní inžinierskych stavieb. Pre plné
využívanie penobetónu pri zhotovení dopravných stavieb je však potrebné, aby bol tento materiál zakotvený
v technickej legislatíve.
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Abstract
The contribution is focused on investigation of strains in a rock specimen during uniaxial compression test. Three
components of strain occur in cylindrical shape specimen: axial, radial and volumetric. Determination of the strains
is possible by using of local sensors. Strain gauges glued on specimen surface were used in this study. Axial and
radial components of strain were measured directly and volumetric strain was calculated. Two types of rock were
tested, syenite and sandstone, to illustrate variability of strain behaviour of rocks. Strain measurement is necessary
for determination of Young’s modulus and Poisson’s ratio. Moreover, early states of failure can be identified by
volumetric strain which is considerably sensitive in this case.
Key words
Rock mechanics, uniaxial compression test, strains, strain gauge

1 INTRODUCTION
Strain measurement can significantly widespread knowledge obtained from a uniaxial compression test of rock
and can contribute to description of deformation characteristic of tested rock. Data from strain measurement are
necessary in order to determinate Young’s modulus and Poisson’s ratio as widely used parameters in
geomechanical engineering calculations. Phases of specimen’s failure can also be identified according individual
components of strains.
Experiments in presented contribution were focused on practical aspects of strain measuring during uniaxial
compression tests of rocks in laboratory. Significance of strain components was evaluated and illustration on
original laboratory data is enclosed in the paper. The experiments were carried out on two types of rock in order
to study variability of rock strain behaviour. Consequences on methodology of Young’s modulus and Poisson’s
ratio determination based on obtained results are discussed in corresponding section of the paper.

2 DESCRIPTION OF THE PRESENT STATE
Uniaxial compressive strength (UCS) is one of the most common parameters for rock characterisation in rock
mechanics. Hence, the testing of this property is well accommodated in rock mechanics laboratories. Cylindrical
shape of specimens is typical for UCS testing and mentioned shape is also required by worldwide accepted
American standards (ASTM) [1] and Suggested methods of International Society for Rock Mechanics (ISRM) [2].
Three types of strains can be distinguished: axial, radial (referred as circumferential or lateral also) and volumetric.
Axial and radial components of strain can be measured directly, while volumetric strain usually have to be
calculated afterwards according formula (1) [2].
𝜀𝜀��� = 𝜀𝜀�� + 2𝜀𝜀���

(1)

Every kind of measurement for strains determination should be carried out with local sensors, because other
indirect methods are less accurate and can distort results. In practice, two approaches of strain measurement are
common according type of sensors: removable or permanently glued Fig. 2. The former one usually uses linear
variable differential transformer (LVDT) sensors based on mechanical movement sensing by induced voltage
changes in magnetic field, while the second approach uses strain gauge sensors based on measurement of electrical
resistance changes caused by changed length and cross-section of conductor in the sensor. Regardless of
technology, two sensors are usually used for axial strain measurement and averaging of readings is performed in
order to eliminate potential error caused by bending of a specimen during test. Radial strains can be measured by
chain sensors Fig. 2 or by single point measurement of diameter change at one or more points by LVDT sensors.
174

3. Konstrukce, stavební mechanika a geotechnika

JUNIORSTAV 2019

In case of strain gauges, one or more sensors are placed perpendicular to longitudinal axis to measure radial
component of strain Fig. 2.
Advantage of strain gauges is low cost in compare to LVDT sensors. On the other hand, strain gauges are not
reusable and installation takes longer time, then in case of LVDTs. Significant advantage of LVDTs is their
robustness and low distortion of measurement by specimen cracking.

Fig. 2 Examples of strain measurement sensors: Left – LVDTs; Right – strain gauges. A – axial
LVDT; B – circumferential chain LVDT; C – axial strain gauge; D – radial strain gauge.

Fig. 1 Behaviour of strain components: blue – axial strain; red – radial
strain; green – volumetric strain (modified from [3], [4]).
Example of typical strain behaviour of rock during UCS test is illustrated in Fig. 1. Axial strain (blue line)
shows the lowest sensitivity and the failure can be identified in relatively short advance only. Radial strain (red
line) shows more nonlinear trend than axial one, thus, recognition of approaching failure is earlier. In calculation
of volumetric strain (green line) has radial strain more weight according formula (1). Hence, the sensitivity of
failure recognition is the highest in this case. Comprehensive study on granites has been carried out, where
volumetric strain was investigated in detail and stages of failure were described [4]. In Fig. 1 are the failure stages
highlighted: 0-A – pre-existing crack or pore closure in the beginning of loading, which occurs in specific rock
types only; A-B – elastic region with linear trend of strains; B – new crack initiation; B-C – stable crack growth;
C – minimum volume of the specimen; C-D – unstable crack growth; D – failure at reaching the UCS [3], [4].
Assumptions about crack initiation and propagation influence were validated by further study where acoustic
emission was employed [5]. Detailed study of the strain components can be utilized in extensive description of
deformability and failure process of various rock types [6]. Changes in trends of strains can be used also for
description of rock sensitivity to water content as, for example, in [7].
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3 METHODOLOGY
Uniaxial compression tests have been carried out on rock specimens equipped with strain gauges. The cylindrical
shaped specimens had diameter of 54 mm (NX) and length to diameter ratio of 2,0. The tests were carried out on
two specimens: one of syenite with load control at rate 0,5 MPa/s and one of sandstone with axial deformation
control at rate 1,0 μm/s. Different rock types and test control were employed in order to study variability of possible
results.
Strain gauges glued on specimen surface with epoxy resin were used for measurement of strains in this study.
Two of the sensors were placed parallel with axis of the specimen and direction of loading in the middle of
specimen height to measure axial strain. Readings from the pair of the sensors were averaged and in further
analysis were used only this results. Radial strain was measured by one sensor placed perpendicular to loading
direction, similar as in Fig. 2 – Right. Period of data acquisition during the tests was 0,5 second.
Obtained data were processed after the tests and volume strain was calculated according formula (1). Further,
Young’s modulus and Poisson’s ratio were calculated for intervals of each 5 MPa of axial load according formulas
(2) and (3) [1] in order to evaluate relevance of the parameters determination methodology choice.
𝐸𝐸 𝐸

𝑣𝑣 𝑣

𝜎𝜎��� − 𝜎𝜎���
∆𝜎𝜎
=
∆𝜀𝜀�� 𝜀𝜀��,��� − 𝜀𝜀��,���

𝐸𝐸
𝐸𝐸
=
𝜎𝜎��� − 𝜎𝜎���
∆𝜎𝜎
𝜀𝜀���,��� − 𝜀𝜀���,���
∆𝜀𝜀���

(2)

(3)

where E – Young’s modulus; ν – Poisson’s ratio; σ – axial stress; ε – strain with index ax – axial, rad – radial;
indexes min, max – limit values of each calculated interval.

4 RESULTS
Stress-strain diagrams for the tested syenite and sandstone are plotted in Fig. 3 as output of laboratory experiments.
Three components of the strain are plotted separately: axial, radial and volumetric strain. Axial strain in both cases
indicated approaching the UCS of the specimen by softening decreasing of Young’s modulus – see Tab. 2
relatively late. Axial strain of the syenite was approximately linear up to ca 80 MPa of axial stress. Vice versa, the
sandstone performed increasing of axial stiffness and only short linear trend occurred between 10 and 25 MPa of
axial stress. Radial strain performed nonlinear behaviour with permanently decreasing of slope in both cases.
Volumetric strain, as linear combination of previously described strain components according formula (1),
appeared as curved increasing until point with the lowest absolute volume of the specimen, and then continuously
proceed into the specimen total volume increasing. The described trend of the volume strain is more considerable
in case of sandstone. Sudden change in trend of radial and volumetric strain close to specimen failure was caused
by crack which harmed the sensor similar to case showed in Fig. 2 – D.
UCS values of the specimens determined by laboratory tests are listed in Tab. 1. Axial stress and its percentage
of UCS at level of minimal absolute volume of the specimen during test is listed in Tab. 1 also. Young’s modulus
and Poisson’s ratio values calculated for intervals of 5 MPa of axial stress are listed in Tab. 2. The Young’s
modulus has the same trend as axial strain line (blue lines) in Fig. 3, because it is tangent of the line. Values of
Poisson’s ratio showed steady increasing trend in both cases.
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Fig. 3 Stress-strain diagrams with components of the strains: Left – syenite; Right – sandstone; blue line –
axial strain; red line – radial strain; green line – volumetric strain.
Tab. 1 Comparison of uniaxial compressive strength and stress at minimal volume of the sample.
Specimen

UCS
[MPa]

σvol min - axial stress at minimal absolute volume
[MPa]

Syenite
Sandstone

99,3
64,1

78,7
36,1

σvol min/UCS
[%]
79
56

Tab. 2 Values of E – Young’s modulus and ν – Poisson’s ratio calculated for certain intervals of axial stress
stated in the 1st row of the table (* values for sandstone).
Interval of axial
stress [MPa]
E syenite
[GPa]
ν syenite
E sandstone
[GPa]
ν sandstone

5-10

10-15

15-20

60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95 95-99
20-25* 25-30* 30-35* 35-40* 45-50* 50-55* 55-60* 60-64*

37.6
0.16

39.2
0.18

41.3
0.20

40.7
0.37

39.6
0.42

38.2
0.47

40.0
0.49

34.5
0.58

29.1
0.63

20.2
0.63

5,9
-

6.6
0.09

8.4
0.12

8.0
0.19

8.5
0.28

9.9
0.34

10.6
0.44

11.0
0.55

11.7
0.88

11.1
1.18

10,4
-

7,7
-

5 DISCUSSION
Employment of strain gauges to measure strains during UCS tests can be considered as sufficient and inexpensive
solution for certain testing procedures. From practical point of view should be noted, that installation of this type
of sensors requires longer time because of each sensor fixation separately and epoxy resin hardening. Hence, total
time of specimen preparation before testing is several hours, which is significantly longer than employment of
LVDT sensors. According author’s experience from Rock Mechanics Laboratory at Graz University of
Technology, installation of LVDTs requires several minutes only. Disadvantage of strain gauges is also potential
damage by cracking of the specimen before reaching UCS, as was demonstrated on the carried out experiments.
Trends of strain behaviour of the tested rocks are in compliance with previous published studies [3], [4].
Considerable variability of obtained results was also noted Fig. 3, Tab. 1. Explanation can be found in dissimilar
nature of the tested rocks – relatively high strength crystalline igneous syenite and relatively soft sandstone as
porous clastic sediment. Load rate applied during the test can also influence the strain response. Load control
applied on the syenite was characterized by steeper ramp of stress increasing than deformation control applied on
the sandstone. Longer exposition of the specimen to high level of stress close to UCS allows to develop more
cracks, thus the value of UCS can be decreased and strain behaviour can be also influenced [3], [5].
Calculated Young’s modulus is dependent on considered interval of axial load, as is shown in Tab. 2.
Uncertainty in methodology of deformation characteristics of rock determination proceed constantly. ISRM
methods suggest three approaches for calculation of Young’s modulus [2]. Comparison of the approaches was
carried out and variation of obtained results was discussed e.g. by [8]. European standard, established also in The
Czech Republic, requires determination of the modulus from unloading-reloading loop at certain level of UCS of
the tested rock [9]. The last mentioned approach should overcome problem of nonlinearity of the axial strain,
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which was also recognized on the sandstone in this study Fig. 3, Tab. 2. Correct determination of Poisson’s ratio
is also problematic. On the data in Tab. 2 can be noticed variability along whole range of loading, because the
parameter is dependent on the radial strain, which performed nonlinear trend Fig. 3. After reaching of stress at the
minimal absolute volume of the specimen Tab. 1, Poisson’s ratio was calculated even higher than 0,5. When cracks
propagate through the specimen, total volume can expand even with increasing of the axial stress [3]. The strain
measurement considers whole system including the cracks, thus the conditions are out of continuum elasticity
theory limits, what is explanation of inappropriate results of Poisson’s ratio.

6 CONCLUSION
UCS tests of rocks with strain measurement were carried out and described in this study. Practical experience and
evaluation of advantages and limits of strain gauge sensors have been acquired. Obtained results of the strain
components are in accordance with previous studies. Expected variability of the strain behaviour due to material
and loading conditions changes was found. Influence of the mentioned aspects is not possible to evaluate, because
of insufficient amount of the data. Hence, further experiments should be carried out. Progress of failure process
was recognized on volumetric strain data in notable advance before approaching UCS of the specimens. Crack
development before failure at UCS has significant influence on Young’s modulus and Poisson’s ratio
determination. Thus, the research should be widespread in terms of appropriate methodology selection for the
mentioned parameters determination.
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Abstrakt
V článku je představena upravená konfigurace zkoušky podélného smyku kompozitních prutů vycházející z normy
ASTM D 4475. Cílem experimentálního programu je ověření možnosti použití zkoušky tříbodovým ohybem
k hodnocení kvality pryskyřice a kontaktu pryskyřice/vlákno. Studie se zaměřuje na stanovení vlivu vzdálenosti
podpor zkušebního zařízení na vypočtenou pevnost v podélném smyku. Charakteristiky pryskyřice jsou ve velké
míře ovlivněny působením alkalického prostředí. Odolnost pryskyřice a kontaktu pryskyřice/vlákno vystavené
těmto vlivům byla pomocí řešené zkoušky rovněž určena. Na obou testovaných typech kompozitní výztuže byl
vypozorován vliv alkalického prostředí na interlaminární smykovou pevnost FRP prutů.
Klíčová slova
FRP, smyk, interlaminární, podélný, degradace
Abstract
The article presents the modified configuration of the longitudinal shear test of composite bars based on ASTM D
4475. The aim of the experimental program is to verify the possibility of using a three-point bending test to evaluate
the resin quality and resin/fibre interface. The study focuses on influence of distance between support on calculated
interlaminar shear strength. The properties of the resin are influenced by the alkaline environment. Resistance of
the resin and resin/fibre interface exposed to this environment was determined by the test. An influence of the
alkaline environment on interlaminar shear strength of FRP members was observed on both types of tested FRP
bars.
Key words
FRP, shear, interlaminar, longitudinal, degradation

1 ÚVOD
Matrice kompozitních prutů hraje důležitou roli při ochraně nosných vláken před okolním agresivním prostředím,
a především pomáhá přenášet napětí mezi jednotlivými vlákny. Kvalita matrice však může být v průběhu životnosti
konstrukce výrazně ovlivněna působením alkalického prostředí. Kromě zkoušky příčným smykem (střihem) je
možné určit charakteristiky matrice, a především kontaktu matrice/vlákno pomocí zkoušky interlaminárního
(podélného) smyku. Podstatou této zkoušky je vyvození takového stavu napětí, při kterém v prutovém vzorku
dojde k usmyknutí jednotlivých vrstev (vytvoření podélné trhliny rovnoběžné se směrem vláken – tj. kolmo na
směr zatěžování). Konfigurace zatěžovací zkoušky a její provedení je uvedeno v normě ASTM D 4475 [1], kdy je
tato zkouška provedena jako tříbodový ohyb s velmi krátkým rozponem vzorku mezi podporami (v rozmezí 3-6
průměrů zkušebního vzorku). Výhodou zkoušky interlaminárního smyku je testování na velmi malých vzorcích,
nízká časová náročnost (předepsaná doba zkoušky se musí pohybovat mezi 20 až 200 sekundami) a také absence
dalších zařízení, která jsou používaná jednorázově (např. kotevní koncovky v případě tahovou zkoušek).
Důležitým faktorem potenciálně negativně ovlivňujícím dlouhodobé vlastnosti kompozitu je, kromě hladiny
a charakteru působícího zatížení, také alkalické prostředí betonu, vlhkost a teplota, které obecně snižují tahovou
pevnost FRP výztuží, např. [2] a [3].
V zahraničí byla zkouška interlaminárního smyku použita v omezeném rozsahu pro určení charakteristik
různých druhů matric [4] a také k určení vlivu degradace okolního prostředí na vlastnosti matrice [5]. V uvedených
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studiích je však zkouška interlaminárního smyku použita jen okrajově pro hodnocení kvality matrice. Ani jedna
z dostupných studií se nezabývá komplexním hodnocením vlivu změny parametrů zkoušky (např. vzdálenosti
podpor) na výslednou interlaminární smykovou pevnost. Norma ASTM D 4475 [1] pouze uvádí, že je podélná
smyková únosnost u většiny materiálů funkcí rozpětí podpor a měla by být tudíž uváděna.

2 EXPERIMENTÁLNÍ PROGRAM
Cílem experimentálního programu je určení podélné smykové pevnosti dvou typů GFRP výztuží. Testována byla
GFRP výztuž průměru 10 mm složená z E-CR vláken (hmotnostní podíl 80 %) a epoxidové matrice a také výztuž
s vinyl esterovou matricí, viz Tab. 1 a Tab. 2.
Pro určení vlivu zásaditého prostředí na degradaci byly některé vzorky uloženy po definovaný čas v alkalickém
roztoku, který byl připraven dle CSA S806-12 [6] ve složení 118,5 g Ca(OH)2, 0,9 g NaOH a 4,2 g KOH v 1 litru
deionizované vody. Roztok dle [6] simuluje prostředí betonu. Pro zvýšení rychlosti degradace byl roztok
temperován. Hodnoty pH se u všech sledovaných uložení vzorků pohybovaly v intervalu 12,66 - 12,97. Podrobněji
o experimentálním programu degradace GFRP výztuží alkalickým prostředím viz [3].
Vzdálenost podpor zkoušky byla zvolena s ohledem na požadovaný způsob porušení, tj. trhlinou rovnoběžnou
se směrem nosných vláken (kolmo na směr zatížení). Při zatěžování musí být vzorek zabezpečen proti pohybu ve
vodorovném směru, v podporách mu však musí být umožněno se volně pootáčet. K tomuto účelu jsou v ASTM D
4475 [1] podpory opatřeny válečky s drážkou, které jsou vyměnitelné a průměr jejich vnitřních zářezů se shoduje
s vnějším průměrem vzorku. Zkušební zařízení také musí umožňovat nastavení vzdálenosti podpor.
Tab. 1 Použité GFRP pruty.
Pruty

Vlákna

Matrice

Povrchová úprava

Degradace

GFRP.E.EP.10
GFRP.E.VE.10

E sklo
E sklo

epoxid
vinyl ester

opískování + nylonové vinutí
opískování + lněné vinutí

42 dní
650 dní

Obr. 1 K větě o vzájemnosti smykových napětí.
Tab. 2 Charakteristiky testované GFRP výztuže.
Pruty
GFRP.E.EP.10
GFRP.E.EP.10.d42.20
GFRP.E.EP.10.d42.40
GFRP.E.EP.10.d42.60
GFRP.E.VE.10
GFRP.E.VE.10.d650.20
GFRP.E.VE.10.d650.40
GFRP.E.VE.10.d650.60

Střední tahová pevnost
[MPa] ± sm. odchylka

Střední modul pružnosti
[GPa] ± sm. odchylka

Střední pevnost v příčném
smyku [MPa] ± sm. odchylka

1018,8 ± 5,2
1015,3 ± 9,3
1017,6 ± 13,6
987,5 ± 39,1
881,4 ± 8,6
662,1 ± 35,7
612,1 ± 31,8
590,4 ± 42,8

52,2 ± 0,3
52,5 ± 0,1
52,2 ± 0,7
52,5 ± 0,5
48,9 ± 2,2
49,7 ± 0,7
49,4 ± 0,5
50,3 ± 1,1

188,7 ± 7,3
241,0 ± 7,4
234,4 ± 12,1
223,9 ± 14,1
131,0 ± 3,2
122,0 ± 3,9
121,3 ± 6,4
118,6 ± 4,8

Podélnou smykovou pevnost Su lze vypočítat za předpokladu vzájemnosti smykových napětí, viz Obr. 1.
Smyková napětí působící ve vzájemně kolmých řezech kolmo k jejich průsečnici jsou stejně velká a orientována
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k průsečnici (τxy = τyx). Pro kruhový průřez dále platí, že maximální hodnota smykového napětí je na neutrální ose
a převyšuje průměrné napětí o jednu třetinu, Obr. 2. Dosazením velikosti posouvající síly do vztahu pro výpočet
smykového napětí na kruhovém průřezu vznikne vztah pro výpočet podélné smykové pevnosti uvedený v ASTM
D 4475 [1], kde P je působící síla a d je průměr prutu.
𝑆𝑆� � ���� �

4 𝑃𝑃�2
𝑃𝑃
≅ 0,849 �
3 𝜋𝜋 𝑑𝑑 �
𝑑𝑑
4

(1)

Obr. 2 Průběh posouvajících sil a smykového napětí na vzorku kruhového průřezu.
Konfigurace zkoušky uvedená v ASTM D 4475 [1] byla modifikována. Válečky byly nahrazeny zahnutou
tyčovou ocelí s vnitřním poloměrem ohybu shodným s poloměrem testované výztuže, viz Obr. 3. Tato úprava
snižuje náklady na pořízení zkušebního zařízení a také umožňuje testování vzorků s malou vzdáleností podpor.

Obr. 3 Konfigurace zkoušky (vlevo) a vytvoření podélné trhliny.

3 VÝSLEDKY
Podélná smyková únosnost byla určena na vzorcích bez degradace i na vzorcích vystavených působení
zásaditého roztoku v celkovém počtu 82 vzorků, viz Tab. 3. Pro urychlení degradace byl roztok zahříván na 20 °C,
40 °C a 60 °C. Pouze jeden ze vzorků se porušil nežádoucím způsobem (ohybem), tento vzorek je vyřazen
z vyhodnocení. Kromě vlivu zásaditého prostředí na smykovou únosnost byl stanoven vliv vzdálenosti podpor.
K tomuto účelu byly testovány sady o rozpětí podpor v celém doporučeném rozsahu, tedy 3d – 6d. Porušení vzorku
interlaminárním smykem je patrné z Obr. 3.
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Tab. 3 Pevnost v interlaminárním smyku.
Pruty
GFRP.E.EP.10

GFRP.E.EP.10.d42.20
(degradace po dobu 42
dní při 20 °C)

GFRP.E.EP.10.d42.40
(degradace po dobu 42
dní při 40 °C)

182

Vzdálenost
Pevnost v
podpor
interlaminárním smyku Su [MPa]
3d
66,12 ± 1,87
68,26
66,99
64,10
64,18
67,07
4d
63,22 ± 2,28
64,69
59,18
64,27
63,76
64,18
5d
60,46 ± 3,29
60,46
62,49
62,59
55,61
6d
54,94 ± 2,31
56,37
55,72
56,16
48,06
51,50
3d
64,69 ± 2,62
66,73
64,35
60,36
66,73
65,29
4d
62,55 ± 3,76
64,86
60,79
65,03
56,71
65,37
5d
57,68 ± 1,61
59,90
57,72
57,77
55,34
57,67
3d
67,87 ± 0,70
67,24
68,17
67,33
67,67
68,94
4d
66,83 ± 1,28
67,84
65,37
68,43
65,97
66,56
5d
60,57 ± 2,37
58,05
58,39
63,79
61,38
61,26

Způsob
porušení
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
O
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS

Úroveň
degradace

-

-2%

-1%

-5%

+3%

+6%

+1%
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GFRP.E.EP.10.d42.60
(degradace po dobu 42
dní při 60 °C)

3d

4d

5d

GFRP.E.VE.10

5d

GFRP.E.VE.10.d650.20
(degradace po dobu 650
dní při 20 °C)

5d

GFRP.E.VE.10.d650.40
(degradace po dobu 650
dní při 40 °C)

5d

GFRP.E.VE.10.d650.60
(degradace po dobu 650
dní při 60 °C)

5d

IS – interlaminární smyk, O – ohyb

64,86
64,10
66,56
64,27
68,17
63,84
59,68
64,27
59,94
57,48
52,87
60,09
56,21
59,71
60,09
53,62
54,64
54,64
52,51
50,91
48,97
48,83
42,66
58,09
59,25
58,04
57,36
48,34
47,03
49,67
46,40
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65,59 ± 1,74

61,04 ± 2,92

57,79 ± 3,20

54,01 ± 1,02

47,84 ± 3,58

48,96 ± 2,51

47,86 ± 1,45

IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS

-1%

-3%

-4%

-

- 11 %

-9%

- 11 %

Z Tab. 3 a Obr. 4 je patrný značný vliv vzdálenosti podpor na výsledné vypočítané napětí v podélném smyku.
Při zvyšování rozpětí podpor se zřejmě začíná projevovat také vliv normálového napětí od ohybového momentu.
Rozdíl v interlaminární smykové pevnosti mezi minimálním doporučeným rozpětím podpor (3d) a maximálním
doporučeným rozpětím (6d) je více než 20 %. Z Obr. 4 je také patrný vliv alkalického prostředí na kvalitu matrice,
resp. kontaktu matrice s vláknem. Již po krátkém časovém intervalu, po který byla výztuž s epoxidovou matricí
vystavena působení degradačnímu prostředí, nastal úbytek v interlaminárním smyku až o 4 %. Při teplotě
zásaditého roztoku 40 °C docházelo u všech testovaných sad k nárůstu pevnosti v interlaminárním smyku až o 6 %.
Při této teplotě se zřejmě matrice dále vytvrzuje. Tento závěr je však nutné dále podložit zkoumáním na
mikroskopické úrovni.

Obr. 4 Vliv zásaditého prostředí na interlaminární smykovou pevnost prutů GFRP.E.EP.10.
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Vzorky s vinyl esterovou matricí vykazují obdobné chování jako vzorky s epoxidovou matricí. Tyto vzorky
byly vystaveny degradačnímu prostředí po dobu 650 dní, což způsobilo úbytek interlaminární pevnosti až o 11 %.
Nejmenší úbytek pevnosti (9 %) byl zaznamenán u vzorků s teplotou roztoku 40 °C.

Obr. 5 Vliv zásaditého prostředí na interlaminární smykovou pevnost prutů GFRP.E.EP.10.

4 ZÁVĚR
Upravená konfigurace zkoušky umožňuje experimentálně stanovit interlaminární smykovou pevnost FRP výztuží.
K porušení v naprosté většině případů dochází požadovaným způsobem, tedy vytvořením smykové trhliny
rovnoběžné se směrem vláken. Z obdržených výsledků je patrný značný vliv rozpětí podpor na vypočítanou
interlaminární pevnost. Jelikož není velikost posouvající síly, a tudíž i smykového napětí závislá na vzdálenosti
podpor a nefiguruje ve vztahu pro výpočet interlaminární smykové pevnosti, mělo by být rozpětí podpor vždy
uvedeno při uvedení interlaminární smykové pevnosti výztuže. Testováním degradovaných výztuží bylo ověřeno,
že se kvalita matrice, resp. kontaktu matrice/vlákno projevuje snížením interlaminární smykové pevnosti. Tato
zkouška je tedy vhodná jako výstupní kontrola kvality matrice. Při vystavení vzorků alkalickému prostředí po
dobu 1000 hodin docházelo k poklesu interlaminární smykové pevnosti výztuží s epoxidovou matricí až o 4 %.
V případě vzorků s vinyl esterovou matricí při vystavení degradačnímu roztoku po dobu 650 dní došlo k redukci
interlaminární smykové pevnosti až o 11 %.
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Prezentované výsledky byly získány za finanční podpory projektu FAST-J-18-5224 „Zkouška interlaminárního
smyku FRP prutů pro rychlé a efektivní hodnocení kvality produktu a stanovení míry degradace“.
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VYHODNOTENIE DYNAMICKEJ ZAŤAŽOVACEJ
SKÚŠKY LÁVKY PRE PEŠÍCH
EVALUATION OF PEDESTRIAN BRIDGE DYNAMIC LOAD TEST
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*
1

Abstrakt
Článok načrtáva problematiku digitálneho spracovania signálov a využitie týchto poznatkov pri zaťažovacích
skúškach mostov. Uvedené sú základné pojmy z teórie signálov, princíp Fourierovej transformácie a digitálnych
filtrov. Poznatky a princípy sú aplikované pri dynamickej zaťažovacej skúške lávky pre peších. Cieľom tejto
zaťažovacej skúšky bolo stanovenie vlastných tvarov a frekvencií lávky. Zaznamenávané bolo zrýchlenie lávky
ako odozva na impulz v polovici a štvrtine rozpätia.
Klíčová slova
Dynamická zaťažovacia skúška, vlastné tvary, vlastné frekvencie, rýchla Fourierova transformácia, frekvenčné
filtre
Abstract
Paper shortly refers about digital signal processing and possibilities of using this technique by load testing of
bridges. Basic concepts of signal theory, principle of Fourier transformation and frequency filters are mentioned.
It is applied by dynamic load test of pedestrian bridge. The aim of dynamic load test was evaluation of natural
frequencies and mode shapes of the pedestrian bridge. Acceleration as a response on impulse in the middle and in
the quarter of span was measured.
Key words
Dynamic load test, mode shapes, natural frequency, fast Fourier transformation, frequency filter

1 ÚVOD
Dnešná technika umožňuje zaznamenávať veľké množstvo dát. Tieto dáta nesú informácie o svete okolo nás. Aby
sme z nich túto informáciu získali, je potreba ich spracovať.
Spracovaním a interpretáciou hodnôt získaných meraním sa zaoberá niekoľko disciplín. Zo štatistického
hľadiska sú to napríklad regresné modely - hľadanie funkcie popisujúcej závislosť v získaných hodnotách, analýza
časových radov – analyzovanie dát za predpokladu, že nezávislá premenná je čas, apod.
Asi najkomplexnejšou disciplínou je tzv. digitálne spracovanie signálov. Tento vedecký odbor sa zaoberá
jednak analýzou signálu, ale aj možnými úpravami a modifikáciami. Účelom modifikácií pritom nie je iba
interpretácia dát, ale aj úprava vlastností pre ich ďalšie použitie.
Nasledujúci článok v krátkosti priblíži základné pojmy a princípy, ktoré budú následne aplikované pri
vyhodnotení dynamickej zaťažovacej skúške lávky pre peších.

2 DIGITÁLNE SPRACOVANIE SIGNÁLOV
Signály
Signál je jav nesúci informáciu o stave závislej veličine vzhľadom k nezávislej. Nezávislá veličina býva
najčastejšie čas alebo priestor (vzdialenosť).
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Pokiaľ je nezávislá aj závislá veličina spojitá, hovoríme o spojitom signály. Diskrétny signál je signál ktorého
nezávislá aj závislá veličina sú diskrétne. Diskrétne signály zo spojitých vznikajú diskretizáciou nezávislej
premennej – vzorkovaním a závislej premennej – kvantovaním.
O správnosti vzorkovania pojednáva vzorkovacia teoréma: Presná rekonštrukcia spojitého, frekvenčne
obmedzeného signálu z jeho vzoriek je možná vtedy, pokiaľ je vzorkovacia frekvencia vyššia ako dvojnásobok
najvyššej harmonickej zložky vzorkovaného signálu. Dôsledkom nevhodného vzorkovania je tzv. aliasing – jav
pri ktorom sa vysoké frekvencia prítomné v pôvodnom signály javia vo vzorkovanom signály ako nízke. Okrem
zmeny frekvencie dochádza pri aliasingu aj k zmene fázy.

Fourierova transformácia
Každý signál (spojitý alebo diskrétny) môže byť vyjadrený v dvoch rôznych doménach – časovej a frekvenčnej.
Fourierova transformácia prevádza signál z časovej domény do frekvenčnej. Pokiaľ sa jedná o prevod signálu
diskrétneho a periodického, hovorí sa diskrétnej Fourierovej transformácii (DFT). Rýchla Forurierova
transformácia (FFT) je špeciálny, veľmi efektívny algoritmus výpočtu DFT.
Nech v časovej doméne je signál x[] tvorený N vzorkami. Výsledkom DFT sú dva signály dĺžky N/2+1 vzoriek.
Tieto signály sa nazývajú reálna Re X[] a imaginárna časť Im X[] signálu x[]. Reálna časť vyjadruje amplitúdy
kosínusových vĺn tvoriacich signál, imaginárna amplitúdy sínusových vĺn.
Kosínusy a sínusy popisujúce diskrétny signál majú frekvencie určené f= k/N, kde k=0..N/2 a N je počet
vzoriek signálu. Počet (frekvenčný krok) kosínusových a sínusových vĺn je teda závislý na dĺžke transformovaného
signálu – čím väčší počet vzoriek, tým väčší počet frekvencií a tým menší frekvenčný krok. Maximálna frekvencia
je rovná polovici vzorkovacej frekvencie (rešpektuje vzorkovaciu teorému). Zvyšovanie vzorkovacej frekvencie
vedie pri zachovaní rovnakého počtu vzoriek ku zmenšeniu frekvenčného kroku.
Reálna a imaginárna časť signálu môžu byť vyjadrené v tvare
���

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅�𝑘𝑘� � � ��𝑖𝑖� ������𝑘𝑘𝑖𝑖���

(1)

���

���

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼�𝑘𝑘� � � ��𝑖𝑖� ����� �𝑘𝑘𝑖𝑖���

(2)

���

Pretože vyjadrenie signálu vo frekvenčnej doméne pomocou reálnej a imaginárnej časti (rektangulárne
vyjdrenie) je pomere zložité na interpretáciu, býva signál vo frekvenčnej doméne často vyjadrený amplitúdou Mag
X[] a fázou Phase X[] (polárne vyjadrenie).
Vzťahy medzi rektangulárnym a polárnym vyjadrením:

Frekvenčné filtre

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀�𝑘𝑘� � �𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅�𝑘𝑘�� � 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑅𝑅�𝑘𝑘��
𝐼𝐼𝐼𝐼𝑅𝑅�𝑘𝑘�
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑘𝑘� � �����
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅�𝑘𝑘�

(3)
(4)

Vlastnosti signálov je možné upravovať rôznymi spôsobmi. Jedna z možností úpravy signálu vo frekvenčnej
oblasti sú frekvenčné filtre. Tie sa používajú pre ponechanie určitých frekvencií v signály, pri zablokovaní
ostatných. Existujú 4 základné typu filtrov – dolná priepust, horná priepust, pásmová priepust a pásmová zádrž.

Obr. 1 Frekvenčné filtre.
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Číslicové filtre je možné rozdeliť na filtre s konečnou impulznou odozvou (FIR) a filtre s nekonečnou
impulznou odozvou (IIR). Medzi IIR filtre patrí napr. Besselov, Butterworthov, Chebyshevov.

3 DYNAMICKÁ ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA
Cieľom merania bolo stanovenie hlavných vlastných tvarov a frekvencií lávky pre peších v Brne – Komárove a ich
porovnanie s teoretickými hodnotami vo výpočtovom modely.
Pri meraní bola sledovaná odozva konštrukcie na pohyb skupiny chodcov po mostovke. Zaznamenávaná bola
odozva na impulz vo vopred vybranom mieste a odozva na prechod a prebeh.
Na meranie bolo použitých 8 akcelerometrov (SEIKA Mikrosystemtechnik GmbH – akcelerometry B1)
umiestnených po dĺžke konštrukcie lávky.

Popis konštrukcie
Jedná sa o oblúkovú konštrukciu s dolnou mostovkou. Predpätá betónová mostovka je zavesená na oblúk pomocou
oceľových závesov. Závesy a oblúk sú pôdorysne umiestnené v pozdĺžnej ose lávky a rozdeľujú ju na dva pruhy
pre chodcov a cyklistov. Mostovka je tvorená chrbtovým nosníkom s vyloženými konzolami. Celková šírka
mostovky je 6,5 m. Šírka priechodzieho priestoru je 5 m (2 × 2,5). Dĺžka premostenia je 57,2 m, dĺžka nosnej
konštrukcie 60,4 m.

Obr. 2 Meraná konštrukcia.

Meranie
Dáta boli zaznamenávané so vzorkovacou frekvenciou 1200 Hz pri použití dolnopriepustného filtra (Bessel
100 Hz). Doba záznamu bola stanovená 120 s.
Rozmiestnenie akcelerometrov na lávke rešpektuje symetriu konštrukcie a polohu častí konštrukcie
s najväčšou výchylkou a zrýchlením. Pre ohybové tvary boli akcelerometry umiestnené na rebre mostovky
(v pozdĺžnej osi symetrie), v polovici medzi závesmi, kladené od polovice rozpätia smerom k opore. Pre torzné
vlastné tvary boli akcelerometry umiestnené na rebre mostovky a na oboch rímsach, v polovici a štvrtine rozpätia.
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Ohybové vlastné tvary boli vybudené impulzom v polovici a štvrtine rozpätia. Torzné vlastné boli vybudené
impulzom na návodnej strane mostovky v polovici a štvrtine rozpätia. Sledovaná bola odozva na prebeh a prechod
chodcov pri frekvencii cca. 2,5 Hz.

Obr. 3 Rozmiestnenie akcelerometrov pre torzné vlastné tvary –pozdĺžny a priečny rez.

Vyhodnotenie dát
Cieľom vyhodnotenia bolo stanovenie vlastných frekvencií a tvarov lávky. Dáta boli vyhodnotené za použitia
softwaru NextView4.
Pri spracovaní dát boli prevedené nasledujúce úpravy:
• Odstránenie šumu v dátach pomocou dolnopriepustného filtra s frekvenciou 20 Hz
• Redukcia nameraných dát v pomere 1:5 za účelom zníženia frekvenčného kroku
• Použitie FFT pre stanovenie spektra signálu
• Identifikácia dôležitých frekvencií
• Filtrácia pôvodného signálu pásmovým filtrom s frekvenciou niektorého z vlastných tvarov
• Stanovenie tvaru kmitu z filtrovaného signálu.
Filtrácia a redukcia signálu bola prevedená za účelom zmenšenia frekvenčného kroku pri FFT. NextView4
umožňuje maximálny počet frekvenčných čiar 8192 (213). To odpovedá dĺžke analyzovaného signálu s počtom
2x213=16 384. Frekvenčný krok pri vzorkovaní 1200Hz je v tom prípade 0,0732Hz.
Redukcia v pomere 1:5 znamená nahradenie 5 hodnôt signálu jednou. Tá môže byť stanovená ako priemerná,
maximálna, minimálna alebo RMS hodnota z daných 5 vzoriek (prípadne úplným vynechaním 4 vzoriek).
Redukcia v pomere 1:5 tak znamená 5-násobné zlepšenie frekvenčného kroku.
Aby sa pri redukcii dát obmedzil aliasing, boli dáta pred redukciou filtrované pomocou dolnopriepustného
filtra.
Frekvencie stanovené po úpravách nameraného signálu boli porovnané s frekvenciami získanými zo
zaznamenaného signálu, na ktorý bola priamo aplikovaná FFT.

Vlastné tvary
Vlastné tvary boli vyhodnotené na základe zrýchlenia v meraných uzloch v konkrétnom čase t. Čas t je stanovený
ako čas, v ktorom v snímači s maximálnou amplitúdou zrýchlenia je dosiahnuté maximum na intervale ⟨𝑡𝑡� 𝑡𝑡 � �� �.
Td značí periódu tlmeného kmitania.
Okamžité zrýchlenie v jednotlivých uzloch je následne znormované podľa maximálnej hodnoty absolútneho
zrýchlenia.
Stanovenie vlastných tvarov na základe zrýchlení je možné vzhľadom k vzťahu medzi zrýchlením
𝑢𝑢�𝑡𝑡� a výchylkou 𝑢𝑢� �𝑡𝑡�.
𝑢𝑢�𝑡𝑡� � � ������ 𝑡𝑡 � ��

𝑢𝑢� �𝑡𝑡� � � � ��� ������ 𝑡𝑡 � ��

(5)

(6)

Na základe známej polohy snímačov sú hodnoty vynesené po dĺžke konštrukcie. Pre stanovenie vlastného tvaru
(počtu polvĺn) je využitá symetria konštrukcie.
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4 VÝSLEDKY
Redukcia a filtrácia signálu

Obr. 4 Zaznamenaný signál.

Obr. 5 Redukovaný a filtrovaný signál – filter 20 Hz (Butterworth 4, rád), redukcia1:5 (priemer).
Tab. 1 Vplyv redukcie signálu na spektrum signálu.
Popis signálu
Zaznamenaný signál
Signál po redukcii 1:5

Vzorkovacia
frekvencia [Hz]

Maximálna frekvencia
spektra [Hz]

Frekvenčný krok
[Hz]

1200
240

600
120

0,0732
0,0146
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Obr. 6 Spektrum signálu pred a po redukcii.

Vlastné tvary frekvencie

Pomerná zvislá výchylka

Ohybové vlastné tvary
1
0,5
0

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0,4

0,45

0,5

-0,5
-1

Pomerná vzdialenosť po dĺžke mostovky
2,109

2,739

5,053

9,3

Obr.78Ohybové
Torzné vlastné
Obr.
vlastnétvary.
tvary.

Pomerná zvislá výcgylka

Torzné vlastné tvary
1

0,5

0

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

3,574

6,768

Obr. 8 Torzné vlastné tvary.
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Tab. 2 Teoretické a stanovené vlastné tvary a frekvencie.
Číslo
tvaru
1
2
3
4
5
6

Stanovená
frekvencia
bez redukcie
[Hz]
2,124
2,712
3,588
5,064
6,738
9,300

Stanovená
frekvencia
po redukcii
[Hz]
2,109
2,739
3,574
5,053
6,768
9,300

Teoretická
frekvencia
[Hz]
1,906
2,679
3,758
5,134
7,29
9,93

Typ tvaru

Počet
polvĺn
tvaru

ohybový
ohybový
torzný
ohybový
torzný
ohybový

2
1
1
3
2
5

5 ZÁVER
Dynamická zaťažovacia skúška potvrdila výpočtový model konštrukcie. Zistené vlastné tvary a frekvencie
zodpovedajú teoretickým hodnotám z výpočtového modelu.
Aplikácia Fourierovej transoformácie na namerané dáta umožňuje stanovenie vlastných frekvencií. Ďalšími
úpravami z oblasti digitálneho spracovania signálov ako je redukcia a filtrácia signálu je možné zlepšovanie
vyhodnotenia, odstránenie šumu, vysokých frekvencií, znižovanie frekvenčného kroku spektra. Filtrácia dát podľa
vlastnej frekvencie umožňuje stanovenie vlastného tvaru kmitu.
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OHYBOVÁ ODOLNOSŤ BETÓNOVÝCH DOSIEK
S GFRP VÝSTUŽOU
BENDING MOMENT RESISTANCE OF CONCRETE SLABS
REINFORCED WITH GFRP REBARS
Adrián Valašík*,1, Anton Sivčák1
adrian.valasik@stuba.sk
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Abstrakt
Príspevok popisuje teoretickú a experimentálnu analýzu betónových dosiek vystužených GFRP výstužou.
Skúmané betónové dosky majú slúžiť účelu strateného debnenia bez ďalšej nosnej funkcie. Teoretická analýza
popisuje ohybovú odolnosť predpätých a nepredpätých prvkov vystužených GFRP výstužou. V experimentálnej
časti sú overené princípy pre výpočet ohybovej odolnosti predpätých a nepredpätých prvkov. Celkovo bolo
odskúšaných 6 nepredpätých dosiek a 4 predpäté dosky. Výsledky experimentu vykazujú dobrú zhodu a mieru
spoľahlivosti s uvádzanými vzťahmi, ktoré sú v súlade s druhou generáciou eurokódu.
Klíčová slova
GFRP výstuž, odolnosť, predpätie
Abstract
This article describes and evaluates theoretical and experimental analysis of concrete slabs reinforced with GFRP
rebars. The investigated concrete slabs are designed to be used as lost formwork without any further bearing
function. The theoretical part of this paper discusses the design of prestressed and non-prestressed concrete slabs
reinforced with GFRP for the bending moment resistance. The experimental part confirms the proposed
approaches for determination of the bending moment resistance. Altogether, 6 non-prestressed and 4 prestressed
slabs were examined. The experimental results show a good agreement with results from analytical equations
which are based on approaches proposed in the new generation of EN 1992.
Key words
GFRP reinforcement, resistance, prestress

1 ÚVOD
Aktuálne platné normové predpisy v Európe nepredpisujú návrh nosných konštrukcií s GRFP výstužou.
Navrhovanie GFRP výstuže v súlade s európskymi normami je možné na základe experimentálneho vyhodnotenia
skúšok podľa normy EN 1990. Pre potreby experimentálneho vyhodnotenia skúšok bol vypracovaný návrh
skúšobných vzoriek. Betónová doska má slúžiť ako stratené debnenie bez ďalšej nosnej funkcie. Rozmery
predpätej dosky sú 2060 × 250 × 40 mm, pozri Obr. 1, rozmery nepredpätej dosky sú 1360 × 500 × 40 mm Obr. 2.

Obr. 1 Pôdorys a pozdĺžny rez vopred predpätej betónovej dosky.
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Obr. 2 Pôdorys a pozdĺžny rez vopred nepredpätej betónovej dosky.

2 NÁVRH A ZHOTOVENIE VZORIEK
Návrh dosiek
Predpokladáme, že prefabrikáty budú zaťažené hmotnosťou čerstvého betónu hrúbky 250 mm, 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 534 MPa [3], [4]. Predpínacia sila bola stanovená
na úrovni 34 kN.
Krivky analytického výpočtu priehybu v grafoch Obr. 7, 9, boli prevedené podľa EN 1992 so zohľadnením
skutočných materiálových vlastností betónu a GFRP výstuže. Konečná ohybová odolnosť dosiek bola vypočítaná
na základe teoretického prístupu podľa [1], [5], [6] so strednými hodnotami vlastností materiálov. 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, PhD., fungujúcom na obdobnom
princípe.

Zhotovenie dosiek
Nepredpäté dosky v celkovom počte 6 boli zhotovené vo výrobnom závode prefabrikovaných konštrukcií
STRABAG a.s. v meste Sereď. Súbežne boli zhotovené skúšobné telesá pre overenie materiálových charakteristík
betónu.
Vyrobených bolo celkovo 10 predpätých dosiek, z ktorých 4 sú predmetom tohto článku. Zostávajúcich
6 predpätých dosiek nebolo skúšaných do porušenia. Tieto dosky sú predmetom výskumu dlhodobej pevnosti
GFRP výstuže.

Obr. 3 Výroba predpätých dosiek.
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Obr. 4 Výroba nepredpätých dosiek.

Materiály
Na výrobu betónových dosiek bol zvolený betón pevnostnej triedy C35/45 s maximálnym zrnom kameniva 8 mm.
Receptúra betónu, ktorá bola použitá na výrobu betónu je nasledovná: kamenivo frakcie 0–4 mm 970 kg/m3,
kamenivo s frakciou 4–8 mm 806 kg/m3, cement 400 kg/m3, prísada Muraplast 842.1 3,1 kg/m3 a voda s pomerom
175 l/m3.
Pri výrobe dosiek boli zhotovené skúšobné telesá 6 × hranol 100 × 100 × 400 mm, 6 × kocka 150 × 150 ×
150 mm a 6 × valec priemeru 150 mm, výšky 300 mm. Všetky skúšobné telesá boli uskladnené spolu s betónovými
doskami. Skúšky kockovej a valcovej pevnosti boli pre nepredpäté dosky prevedené dňa 13. 10. 2017 a skúšky
modulu pružnosti boli prevedené dňa 17. 10. 2017. Skúšky kockovej a valcovej pevnosti ako aj modulu pružnosti
boli pre predpäté dosky prevedené dňa 9. 11. 2017.
Nasledujúca tabuľka uvádza stredné hodnoty mechanických vlastností materiálov v čase skúšania jednotlivých
typov dosiek.
Tab. 1 Materiálové charakteristiky betónu v čase skúšania dosiek.
Typ dosky

Kocková pevnosť
[MPa]

Valcová pevnosť
[MPa]

Modul pružnosti
[GPa]

Vopred predpätá

75,13

51,74

38,00

Nepredpätá

67,33

54,12

37,25

Ako hlavná výstuž bola použitá GFRP výstuž priemeru 10 mm. Skutočný priemer výstuže v najužšom mieste je
o niečo menší ako uvádza výrobca. Pre overenie pevnostných charakteristík výstuže uvádzaných výrobcom boli
vykonané skúšky na celkovo 6 vzorkách. Skúška vzorky číslo 1 bola neúspešná z dôvodu porušenia snímacej
aparatúry počas zaťažovania.
Tab. 2 Materiálové charakteristiky GFRP výstuže.
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Č. vzorky

Priemer výstuže
[mm]

Pevnosť pri porušení
[MPa]

Modul pružnosti
[GPa]

1

-

-

-

2

9,00

790,00

48,56

3

9,18

919,05

45,01

4

8,97

1082,79

46,19

5

9,04

1042,37

46,78

6

9,35

1076,34

44,85

Medián

9,04 mm

1042,37 MPa

46,19 GPa
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3 EXPERIMENTÁLNE OVEROVANIE
Dosky boli navrhnuté ako prosté nosníky s teoretickým rozpätím 1300 mm a 2000 mm. Vzorky boli skúšané
4-bodovou zaťažovacou skúškou s pôsobením síl v tretinách teoretického rozpätia. Pri zaťažovaní boli
zaznamenávané údaje o sile, priehybe a o pomernom pretvorení horného povrchu betónu. Zaťažovanie prebiehalo
vo viacerých stupňoch. Hlavné hladiny zaťaženia boli na úrovniach charakteristickej a návrhovej kombinácií
zaťažení. Každá doska sa celkovo skúšala dva krát. V prvom kroku sa vzorka zaťažila po úroveň návrhového
zaťaženia, po ktorom nasledovalo odľahčenie na nulovú hladinu sily a následne sa vzorka zaťažovala až do
porušenia.

Obr. 5 Zaťažovacie zostavy, vľavo pre predpätú dosku, vpravo pre nepredpätú dosku.

4 VÝSLEDKY
Nasledujúce grafy zobrazujú záznam zaťažovacích testov, pričom grafy vyjadrujú závislosť celkovej vnášanej sily
z lisu a priehybu prvku. Priehyb bol meraný v strede rozpätia dosiek.

Nepredpäté prvky
Graf závislosti sily N a priehybu w prvku
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Obr. 6 Graf závislosti sily a priehybu nepredpätých dosiek číslo 1 až 6.
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Obr. 7 Graf závislosti sily N a priehybu w nepredpätých dosiek číslo 1 až 6 v porovnaní s analytickým riešením.

Predpäté prvky
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Obr. 8 Graf závislosti sily N a priehybu w predpätých dosiek číslo 5, 8, 9, 11.
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Obr. 9 Graf závislosti sily N a priehybu w predpätých dosiek číslo 5, 8, 9, 11 v porovnaní s analytickým
riešením.

5 ZÁVER
Práca sa venuje porovnaniu teoretickej a experimentálnej analýzy betónových dosiek vystužených GFRP
výstužou. Celkovo bolo odskúšaných 6 nepredpätých betónových dosiek s GFRP výstužou a 4 vopred predpäté
betónové dosky s GFRP výstužou. Návrhové analytické vzťahy v súlade s Eurokódom EN 1992 druhej generácie
pre výpočet priehybu ako aj ohybovej odolnosti vykazujú dobrú zhodu s experimentálne získanými výsledkami.
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OHYBOVÁ TUHOST A ÚNOSNOST VYBRANÝCH
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Abstrakt
Příspěvek se zabývá stanovením lokálního a globální modulu pružnosti vybraných lepených I-nosníků. Dřevěné
I-nosníky se skládají z pásnic z lepeného vrstveného dřeva (LVL dřevo) a stojiny z OSB. Vzájemné spojení pásnic
a stojiny je realizováno lepeným klínovým spojem v tzv. krčku. Různé typy nosníků byly podrobeny
čtyřbodovému ohybu, kdy byl zaznamenáván deformačně-zatěžovací diagram. Experimentální výsledky byly
následně porovnávány s analytickým výpočtem dle platné normy pro navrhování dřevěných konstrukcí (Eurokód
5). Současně byly stanoveny únosnosti jednotlivých typů nosníků pro různé druhy namáhání.
Klíčová slova
I-nosník, stojina, pásnice, ohybová tuhost, únosnost
Abstract
The paper deals with determination of local and global modulus of elasticity of selected glued I-beams. Wooden
I-beams consist of flanges made of laminated veneer lumber (LVL) and webs made of OSB. The interconnection
of the flanges and the web is realized by glued wedge joint in the so-called neck. Different types of I-beams were
subjected to a four-point bending test, where a load-deformation curve was recorded. The experimental results
were then compared with an analytical calculation according to the standard for wooden structures design
(Eurocode 5). The load carrying capacities of the different types of I-beams were also determined for different
types of stress.
Key words
I-beam, web, flange, bending stiffness, load carrying capacity

1 ÚVOD
Hlavním cílem příspěvku je stanovení přetvárných parametrů dvou typů lepených I-nosníků na základě dat
získaných z laboratorních destruktivních zkoušek na vzorcích reálných rozměrů a jejich porovnání s analytickými
vztahy dle příslušné normy. Příspěvek rovněž nastiňuje výpočet únosnosti dřevěných prvků slepených z různých
materiálů na bázi dřeva dle Eurokódu 5 [1]. V praktických aplikacích výpočetních postupů je snahou postihnout
chování nosníků v průběhu celé jejich životnosti z důvodů rozdílného dotvarování jednotlivých dřevěných
materiálů.
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2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU POUŽITÍ I-NOSNÍKŮ
Dřevěné I-nosníky se nejčastěji skládají z pásnic z rostlého, případně lepeného vrstveného dřeva (tzv. LVL dřevo)
a stojiny z OSB, překližky či dřevovláknité desky (záleží na konkrétním výrobci). Vzájemné spojení je realizováno
lepeným klínovým spojem v tzv. krčku. Díky hospodárnému rozložení hmoty, kdy je hmota pásnic koncentrována
daleko od těžiště průřezu, vykazují oproti masivním dřevěným trámům vynikající poměr hmotnosti k tuhosti
a únosnosti, čímž se stává jejich montáž a manipulace s nimi mnohem snadnější a rychlejší. Pásy musí přenášet
především namáhání od ohybového momentu a normálové síly. Stojina musí v prvé řadě zajistit přenos
posouvajících sil. Pásy z rostlého dřeva bývají nastavované zubovitým spojem, u stykování stěn často postačí tupé
spoje. Pokud je potřebné zesílení stěny v podporové oblasti, lze jej provést stykovými deskami na bázi dřeva, které
se připevňují ke stěně buď hřebíky, anebo lepením [2], [3].
Lepené I-nosníky jsou vyráběny jako prefabrikované dílce. Pro zajištění optimálního chování spoje mezi
pásnicemi a stojinou je důležitá vhodná teplota při lepení. Je také žádoucí, aby povrchy pásnic v místě krčku byly
frézovány těsně před lepením a aby byla kontrolována vlhkost materiálů [2].
Díky svým vynikajícím tuhostním a pevnostním vlastnostem nacházejí lepené I-nosníky uplatnění u nosných
konstrukcí stropů, střech a stěn. Výška nosníků se nejčastěji pohybuje mezi 250 až 500 mm. Vyšší konstrukční
výška tak také zajišťuje dostatečný prostor pro případný izolační materiál. Další nespornou výhodou užití lepených
I-nosníků je snadná realizace prostupů, kdy lze do stojiny vyříznout kruhový, případně hranatý otvor, jimž lze
protáhnout například vedení TZB [4].
V současné době existuje po celém světě, nevyjímaje Českou republiku, řada výrobců, kteří se zabývají
výrobou, návrhem i montáží lepených I-nosníků. Mnohým z nich se rovněž vyplatí investovat do experimentálního
testování a zkoušení konkrétních výrobků.

3 METODIKA STANOVENÍ OHYBOVÉ TUHOSTI
NA ZÁKLADĚ LABORATORNÍCH TESTŮ
Tuhost v ohybu lepených I-nosníků byla stanovena dle normy EN 408+A1 [5] a technického reportu EOTA (tj.
European Organisation for Technical Approvals) [6].
Minimální délka zkušebních vzorků se rovná 19násobku výšky. Způsob zatěžování, uspořádání zatížení
a podepření vzorku je znázorněno na Obr. 1 a Obr. 2. Jedna z podpor musí umožňovat posun v podélném směru
[5].

Lokální tuhost v ohybu
Zkušební vzorek je zatěžován v čtyřbodovém ohybu. Vzorek je prostě podepřen při rozpětí rovnajícím se
18násobku výšky (viz 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 [5].
Lokální modul pružnosti v ohybu se určí dle vztahu:

Kde je
F2 – F1
w2 – w1

𝐸𝐸𝐸𝐸� =

�𝐹𝐹� − 𝐹𝐹� � ∙ 𝑙𝑙 𝑙 𝑙𝑙��
48 ∙ �𝑤𝑤� − 𝑤𝑤� �

(1)

přírůstek zatížení [N] na regresní přímce se součinitelem korelace 0,99 nebo lepším;
přírůstek deformace [mm] odpovídající F2 – F1.
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Obr. 1 Uspořádání zkoušky pro měření lokálního modulu pružnosti v ohybu.

Globální tuhost v ohybu
Způsob zatěžování, uspořádání zatížení a podepření vzorku je totožné jako při zkoušce ke stanovení lokálního
modulu pružnosti v ohybu (viz 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 [5].
Globální modul pružnosti je dán vztahem:

Kde je
F2 – F1
w2 – w1
a

𝐸𝐸𝐸𝐸� =

�𝐹𝐹� − 𝐹𝐹� � ∙ �3 ∙ 𝑎𝑎 𝑎 𝑎𝑎 � − 4 ∙ 𝑎𝑎� �
48 ∙ �𝑤𝑤� − 𝑤𝑤� �

(2)

přírůstek zatížení [N] na regresní přímce se součinitelem korelace 0,99 nebo lepším;
přírůstek deformace [mm] odpovídající F2 – F1;
vzdálenost podpory od působiště zatížení [mm].

Obr. 2 Uspořádání zkoušky pro měření globálního modulu pružnosti v ohybu.

4 METODIKA STANOVENÍ ÚNOSNOSTI NA ZÁKLADĚ
EUROKÓDU 5
Ve výpočtech se předpokládá, že pásnice a stojina jsou vzájemně slepeny a tvoří tak jeden konstrukční celek.
Průběh poměrných přetvoření po výšce nosníku je lineární. Při aplikaci Hookova zákona lze v každém bodu také
stanovit napětí. Jelikož je nosník vytvořen z materiálů s rozdílnými moduly pružnosti, lze v téže výšce na rozhraní
dvou materiálů získat rozdílné hodnoty napětí. V důsledku tohoto faktu se stanoví takzvané účinné (efektivní)
průřezové charakteristiky, které zohlední rozdílnou tuhost materiálů. Přitom se celý profil uvažuje jako homogenní
průřez se stejnými vlastnostmi, jako je materiál pásnic. Příspěvek stojiny je poté nutné redukovat úměrně podílu
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modulů pružnosti. Protože se napětí ve složeném průřezu v důsledku rozdílného dotvarování komponentů
(rozdílný deformační součinitel pro dřevo pásnic a dřevo stojiny) mění v čase, musí se napětí stanovit pro okamžité
i konečné přetvoření [1], [2].
Při stanovení pevnostních charakteristik lze v zásadě získat tři základní typy posudků: Ověření normálových
napětí v pásnicích, ověření normálových napětí ve stěně a ověření smykových napětí.
Veškeré výpočetní postupy a vztahy pro výpočet únosností jsou dohledatelné v normových podkladech [1],
případně literatuře [2], [4]. Vzhledem k omezenému rozsahu tohoto příspěvku zde nejsou uvedeny.

5 VÝSLEDKY
Pro tento příspěvek byly testovány dva typy lepených I-nosníků – I241 (64×38) a I241 (89×38).

Obr. 3 Experimentální testování lepených I-nosníků.

I241 (64×38), I241 (89×38)
Celková výška nosníku je 241 mm. Pásnice z LVL mají rozměry 64 mm respektive 89 mm na šířku a 38 mm na
výšku a jsou opatřeny zářezem 10×15 mm pro vlepení stojiny z OSB desky tloušťky 10 mm. Geometrická
specifikace nosníků a uspořádání zkoušky jsou uvedeny na Obr. 4 a Obr. 5.

Obr. 4 Příčný řez nosníků I241 (64×38) (vlevo) a I241 (89×38) (vpravo)

Obr. 5 Rozměry I241 (64×38) respektive I241 (89×38) a uspořádání zkoušky.
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Bylo zkoušeno 8 vzorků u obou typů I-nosníku. V Tab. 1 a Tab. 2 je uveden výpočet lokálních a globálních
účinných ohybových tuhostí na základě výsledků experimentu dle výše uvedených vztahů a porovnání
s teoretickou (normovou) ohybovou tuhostí pro okamžité účinky.
Tab. 1 Lokální a globální ohybová tuhost nosníku I241 (64×38)
Vzorek
1
2
3
4
5
6
7
8
Průměr
Směrodatná odchylka
Variační koeficient
Teoretická tuhost

EIg [kNm2]

EIl [kNm2]

808,4
914,6
895,9
903,6
841,4
850,3
889,8
928,3
879,1
38,6
4,39 %
695,4

1002,8
934,0
992,4
982,2
1671,4
943,3
1013,5
1002,8
1067,8
229,7
21.51 %

Tab. 2 Lokální a globální ohybová tuhost nosníku I241 (89×38)
Vzorek
1
2
3
4
5
6
7
8
Průměr
Směrodatná odchylka
Variační koeficient
Teoretická tuhost

EIg [kNm2]

EIl [kNm2]

1785,2
1776,6
1889,8
1785,2
1754,5
1822,3
1815,1
1815,1
1805,5
38,5
2,13 %
1646,8

2281,5
2006,7
2163,0
1892,6
1959,4
2108,3
2031,1
2485,9
2116,1
180,3
8,52 %

Byly vypočteny únosnosti pro 2 typy I-nosníků, které se liší v rozměrech pásnice. Hodnoty pro jednotlivé typy
nosníků jsou uvedeny v Tab. 3. Pro návrhové hodnoty je nutné hodnoty z tabulky přepočítat příslušnými
modifikačními součiniteli zohledňující vliv trvání zatížení a vlhkosti kmod,w nebo kmod,f a dílčími součiniteli
materiálu ɣM,w nebo ɣM,f podle [1]. Z důvodu rozdílných materiálů s uvážením různého dotvarování v čase jsou
únosnosti stojiny určeny pro okamžité účinky (napjatost ve stojině má vlivem většího dotvarování v průběhu
životnosti klesající charakter) a únosnosti pásnic jsou definovány pro konečné účinky (napjatost v pásnicích má
vlivem menšího dotvarování v průběhu životnosti rostoucí charakter).
Tab. 3 Charakteristické hodnoty únosnosti nosníků I241 (64×38) a I241 (89×38) dle Eurokódu 5
Typ
I241(64×38)
I241(89×38)
Kde je
Vk
Vk,l,t
Vk,f
Vk,w
Mk,f1
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Vk [kN]
13,80
13,80

Smyková únosnost
Vk,l,t [kN]
Vk,f [kN]
3,28
43,15
3,25
59,56

Vk,w [kN]
50,83
51,01

Momentová únosnost
Mk,f1 [kNm] Mk,f2 [kNm] Mk,w [kNm]
20,40
17,31
21,96
28,62
24,33
30,71

smyková únosnost za ohybu (uvažována pouze stojina nosníku);
smyková únosnost v krčku (tzv. valivý smyk);
smyková únosnost na rozhraní stojiny a pásnice;
smyková únosnost uprostřed stojiny;
ohybová únosnost na okraji pásnic;
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ohybová únosnost v těžišti pásnic;
ohybová únosnost na okraji stojiny.

Mk,f2
Mk,w

6 DISKUZE
Na základě experimentálního testování bylo zjištěno, že průměrné ohybové tuhosti uvedených lepených I-nosníků
jsou větší, než je teoreticky vypočtená hodnota pro okamžité účinky zatížení dle příslušné normy. Na základě
teoreticky vypočtených únosností je dále patrné, že momentová únosnost je omezená pevností tažené či tlačené
pásnice v tahu či tlaku v jejím těžišti. Smyková únosnost je omezená pevností stěny ve smyku rovnoběžně
s rovinou desky v lepeném krčku (tzv. valivý smyk).

7 ZÁVĚR
V příspěvku je ukázáno stanovení ohybové tuhosti lepených I-nosníků na základě dat ze zkoušek. Práce rovněž
uvádí způsob výpočtu teoretických únosnosti ve smyku a ohybu dle evropské normy pro navrhování dřevěných
konstrukcí. Byly porovnány skutečné průměrné ohybové tuhosti reálných vzorků s teoreticky vypočtenými
hodnotami.
V rámci dalšího bádání v dané oblasti se nabízí testování I-nosníků až do jejich porušení, čímž by se skutečné
hodnoty únosností mohly porovnat s normovými výpočty. Dále je možnost testovat uvedené I-nosníky
s vyřezanými kruhovými či čtverhrannými otvory ve stojině, které jsou v praxi často používány pro TZB vedení.
Tím by se dal postihnout vliv této konstrukční úpravy na skutečnou únosnost prvků.
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Abstrakt
Oceľové konštrukcie počas svojej životnosti podliehajú mnohým poruchám, od nezávažných, závažných až
k havarijným. Tieto poruchy sa dajú identifikovať metódami deštruktívnymi, polodeštruktívnymi alebo
nedeštruktívnymi. V posledných rokoch sa dostávajú do popredia metódy nedeštruktívne, ktoré je možné
vykonávať priamo na stavbe. Jednou z týchto metód je aj nedeštruktívna magnetická metóda BN (BN –
Barkhausen noise), ktorá sa použila pre merania vybraných typov oceľových konštrukcií. Poruchy oceľových
konštrukcií majú významný vplyv na ich životnosť počas ich celého životného cyklu, preto je dôležité aby bol ich
stav pravidelne a čo možno najpresnejšie meraný [9], [12].
Kľúčové slová
Oceľové konštrukcie, magnetická metóda, poruchy, životný cyklus, stavba
Abstract
Steel constructions are subject to many failures, from non-serious, severe to emergency, over their lifetime. These
failures can be identified by destructive, semi-destructive or non-destructive methods. In recent years, nondestructive methods that can be carried out directly on site are being brought to the fore. One of these methods is
the non-destructive magnetic method BN (BN - Barkhausen noise), which has been used to measure selected types
of steel structures. Defects of steel structures have a significant effect on their lifetime throughout their life cycle,
so it is important that their status is measured regularly and as accurately as possible.
Key words
Steel constructions, magnetic method, failures, life cycle, building

1 ÚVOD
Metóda Barkhausenovho šumu sa skúma ako sľubná technika na nedeštruktívne monitorovanie stavu napätia
nového diaľničného mosta (diaľničný most na diaľnici D3 - Čierne), pričom sa jedná o pilotný experiment. Signály
BN sa merajú na jednom úseku diaľničného mosta po montáži oceľového telesa, tak aj po samotnej betonáži mosta.
Analyzovali sa signály BN pre ich efektívne hodnoty (RMS hodnoty) a tiež aj obálky BN s ich príslušnými
parametrami.
Technológia BN je široko prispôsobená mnohým priemyselným a laboratórnym aplikáciám, v ktorých je
možné sledovať napäťový stav a mikroštruktúru nedeštruktívnym spôsobom [1].

2 CHARAKTERISTIKA BN
Barkhausenov šum ( tiež známy aj ako jav alebo hluk), je definovaný ako jav, pri ktorom dochádza k nespojitej
(skokovitej) zmene magnetizácie pri spojitej zmene budiaceho magnetického poľa. Barkhausenov šum objavil
nemecký fyzik Heinrich Georg Barkhausen v roku 1919. V priemysle sa Barkhausenov šum využíva na analýzu
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integrity povrchov feromagnetických materiálov (Fe, Ni, Co, Gd), pričom možnosti využitia BN sú stálym
predmetom skúmania. Hodnoty signálu BN sa označujú v millivoltoch mV [2], [10].
Blochove steny, ktoré oddeľujú Weissove (feromagnetické) domény s rôznou magnetickou orientáciou, sa
vplyvom externého magnetického poľa hýbu, pričom menia orientáciu Weissových domén v smere najmenšieho
odporu. Tento odpor vzrastá v oblasti s nepriaznivou magnetickou orientáciou oproti oblasti s priaznivou
magnetickou orientáciou. Vzrast je postupný, prebieha prostredníctvom pohybu Blochových stien BW
(Blochwalls). Pri zosilnení signálu je vidieť, že je tento signál prerušovaný a prebieha v tzv. skokoch. Nevratné
pohyby Blochovej steny vedú k zvyškovej magnetizácií, ktorá sa nazýva remanencia Br (remanentný
magnetizmus), ktorú môžeme merať. Na elimináciu remanencie je potrebná koercitívna sila Hc. Na Obr. 1 je
znázornený princíp nedeštruktívneho testovania feromagnetického materiálu metódou Barkhausenovho šumu.
Na Obr. 2 je znázornená hysterézna slučka feromagnetických materiálov. Oblasť (a) je reverzibilná, ale od
okamihu rotácie Blochovej steny (b) ide o nevratnú magnetizáciu, ktorá vedie až k saturácii materiálu (e) [2], [11].

Obr. 1 Princíp nedeštruktívneho testovania feromagnetických materiálov metódou BN: zelená - magnetizačný
tok, červená - indukčný snímač, šedá - testovaná vzorka.

Obr. 2 Hysterézna slučka feromagnetických materiálov [3].

Obr. 3 Deformácia hysteréznej slučky vplyvom napätia, dôležité parametre
Barkhausenovho šumu [4], [5], [6].
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Vyhodnotenie zvyškových napätí
Magnetický šum Barkhausen sa môže použiť na hodnotenie stavu zvyškových napätí materiálov. Ťahové napätie
zvyšuje amplitúdu signálu Barkhausenovho šumu a tlakové napätie znižuje amplitúdu signálu Barkhausenovho
šumu (Obr. 4) [7], [8].

Obr. 4 Vplyv napätia na charakter Barkhausenovho šumu [3], [4], [5], [6].

Vyhodnotenie tvrdosti
Magnetický šum Barkhausen sa môže použiť na hodnotenie stavu tvrdosti materiálov. Mäkké materiály zvyšujú
amplitúdu signálu Barkhausenovho šumu, tvrdé materiály znižujú amplitúdu signálu Barkhausenovho šumu
(Obr. 5). Barkhausenov šum môže od seba odlíšiť mäkké a tvrdé časti už vo výrobnej linke. Je možné ho
prispôsobiť rýchlosti výroby pre väčšinu výrobných liniek, čo umožní kontrolu tvrdosti v reálnom čase [7], [8].

Obr. 5 Vplyv tvrdosti na charakter Barkhausenovho šumu [3], [4], [5], [6].

3 METODIKA
Signály BN sa analyzujú ako funkcia napäťového stavu (ohýbania) v rámci druhého a tretieho piliera mosta na
rôznych vzdialenostiach od pilierov. Celková dĺžka medzi piliermi je 68 metrov a obsahuje 24 sekcií, v ktorých
boli merané signály BN. Merania sa uskutočňovali na nízko zaťaženú štruktúru (zaťaženú iba hmotnosťou
samotnej mostnej konštrukcie – nezaťažený stav), tak aj po betonáži (zaťažený stav) [1].

Experimentálne detaily
Diaľničný most z nízkouhlíkovej ocele valcovanej za tepla (S460 MC, profilu I, hrúbky od 30 do 60 mm).
Chemické zloženie ocele je uvedené v Tab. 1.
Tab. 1 Chemické zloženie ocele S460 MC ( % hmotnosti).
Fe
C
Si
Mn
P
S
Al
V
Ti
Nb
Zostatok
0,082
0,019
1,040
0,006
0,003
0,055
0,054
0,001
0,050
Povrch ocele bol potiahnutý postrekom. Celková hrúbka povrchovej vrstvy je 240 µm, pozostáva z troch
rôznych vrstiev: Hempadur (2 vrstvy) + konečná vrstva Hempathane. Magnetické merania boli vykonané pomocou
prístroja RollScan 350 a softvéru MicroScan. Bola analyzovaná efektívna (RMS) hodnota signálu MBN, ako aj
Peak Position (PP - vrcholová pozícia) a Full Width of Half Maximum (FWHM – plná šírka v polovici maxima)
MBN obálok a študovaná ako funkcia vyvíjaného napäťového stavu [1].
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Stručný náčrt, v ktorom sú uvedené parametre MBN, je znázornený na Obr. 6. MBN sa vzťahuje na efektívnu
(RMS) hodnotu signálu Barkhausenovho šumu. Všetky parametre MBN boli vypočítané spriemerovaním
5 magnetizačných cyklov [1].

Obr. 6 Obálka MBN – extrakcia parametrov.

Obr. 7 Diaľničný most na diaľnici D3 – Čierne.

4 VÝSLEDKY
Obr. 8 ukazuje, že vyššie tlakové napätia iniciujú vyššiu veľkosť MBN v blízkosti obidvoch pilierov. Ak sa
vzdialenosť od pilierov zvyšuje, hodnota signálu MBN klesne. Okrem toho vplyv napätia na MBN hodnoty je
protichodný, pretože tlakové napätie zvyčajne iniciuje nízku veľkosť MBN a naopak.
Dôvodom je skutočnosť, že skutočný napäťový stav je komplikovanejší (nielen slabé ohýbanie) a profil
konštrukcie je posilnený krížovými výstužami – viacosí stav napätosti. Na druhej strane, vrcholová poloha MBN
vykazuje lepšiu citlivosť voči rozličným napäťovým stavom po zaťažení, ako je znázornené na Obr. 9.
Tlakové napätia majú tendenciu vyrovnať Blochove steny v smere kolmom na smer externého magnetického
poľa. Z tohto dôvodu tlakové napätie posúva MBN obálky do vyšších magnetických polí a iniciuje vysoké Peak
Position (vrcholové pozície), zatiaľ čo ťahové napätie dáva nízke Peak Position (Obr. 12). Veľmi dobrú citlivosť
na napätie vykazuje FWHM extrahovaný z MBN obálok (Obr. 10). Tlakové napätie je jednoducho spojené
s nízkou hodnotou FWHM a naopak [1].

Obr. 8 Distribúcia rms MBN a napätia - zaťažený stav.
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Obr. 9 Distribúcia vrcholovej polohy PP (obálky MBN) a napätia – zaťažený stav.

Obr. 10 Distribúcia FWHM (obálky MBN) a napätia – zaťažený stav.

Obr. 11 Distribúcia RMS MBN, zaťažený a nezaťažený stav.

Obr. 12 Distribúcia vrcholovej polohy PP MBN obálok, zaťažený a nezaťažený stav.

Obr. 13 Distribúcia FWHM obálok MBN, zaťažený a nezaťažený stav.
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Obr. 11, 12 a 13 znázorňujú zmeny v parametroch MBN pred zaťažením. Obr. 11 znázorňuje, že nižšie napätia
(nezaťažený stav) poskytujú nižší MBN a naopak. Rovnaký charakter zmien je možné nájsť pre FWHM, zatiaľ čo
hodnoty Peak Position po zaťažení klesnú.
Hodnoty RMS, PP ako aj FWHM po zaťažení silne závisia od stavu bez zaťaženia. Takéto správanie je
spôsobené pomerne hrubým povrchovým povlakom v rozsahu hĺbky citlivosti MBN. Povrchová vrstva tlmí MBN
impulzy pochádzajúce z oceľového povrchu. Malé rozdiely v hrúbke povlaku by mohli ovplyvniť nameraný signál
MBN, a to najmä pri nízkom stupni namáhania, preto by mal byť tento aspekt v blízkej budúcnosti dôkladne
preskúmaný [1].

5 DISKUSIA
Z doposiaľ prezentovaného je zrejmé, že hodnoty parametrov MBN silne závisia od stavu zaťaženia. Nižšie napätia
(nezaťažený stav) poskytujú nižšie hodnoty RMS signálu MBN a naopak. Rovnaký charakter zmien je možné
nájsť aj pre hodnoty FWHM, zatiaľ čo hodnoty Peak Position po zaťažení klesnú. Možnou príčinou môže byť
povrchová ochrana oceľovej konštrukcie, ktorá tlmí signály MBN hodnôt. Pre zodpovedanie tejto otázky by sa
mali merania vykonať na oceľovej konštrukcií s povrchovou ochranou a na oceľovej konštrukcií bez povrchovej
ochrany. Týmto meraním by sa zistil vplyv povrchovej ochrany oceľovej konštrukcie na signál MBN [1].

6 ZÁVER
Hlavným cieľom tohto experimentu bolo zameranie sa na monitorovanie degradácie mostov vďaka dlhodobej
expozícii cyklickému zaťaženiu (iniciácia praskania, korózie a pod.). Progresívny proces degradácie vyjadrený
v termíne signálov MBN sa však prekrýva s počiatočným stavom napätia. Hodnoty extrahovaných MBN
parametrov ako aj MBN obálok by mohli byť stanovené ako počiatočný stav a označované ako slabý stav napätia,
zatiaľ čo všetky budúce zmeny signálov by zodpovedali degradačným procesom vyvinutým vďaka dlhodobého
užívania mosta v prevádzke [1].
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166878@vutbr.cz
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav kovových a dřevěných konstrukcí, Veveří, 331/95, Brno, 602 00

*
1

Abstrakt
Většina tenkostěnných ocelových profilů má jednoose symetrický průřez, přičemž ohybová tuhost průřezu k ose
symetrie je často řádově vyšší než ohybová tuhost k ose kolmé na osu symetrie. Vhodnou volbou tvaru průřezů
a jejich vzájemného spojení (velmi často pomocí šroubových spojů) lze vytvářet složené tenkostěnné průřezy.
Tyto složené průřezy bývají obvykle dvojose symetrické a jejich ohybové tuhosti k osám symetrie se řádově neliší.
Předmětem článku je experimentální vyšetřování smykového spolupůsobení dvojice profilů při různém počtu
spojovacích prostředků a jejich uspořádání.
Klíčová slova
Nosník, ohyb, smykové spolupůsobení, tenkostěnné průřezy
Abstract
The majority of thin-walled steel profiles has a mono symmetrical cross-section, with the bending stiffness of the
cross-section to the symmetry axis often higher than the bending stiffness to an axis perpendicular to the axis of
symmetry. By a suitable choice of the cross-sectional shapes and their shear connection (very often by means of
bolted joints), the built up thin-walled cross-sections can be created. These built up sections are usually double
symmetrical and their bending stiffnesses to the axes of symmetry are of same order. The subject of this article is
an experimental investigation and evaluation of the shear connection of a pair of profiles with different number of
fasteners and their arrangement.
Key words
Beam, bending, shear connection, thin-walled profiles

1 ÚVOD
Tento příspěvek se zaobírá problematikou ohýbaných tenkostěnných profilů a jejich využití ve stavební praxi.
Většina tenkostěnných profilů má jednoose symetrický průřez, přičemž ohybová tuhost k této ose je
mnohonásobně vyšší, než k ose kolmé na osu symetrie. Přitom vhodnou volbou spřažení dvou průřezů můžeme
dosáhnout dostatečné únosnosti v ohybu kolmo na osu symetrie. Experimentem ověřujeme nutné spojení pomocí
třecích šroubových spojů dvou profilů ve vzdálenostech, kdy dosáhneme plného spřažení a maximální momentové
únosnosti dvojice profilů.
Pro experiment byly použity „sigma“ nosníky s otvory ve stojině o Ø 11 mm. Experimentální ověření spřažení
nosníků bylo provedeno na nosníku o teoretickém rozpětí 2850 mm na 4 bodový ohyb. Nosníky byly vyhotoveny
z oceli se základní mezí kluzu fyb = 355 MPa. Funkční schéma zkušebního zařízení je vyznačeno na obr. 1.
Propojení je vytvořeno šrouby M10 pevnosti 10.9 utažené certifikovaným momentovým klíčem předepsaným
utahovacím momentem 72 Nm.
Tyto profily by mohly být využity jako sloupy lehkých provizorních montovaných hal.
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2 TEORETICKÉ VÝPOČTY
Pomocí softwaru Scia Engineer byli spočteny průřezové charakteristiky, které byly následně překontrolovány
ručním výpočtem. [4]
Schéma

A [mm2]
Iy [mm4]
Iz [mm4]
Wel,z

736
2,2939×106
1,9355×105
6,0476×103
Obr. 1. Průřezové charakteristiky.

1472,6
4,5877×106
1,1084×106
2,0405×104

Maximální únosnost nosníku při pružném působení je

M Rd = Wel , z ⋅ f y = 2, 0405 ⋅104 ⋅ 355 = 7, 243 kNm

(1)

Pro daný experimentální nosník (dle schématu) byly spočteny průběhy vnitřních sil a únosnost momentového
spoje.

Vnitřní síly nosníku pro plně spřažený nosník
Maximální teoretická velikost dvojice sil působící na plně spřažený průřez

M Ed = M Rd
6

M
7, 243 ⋅10
F = Rd =
= 7,83 kN
c
925

(2)

Posouvající síla Vz odpovídá velikosti síly F.
Průběh podélného smyku analogicky odpovídá průběhu posouvající síly na nosníků namáhaným čtyřbodovým
ohybem.
Velikost podélného smyku v těžišťové ose je

Vl =

Vz ⋅ S 7,83 ⋅103 ⋅ (736 ⋅ (18 + 3))
=
= 109,19 N / mm
Iz
1,1084 ⋅106

(3)

Podélná síla Fx působící na vzdálenosti L1 (mezi podporou a zatěžovací silou) má velikost

Fx = Vl ⋅ L1 = 109,19 ⋅ 925 = 101 kN

(4)

Maximální teoretická deformace uprostřed plně spřaženého nosníku činí

w=

23 ⋅ F ⋅ L3
23 ⋅ 7,83 ⋅103 ⋅ 28503
=
= 27, 64 mm
648 ⋅ E ⋅ I z 648 ⋅ 210 ⋅103 ⋅1,1084 ⋅106

(5)
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Návrhová únosnost třecího spoje
Šrouby M10 10.9 – předepsaný utahovací moment 72 Nm
Předpínací síla Fp,C = 40 600 N
Předpokládaný součinitel tření μ = 0,2 (třída D)
Běžně vrtané otvory -> ks = 1,0
Počet třecích ploch -> n = 2

FS , Rd = ks ⋅ n ⋅ μ ⋅ Fp ,Cd / γ M 3 = 1, 0 ⋅ 2 ⋅ 0, 2 ⋅ 40600 /1, 25 = 12,99 kN / šroub

(6)

3 EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ
Experimentální ověření spřažení nosníků bylo provedeno na nosníku o teoretickém rozpětí 2850 mm na 4 bodový
ohyb, přičemž byly provedeny 3 zatěžovací cykly v rozsahu pružných napětí (1, 5 a 10 kN) a 1 zatěžovací cyklus
v plastické oblasti (16 kN). Každý cyklus proveden s úpravou počtu spřahovacích prostředků.

Popis experimentu
Propojení je vytvořeno šrouby M10 pevnosti 10.9 přes distanční spojku z plechu P6 S235. Zatěžování bylo
prováděno přes pásnice U profilu, který sloužil jako tuhý roznášecí prvek a zároveň jako spojka profilů. Přenos
síly z tuhého roznášecího prvku na nosník je konstrukčně proveden pomocí navařené kulatiny Ø 20 mm. Spojení
pomocí U profilu bylo provedeno i v místě podpor. Zkušební tělesa jsou prostě uložena na ocelových blocích
s vahadlem, které zajišťuje kloubové uložení nosníku. Rozpětí nosníků je vzdálenost mezi osami vahadel. Tuhý
U profil v místě podpor v kontaktu s vahadlem zajištuje kloubové podepření a zamezuje kontaktu okrajových
pásnic zkoušeného profilu.
Průhyb nosníku byl měřen uprostřed nosníku jedním potenciometrem. Poměrná přetvoření nosníku byla
měřena uprostřed nosníku v krajních vláknech každého z dvojice nosníků pomocí odporových tenzometrů.
Byla provedena 4 zatěžování s různou kombinací šroubových spojů.

Obr. 2 Rozmístění odporových tenzometrů.
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Obr. 3 Zkušební sestavy.
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4 VÝSLEDKY
U prvních třech konfigurací šroubových spojů nedošlo k charakteristickému prokluzu ani k případné plastizaci
průřezu. Proto bylo přistoupeno ke čtvrté konfiguraci, kdy podélnému smyku vzdoruje 6 předepnutých šroubových
spojů.
18
16
14
12
10

Síla F (kN)

8
6
4
2

10

0

0

-10

-2

-20

-30

-40

-50

-60
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Obr.4 Graf 1 Záznam průběhu zatěžovací síly v závislosti na průhybu nosníku.
U čtvrté konfigurace došlo k charakteristickému prokluzu ve spojích, vzájemnému posunutí nosníků a ke
zvýšení deformace. Z měření je patrné, že k prokluzu došlo při síle 10,7 kN. To odpovídá smykové síle Vz =
5,35 kN.
Velikost podélného smyku v těžišťové ose

Vl =

Vz ⋅ S 5,35 ⋅103 ⋅ (736 ⋅ (18 + 3))
=
= 74, 6 N / mm
Iz
1,1084 ⋅106

Fx = Vl ⋅ L1 = 74, 6 ⋅ 925 = 69 kN
Fs , Ed

F 69
= x =
= 11,5 kN → přibližně odpovídá μ = 0, 2
6
n

(7)

(8)

Ocelové válcované nosníky nebyly před spřažením nijak očištěny, odmaštěny či zdrsněny, tudíž lze výsledek
považovat za věrohodný. Bylo dosaženo 88% návrhové únosnosti třecího spoje.

214

3. Konstrukce, stavební mechanika a geotechnika

JUNIORSTAV 2019

-900
-800
-700
-600

H Horní vlákna

-500

H dolní vlákna
D horní vlákna

Napětí [MPa]

-400

D Dolní vlákna

-300
-200
-100
0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

Síla [kN]

100
200
300
400
500
600

Obr.5 Graf 2 Záznam průběhu napětí v měřených bodech u čtvrté konfigurace.
Z grafu je viditelná téměř okamžitá plastizace profilů po prokluzu. Je zde také patrný razantní rozdíl
v plastizaci horního tlačeného profilu v porovnání se spodním taženým profilem. Plastická deformace nastává ještě
před dosažením meze kluzu jednotlivých profilů. Také vlákna profilů nejblíže neutrální ose do překročení kritické
síly přenáší stejné napětí (tah,tlak) jako protilehlá vlákna stejného průřezu. Po překonání kritické síly dochází
k patrnému ochabnutí spřažení a ke změně průběhu napětí po průřezu. Níže vykreslená napětí při daném zatížení
potvrzují porušení spřažení nosníků po dosažení výše zmíněné kritické síly.

Obr. 6 Průběh napětí po průřezu před dosažením kritické síly.

Obr. 7 Průběh napětí po průřezu po dosažení kritické síly a napětí po odlehčení nosníku.
Z průběhu napětí po průřezu po odlehčení nosníku je patrná plastická deformace, ale průběh napětí v nosníku
je také závislý na vzájemném posunutí nosníků, který byl způsoben porušením spřažení nosníku. Po odlehčení již
není dostatečná síla pro překonání třecí síly od třecích šroubových spojů, nosníky jsou na první pohled vzájemně
posunuty s odlišnou deformací. To se projevuje i v průběhu napětí po průřezu.
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Obr. 8 Fotografie pořízená po ukončení měření.

5 ZÁVĚR
Únosnost profilu do překročení kritické síly, která se odvodí z maximální únosnosti šroubů v prokluzu při
součiniteli tření μ=0,2, je dostačující pro konstrukce štítových sloupů nebo mezisloupů, které nejsou zatíženy
osovou silou a ohybovým momentem.
Pro dosažení únosnosti odpovídající teoretickému výpočtu je nutné provést rovnoměrné rozdělení spojovacích
prostředků. Spojovací prostředky musí být navrženy na maximální podélný smyk v ose dvojice profilů, který
odpovídá různému způsobu zatížení nosníku.
Po překročení kritické síly a následnému prokluzu dochází u nosníku k trvalé deformaci, která není po
odlehčení eliminována z důvodu nedostatečné velikosti podélného smyku pro překonání třecí síly spojovacích
prostředků. Při opětovném zatížení dochází k plastizaci průřezu a ke zvětšování nevratné deformace.
Patrný velký rozdíl v plastizaci horního a dolního profilu nosníku je patrně způsoben částečným rozdělením
nosníku, kdy tlačený nosník je průřez 4. třídy a projevují se zde efektivní průřezové charakteristiky nosníku
namáhaného v tlaku.
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Abstract
To find out the real shear resistance of any composite element, it is necessary to perform push-out tests at, at least,
3 specimens. Those experiments show us the dependence of load onto slip and therefore, the behaviour of
composite action in time. In this article the two tests are presented. Both were performed on one of the newest type
of composite structures – continuous shear connectors. They fulfil the role of longitudinal rigid reinforcement in
concrete and bring advantages such as lower construction high and easier construction works.
Key words
Composite action, push-out tests, continuous shear connectors, perforated strips

1 INTRODUCTION
In the composite steel-concrete bridges, one of the most important properties there is to be, is the strength of the
composite action. Newer and newer types and designs of composite connectors are developed to improve that
action with yet less material used. To find out the strength of the composite action, the push-out tests have to be
performed.
This paper presents two simple types of continuous shear connectors and the process of push-out tests
performed on them as well as the necessary actions associated with it.

2 SPECIMENS
Two types of continuous shear connectors were tested (Fig. 1). Both were designed from I beam, specifically
IPE 220, cut into half in longitudinal direction. First type, PT1, is very simple – it includes a single row of four
holes, each 20 mm in diameter, placed in the middle of the strip. 12 mm reinforcement bars go through every hole.
Second type, PT2, contains two rows of four 32 mm holes; however the farther from the two is made of opened
holes. Reinforcement passes two closed holes – second from the top, and two opened holes – second from the
bottom of the specimen. This type is more focused on making composite connection by concrete studs, whereas
the first one is more general. Both specimens were poured into two 200×600×600 mm concrete blocks.

Fig. 1 Geometry of PT1 and PT2 (from left to right).
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3 PUSH-OUT TESTS
In order to obtain searched results we had to provide accurate tests. Push-out tests (Fig. 2) are designed to manifest
the load/slip dependence. Each specimen is put into the hydraulic press, where the load, divided into several
loading condition, is applied onto the top sheet metal. To measure the slip in mm, two inductive displacement
sensors were used. Because the main focus of our tests were to find out the strength of the composite action (the
resistance of specimens), the middle steel part with the welded cut I-beams was put onto the 10mm high
polystyrene part, which prevented the steel part from pushing purely to concrete and helped measuring the pure
composite action. Three samples were tested of each type of continuous sheer connector and their results were
then averaged.

Inductive
displacement
sensors

Fig. 2 Push-out tests.
Maximum load applied onto specimens was 1200 kN and 1150 kN, respectively.

4 ESTIMATED RESISTANCE
Before performing any experiments, it is necessary to determine the expected results. For this, the formulas
suggested by Oguejiofor and Husain, and improved by Rovňák, were used [1].
𝑃𝑃������ � ������𝑓𝑓� � �����𝑑𝑑 � �𝑓𝑓� � ����𝐴𝐴�� 𝑓𝑓��

(1)

With the help of (1), the estimated resistance of PT1 was set at the value of 694.431kN. Due to the different
geometry of PT2, the formula had to be adjusted for two rows of holes.
𝑃𝑃������ � ������𝑓𝑓� � ������� 𝑑𝑑� � � �� 𝑑𝑑� � ��𝑓𝑓� � ����𝐴𝐴�� 𝑓𝑓��

(2)

Where d2 represents diameter of substitute area – area of the opened hole minus the cut off part. Then, the
estimated resistance was counted as 725.295 kN.

5 REAL RESISTANCE
After the push-out tests were performed, the graph of load/slip dependence was obtained. It was divided into three
sections; where first one represents the linear grow of the slip, the second one the increasement of the slip even
after reaching the pre-set loading condition, and then, in the third section the slip grows drastically until the sample
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is breached – and therefore the test is stopped. The end of the first section also represents the value of the searched
resistance.
1

y = 0.9609x3 - 1.5004x2 + 0.9988x + 0.5496
R² = 0.9961

0,9
0,8
0,7

750kN

P/Pmax

0,6

y = 7.1183x
R² = 0.9769

0,5
0,4
0,3
1. section

0,2
0,1
0

0

0,1

2. section
0,2

0,3

0,4

3. section
0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

u/umax
Fig. 3 Result of push-out tests of PT1.
1

y = 0.9999x3 - 1.828x2 + 1.3512x + 0.4863
R² = 0.995

0,9
0,8
0,7

700kN
y = 6.0495x
R² = 0.9518

0,5
0,4
0,3

1. section

P/Pmax

0,6

0,2
0,1
0

0

2. section
0,2

0,4

3. section
0,6

0,8

1

u/umax
Fig. 4 Result of push-out tests of PT2.
The experiments showed the real resistance of the connectors to be 750kN of PT1 (Fig. 3) and 700 kN of PT2
(Fig. 4). Ratio of estimated vs real resistance was 1.08 and 0.97, respectively.

6 SOFTWARE RESISTANCE
Both types of continuous shear connectors were modelled in the software Abaqus/CAE, where the whole
experiment was imitated. Due to the expenses of push-out experiments, it is important to re-do these tests in the
software, where other, additional tests, could be run [2].
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Fig. 5 Software vs experimental push-out test results of PT1.
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Fig. 6 Software vs experimental push-out test results of PT2.
Software resistance showed to be 737.902 kN (Fig. 5) and 650 kN (Fig. 6), respectively. The ratio of real vs
software resistance approached the ideal value 1 with values 1.016 for PT1 and 1.077 for PT2. With both ratios
being over 1, the software resistance remained on the safe side.

7 CONCLUSION
To be able to build a bridge with encased continuous shear connectors, carrying out the push-out tests is necessary.
In this paper were presented performed experiment of two types of connectors and compared the results with
existing as well as adjusted formulas and with the software models. Those results, formulas and models can be
used for further usage.
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EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI
SENDVIČOVÝCH PANELŮ V OHYBU
EXPERIMENTAL VERIFICATION OF BENDING MOMENT CAPACITY
OF SANDWICH PANELS
Radim Klíč*,1, Ivan Balázs1
*167086@vutbr.cz
1
Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká republika

Abstrakt
Příspěvek je zaměřen na problematiku experimentálního ověřování odolnosti sendvičových izolačních panelů,
které se ve stavebnictví užívají zejména jako prvky střešního a stěnového opláštění. Skládají se z tenkých krycích
plechů a z jádra zajišťujícího izolační funkci. V rámci experimentálního výzkumu byla provedena série testů
s vybraným typem panelů s ocelovými krycími plechy pro ověření únosnosti v ohybu. Článek popisuje použitá
zkušební tělesa i zkušební sestavu a shrnuje nejvýznamnější výsledky a poznatky, které byly pomocí zkoušek
získány.
Klíčová slova
Experiment, ohyb, sendvičový panel, vakuování
Abstract
The paper focuses on problem of experimental verification of load-bearing resistance of sandwich insulation
panels used in building industry as members of roof and wall cladding. They consist of thin metal facings and
insulation core. In the frame of the experimental research a series of tests with selected type of panels with steel
facings was performed to verify their bending moment capacity. The paper presents the specimens and the test
setup and summarizes selected relevant results and findings obtained by testing.
Key words
Bending, experiment, sandwich panel, vacuum testing method

1 ÚVOD
Sendvičové panely jsou v současnosti zejména při stavbě montovaných hal stále více v oblibě. Mezi jejich hlavní
přednosti patří především výborné tepelněizolační a protipožární vlastnosti, vysoká životnost a pevnost. Kvůli
jejich velké oblibě se spousta pracovišť na celém světě zabývá teoretickým, numerickým a experimentálním
ověřováním. Mezi jedno z těchto pracovišť patří také Ústav kovových a dřevěných konstrukcí na Fakultě stavební
VUT v Brně. Cílem článku je navazovat na tuto problematiku, která je řešena na zmíněném ústavu. Hlavním cílem
práce bylo experimentální ověření skutečného chování sendvičových panelů, které se skládají z krycích ocelových
plechů a jádra, které je z PIR nebo minerální vaty. Z rozsáhlé oblasti problematiky byla zkoumána ohybová
únosnost sendvičových panelů. Jako předpokládaný způsob porušení byla určena ztráta stability tlačeného plechu
(vyboulení) a následné porušení panelu. Pomocí experimentálního ověření byla určena ohybová tuhost panelů.

2 SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ
Z teoretického hlediska byla tato problematika například zkoumána v práci Teorie ohybu sendvičových desek [1].
Mezi další výzkumy chování sendvičových panelů například patří Käpplein et al. [2] (Stabilizace kovových
nosníků připojenými sendvičovými panely) nebo Hassinen et al. [3] (Vliv a vlastnosti materiálu izolačního jádra
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na odolnost panelu). Z předchozích zkoumání již bylo zjištěno, že krycí ocelové plechy přenáší ohybové namáhání,
zatímco jádro panelu přenáší namáhání smykové.

3 EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ
Zkušební tělesa
Jako zkušební tělesa byly použity sendvičové panely s PIR jádrem a krycími ocelovými plechy tloušťky 0,5 mm
a panely vyplněné minerální vlnou, které byly kryty ocelovými plechy tloušťky 0,6/0,5 mm (vnější/vnitřní povrch).
Zkoumány byly následující vzorky:
T1, T2, T3 – panely s PIR jádrem
T4, T5, T6 – panely vyplněné minerální vatou
Zkoumány byly panely o šířce 1 m a délce 4 m. V případě panelů s minerální vlnou byly experimenty
provedeny s trapézovými plechy na horním (tlačeném) povrchu.

Obr. 1 Příčný řez panely T1, T2 a T3.

Obr. 2 Příčný řez panely T4, T5 a T6.

Zkušební sestava
Princip zkušební sestavy odpovídá požadavkům ČSN EN 14509 [4] pro ověření momentové únosnosti panelů.
Dle této normy může být zatížení vyvoláno čtyřmi lineárními zatíženími, působícími přes celou šířku panelu,
nebo tlakem vzduchu vyvolaným buď zkušebním zařízením v podtlakové komoře, nebo vzduchovým polštářem.
Ohybová únosnost panelů v rámci experimentů byla určena dle zásad stavební mechaniky s užitím maximálních
naměřených úrovní zatížení.
Podepření musí být takové, aby nedocházelo k omezení rotace panelu kolem podpěry. „U všech panelů, včetně
panelů s podobnými horními a dolními povrchovými plechy, se zkouška provádí na obou stranách, protože napětí
při zvrásnění je významně ovlivněno tím, zda byl povrchový plech při výrobě umístěn nahoře nebo dole“ [4].
Zkouška musí být prováděna za běžných laboratorních podmínek, teploty a vlhkosti.
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Obr. 3 Půdorys zkušební sestavy.

Obr. 4 Řez zkušební sestavy.
Plošné zatížení bylo vyvozováno pomocí podtlaku uvnitř komory. Zatěžováním vakuováním se zabýval prof. Ing.
Jindřich Melcher, DrSc., který působí jako profesor na Stavební fakultě VUT v Brně. Princip zkušební metody
zatěžování vakuováním je popsán v [5]. Jde o ověřenou metodu, která je hojně využívána Zkušebnou nosných
konstrukcí Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí FAST VUT v Brně.
Zkoušené sendvičové panely byly uloženy po stranách na ocelové trubky, které reprezentovaly podpory.
Podpory byly od sebe vzdáleny 3,800 m. Zkoušené vzorky byly široké jeden metr. Geometrie zkoušených vzorků
a zkušební sestavy je dobře zřejmá z Obr. 3 a Obr. 4.
Pomocí snímače posunu byla měřena svislá deformace panelu uprostřed rozpětí. Úroveň podtlaku (intenzita
rovnoměrného plošného zatížení) byla měřena pomocí manometru. Poměrné přetvoření bylo měřeno na obou
stranách panelu uprostřed rozpětí (u zkušebních vzorků T1, T2 a T3 bylo použito 6 tenzometrů (3 u spodního líce
a 3 u horního líce), zatímco u zkušebních vzorků T4, T5 a T6 bylo použito pouze 5 tenzometrů (3 u spodního líce
a 2 u horního líce)).

Obr. 5 Panely T1, T2 a T3.
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4 VÝSLEDKY
Vzorky T1, T2 a T3 (PIR jádro)

Obr. 7 Závislost deformace na zatížení.

Obr. 8 Závislost napětí na zatížení.

Tab. 1 Maximálně dosažený průhyb, napětí a ohybový moment při porušení.

T1
T2
T3

Plošné zatížení
[kN/m2]

Průhyb
[mm]

Napětí na horním
povrchu [MPa]

Napětí na dolním
povrchu [MPa]

Ohybový moment
[kNm]

3,01
3,12
3,09

42,33
43,78
43,25

-133,25
-137,71
-146,72

204,58
177,08
184,74

5,43
5,63
5,58

Podle předpokladu došlo u těchto vzorků k porušení vyboulením horního tlačeného plechu přibližně uprostřed
rozpětí. Způsob porušení je znázorněn na Obr. 11. Bylo provedeno statistické vyhodnocení výsledků zkoušek.
Podle ČSN EN 1990 [6] byla vypočtena charakteristická hodnota únosnosti v ohybu Mk,Rd = 5,20 kNm.
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Vzorky T4, T5 a T6 (jádro z minerální vaty)

Obr. 9 Závislost deformace na zatížení.

Obr. 10 Závislost napětí na zatížení.
Tab. 2 Maximálně dosažený průhyb, napětí a ohybový moment při porušení.
Průhyb
Napětí na horním
Napětí na dolním
Ohybový moment
Plošné zatížení
[mm]
povrchu [MPa]
povrchu [MPa]
[kNm]
[kN/m2]
T4
T5
T6

3,87
3,81
3,80

49,10
46,08
44,82

-197,16
-208,29
-208,25

153,46
149,48
147,44

6,99
6,88
6,86

U vzorků s jádrem z minerální vlny došlo k porušení přibližně 0,700 m od podpory. V tomto místě byly
napojeny dva pruhy minerální vlny. Narušení způsobilo porušení vzorků v tomto místě. Při zvyšujícím se zatížení
došlo nejprve k vyboulení horních tlačených plechů a k následnému kolapsu. Způsob porušení je zobrazen na
Obr. 12. U těchto vzorků bylo také provedeno statistické vyhodnocení zkoušek. Podle ČSN EN 1990 [6] byla
vypočtena charakteristická hodnota únosnosti v ohybu Mk,Rd = 6,68 kNm.
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Obr. 12 Způsob porušení vzorků T4, T5 a T6.

5 ZÁVĚR
Podle předpokladu došlo u vzorků, které byly vyplněny PIR (T1, T2 a T3), k porušení uprostřed rozpětí v důsledku
vyboulení horního tlačeného plechu. U těchto vzorků byla určena charakteristická únosnost v ohybu
Mk,Rd = 5,20 kNm.
Vzorky s jádrem z minerální izolace (T4, T5 a T6) byly porušeny zhruba 0,700 m od podpory. Vzorky byly
v tomto místě porušeny v důsledku přerušení jádra. Porušení nastalo po vyboulení horního tlačeného plechu.
Následně byla určena ohybová únosnost Mk,Rd = 6,68 kNm. Podle ČSN EN 14509 by mělo dojít k porušení ohybem
uprostřed rozpětí. Autoři doporučují, aby při dalších zkouškách byly použity panely o větším rozpětí, což by mělo
eliminovat vliv přerušení jádra panelu na únosnost v ohybu.
V rámci výzkumu budou na Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí FAST VUT v Brně v následujících
měsících zkoumány tytéž panely s obrácenou polohou (trapézový plech bude na dolních tažených vláknech).
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Abstrakt
Předmětem příspěvku je analýza šíření trhliny v tělese sestávajícím z matrice tvořené jemnozrnným cementovým
kompozitem a inkluze z materiálu s obecně vyššími hodnotami lomově-mechanických parametrů než okolní
matrice. Tato tělesa byla zkoušena v konfiguraci tříbodového ohybu a bylo sledováno chování trhliny, stejně jako
maximální dosažené zatížení. Navzdory předpokladu vyztužení kompozitu inkluzí dochází k poklesu maximální
dosažené síly oproti tělesům tvořeným pouze matricí. Cílem práce je objasnění tohoto poklesu za pomoci metody
konečných prvků v kombinaci s přístupy zobecněné lomové mechaniky. Ukazuje se, že nedokonalá adheze mezi
inkluzí a matricí vede ke změně rychlosti a směru šíření trhliny a společně s existencí přechodové oblasti
významně ovlivňují chování cementových kompozitů.
Klíčová slova
Cementový kompozit, lomová houževnatost, materiálová inkluze, tříbodový ohyb, zobecněná lomová mechanika
Abstract
The attention is paid to the analysis of crack propagation in a specimen consisting of a fine-grained cement-based
composite (matrix) and inclusion from a material with higher values of mechanical fracture parameters
than the surrounding matrix. These specimens were tested in three-point bending test configuration and the crack
behaviour as well as the maximum load were monitored. Contrary to the assumption, the maximum load
of specimen with inclusion decreases compared to the matrix one. The aim of this paper is to clarify this decrease
using finite element method in combination with generalized fracture mechanics approaches. The imperfect
adhesion leads to a change in crack propagation rate and direction and, together with the existence of the transition
zone, influence the behaviour of cement-based composites.
Key words
Cement composite, fracture toughness, material inclusion, three-point bending test, generalized fracture mechanics

1 ÚVOD
Moderní stavby stále více využívají mimo tradičních stavebních materiálů i materiály pokročilé, mezi které
bezpochyby patří materiály kompozitní. Tyto kompozity sestávají z různých druhů složek různé geometrie
s obecně rozdílnými elastickými a lomově-mechanickými vlastnostmi. Schopnost předpovědět lomové chování
takovýchto materiálů má zásadní význam pro posouzení spolehlivosti a trvanlivosti stavebních prvků/konstrukcí
z těchto materiálů vyrobených.
Cílem tohoto příspěvku je analyzovat lomové chování jemnozrnného cementového kompozitu „vyztuženého“
inkluzí s obecně vyššími hodnotami lomově-mechanických parametrů. Za tímto účelem byla navržena, vyrobena
a odzkoušena netypická zkušební tělesa. Za pomoci dnes již běžně používané metody konečných prvků (MKP)
byla tato tělesa vymodelována a analyzována s využitím přístupů zobecněné lomové mechaniky. Analýza tohoto
chování může poukázat, jaký vliv má tzv. přechodová oblast (ITZ – z anglického „Interfacial Transition Zone“)
na lomové chování cementových kompozitů. Objasnění vlivu ITZ by mohlo pomoci při řešení formování lomové
procesní zóny, která podkládá nelineární chování těchto kompozitů.

228

3. Konstrukce, stavební mechanika a geotechnika

JUNIORSTAV 2019

2 ANALÝZA ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY
Navrhnout spolehlivou, trvanlivou a ekonomickou stavební konstrukci je primárním cílem každého projektanta.
Nicméně návrh většiny konstrukcí/konstrukčních prvků vychází tradičně z normových předpisů (EC 1992-1-1 [1],
ASTM, AASHTO), které podávají pouze stručnou informaci o použitých materiálech, nebo vycházejí z empirie.
Všechny tyto postupy považují materiál za homogenní, ve většině případů izotropní, kontinuum a neuvažují
existenci vnitřních defektů (pórů, mikrotrhlin, vměstků). Tyto vnitřní defekty tvoří tzv. koncentrátory napětí a jsou
potencionálními slabými místy, jejichž neuvážení při návrhu může mít pro stanovení životnosti konstrukce
mnohdy fatální následky. Vliv existence defektů se účinně snaží do svých postupů zahrnout obor známý jako
lomová mechanika.
Připomeňme, že cementový kompozit je materiál tvořený, po ukončení hydratačních procesů, hrubým
kamenivem a matricí. I přes toto všeobecné pojetí cementových kompozitů širokou veřejností se v posledních
letech/desetiletí stala existence oblasti okolo zrna kameniva s výrazně odlišnými vlastnostmi uznávaným
paradigmatem v technologii betonu [2]. Významnou vlastností této oblasti tloušťky cca 50 μm je především vyšší
porozita. Mikrostrukturu ITZ tvoří převážně krystaly hydroxidu vápenatého, ettringit a obsahuje snížené množství
nehydratovaných cementových zrn [3]. Je zřejmé, že tato oblast, byť malé tloušťky, tvoří slabý článek v kompozitu
a potenciální koncentrátor napětí, v jehož blízkosti bude docházet k iniciaci prvních mikrotrhlin.

Lineární elastická lomová mechanika
Lineární elastická lomová mechanika (LELM) je relativně mladý vědní obor, který nabízí nástroje pro popis
mechanismů a procesů porušování a degradace nejen konstrukčních materiálů. Od svého vzniku [4] byla využita
na objasnění řady havárií a i nadále se snaží objasnit návrhová pravidla empirické povahy nebo pravidla založená
na dlouholetých zkušenostech projektantů. LELM se zabývá studiem pole napětí a posunutí v blízkém okolí
vrcholu koncentrátoru napětí pro případ homogenního, izotropního a lineárně pružného materiálu, tzn. platí
Hookeův zákon. Současně je platnost omezena splněním předpokladu dostatečně malé plastické zóny v blízkosti
čela trhliny. Tato musí být dostatečně malá ve srovnání s rozměry tělesa a trhliny.
Pole napětí a posunů lze získat řešením biharmonické (stěnové) rovnice se zahrnutím okrajových podmínek
vystihujících volné (stress-free) líce trhliny. Metod řešení biharmonické rovnice je jistě mnoho, nicméně
nejznámějšími jsou řešení pomocí komplexních potenciálů [5] a nekonečných řad [6]. Řešením výše zmíněné
rovnice dostáváme známý vztah pro pole napětí ve tvaru nekonečné, tzv. Williamsovy, řady [6]:
�

kde

𝑟𝑟𝑟𝑟

n
𝑛𝑛
σij = � �𝐴𝐴n ⋅ � ⋅ 𝑟𝑟 2-1 ⋅ 𝑓𝑓ij (𝑛𝑛𝑛 θ),
2
���

(1)

jsou polární souřadnice s počátkem ve vrcholu trhliny [m, rad],
n

koeficienty namáhání [MPa·m1-2 ],
𝐴𝐴�
𝑛𝑛
značí index členu nekonečné řady [–],
𝑓𝑓�� (n, θ) jsou funkce úhlu 𝜃𝜃 vyjádřené pomocí goniometrických funkcí [–].

Pro popis napětí v blízkém okolí vrcholu trhliny (𝑟𝑟 → 0) v homogenním, elastickém a izotropním materiálu
lze zanedbat vyšší členy nekonečné řady a výrazy pro popis pole napětí a posunutí jsou poté tvořeny pouze prvním
(singulárním) členem se singularitou typu 𝑟𝑟 ���� a případně druhým (konstantním) členem rozvoje. Výsledné
složky tenzoru napětí jsou dány superpozicí tří základních módů namáhání [7], které se liší orientací vnějšího
zatížení a směrem vzájemného pohybu obou líců trhliny:

kde

σij

lim σij =
���

𝐾𝐾I

√2π𝑟𝑟

𝑓𝑓ijI (θ) +

𝐾𝐾II

√2π𝑟𝑟

𝑓𝑓ijII (θ) +

𝐾𝐾III

√2π𝑟𝑟

𝑓𝑓ijIII (θ),

(2)

jsou složky tenzoru napětí pro módy zatížení I, II, III [MPa],
1

𝐾𝐾k
součinitel intenzity napětí módů zatížení I, II, III [MPa·m2 ],
𝑓𝑓ijk (θ) funkce polárního úhlu 𝜃𝜃 [–].

V případě trhliny s vrcholem ve vzdálenosti 𝛿𝛿 od rozhraní je rozdělení napětí v blízkosti vrcholu trhliny závislé
na této vzdálenosti, viz (3) [8][9]. V případě trhliny s vrcholem v těsné blízkosti rozhraní, tj. 𝛿𝛿 → 0, o velikosti
napětí před vrcholem trhliny rozhoduje první člen. V těchto limitních případech již nelze využít součinitele
intenzity napětí 𝐾𝐾k a je třeba přístupy LELM zobecnit.
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1

kde

𝛿𝛿
𝜆𝜆

1

� � �λ-2 ⋅ r �2 ,

(3)

je vzdálenost vrcholu trhliny od rozhraní [m],
vlastní číslo [–].

Obecný singulární koncentrátor napětí
Obecným koncentrátorem napětí označujeme geometrickou, materiálovou či jinou nespojitost, která v tomto
tělese způsobuje singulární charakter napětí. Singulární charakter je popsán veličinou zvanou exponent
singularity napětí 𝑝𝑝 a napětí v okolí tohoto koncentrátoru lze zjednodušeně vyjádřit pomocí vztahu (4)
[10][11][12]. Poznamenejme, že exponent singularity napětí 𝑝𝑝 je obecně komplexní číslo, jehož reálná část leží
v intervalu (0; 1) a platí 𝑝𝑝 = 1 � 𝜆𝜆.
𝜎𝜎ij �

1
𝑟𝑟 p

pro 𝑟𝑟 𝑟 𝑟

(4)

𝑟𝑟 ��k 𝐹𝐹ijk (θ, 𝑀𝑀𝑀 𝑀 ),

(5)

Pole napětí v okolí obecného koncentrátoru napětí je vlivem rozdílného exponentu singularity napětí odlišné
od pole napětí v okolí vrcholu trhliny v homogenním materiálu. V takovémto případě již není možné použít
poznatků LELM, ale je třeba jejich zobecnění. Pole napětí v okolí obecného koncentrátoru, vyjádřené pomocí
prvního singulárního členu, přechází ve vztah [10][11][12]:
�

kde

𝐻𝐻�
𝐹𝐹��� (θ, 𝑀𝑀𝑀 𝑀 )

𝜎𝜎ij = �

𝐻𝐻k

√2π
���

je zobecněný součinitel intenzity napětí [MPa·m�� ],
je funkce úhlu 𝜃𝜃, materiálových vlastností a geometrie [–].

Poznamenejme, že 𝑘𝑘 ve výrazu 𝐻𝐻� , kde 𝑘𝑘 = 1, 2, …, neprezentuje příslušnost k danému módu zatížení tělesa
s trhlinou, nýbrž prezentuje příslušnost k danému exponentu singularity napětí 𝑝𝑝� .

3 METODIKA

Experimentální program
Za účelem stanovení vlivu ITZ na chování cementového
kompozitu byla navržena zkušební konfigurace tříbodového
ohybu speciálních trámců, u kterých byl sledován způsob
porušení/šíření trhliny – viz např. [13]. Tyto trámce
o rozměrech 40×40×160 mm s inkluzí z amfibolitu
o rozměrech 8×8×40 mm umístěnou uprostřed rozpětí byly
opatřeny počátečními koncentrátory napětí délky 𝑎𝑎� =
12 mm umístěnými uprostřed spodní strany vzorku,
viz Obr. 1.
Obr. 1 Schéma zkoušky tříbodového ohybu trámce. Vzhledem k rozměrům zkušebních těles a potřebě jejich
zhutnění byl jako matrice zvolen jemnozrnný cementový
kompozit. Kompozit sestával z Portlandského cementu CEM I 42,5 R, normového křemičitého písku s maximální
velikostí zrna 2 mm a vody v poměru 3:1:0.35. Z důvodu zvýšení zpracovatelnosti čerstvé směsi byl využit
superplastifikátor SVC 4035 od firma SIKA v množství 1 % hmotnosti cementu [13].

Numerický model
Na základě zkušební konfigurace byl navržen numerický model v SW ANSYS, který měl ověřit předpoklady
o vlivu ITZ na chování jemnozrnného cementového kompozitu a nedokonalosti adheze mezi ITZ a inkluzí.
Geometrie numerického modelu odpovídá skutečným rozměrům tělesa a daným okrajovým podmínkám. Model
byl koncipován jako 2D úloha rovinné deformace, kde předpokládáme jednotkovou tloušťku 𝐵𝐵 𝐵𝐵𝐵𝐵 m. Materiály
byly modelovány jako lineárně elastické, izotropní, které jsou charakterizovány Youngovým modulem pružnosti E
a Poissonovým poměrem ν, a byla uvažována dokonalá adheze mezi jednotlivými vrstvami. Konkrétní hodnoty
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použité pro jednotlivé materiály nalezne čtenář v Tab. 1. Poznamenejme, že v tomto případě se jednalo
o horninovou inkluzi z amfibolitu. Na rozhraní inkluze–matrice byla vymodelována vrstva (ITZ) tloušťky 50 μm
(viz Obr. 2), přičemž její elastické konstanty byly v prvním modelu uvažovány stejné jako elastické konstanty
matrice. Ve druhém modelu byly použity zpřesněné hodnoty, které vycházejí z nanoindentačních zkoušek
provedených na těchto tělesech [13], přičemž hodnota lomové houževnatosti byla totožná s hodnotou matrice.
Trhlina byla modelována jako ideálně ostrá s radiální sítí okolo vrcholu trhliny, viz Obr. 3.
Tab. 1 Materiálové vlastnosti využité v numerickém modelu.
E1 [GPa]

E2 [GPa]

ν [–]

KI,c
[MPa∙m1/2]

45,39
45,39
0,20
0,58
matrice
45,39
25,76[13]
0,20
0,58
ITZ
143,00
143,00
0,16[14]
3,37
inkluze
Samotné vyhodnocení šíření trhliny probíhalo pomocí kritéria stability odvozeného na základě střední hodnoty
tangenciálního napětí 𝜎𝜎�� přes oblast d [10][11][12]. Doporučením je, aby oblast 𝑑𝑑 byla volena jako např. velikost
zrn materiálu, velikost plastické zóny (v případě kovů) apod. V tomto případě bylo zvoleno 𝑑𝑑 𝑑 𝑑𝑑𝑑 mm, což
přibližně odpovídá střední hodnotě velikosti zrn normového křemičitého písku.

kde

𝜎𝜎��
�����
𝑑𝑑
σ�� (𝑟𝑟𝑟𝑟)

�����(θ)
=
σ��

1 �
� σ (𝑟𝑟𝑟 θ)𝑑𝑑𝑑𝑑 ,
𝑑𝑑 � ��

(6)

je střední hodnota tangenciálního napětí [MPa],
rozměr oblasti integrace [m],
tangenciální napětí v okolí vrcholu trhliny [MPa].

Dále využijeme předpokladu, který říká, že trhlina se bude šířit ve směru θ0 , kde je σ�� maximální. Výše
uvedené znamená v matematickém zápisu následující:
�

�����
𝜎𝜎��
𝜕𝜕 2 �����
∂σ
��
� 𝑑𝑑 � �
� � 𝑑�
∂ θ �0
𝜕𝜕𝜕𝜕 2 �

(7)

0

Nyní máme tedy stanoven kontrolní parametr umožňující rozhodnout o šíření, či nešíření trhliny. Abychom
mohli rozhodnout, za jakých podmínek a do jakého materiálu se trhlina bude šířit, je nutné stanovit kritickou
hodnotu tohoto parametru:
������
σ��𝑑� =

Obr. 2 Detail sítě v okolí vrcholu inkluze.

2𝐾𝐾Ic

(8)

√2π𝑑𝑑

Obr. 3 Síť prvků ve vrcholu trhliny.

Hodnota 𝐾𝐾Ic ve vztahu (8) odpovídá lomové houževnatosti materiálu, do kterého předpokládáme šíření trhliny.
������
K šíření trhliny pak dojde, pokud hodnota numericky určeného středního napětí σ
��𝑑� bude vyšší, než hodnota
kritická σ��𝑑 � .
Model byl zatěžován silou působící na horní hranu příložky. Při aplikaci této síly je nutno brát na vědomí,
že tloušťka tohoto modelu je rovna 𝐵𝐵 𝐵𝐵𝐵𝐵 m. Je tedy třeba síly působící na reálné těleso tloušťky 𝐵𝐵 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵m
přepočítat, aby účinek těchto sil odpovídal účinku na skutečné tloušťce. K tomu využijeme rovnosti napětí působící
na horní příložku. Výsledný vztah mezi silou 𝐹𝐹2 aplikovanou v modelu a silou 𝐹𝐹1 působící na skutečné těleso je:
F2 = F 1 ⋅

B2
1000
= F1 ⋅
= 25 ⋅ F1
B1
40

(9)
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4 VÝSLEDKY
Na Obr. 4 a) vidíme sledovaný způsob
porušení zkušebních těles s inkluzí
z amfibolitu. Zkušební sada sestávala
ze 3 zkušebních těles a u všech byl
sledovaný způsob porušení podobný.
Trhlina se, vzhledem k vyšším hodnotám
lomově-mechanických vlastností inkluze
než okolní matrice, šířila po rozhraní ITZ–
inkluze až do nejvýše položeného vrcholu
inkluze ve zkušebním tělese. Poté již
pokračovala přibližně svislým směrem
skrze matrici.
Oproti tomu vypočtený způsob
porušení, viz Obr. 4 b), je značně odlišný.
První fáze šíření trhliny po střední vrchol
inkluze odpovídá sledovanému způsobu
šíření trhliny během experimentů, nicméně
zde tato podobnost s experimentem končí.
Obr. 4 Šíření trhliny v nehomogenním tělese – sledované během
Dále se trhlina v našem modelu 1 i 2
experimentu [13][15] (a), vypočtené (b).
odklání od inkluze o úhel cca 42° a dále
pokračuje směrem k horní příložce, na kterou je aplikováno zatížení. Toto chování plynulo z výpočtů pro obě sady
elastických modulů (E1 a E2) uvedené v tabulce 1.

5 DISKUZE
Z výše uvedených výsledků analýzy šíření trhliny ve zkušebním tělese sestávajícího z matrice, inkluze a ITZ je
zřejmé, že v důsledku nedokonalé adheze mezi ITZ a inkluzí se trhlina ve skutečném tělese šířila po rozhraní ITZ–
inkluze. Připomeňme, že úloha byla modelována jako lineární s využitím poznatků zobecněné LELM. Podobných
výsledků hlavní autor práce dosáhl již v práci [15], kdy pomocí SW ATENA, který umožňuje nelineární analýzu
konstrukcí na bázi MKP, bylo modelováno zkušební těleso s ocelovou inkluzí. I v tomto případě, byť omezeném
možnostmi SW ATENA, hlavní autor dospěl k závěru, že změna šíření trhliny je způsobena nedokonalou adhezí
mezi ITZ a inkluzí.
Poněkud překvapivé ovšem je, že při změně elastických konstant ITZ nedochází ke změně vypočteného směru
šíření trhliny. Je vidět, že zadaný modul pružnosti ITZ neovlivní širší pole napětí v okolí vrcholu trhliny. Podle
Hookeova zákona naopak snížení modulu z E1 na hodnotu E2 napětí v oblasti ITZ sníží. Při zachování lomové
houževnatosti nemá změna modulu na vypočtený směr šíření vliv. Přesnějších výsledků by bylo pravděpodobně
možno také dosáhnout zjemněním sítě prvků na celé délce integrace napětí 𝑑𝑑 𝑑 𝑑𝑑𝑑 mm. Tato změna by mohla
změnu materiálových vlastností lépe identifikovat.

6 ZÁVĚR
Z podrobné numerické analýzy šíření trhliny ve výše popsaném tělese plyne, že vlivem nedokonalé adheze
mezi ITZ a inkluzí dochází ke změně šíření trhliny oproti očekávanému/vypočtenému šíření. Tato hypotéza
o nedokonalé adhezi mezi ITZ a inkluzí byla již ověřena pomocí dvou zdánlivě nezávislých přístupů a z tohoto
pohledu je nutné pro budoucí práci navrhnout experimentální/numerické přístupy umožňující stanovení těchto
neznámých parametrů.
Je zřejmé, že samotný problém oblasti (ITZ) s výrazně nižšími efektivními hodnotami lomově-mechanických
parametrů je navíc ztížen nedokonalou adhezí mezi ITZ a inkluzí. Nicméně znalost účinku ITZ, včetně reálných
parametrů adheze, přispěje k hlubšímu pochopení formování lomové procesní zóny a tím i k pochopení
nelineárního, přesněji kvazikřehkého, chování cementových kompozitů.
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Abstract
The paper is focused on a statistical and sensitivity analysis using Polynomial Chaos Expansion (PCE) as
a surrogate model. First, the basic theory of surrogate modelling via PCE and a developed software tool is
presented. The SW tool is then applied during stochastic analysis of prestressed concrete roof girders failing in
shear. Obtained results of statistical and sensitivity analysis are discussed with a special attention to different types
of sensitivity analysis, specifically Sobol' indices and nonparametric rank-order statistical correlation. As can be
seen from results, PCE represents very efficient method for reliability analysis especially in case of highly time
consuming non-linear finite element models.
Key words
Stochastic analysis, polynomial chaos expansion, sensitivity analysis, concrete structures

1 MOTIVATION
In last decades, there are high economical requirements for new structures, therefore researchers and civil
engineers are more interested in advanced numerical methods to solve mathematical models of structures as nonlinear ﬁnite element method (NLFEM). An analysis of complex physical problem using NLFEM might be still
highly time-consuming. Although NLFEM is a very accurate algorithm, there is a lack of knowledge about material
characteristics and even mathematical model of some phenomena e.g. fracture mechanics of quasi-brittle materials.
This lack of knowledge can lead to fatal failures, especially in the case of concrete structures. A concrete is
a building material with high dispersion (high variability) of material parameters. It is the main reason to use
methods from ﬁeld of the mathematical theory of probability.
Unfortunately, a combination of stochastic analysis and NLFEM is often not feasible and approximation of the
original mathematical model must be created. There are several types of surrogate models e.g. artificial neural
networks [1], krigging [2], support vector machine [3]. However, one of the most efficient methods for sensitivity
and statistical analysis is polynomial chaos expansion (PCE) [4].
The paper is structured as follows: basic theory of PCE is described in Section 2, Section 3 is focused on finite
element model and a stochastic model of the prestressed concrete girder, Section 4 presents the application of PCE
and obtained results which are then discussed in following Section 5.

2 SURROGATE MODELLING USING PCE
A physical problem can be represented by mathematical model f (X), which depends on input parameters (material
characteristics, geometry, etc.). The aim of the stochastic analysis is to propagate uncertainties through
a mathematical model in order to get statistical information of output and to get information about the sensitivity
of the mathematical model to uncertainties of input variables. High computational requirements can be
significantly reduced by the surrogate model. In this paper, Polynomial Chaos Expansion is used as a surrogate
model of the original mathematical model represented by NLFEM of prestressed concrete roof girder failing in
shear produced by Franz Oberndorfer GmBH company.
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The software developed by authors was employed for the creation of a surrogate model. Only a brief theoretical
background of the software is presented herein in following paragraphs, more details about methodology and the
software can be found in [5].
Assume a probability space (Ω, ℱ, 𝒫𝒫), where Ω is an event space, ℱ is a σ-algebra on Ω and 𝒫𝒫 is a probability
measure on ℱ. If the input vector of the mathematical model is random vector X(ω), ω ∈ Ω, then random model
response Y(ω) is a random variable. Considering Y = 𝑓𝑓(X) has the finite variance σ2, i.e. 𝑌𝑌 𝑌 𝑌𝑌� (Ω, ℱ, 𝒫𝒫). As
a consequence, the polynomial chaos expansion according to Soize & Ghanem [4] is in the following form:
(1)

𝑌𝑌 𝑌 𝑓𝑓(𝑿𝑿) 𝑌 � 𝛽𝛽𝜶𝜶 𝜓𝜓𝜶𝜶 (𝑿𝑿𝑿 ,
𝜶𝜶∈ℕ�

where M is the number of input random variables, βα are unknown deterministic coefﬁcients and Ψα are
multivariate basis functions orthonormal with respect to the joint probability density function (PDF) of X.
Associated polynomials to specific distributions can be found in Wiener-Askey scheme. Herein, standard normal
random variables are assumed.

Orthonormal basis and truncation of PCE
Standard normal input variables are assumed in standard Wiener-Hermite PCE, therefore X must be transformed
into standard normal uncorrelated space ξ, e.g. Nataf transformation. Then Hermite polynomials can be used as
basis functions due to their orthogonality with respect to the PDF of ξ. In practical applications, it is necessary to
use PCE truncated to a finite number of terms P. Truncated set of basis functions 𝒜𝒜�,� is dependent on given
maximal polynomial order p as follows:
�

(2)

𝒜𝒜�,� 𝑌 �𝛼𝛼 ∈ ℕ� : |𝛼𝛼| 𝑌 � 𝛼𝛼� � 𝑀𝑀�
���

The cardinality of the truncated set P is given by the number of permutations:
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐�,� � � 𝑌 �

(𝑀𝑀 𝑀 𝑀𝑀)!
𝑀𝑀 𝑀 𝑀𝑀
�𝑌
𝑝𝑝
𝑀𝑀𝑀 𝑝𝑝!

(3)

Experimental design and estimation of PCE coefficients

Experimental design (ED) contains sample points in M-dimensional space and corresponding results of the original
model. Size of ED must be higher than P and it is highly dependent on the size of the stochastic model and maximal
polynomial order p as can be seen in Eq. 3. Moreover, sample points should uniformly cover whole input space,
what can be achieved by a Latin Hypercube Sampling method [6].
The original mathematical model must be evaluated to obtain a vector of results corresponding to generated
sample points. Once basis functions are created and experimental design is prepared, PCE coefficients can be
estimated by ordinary least square regression method.

Error estimation and post-processing
An important part of surrogate modelling is an estimation of the accuracy of the surrogate model. It is common to
use the commonly known coefficient of determination R2. Unfortunately, because R2 works with experimental
design, it can lead to overfitting. Therefore, more sophisticated cross-validation technique called Leave-one-out
error is employed in a developed software tool. The advantage of the explicit form of PCE is a possibility to obtain
Leave-one-out error 𝑄𝑄� analytically without additional computational demands [7].
If PCE achieved target accuracy, it is possible to derive statistical moments directly from estimated coefficients.
Mean value 𝜇𝜇 and variance 𝜎𝜎 � of approximation 𝑌𝑌 ��� can be easily estimated from coefficients due to the
orthogonality of PCE terms as follows:
𝜇𝜇 𝜇 𝜇𝜇� 𝑌𝑌 ��� � 𝑌 𝜇𝜇 � � 𝛽𝛽� 𝜓𝜓� (𝝃𝝃)� 𝑌 𝛽𝛽� ,
�∈𝒜𝒜 �,�

𝜎𝜎 � =𝐸𝐸� (𝑌𝑌 ��� − 𝛽𝛽� )� � 𝑌

� 𝛽𝛽��

(4)

�∈𝒜𝒜 �,�
���
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3 PRESTRESSED CONCRETE GIRDER
The analyzed structure is a full-scale LDE7 roof girder produced by Franz Oberndorfer GmbH & Co KG in
Austria. Details of FEM and stochastic model are described in the following paragraphs. Surrogate modelling is
a part of the long-term research project including laboratory experiments [8], mathematical modelling [9], semiprobabilistic design [10] and stochastic analysis using the surrogate model [11].
The girder is made from concrete C50/60 and is prestressed by 2×8 strands in each web (Cables - St 1570/1770
– F93). Strands are located in following distances from bottom: 70 and 7×40 mm. It has a TT-shaped cross-section
and the total length is 30.00 m and the height is 0.50 m at ends and 0.90 in the middle. The reinforcement and
geometry of the beam is symmetrical according to middle cross-sectional and longitudinal plane. The load was
applied 4.125 m from support above both webs and the ultimate limit state is represented by the critical value of
the force applied during the simulation (the peak of load-deflection diagram). The geometry of the girder, the
cross-section and a place of applied load can be seen in Fig 1. Finite element model was created in software
ATENA developed by Čevenka Consulting [12].

Fig. 1 Prestressed concrete roof girder failing in shear.

Stochastic model of concrete girder
The original stochastic model contained 12 random variables including material characteristics of tendons and
reinforcement, however for surrogate modelling, a reduced stochastic model was utilized. A reduced stochastic
model is based on a sensitivity analysis performed during previous research [11]. The reduced stochastic model
contains 5 lognormal random variables as can be seen in Tab. 1: fc - compressive strength of concrete, Ec - Young's
modulus of concrete, ft - tensile strength of concrete, Gf - fracture energy of concrete and I.L.U- uncertainty of
calculated immediate prestress losses.
Tab. 1 Stochastic model.
Parameter
fc [Mpa]
Ec [GPa]
ft [MPa]
Gf [Jm2]
I.L.U [-]

Mean
77
34.8
3.9
219.8
1

Coefficient of Variation [%]
6.4
10.6
10.6
12.8
10

Probability distribution
Lognormal
Lognormal
Lognormal
Lognormal
Lognormal

It is clear, that statistical correlation among random parameters of concrete should be considered to obtain
realistic behavior of a mathematical model for all realizations of a random vector. Correlation matrix can be seen
in Tab. 2, it is composed of Spearman correlation coefficients between each pair of random variables and it was
considered according to Strauss et al. [9].
Tab. 2 Correlation matrix.
fc
Ec
ft
Gf
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fc
1
0.8
0.7
0.6

Ec
0.8
1
0.5
0.5

ft
0.7
0.5
1
0.8

Gf
0.6
0.5
0.8
1
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4 SURROGATE MODELLING USING PCE
The whole process of surrogate modelling using PCE can be divided into 3 parts: pre-processing, processing and
post-processing. Pre-processing contains settings of PCE, a sampling of realizations of a random vector,
a transformation of realizations to correlated space and an evaluation of the original mathematical model. In this
application, presented author’s PCE software was used in cooperation with FReET (Feasible Reliability
Engineering Tool), which is multipurpose probabilistic software for the statistical, sensitivity and reliability
analysis of engineering problems [13]. Latin Hypercube Sampling method was performed using FReET to generate
100 realizations in uncorrelated space. Because of the assumption of correlation among random variables, they
were transformed to correlated space assuming Gaussian Copula using Nataf transformation [14]. Evaluation of
the original mathematical model using NLFEA was performed once samples in correlated space were prepared.
The experimental design contains realizations of a random vector and corresponding results of the
mathematical model. Adaptive polynomial order algorithm and model selection algorithm was employed using
the author’s PCE software. Processing of PCE is fully automatic without any user's action and it takes a few
seconds to be finished. Obtained accuracy of PCE measured by Leave-one-out Error Q2= 0.955. The explicit form
of PCE was then analyzed during post-processing and statistical information of mathematical model was obtained
without any additional computation demands. Moreover, the surrogate model was used to perform one million
simulations to obtain the probability distribution of ultimate shear resistance using Kolmogorov-Smirnoff test,
results can be seen in Fig 2.

Fig. 2 Histogram and estimated distribution of obtained results.
A sensitivity analysis using nonparametric rank-order statistical correlation ρc between basic random variables
and the structural response variable was performed for 1 million simulations by FReET. Note that, results are
highly affected by correlation among material characteristics.
Another type of sensitivity analysis is an analysis of covariance represented by Sobol' indices generalized for
correlated variables [15]. A contribution of the input variable to the output variance can be measured by Sobol'
indices Stot, which are composed of uncorrelated index Su and correlative index Sc. Comparison of both types of
sensitivity analysis can be seen in Tab. 3. Obtained results for both types of the sensitivity analysis are discussed
in the next section.
Tab. 3 Results of sensitivity analysis.
ρc
Stot
Su
Sc

fc
0.991
0.48
0.28
0.20

Ec
0.766
0.08
0.01
0.07

ft
0.849
0.25
0.09
0.16

Gf
0.774
0.11
0.02
0.09

I.L.U
0.264
0.08
0.08
0
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5 DISCUSSION
Although there are several types of sensitivity analysis, interpretation of results is often problematic. Moreover, in
practical applications dependence among random variables should be considered, therefore results might be highly
affected by correlation. Herein, two methods of sensitivity analysis were performed: nonparametric rank-order
statistical correlation and Analysis of Covariance (ANCOVA). Note that, both methods have different meanings.
On the one hand, correlation measures the strength and direction of association among variables and on the other
hand, ANCOVA measures the contribution of input variable to the output variance. Sensitivity analysis using
correlation (SA) in the previous section is affected by correlation. For correct comparison, Sobol' indices were
decomposed to uncorrelated index Su associated to influence of variable and correlative index Sc associated to
influence of correlation.
Obtained results can be interpreted as follows: SA gives us an information about the direction of association
but is affected by correlation, thus it is enriched by ANCOVA to recognize the true influence of material
characteristics. Although all variables have a high correlation coefficient with the output of the mathematical
model, a majority influence of Ec and Gf is caused by correlation measured by Sc and influence of material
characteristics described by Su is negligible for them. It means, that results are in compliance with the assumption
of shear failure depicted in Fig. 3 and its theoretical behavior. Negligible influence of Ec and Gf can be explained
by strut inclination method for shear capacity, where shear is resisted by concrete struts acting in compression
when cracks already occurred, thus fracture energy has no influence at that moment.

Fig. 3 Shear failure of finite element model.

6 CONCLUSION
Concrete is material with high variability, therefore it is important to assume uncertainty of material characteristics.
The paper is focused on the stochastic analysis of real structure represented by prestressed concrete roof girder
failing in shear. Stochastic analysis in combination with non-linear finite element analysis is still highly timeconsuming, thus surrogate modeling was necessary. Surrogate modeling in form of polynomial chaos expansion
was utilized using automatic PCE software tool developed by the author. Obtained results were discussed with
special attention to the role of sensitivity analysis and correlation of material characteristics. It is clear that,
sensitivity analysis plays important role in the stochastic analysis of structures, however it is important to
understand obtained information using different types of sensitivity analysis. Moreover, there can be the high
influence of correlation among material characteristics. Therefore, in case of concrete structures, it is important to
understand the differences between results for correlated and uncorrelated random variables as can be seen from
obtained results.
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Abstrakt
Příspěvek je věnován popisu lomové procesní zóny vyvíjející se během lomu v okolí vrcholu makroskopické
trhliny a efektivní délce této trhliny. Je zde představen numerický model pro určení rozsahu a tvaru této zóny na
základě experimentálně získaných zatěžovacích diagramů testů tříbodového ohybu trámců se zářezem. Dále jsou
zde nastíněny metody validace výše popsaného modelu pomocí akustické emise a výpočetní tomografie.
Klíčová slova
Lomová procesní zóna, disipace energie, kvazikřehký materiál, lineární elastická lomová mechanika, nelineární
lomová mechanika
Abstract
This paper is focused on the fracture process zone developing at the tip of the macroscopic crack during fracture
and the effective length of the crack. The numerical model for determining of the fracture process zone size and
shape from experimentally obtained loading curves from the three-point bending notched beams is presented. The
work outlines the methods of validation of the above mentioned model by using acoustic emission and X-ray
tomography.
Key words
Fracture process zone, energy dissipation, quasi-brittle material, linear elastic fracture mechanics, nonlinear
fracture mechanics

1 ÚVOD
Lom u kvazikřehkých materiálů se značně odlišuje od křehkého lomu, který lze popsat pomocí nástrojů lineární
elastické lomové mechaniky. Při rozsáhlých experimentálních měřeních v druhé polovině 20. století bylo zjištěno,
že výsledky určené pomocí lineární elastické lomové mechaniky vykazují značnou závislost na testovacích
podmínkách [1]. Důvodem tohoto chování je vznik neelastické zóny v okolí vrcholu trhliny: v místě koncentrace
napětí vznikají lomové procesní zóny (LPZ).
Tyto zóny sestávají ze dvou částí. Nejblíže vrcholu trhliny se nachází oblast změkčení. Na vnějším okraji této
oblasti dosahuje napětí meze kluzu/meze pevnosti a klesá na nulu, které dosahuje v místech volného povrchu
trhliny. Tato oblast je obklopena druhou nelineární oblastí, v níž nedochází ke změkčení, ale k tečení, případně
zpevnění materiálu. Mimo tyto oblasti se materiál chová lineárně elasticky. Toto chování pozorujeme u křehkých,
duktilních a kvazikřehkých materiálů. U každého z těchto druhů materiálů jsou procesy přetvoření a porušení
v nelineární zóně, a tedy i rozsah této zóny, různé. Důsledek specifických průběhů těchto procesů pro jednotlivé
druhy materiálů je znázorněn na Obr. 1.
U kvazikřehkého materiálu vzniká velká lomová procesní zóna a zabírá téměř celou plochu neelastické zóny.
Plastická zóna, v níž dochází k tečení a zpevňování materiálu, bývá nepatrná a nachází se na přechodu mezi
lineárně elastickým materiálem a lomovou procesní zónou, což je dobře viditelné na Obr. 1c). Toto chování se
objevuje například u betonu, malty a dalších kompozitů na bázi cementu, u hornin s vyšší pevností, keramiky atd.
Děje, k nimž dochází během růstu trhliny, jsou znázorněny na Obr. 2.
Lomové parametry určované pomocí obvyklých metod se u kvazikřehkých materiálů zdají být závislé nejen
na velikosti vzorku, ale také na okrajových podmínkách zkoušky. Tato skutečnost je dobře známá posledních
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padesát nebo šedesát let. Důvod tohoto chování u kvazikřehkých materiálů je zmíněná existence velké zóny
nelineárně se chovajícího materiálu v blízkosti čela šířící se trhliny. Hlavní část této zóny tvoří lomová procesní
zóna, v níž probíhají mechanizmy zhouževnatění materiálu. Tyto mechanizmy jsou příčinou takzvaného tahového
změkčení.

Obr. 1 Typy nelineárních zón pro materiály
a) křehké, b) duktilní, c) kvazikřehké. Převzato
a upraveno z [1].

Obr. 2 Formování nelineární zóny v kvazikřehkém
materiálu a) zatěžovací diagram, b) schematické
znázornění pochodů v neelastické zóně, c) rozdělení
napětí po délce nelineární zóny. Převzato a upraveno
z [1].

V posledních dvaceti letech byla publikována řada prací zabývajících se jevem, který se nazývá vliv velikosti,
tvaru a okrajových podmínek zkoušky u těles z kvazikřehkých materiálů [3], [4]. Mnohé tyto práce byly dále
zaměřeny na eliminaci příslušných vlivů z výsledků prováděných zkoušek. Použití těchto opravných nástrojů pro
eliminaci vlivů velikosti, tvaru a okrajových podmínek je však omezené a neplatí obecně.
Toto platí i pro určení lomové energie betonu pomocí standardizované metody lomové práce [2]. Hodnota
lomové energie určené pomocí této metody je silně závislá na velikosti a tvaru tělesa [3], [4]. Tento jev je způsoben
změnou velikosti a tvaru LPZ v průběhu šíření trhliny, při kterém se mění množství disipované energie v této
oblasti. Tato změna je způsobena změnou polohy čela trhliny a LPZ od volných povrchů tělesa [4]. Z tohoto
důvodu začíná být existence LPZ v poslední době zohledňována v rámci lomových modelů pro popis
kvazikřehkého lomu.
Tento přístup se snaží výše uvedené vlivy postihnout kombinací skutečné velikosti a tvaru LPZ vznikající
u čela trhliny s metodou vyhodnocení lomových parametrů. K určení vlastností LPZ je výhodné použití kombinace
nástrojů klasické lineární elastické lomové mechaniky (LELM), jejímž užitím se vyjádří množství energie
přeměněné na vznik nových povrchů trhliny (bez uvažování existence LPZ) a nelineárních lomových modelů pro
beton a další kvazikřehké materiály [5, 6], které umožňují uvažovat v modelu existenci LPZ. Tato metoda
umožňuje modelování LPZ v průběhu šíření trhliny napříč celým vzorkem. V zásadě tedy tento model dělí
disipovanou energii na dvě části, a to část připadající na šíření efektivní trhliny a na část spojenou s aktuálním
objemem LPZ [7]. Další obdobné analýzy byly provedeny například v pracích [8], [9].

2 MODELOVÁNÍ KVAZIKŘEHKÉHO LOMU
Modelování disipace energie při kvazikřehkém lomu ohýbaného trámce se zářezem
Nelineární lom je v tomto příspěvku řešen s využitím rozdělení energie uvolněné na šíření trhliny na dvě části.
Toto rozdělení se provádí ze zaznamenaného P−d diagramu, kde P je zatěžující síla a d je příslušný posun,
nejčastěji průhyb trámce uprostřed rozpětí. Je s ním tedy nakládáno na úrovni vyhodnocení lomové práce
(infinitezimální přírůstek) dle vztahu,
d𝑊𝑊� �𝑎𝑎� � d𝑊𝑊�,� �𝑎𝑎� � d𝑊𝑊�,��� �𝑎𝑎� �J�,

(1)

který vyjadřuje plochu pod P−d křivkou. Výraz dWf,b („b“ značí „brittle“, křehký) představuje část energie
přeměněné na vznik nových povrchů trhliny a dWf,fpz („fpz“ značí „fracture process zone“, lomová procesní zóna)
je část energie disipovaná v objemu LPZ. Část energie přeměněná na vznik nových povrchů trhliny může být
určena z její plochy daef · B, kde aef je efektivní délka trhliny (dále označovaná jako a) a B značí šířku vzorku.
Toto vede na známý vztah, kterým se dle LELM určuje hnací síla trhliny a její kritická hodnota, houževnatost,
𝐺𝐺� �𝑎𝑎� �

1 d𝑊𝑊�,�
B d𝑎𝑎

�Jm�� �.

(2)
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Pojem lomová energie (místo houževnatosti) je užíván v tomto smyslu pouze pro kvazikřehké cementové
kompozity, jako je beton. Obdobně část energie disipovaná v LPZ dWf,fpz, může být vyjádřena pomocí objemu
LPZ, což vede na vyjádření pomocí hustoty disipace energie v objemu LPZ,
𝐻𝐻� �𝐴𝐴��� � �

1 d𝑊𝑊����� �𝐴𝐴��� �
B
d𝐴𝐴���

�Jm�� �.

(3)

V tomto vztahu vyjadřuje Afpz kumulativní
plochu LPZ, která je označena jako kumulativní
zóna poškození (KZP) a je sjednocením všech
dílčích šířek LPZ od počátečního stádia šíření
trhliny, tj. od iniciačního zářezu, až po stávající
délku efektivní trhliny. Tento přístup
předpokládá konstantní šířku LPZ po celé
tloušťce vzorku, dalším předpokladem je
konstantní hodnota specifické lomové energie
Gf po celé délce trhliny. Aby bylo možné lépe
určit šířku LPZ pro každý infinitezimální
přírůstek délky trhliny da, je v práci uvažována
konstantní hodnota hustoty disipované energie
Hf pro celý objem LPZ. Jelikož není snadné
vyjádřit skutečnou plochu KZP (z objemu LPZ
Afpz · B), není použita pro výpočet. Místo toho
Obr. 3 Schéma použitého modelu šíření (efektivní) trhliny
je uvažován obdélníkový přírůstek kumulativní
a kumulativního objemu LPZ během kvazikřehkého lomu u LPZ, velikosti δa · t. Kde t značí šířku LPZ pro
tříbodového trámce se zářezem.
stávající délku efektivní trhliny. Model je
zobrazen na Obr. 3, znázorňujícím axonometrický pohled na tříbodově ohýbaný trámec s iniciačním
zářezem/vrubem délky a0, od kterého se při dalším zatěžování šíří efektivní trhlina (aktuální délka trhliny je
označena ai, na obr. označená modře). LPZ se vyvíjí okolo čela trhliny, obálka LPZ ze všech fází růstu trhliny od
počátku až po aktuální délku efektivní trhliny je znázorněna červeně.

Transformace zatěžovacích křivek
Jak již bylo uvedeno, části Wf,b a Wf,fpz jsou odhadovány z celkového množství disipované energie ze
zaznamenaných P−d křivek. Způsob rozdělení energie odpovídající ploše pod křivkou (označované jako Wf) na
tyto části je následující [9]. Určitá velikost zatížení je zvolena jako hodnota, při které se začne šířit efektivní trhlina
(v podstatě v souladu s modelem dvojího-K [10], [11]), lomová energie G odpovídající tomuto zatížení je
konstantní po celou dobu růstu efektivní trhliny a označuje se jako Gf. Plocha pod zatěžovací křivkou je tedy
rozdělena na dvě části pomocí křivky odpovídající konstantní hodnotě specifické lomové energie Gf. Část pod
touto křivkou je označena jako Wf,b a odpovídá energii přeměněné na vznik nových povrchů trhliny a část nad
křivkou označená jako Wf,fpz odpovídá energii disipované v LPZ (viz Obr. 4), křivka odpovídající konstantní
hodnotě Gf je označena jako „LEFM“).

Obr. 4 Vlevo znázornění lomové práce pro jednotlivé fáze růstu trhliny ze zatěžovacího diagramu, vpravo
pomocí R-křivky.
Z praktického hlediska může být výhodnější zobrazení této křivky po transformaci z P−d na R−a diagram nebo
R−Δa (tzv. rezistenční křivky), kde Δa je přírůstek efektivní trhliny, případně R−α, kde α =a/W relativní délka
trhliny. Model ekvivalentní elastické trhliny [2] je zde použit pro určení aktuální (efektivní) délky trhliny a
v libovolné fázi lomu trámce. Určení délky trhliny a je založeno na rozdílu počáteční poddajnosti vzorku s trhlinou
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délky a0 a poddajností vzorku v aktuálním bodě P−d diagramu. Poté je hodnota odporu proti šíření trhliny R
stanovena z aktuální hodnoty zatížení a odpovídající efektivní délky trhliny dle vztahu
𝐾𝐾��� 1
(4)
� ���𝑃𝑃�√𝑎𝑎𝑌𝑌�𝛼𝛼��� �Jm�� �,
��
𝐸𝐸
𝐸𝐸
kde σ(P) je nominální tahové napětí v tělese v rovině trhliny vyvozené zatížením P a Y(α) je odpovídající funkce
geometrie. Množství energie přeměněné na vznik nových povrchů trhliny Wf,b nyní odpovídá ploše pod Gf−a
křivkou a množství energie disipované v objemu LPZ, Wf,fpz ploše mezi křivkami R−a a Gf−a. Transformace z P−d
do Gf−α křivek, včetně vyznačení hodnot Gf, R, Wf,b, Wf,fpz a Wf je znázorněno na Obr. 4.

Odhad šířky procesní zóny
Na základě určené R−a křivky může být energie disipovaná v LPZ Wf,fpz vyjádřena rozdílem dvou po délce trhliny
a monotónně rostoucích funkcí, Wf,f a Wf,b (tyto byly získány integrací Gf-křivky pro křehký, resp. R-křivky pro
kvazikřehký lom). Zderivováním funkce, která byla získána odečtením těchto dvou křivek od sebe podle délky
trhliny a, je získána energie disipovaná v přírůstku objemu LPZ, který odpovídá prodloužení efektivní trhliny o δa,
d𝑊𝑊�,��� �𝑎𝑎�
(5)
�Jm�� �.
d𝑎𝑎
Aby bylo možno lépe provést derivaci Wf,fpz(a), je možno tuto křivku aproximovat polynomem (dostatečná
přesnost je obvykle dosažena použitím polynomu třetího až šestého stupně). Při dodržení výše uvedených
předpokladů, že přírůstek LPZ má obdélníkový tvar, jehož strany jsou δa · t a hustota disipace energie Hf je
v objemu LPZ (nebo také KZP) konstantní, lze vyjádřit šířku LPZ pomocí vztahu
𝑤𝑤�,��� �𝑎𝑎� �

��𝑎𝑎� �

𝑤𝑤�,��� �𝑎𝑎�
𝐵𝐵𝐵𝐵�

�m�.

(6)

Obálka LPZ (resp. KZP) určená pomocí tohoto modelu, je zobrazena na Obr. 5. Toto schéma znázorňuje čelní
pohled na 2D model zkušebního tělesa pro zkoušku tříbodového ohybu trámce se zářezem (modře) a obálku LPZ
(červeně).

Obr. 5 Obálka LPZ pro zkoušku tříbodově ohýbaného trámce se zářezem.

3 VALIDACE MODELU NA EXPERIMENTÁLNĚ
ZÍSKANÝCH DATECH
Pro validaci výše popsaného modelu je nutné užití metod, pomocí kterých je možné odhadnout rozsah LPZ.
Metody, které jsou vhodné, je možno rozdělit na dva druhy. Metody, jež se používají souběžně při provádění
zatěžovací zkoušky (např. akustická emise), nebo metody, při kterých je nutné zatěžovací proces při snímání tělesa
přerušit, případně provést snímání až následně na zlomcích zkušebních těles po zkoušce (např. výpočetní
tomografie).

Akustická emise
Validace modelu pomocí metody akustické emise (AE) byla provedena pomocí rozsáhlé experimentální kampaně
zaměřené na určení lomových parametrů trámců se zářezem publikované v [12]. Tělesa byla zkoušena při
konfiguraci tříbodově ohýbaných trámců se zářezem. Kromě standardní odezvy tělesa byla zaznamenávána
zároveň i akustická emise.
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Obr. 6 Validace modelu porovnáním obálky LPZ určené pomocí modelu a událostí lokalizovaných pomocí AE
pro trámce všech velikostí s nejkratším iniciačním zářezem (zobrazení událostí AE převzato z [12]).

Obr. 7 Vizualizace zlomků těles, zobrazení vnitřní struktury, modrou barvou zvýrazněná oblast šíření
mikrotrhlin (převzato z [13]).
Na Obr. 6 je zobrazena lokalizace AE událostí v průběhu celé zkoušky pro tělesa všech velikostí (publikováno
v [12]; S – small, M – medium, L – large). Porovnání kumulativních rozměrů (obálek) LPZ získaných pomocí
popsaného modelu s lokalizovanými AE událostmi je provedeno na tělesech s nejkratším zářezem. Obdobně jako
na Obr. 6 je šedou barvou vykreslena část určená z výrazně rostoucí R-křivky a červenou tečkovanou čárou část
určená pomocí konstantní hodnoty R.
Jak je na Obr. 6 vidět, bylo dosaženo dobré shody mezi kumulativním tvarem LPZ určeným pomocí popsaného
modelu a zónou, ve které byly lokalizovány AE události.

Výpočetní tomografie
Případ použití výpočetní tomografie na zlomcích tělesa po zkoušce byl popsán v práci [13]. Jednalo se o snímání
zlomků těles z jemnozrnného cementového kompozitu po provedení zkoušky modifikovaného lomového testu
excentrickým tahem (MCT).
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Jelikož po zkoušce již není možné sledovat rozvoj trhlin, bylo zkoumání zaměřeno na porovnání změny
objemové hmotnosti ve struktuře materiálu. Z této změny lze usoudit, že v materiálu vznikaly mikrotrhliny
(rozvíjela se LPZ), které snížily jeho objemovou hmotnost.
Měření bylo provedeno na dvou zlomcích, každý ze zlomků byl jiné zkušební konfigurace lišící se
excentricitou vnášené zatěžující síly. Z celých polovin těles byla vyřezána část o šířce zhruba 4 cm u povrchu
trhliny (viz [13]).
Výsledky měření se zobrazením oblastí s rozdílnou objemovou hmotností jsou znázorněny na Obr. 7. Oblast
s nižší objemovou hmotností (kde vznikaly mikrotrhliny) u povrchu trhliny je vyznačena modrou barvou, dle
předpokladu autorů by měla korespondovat s LPZ.

4 ZÁVĚR
Byl úspěšně vytvořen a pomocí metody akustické emise validován model pro určení kumulativního tvaru LPZ.
Tento model by se měl dále upravit pro určení aktuálního tvaru odpovídajícímu danému stádiu lomu. Jedna
z uvažovaných variant tohoto rozšíření spočívá v náhradě jednotlivých pásů šířky t a délky δa (přírůstků LPZ)
pomocí kruhů, jejichž střed by byl určen čelem trhliny. Rozdíly v poloměrech jednotlivých kruhů by zohledňovaly
množství energie disipované při růstu trhliny o δa. Touto úpravou by bylo možno do modelu realisticky zohlednit
i výskyt mikrotrhlin, které vznikají v LPZ před čelem trhliny. Celkový tvar LPZ by poté byl určen jako obálka
těchto kruhů, případně křivkou, těmto kruhům opsanou.
K validaci modelu by měla být použita nejen akustická emise, ale i další metody popsané ve 3. kapitole,
případně další vhodné metody, pomocí kterých je možno odhadnout rozsah LPZ.
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NUMERICKÉ SIMULACE BETONU VYZTUŽENÉHO
KRÁTKÝMI VLÁKNY ZA POUŽITÍ DISKRÉTNÍHO
MODELU
SIMULATIONS OF SHORT FIBER REINFORCED COMPOSITES
BEHAVIOR USING DISCRETE PARTICLE MODEL
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Abstrakt
Jednou z možností, jak vylepšit vlastnosti betonu v tahu, je přidat do kompozitu krátkou rozptýlenou výztuž. Toto
vylepšení vede nejen ke zvýšení výsledné pevnosti materiálu v tahu, ale také ke zvýšení jeho duktility, kdy po
dosažení meze pružnosti za i nadále narůstající deformace dochází také k nárustu přenášené zatěžovací síly.
Příspěvek se zabývá numerickými simulacemi materiálů vyztužených krátkými polymerními vlákny. Vlákna jsou
v modelu reprezentována nepřímo, za využití nelineárního konstitutivního zákona převzatého z literatury. Tento
přístup nepřináší navýšení počtu stupňů volnosti, což je výhodné zejména z hlediska výpočetní kapacity.
Klíčová slova
Částicový model, porušení betonu, tahové zpevnění, krátká rozptýlená výztuž
Abstract
Fiber reinforced composites are designed to improve ductility of relatively brittle (quasi-brittle) plain cementitious
composites. Such materials exhibit so-called strain-hardening behavior, where, after reaching limit of
proportionality, further increase in loading capacity occurs. The contribution presents enhancement of fiber
reinforcement to discrete particle model for concrete fracture. In this model, fibers are represented indirectly, by
constitutive law describing evolution of fiber pullout force during cracking of cement matrix. Such approach does
not bring necessity of further increase of number of degrees of freedom, which is in particular convenient.
Key words
Particle model, concrete fracture, strain-hardening, fiber reinforcement

1 ÚVOD
Cementový beton je v současnosti nejpoužívanějším konstrukčním materiálem. Proti jeho enormní spotřebě jde
snaha o jeho co nejefektivnější využití. Tato snaha zahrnuje nejen přesnější popis chování konstrukcí, ale také
vývoj nových postupů při produkci materiálu směřující ke zlepšení jeho vlastností. K tomu může být použito přísad
a příměsí na chemické či organické bázi, nebo rozličných dalších složek, například krátké rozptýlené výztuže.

2 SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ
Beton vyztužený krátkými vlákny
Vyztužení betonu pomocí krátkých vláken je dnes běžně používáno ke zlepšení odolnosti kompozitu proti trhlinám
vznikajícím při smršťování nebo ke zvýšení tuhosti materiálu. Pro cementové kompozity využívající krátkých
vláken se používá označení FRCC (fiber reinforced cementitious composite). Tyto kompozity se liší druhem
výztuže a jejím poměrným zastoupením v objemu materiálu. V současnosti se používají vlákna ocelová, skleněná,
polymerní aj. [4]. Důležitou vlastností, ovlivňující chování materiálu, je soudržnost vlákna s cementovou matricí.
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Dalším neméně důležitým faktorem je podíl objemu vláken ku celkovému objemu materiálu. Zde určitě neplatí,
že čím vyšší poměr objemu vláken, tím lepší vlastnosti. Shlukování vláken v případě vysokého procentuálního
zastoupení v objemu negativně ovlivňuje jinak pozitivní chování vláken spojených s cementovou matricí. Také
vzájemná poloha vláken je důležitá. Kompozit s vlákny srovnanými v jednom směru bude vykazovat výrazně
anizotropní chování v porovnání s tím, kde jsou vlákna rozptýlena do všech směrů srovnatelně. Náhodné shluky
a místa bez vláken jsou též podstatným faktorem. Je tedy třeba pečlivě volit množství a způsob přidávání vláken
do produkovaného materiálu v závislosti na tom, k čemu má být výsledný kompozit použit. Při vhodné volbě
zastoupení vláken v objemu vykazuje pak kompozit vlastnost označovanou jako strain hardening, kdy po vzniku
prvotní trhliny dochází, s narůstajícím přetvořením, k navýšení napětí na úroveň vyšší, než byla bezprostředně
před vznikem první trhliny. Poté dochází k vzniku dalších trhlin a poškození je rozptýleno do celého objemu
materiálu. Trhliny v cementové matrici jsou totiž přemosťovány vlákny rozptýlené výztuže. Kompozity vykazující
popsané chování jsou označovány zkratkou SHCC (strain hardening cementitious composite). Konstrukce
z takového materiálu pak vykazuje mimo vyšší únosnosti v elastické oblasti také vyšší duktilitu a v případě
nadměrného namáhání dochází k velkým deformacím včas indikujícím případný kolaps. V literatuře můžeme
nalézt údaje o experimentech provedených na vzorcích z vláknobetonu udávajících jak popis chování materiálu
jako celku [1], [10], tak také popis odezvy jednotlivého vlákna při vytahování z cementové matrice [8].

Obr. 1 (a) Vlákno přemosťující trhlinu v materiálu, (b) reprezentace vlákna v lattice modelu a rozdílné vlastnosti
elementů reprezentujících vlákno, cementovou matrici a jejich propojení, (c) nepřímé zahrnutí vlivu vlákna
v částicovém modelu a (d) napětí působící po délce vlákna.

Reprezentace vláken v numerickém modelu
Vývoj v oblasti cementobetonových kompozitů vyztužených krátkými vlákny klade nové nároky na možnost
reprezentace těchto materiálů ve výpočetních softwarech používaných pro predikci chování konstrukcí z nich
vytvořených. V současnosti jsou v inženýrské praxi nejčastěji používány matematické modely založené na metodě
konečných prvků, kde je materiál uvažován jako kontinuum. Krátká vlákna ovlivňují chování materiálu na úrovni,
kde pozorujeme výrazně heterogenní strukturu (která je mimo jiné způsobena také přítomností vláken). Tuto

247

JUNIORSTAV 2019

3. Structures, Structural Mechanics, Geotechnics

skutečnost je nutno ve spojitém modelu reprezentovat fenomenologicky. Jednou z možností je započítání vlivu
vláken pomocí pravděpodobnostního přístupu a analytických vztahů. Pro zjištění fenomenologického popisu
chování materiálu lze také využít modelu s vyšším rozlišením, zahrnujícím vliv heterogenity materiálu, včetně
přímé reprezentace samostatných vláken, pro jehož správné nastavení je nezbytná též znalost experimentálně
ověřeného skutečného chování materiálu. Použití modelu s detailním rozlišením s sebou přináší vyšší nároky na
výpočetní kapacitu. Jemné modely jsou proto vhodné pouze pro simulace relativně malých vzorků. Pro popis
chování betonu na úrovni šíření trhlin jsou s výhodou využívány diskrétní modely. Velkou skupinou jsou tzv.
lattice modely popisující materiál jako síť elementů, na podobném principu jsou založeny také částicové (particle)
modely. Pro zmíněné skupiny modelů existuje také více různých formulací zohlednění vlivu krátkých vláken.
Mezi ně patří zmíněné úpravy konstitutivního zákona (vliv vláken je zahrnut pouze fenomenologicky), nebo je
konstitutivní zákon upravován na základě počtu vláken propojujících jednotlivé částice, případně jsou svazovány
stupně volnosti částic propojených vlákny [2]. V případě lattice modelu lze jednotlivá vlákna reprezentovat řetězci
samostatných elementů propojených s okolními elementy reprezentujícími cementovou matrici [7]. Elementům
vlákna, matrice a jejich spojení jsou pak přiřazeny rozdílné vlastnosti (Obr. 1 (b)). Tento přístup klade vysoké
nároky na výpočetní kapacitu, protože vyžaduje velmi jemné rozlišení modelu. V diskrétním částicovém modelu
lze vlákna reprezentovat též jako samostatné elementy propojené s částicemi reprezentujícími materiál, dochází
tak ale k navyšování počtu stupňů volnosti soustavy. Jako přijatelnější se jeví zohlednění třecích sil vláken
přemosťujících vznikající trhlinu. Tyto síly jsou distribuovány do částic, kterými vlákno prochází (Obr. 1 (c)).
Nedochází tak ke zvyšování počtu stupňů volnosti modelu a zároveň jsou v modelu zohledněna všechna vlákna
[5].

3 ZOHLEDNĚNÍ VLÁKEN V NUMERICKÉM MODELU
Numerické simulace prezentované v tomto příspěvku jsou vypočteny za pomocí modelu adaptovaného dle [3].
Jedná se o částicový model, který uvažuje strukturu betonu zjednodušeně jako shluk ideálně tuhých částic, jejichž
interakce je řízena nelineárním konstitutivním zákonem aplikovaným na jejich kontaktech. Velikost částic je
vztažena k částicím v materiálu jako takovém (meso-úroveň materiálu), menší zrna kameniva (levá část křivky
zrnitosti) jsou zanedbána. Nelineární vztah je zde zohledněn parametrem poškození D, vztah mezi mesoúrovňovým napětím s a přetvořením e lze zjednodušeně zapsat jako
(1)
𝑠𝑠 𝑠 𝑠𝑠 𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠� 𝑒𝑒
kde E0 je meso-úrovňový modul pružnosti, který se liší od makro-úrovňového Youngova modulu pružnosti E.
Parametr poškození lze spočítat dle
𝑠𝑠��
(2)
𝐸𝐸� 𝑒𝑒��
kde dolní index eq označuje ekvivalentní hodnoty vypočtené z kombinace hodnot ve 3 směrech. Vývoj hodnoty
ekvivalentního napětí je klíčovou součástí modelu; jelikož je jeho popis komplikovaný a jelikož se tento příspěvek
zaobírá zejména vlivem vláken, zájemce o problematiku samotného částicového modelu autor odkazuje na [3].
V literatuře lze nalézt různé interpretace síly působící na vytahované vlákno, z nichž ve valné většině se autoři
odkazují na vztahy odvozené v [8]. Dle [9, 10] lze sílu, kterou působí vlákno přemosťující trhlinu na částice po
jejích stranách, vyjádřit následovně
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

⎧ �0.5 𝜋𝜋 � 𝐸𝐸� 𝑑𝑑 � (𝜏𝜏� 𝑣𝑣 𝑣 𝑣𝑣� )
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⎪
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽� )
�
⎨𝑃𝑃 �𝑠 𝑠
� �𝑠 𝑣
�
⎪ �
𝑑𝑑�
𝐿𝐿
�
⎩
𝑣𝑣� =

8𝐺𝐺� 𝐿𝐿��
2𝜏𝜏� 𝐿𝐿��
+�
𝐸𝐸� 𝑑𝑑�
𝐸𝐸� 𝑑𝑑�

𝑃𝑃� = 𝜋𝜋𝜋𝜋� 𝑑𝑑� 𝜏𝜏�

pro 𝑣𝑣 𝑣 𝑣𝑣�

(3)

pro 𝑃𝑃 � 𝑃𝑃�
(4)
(5)

kde P značí sílu, kterou vlákno působí na uzavírání trhliny, v povytažení vlákna z cementové matrice, Le délku
vlákna od trhliny po konec vlákna, Ef modul pružnosti vlákna, df průměr vlákna, 𝜏𝜏� tření mezi povrchem vlákna
a matricí a Gd je energie potřebná k uvolnění vlákna z vazby v cementové matrici. Rce. (4) udává kritickou
hodnotu povytažení vlákna vd, která je nutná k jeho uvolnění. Parametr 𝛽𝛽 určuje chování vlákna při jeho
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vytahování z okolního materiálu: jeho nulová hodnota značí konstantí hodnotu smykového napětí na povrchu,
záporná udává její pokles s narůstajícím povytažením, kladná případný nárůst.
Na počátku, při elastickém chování materiálu, není vliv vláken započítáván. Dochází-li k nelineárnímu chování
materiálu (iniciace a otevírání trhlin), vlákna působí proti. Zde je důležité poznamenat, že samotné otevření trhliny
δc je zčásti přiřazeno povytažení vlákna z jedné a z druhé strany trhliny. Síla působící proti otevírání trhliny pak
musí být z obou stran stejná. Vztah (3) tedy vede v případě uvolnění vlákna z kratšího konce na iterační řešení [9].
Při nalezení hodnoty síly působící proti otevření trhliny je tato hodnota použita k navýšení tuhosti poškozeného
kontaktu (nepřímé zohlednění). Hodnota ekvivalentního napětí na kontaktu z Rce. (2) se pak bude skládat z hodnot
příslušejících cementové matrici (c) a vláknu (f).
�

�
+ 𝑠𝑠��
𝑠𝑠�� = 𝑠𝑠��

(6)

Překročí-li napětí ve vlákně jeho pevnost ft, je přetrženo a nepřispívá k zavírání trhliny žádnou hodnotou.

4 VÝSLEDKY SIMULACÍ
Výsledky první z numerických simulací jsou zobrazeny na Obr. 2. Jedná se o situaci, při níž jsou od sebe
narůstajícím posunem odtahovány dvě části tělesa, jejichž spojení zajišťuje pouze vlákno. Samotný kontakt mezi
dvěma přemosťovanými částicemi nepřenáší žádné zatížení. Je zde dobře patrný vliv parametrů konstitutivního
zákona použitého pro vlákna, i vliv přílišné délky vlákna, které se místo postupného vytahování přetrhne.
Uvažování vazby mezi vláknem a matricí Gd způsobuje skok v průběhu síly při překročení kritického povytažení
vlákna vd (tenké čáry). Vztah mezi povytažením kratšího konce vlákna a silou k tomu potřebnou odpovídá
experimentálním výsledkům, na jejichž základě byly konstitutivní vztahy odvozeny [8], což svědčí o jejich správné
implementaci do numerického modelu. Pro tento demonstrativní výpočet byly použity následující parametry
vlákna: modul pružnosti Ef = 30 GPa, délka vlákna lf = 10 mm (2×lf pro dlouhé vlákno), energie potřebná
k uvolnění vlákna z cementové matrice Gd = 5 J/m2, hodnota tření na povrchu vlákna τ0 = 2 MPa,
parametr β = ±0,01 pro zpevnění respektive změkčení, 0 pro konstantí hodnotu tření (lineární sestupná větev).

Obr. 2 Demonstrace vlivu parametrů konstitutivního modelu vlákna na simulaci přemostění trhliny jedním
vláknem.
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Obr. 3 Výsledky simulací tahové zkoušky za pomocí diskrétního modelu při použití rozdílných parametrů či
vlastností modelu.
Hlavním záměrem bylo simulovat tahové zkoušky těles z vláknocementového kompozitu vyztuženého vlákny
z PVA. Byla simulována malá tělesa o průřezu 20×10 mm a délce 60 mm. Závislost mezi narůstajícím posunem
a reakcí tomu odpovídající je zobrazena na Obr. 3. Jedná se o porovnání výsledků za použití nejen rozdílných
parametrů vláken, ale také betonu (křehký vs nelineární model) a různé orientace vláken. Pro porovnání jsou zde
též vyneseny křivky znázorňující odezvu prostého betonu bez přidaných vláken. V případě betonu vyztuženého
vlákny je jejich podíl na objemu roven 2 %. Materiálové parametry vláken byly použity stejné jako ve studii na
Obr. 2, parametr β byl uvažován nulový.

5 DISKUZE
Výsledky simulací zobrazené na Obr. 3 dobře ukazují vlastnosti modelu a jeho schopnost reprezentovat chování
kompozitu vyztuženého PVA vlákny. Z křivek je dobře patrný průběh tahové zkoušky, kdy po dosažení meze
proporcionality za narůstající deformace dochází k dalšímu nárůstu zatěžovací síly (tahové zpevnění), který je
provázen vznikem dalších trhlin a po dosažení maximální únosnosti dochází k finální lokalizaci trhlin a kolapsu
zatěžovaného tělesa.
V praxi je orientace krátkých vláken rozptýlených v materiálu jen těžce kontrolovatelná, nicméně je jasné, že
kompozit s vlákny orientovanými ve směru aplikovaného zatížení (červené křivky) bude vykazovat značně vyšší
únosnost než ten, kde budou vlákna orientována ve všech směrech (modré křivky). V případě uvažování nižší
pevnosti vláken (tečkované odezvy) dochází k jejich přetržení namísto postupného vytahování z materiálu (obdoba
delšího vlákna ze studie na Obr. 2). Uvažování nulové hodnoty parametru Gd vede k pozvolnému přechodu ze
vzestupné části křivky (tahové zpevnění) na část sestupnou (křivky s křížky), kdežto křivky odezvy s nenulovou
hodnotou Gd vykazují po dosažení maximálního zatížení strmý sestup odpovídající finálnímu kolapsu tělesa
(křivky bez křížků). I když z porovnání s odezvou prostého betonu (fialová a zelená křivka) se vliv únosnosti
betonu jeví jako zanedbatelný, uvažování křehkého konstitutivního vztahu pro materiál kompozitu (tenké křivky)
vede k pozvolnějšímu přechodu z elastického chování do oblasti vykazující zpevnění, kdežto při uvažování
nelineárního vztahu pro porušení betonu (tlusté křivky) je tento přechod ostřejší a dochází k šíření více trhlin
(jednotlivé poklesy v průběhu síla – deformace). Obě poslední zmíněné vlastnosti průběhu simulace (finální strmý
pokles a šíření více trhlin) jsou pozorovány i v experimentálních studiích z literatury, např. [1], [6], uvažování
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nulové hodnoty pro energii potřebnou k překonání vazby mezi vláknem a matricí či křehkého konstitutivního
zákona by tedy mohlo vést ke nereálným výsledkům simulací.

6 ZÁVĚR
Zohlednění vlivu vláken v částicovém modelu nepřímo pomocí započtení jejich příspěvku k tuhosti poškozených
kontaktů se ukázalo jako dobrá volba zejména z hlediska náročnosti na výpočetní kapacitu, protože tento přístup
nepřináší nutnost rozšíření soustavy o další stupně volnosti. Studie vlivu nastavení parametrů modelu ukázala, že
není možné zanedbat vliv vazby mezi vlákny a matricí. Dále se ukazuje, že uvažování nelineárního konstitutivního
vztahu pro materiál kompozitu na bázi betonu se jeví jako vhodnější i přes jeho zdánlivě zanedbatelný vliv patrný
z porovnání odezev kompozitu s vlákny s křivkami odezvy prostého betonu. Přímé porovnání výsledků modelu
s experimentální odezvou vyžaduje hlubší citlivostní studii odezvy modelu a odpovídající nastavení parametrů
modelu.
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Abstrakt
Příspěvek prezentuje studium vnitřní struktury a lomových vlastností vybraných kvazikřehkých stavebních
materiálů vystavených teplotním změnám a možnosti uplatnění metody kombinující ohybové lomové testy
a časově závislou výpočetní tomografii (4D CT). Zkušební tělesa byla podrobena účinkům vysokých teplot
a následně testována čtyřbodovým ohybem během 4D CT. Byly tak získány 3D obrazové informace v různých
fázích zatížení a porušování materiálu. Rovněž bylo provedeno komparativní měření pevnosti v tlaku. Tyto
výsledky jsou v dobré shodě.
Klíčová slova
Lomová procesní zóna, Prostorové rozložení trhliny, Kvazikřehký materiál, Rentgenová výpočetní tomografie,
Čtyřbodový ohyb
Abstract
The paper presents the study of the internal structure and fracture properties of selected quasi-brittle building
materials subjected to temperature changes and the possibility of applying the method combining bending fracture
tests and time-dependent computed tomography (4D CT). The tested specimens were subjected to hightemperature effects and subsequently tested by a four-point bending during 4D CT. Thus, 3D image information
was obtained in different phases of loading and material damage. Comparative compression strength
measurements were also performed. These results are in good agreement.
Key words
Fracture process zone, Spatial crack distribution, Quasi-brittle material, X-Ray computed tomography, Four-point
bending test

1 ÚVOD
Lomové charakteristiky kvazikřehkých materiálů, které kvantifikují jejich odolnost proti vzniku a šíření trhlin
a slouží k popisu porušování a lomu konstrukcí, jsou dlouhodobě studovány [1]. Bylo zavedeno několik metod
testování založených na různých experimentálních uspořádáních a geometrii vzorků, ale intenzivní výzkum je stále
věnován hodnocení parametrů ovlivňujících spolehlivost a reprodukovatelnost získaných výsledků. Pro bližší
pochopení vlivů určujících proces makroskopického rozvoje trhliny byla vyvinuta metoda založená na sledování
parametrů v okolí čela trhliny (lomová procesní zóna, LPZ) [2], [3]. Kromě analytických modelů a numerického
přístupu k vyšetřování charakteristik LPZ se využívají experimentální techniky založené na měření akustické
emise, holografické interferometrii, infračervené termografii a radiografickém zobrazování. V nedávné době byly
publikovány studie, ve kterých byla pozornost zaměřena na průzkum LPZ u silikátových kompozitů a u hornin při
radiografickém pozorování zatěžování tělesa tříbodovým ohybem, a to jak pomocí prosté 2D transmisní
radiografie, tak i pokročilé časově závislé výpočetní tomografie (4D CT) [4], [5], [6]. Tyto studie dokazují, že CT
může být využita jako slibný nástroj pro doplnění mechanických testů obrazovou informací týkající se tvaru
lomové procesní zóny a prostorové distribuce trhlin v rámci vnitřní struktury. Na základě těchto výsledků lze
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vhodnou aplikací 4D CT společně s pečlivě optimalizovaným in-situ zatěžováním provést několik tomografických
skenů na sestupné větvi odezvy zkoumaných těles a získat tak velmi podrobné modely vyvíjející se LPZ a trhlin/y.
Metoda je ovšem velmi náročná, jak co se týče radiografického zobrazovacího zařízení, tak na samotné
zatěžovací zařízení. Mezi potížemi, které se vyskytly během těchto tříbodových ohybových experimentů ve
spojení s 4DCT, byly problémy s mechanickým kontaktem mezi vzorky a podporami. Tříbodový ohyb také
vyžaduje vysokou tuhost zatěžovacího zařízení, protože jeho deformace může zapříčinit náhlý kolaps tělesa.
Dalším problémem je přímo souvislost s výslednou kvalitou tomografické rekonstrukce a jejího řešení. Standardní
tříbodový systém má vzorek orientovaný vodorovně na dvou podporách, zatímco zatížení je indukováno pomocí
vertikálního pohybu třetí podpory. Při otáčení tak dochází k významné změně penetrační tloušťky, kterou musí
RTG záření procházet. Výsledná změna útlumu v jednotlivých radiogramech (rekonstruovaná na finální 3D obraz)
ztěžuje proces tomografické rekonstrukce, což do značné míry omezuje možnou délku zkoumaného tělesa.
Popsané problémy do značné míry odstranil vývoj nového zařízení, které využívá čtyřbodového ohybu [7]. Toto
zařízení pro testování zkušebních těles s koncentrátorem napětí čtyřbodovým ohybem během 4D CT dnes
umožňuje simultánní pořízení CT dat v průběhu zatěžování a extrakci obrazové informace v různých fázích
zatížení a porušování materiálu. Příspěvek prezentuje využití této metody pro studium vnitřní struktury a lomových
vlastností speciálně navrženého jemnozrnného kompozitu na bázi cementu vystaveného teplotnímu zatížení.

2 INSTRUMENTACE
Výpočetní rentgenová tomografie
Základem rentgenové výpočetní tomografie (RTG CT) je RTG snímek. Rentgenka emituje spojité spektrum fotonů
o různé energii, které prochází zkoumaným objektem a dopadá na detektor. Detekované spektrum energie je shora
omezeno urychlujícím napětím, zdola pak prahovou detekční schopností použitého detektoru. Při průchodu
materiálem dochází k útlumu RTG záření, který je závislý na chemickém složení, hustotě a tloušťce (penetrační
hloubce) materiálu. Na detektoru se pak pozoruje 2D intenzitní obraz. Principem tomografického měření je
pořízení množství RTG snímků, tzv. projekcí, z různých úhlů okolo zkoumaného objektu (typicky stovky až
tisíce). Při rekonstrukci metodou filtrované zpětné projekce jsou tyto projekce virtuálně projektovány napříč
rekonstruovaným objemem, přičemž je respektována geometrie prozařování. Pro každý úhel rotace se tak
zaznamená stopa projekce v rekonstruovaném tomografickém řezu. Při dostatečném počtu projekčních úhlů tak
lze obdržet virtuální 3D model zkoumaného objektu poskytující věrnou informaci o jeho geometrii a vnitřní
struktuře. V průmyslové tomografii je běžně zkoumaný objekt fixován na rotačním stolku a v krocích se otáčí
kolem své osy, zatímco rentgenka s detektorem jsou statické a v každém kroku otáčení pořizují jeden snímek.
Prezentované RTG CT výsledky byly pořízeny pokročilejší metodou tzv. „on-the-fly“ tomografie, kdy je
vyšetřované těleso rotováno nikoli v krocích, ale kontinuálně, a jedna rotace plynule navazuje na druhou. Tento
přístup pak umožňuje získat dostatečný počet projekcí v dostatečně krátkém čase bez přerušení běžně potřebného
pro diskrétní pohyby rotačního stolku a postupné spouštění jednotlivých RTG CT měření. Výsledkem je série
kontinuálních časově závislých tomografií (4D CT). Měření byla provedena na zařízení TORATOM v Centru
excelence Telč (CET), Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

Obr. 1 Pokročilé zařízení TORATOM (Twinned Orthogonal Adjustable Tomograph) v Centru excelence Telč
(CET), Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
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Pokročilé zařízení TORATOM (Twinned Orthogonal Adjustable Tomograph) na 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). Zařízení je navrženo modulárně a umožňuje mj. rychlou výměnu různých typů detektorů, jež
jsou na pracovišti k dispozici (flat panely, photon-counting detektory). S ohledem na použitý typ detektoru a jeho
nativní velikost pixelů je možné měnit rozlišení CT rekonstrukcí, tj. velikost jednoho prostorového bodu modelu
(voxelu), od cca 0,18 mm až po mikrometrické. Velmi vysokého stabilního rozlišení je dosahováno 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, což dokládá
fakt, že TORATOM je patentován na evropské úrovni [8].

Zařízení pro zkoušky čtyřbodovým ohybem během 4D CT
Rovněž modulární zařízení pro zkoušky čtyřbodovým ohybem během 4D CT prochází t. č. patentním řízením.
Skládá se ze tří hlavních komponent: dvojice motorizovaných zatěžovacích jednotek s integrovanými vnějšími
podporami konfigurace pro čtyřbodový ohyb, dvojice statických vnitřních podpor konfigurace pro čtyřbodový
ohyb a nosného rámu válcovitého tvaru. V průběhu testu jsou pak vnitřní podpory v pevné poloze, zatímco vnější
pohyblivé podpory s přesným lineárním pohonem zajišťují zatížení. Pohonné jednotky jsou nezávislé a jsou
vybaveny lineárními snímači pro vysoce přesné polohování a snímači zatížení pro měření síly na obou vnějších
podporách. Takový návrh má mnoho výhod oproti tříbodovému horizontálně orientovanému uspořádání.
Umožňuje používat optimální rozměry vzorků vzhledem k jejich reprezentativním objemovým prvkům a zaručuje
rovnoměrné zeslabení rentgenových paprsků během otáčení vzorků. Délka vzorků může být také zvýšena, aniž by
bylo nutné zvyšovat průměr zařízení, což by nutně vedlo k nižšímu rozlišení dosažitelnému v získaných
radiogramech. Podpory mohou být posouvány nezávisle, což umožňuje výběr optimálního poměru vzdáleností
v závislosti na geometrii a materiálu vzorku. Vstupní a výstupní vedení je pak vybaveno dvojicí klouzavých
kroužků, které umožňují nekonečný počet otáček celého zařízení. Schéma zařízení v částečném řezu je zobrazeno
na Obr. 2 vlevo. Maximální nosnost zařízení je 1500 N na jednu podporu, přesnost polohy a opakovatelnost při
jednostranném zatížení je lepší než 10 μm s citlivostí lepší než 1 μm. Jak je patrné z Obr. 2 vpravo, přístroj je
během tomograficky sledovaného zatěžování orientován vertikálně a podélná osa vzorku je totožná s osou rotace
zařízení. Střední část rámu je vyrobena z 1,95 mm silného uhlíkového kompozitu, který má dostatečnou tuhost
a nízký útlum RTG záření, aby byl zajištěn vysoký kontrast v získaných radiogramech [7].

Obr. 2 Schéma konfigurace zařízení pro čtyřbodový ohyb během 4DCT (vlevo) a jeho ustavení na rotačním
stolku tomografické sestavy TORATOM (vpravo).
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3 METODIKA
Vyšetřovaná zkušební tělesa
Zkušební tělesa o rozměrech 20 × 40 × 200 mm byla připravena ze speciálně navrženého jemnozrnného kompozitu
na bázi cementu. Čerstvá směs byla vyrobena za použití sférického sodno-draselného skleněného plniva o průměru
2 ± 0,2 mm, portlandského cementu CEM I 42,5 R (cementárna Mokrá) a vody v poměru 3 : 1 : 0,35. Po vylití do
připravených silikonových forem a zhutnění byly vzorky ponechány jeden den zakryté PE fólií, následně byly po
dobu 28 dní uloženy ve vodě. Zralé vzorky byly zatěžovány vysokými teplotami za využití laboratorní pece Classic
5013. Pro účely RTG CT a 4D CT v kombinaci se čtyřbodovým ohybem bylo zhotoveno po jednom zkušebním
tělese pro teploty 100 °C (referenční vzorek), 200 °C, 400 °C, 600 °C, 800 °C a 1000 °C. Tepelné zatížení začínalo
na teplotě 20°C s přírůstkem 5° C / min do dosažení nastaveného maxima, které pak bylo udržováno dalších 60
minut. Poté co vzorky vychladly na pokojovou teplotu, byly dále udržovány při konstantní teplotě 20 °C. Vzorky
zatížené teplotami vyššími než 200 °C vykazovaly již příliš velké poškození a nebylo možné je testovat
čtyřbodovým ohybem. Tomuto testu tak byla podrobena tělesa zatížená na teplotu 100 °C a 200 °C.

Popis měření
Tělesa byla zatěžována v konfiguraci čtyřbodovým ohybem rychlostí posunutí podpor 0,3 μm/s. Vzdálenost
vnějších podpor zatěžovacího zařízení byla nastavena na 178,80 mm, vzdálenost vnitřních podpor na 74,95 mm.
V průběhu zatěžování bylo za kontinuální rotace zatěžovacího stroje pořízeno 17 sad tomografických dat po 600
projekcích, každá s akviziční dobou 400 ms. Pro tomografické skenování byla použita mikrofokusová rentgenka
(XWT-240-TCHR, X–ray WorX, Německo) operující s napětím 180 kV a výkonem 40 W. Pro zobrazení byl
použit Flat panel detektor (Dexela 1512NDT, Perkin Elmer, USA) s velikostí aktivní plochy 145,4 × 114,9 mm,
maticí pixelů 1944 × 1536 a rozlišením 74,8 μm na pixel. Geometrické parametry tomografické sestavy byly
nastaveny za účelem získání nejlepšího možného rozlišení s ohledem na velikost objektu a plochy detektoru.
Vzdálenost rentgenka–detektor byla fixně nastavena na 479,920 mm, vzdálenost rentgenka–vzorek na
199,982 mm, čímž bylo dosaženo geometrické zvětšení objektu 2,4×, vedoucí v rekonstrukci k délce hrany
prostorového bodu (voxelu) 31,25 μm.
Pro kvalitativní zhodnocení poškození ostatních vzorků byla pořízena standardní RTG CT. V tomto případě
byla pro každý vzorek pořízena jedna sada tomografických dat před a po tepelném zatížení. Byl použit stejný
detektor i rentgenka, jako v předchozím případě. Rentgenka byla operována na napětí 160 kV, proudu 281 μA
a výkonu 45 W. Vzdálenost rentgenka–detektor byla nastavena na 600,009 mm, vzdálenost rentgenka–vzorek na
199,971 mm, čímž bylo dosaženo geometrické zvětšení objektu cca 3,00×, vedoucí v rekonstrukci k délce hrany
prostorového bodu (voxelu) 24,933 μm.
Hodnota pevnosti v tlaku byla stanovena u částí těles získaných po provedení testů ohybem. Pomocné
zatěžovací zařízení se dvěma čtvercovými ocelovými deskami (horní, dolní) bylo umístěno v hydraulickém
zkušebním stroji. Vzorky byly umístěny mezi pomocné desky tak, aby bylo zatížení aplikováno kolmo ke směru
zhutnění. Tělesa byla zatěžována kontinuálně do úplného porušení. Hodnota informativní pevnosti v tlaku byla
vypočtena jako podíl maximální dosažené síly a jmenovité plochy povrchu 40 × 20 mm2.

4 VÝSLEDKY
Jedním z výstupů zařízení pro zkoušky čtyřbodovým ohybem je závislost velikosti zatížení na čase vykreslená na
Obr. 3 vlevo. Červená tučná křivka zde udává průměrné zatížení obou podpor pro těleso zatížené teplotou 100 °C,
zelená průměrné zatížení obou podpor pro těleso zatížené teplotou 200 °C. Světlejší křivky adekvátní barvy pak
reprezentují úvazky zatížení jednotlivých podpor. Intervaly oddělené modrými svislými linkami vymezují
jednotlivá tomografická měření. Pro každou takovou část je tedy k dispozici virtuální 3D model stavu
vyšetřovaného tělesa. Pokročilými metodami zpracování obrazových dat lze z takové informace usuzovat
a v rámci dosaženého rozlišení měřit délku a otevření trhliny v jednotlivých stavech. Příklad vizualizace rozvoje
trhliny ve 2D v referenčním stavu, v polovině zatěžování a na jeho konci je zobrazen na Obr. 4.
Z výsledků tomografických měření u těles, která nemohla být podrobena čtyřbodovému ohybu, je rozvoj
poškození způsobený účinky vysokých teplot zjevný. Zatímco při 100 °C a 200 °C zůstává těleso kompaktní,
zahřívání na teploty 400 °C a 600 °C již způsobuje porušování na hranici plniva a pojiva. Po zahřátí na teploty
vyšší již dochází ke ztrátě tvaru plniva, zvětšení a propojení pórů a ztrátě soudržnosti materiálu těles. Příklady
těchto fází poškození jsou vyobrazeny na Obr. 5. Zjištění je ve velmi dobré shodě s naměřenými hodnotami
pevnosti v tlaku uvedenými v Obr. 3 vpravo. V grafu jsou vyneseny aritmetické průměry zjištěných hodnot
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pevnosti tlaku pro jednotlivé teploty. Chybové úsečky zde znázorňují – vzhledem k nízkému počtu měření
statisticky nevýznamný – odhad směrodatné odchylky získaných výsledků.

Obr. 3 Graf průběhu zatěžovacích sil v závislosti na čase (vlevo) a informativní hodnoty pevnosti v tlaku
v závislosti na teplotním zatížení vyšetřovaných těles (vpravo).

Obr. 4 Příklad vizualizace vybraného tomografického řezu v průběhu zatěžování. Nahoře rozvoj trhliny
ve vzorku zatíženém teplotou 100 °C, dole ve vzorku zatíženém teplotou 200 °C.

5 ZÁVĚR
Práce byla zaměřena na vyhodnocení míry poškození speciálního jemnozrnného kompozitu na bázi cementu se
sférickým skleněným plnivem po vystavení vysokým teplotám. Snížení hodnot mechanických parametrů
a poškození vnitřní struktury vzorků zatížených teplotami 100 °C a 200 °C bylo monitorováno s využitím nové
metody kombinující čtyřbodový ohybový test a výpočetní tomografii. Většina vzorků zatížených vyššími
teplotami byla poškozena natolik, že nemohla být podrobena čtyřbodovému ohybu. U těchto vzorků byla
vyhodnocena pouze obrazová informace poskytnutá standardní výpočetní tomografií a potvrzen vztah mezi
pevností v tlaku a maximální působící teplotou.
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Výzkum byl podpořen Grantovou agenturou České republiky v rámci projektu č. 16-18702S (Problematika
porušování v blízkosti rozhraní plniva a matrice kompozitů na silikátové bázi – AMIRI) a Operačním programem
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č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000766 (Inženýrské aplikace fyziky mikrosvěta – INAFYM).

Obr. 5 Příklad vizualizace vybraného tomografického řezu u vzorků před (nahoře) a po (dole) teplotním zatížení.
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Abstrakt
Identifikace hodnot parametrů nelineárních materiálových modelů je v současnosti velmi využívaným procesem
za účelem získání relevantních výsledků fyzikálně nelineárních numerických simulací metodou konečných
prvků. Pro účely tohoto procesu lze v dnešní době využít především metody založené na cvičení umělých
neuronových sítí nebo metody optimalizační. V případě využití optimalizačních metod je velmi výhodná jejich
kombinace s tzv. analýzou citlivosti, která samotnému procesu optimalizace předchází. Cílem tohoto příspěvku
je představit aspekty a výhody použití analýzy citlivosti při procesu identifikace hodnot parametrů nelineárního
materiálového modelu betonu s pomocí optimalizačních metod.
Klíčová slova
Experiment, beton, elasto-plasticita, citlivost, relativní četnost významnosti
Abstract
Nowadays, the identification of parameter values of nonlinear material models is a widely used process in order
to obtain relevant results of physically-nonlinear numerical simulations using the finite element method. For the
purposes of this process, it is currently possible to use especially methods based on the exercising of artificial
neural networks or optimization methods. In the case of using the optimization methods, their combination with
the so-called sensitivity analysis, which precedes the optimization process itself, is very advantageous. The aim
of this paper is to present the aspects and advantages of using the sensitivity analysis in the process of
identification of parameter values of a nonlinear concrete material model with using optimization methods.
Key words
Experiment, concrete, elasto-plasticity, sensitivity, relative frequency of importance

1 ÚVOD
Využívání nástrojů nelineární mechaniky v podobě aplikace geometrických a fyzikálních nelinearit v rámci
numerického modelování úloh mechaniky kontinua je v současnosti předmětem zájmu celé řady vědeckých
pracovišť. Nutnost využití nástrojů nelineární mechaniky v rámci numerických simulací chování konstrukcí či
konstrukčních prvků je závislá především na typu dané konstrukce či konstrukčního prvku, štíhlostech průřezů
jednotlivých konstrukčních prvků a zvoleném konstrukčním materiálu. Současné výpočetní systémy založené na
implicitní či explicitní metodě konečných prvků, které lze velmi efektivně využívat za účelem řešení úloh
mechaniky kontinua, nabízejí z hlediska zohlednění nelineárního chování konstrukcí či konstrukčních prvků
v rámci numerických simulací celou řadu algoritmů a nelineárních konstitutivních vztahů (materiálových
modelů), kterými lze popsat chování prakticky jakéhokoli materiálu. Využívání nelineárních konstitutivních
vztahů v rámci numerických výpočtů s sebou nicméně přináší jedno významné úskalí. Jelikož jsou konstitutivní
vztahy popisující nelineární chování materiálu velmi často založeny na komplexních teoriích, vyžadují obvykle
pro svou správnou funkci, tedy také pro získání relevantních výsledků numerických simulací, definovat hodnoty
často velkého množství vstupních parametrů. Tento úkol bývá pro výpočtáře často velmi nesnadný, jelikož
nelineární materiálové modely velmi často zahrnují značné množství vstupních parametrů ryze matematického

258

3. Konstrukce, stavební mechanika a geotechnika

JUNIORSTAV 2019

charakteru, jejichž číselné hodnoty není snadné korektně definovat, nebo parametrů, jejichž číselné hodnoty lze
získat pouze na základě speciálních experimentálních zkoušek, ke kterým je potřeba vybavení ne zcela dostupné
v běžných experimentálních laboratořích. Pokud tedy výpočtář nemá k dispozici relevantní data, na základě
kterých by přímo získal hodnoty vstupních parametrů používaných nelineárních materiálových modelů, může si
s tímto úskalím v současnosti poradit prostřednictvím využití procesu identifikace hodnot parametrů nelineárních
materiálových modelů.
Proces identifikace hodnot parametrů nelineárních materiálových modelů je obecně založen na kombinaci
definovaných referenčních vstupních dat, v podobě reálných experimentálních dat, s numerickými výpočty
a identifikačními metodami. Cílem tohoto procesu je získat co nejlepší aproximaci referenčních
experimentálních dat numericky simulovanými daty. Pro účely tohoto procesu lze v současnosti využít zejména
metody založené na cvičení umělých neuronových sítí a optimalizační metody. Při využití optimalizačních
metod je velmi výhodná jejich kombinace s tzv. analýzou citlivosti, která samotnému optimalizačnímu procesu
předchází a jejíž účel spočívá především v analýze významnosti identifikovaných parametrů z hlediska jejich
vlivu na požadovaná výsledná simulovaná data. Významným výsledkem analýzy citlivosti je tedy informace
o tom, které parametry významně ovlivňují požadovaná simulovaná data, přičemž hodnoty těchto parametrů je
posléze nutno optimalizovat. Analýza citlivosti tedy může přispět k určité redukci počtu parametrů, které je
nutno optimalizovat, a ovlivnit tak složitost celého následujícího procesu optimalizace. Kombinaci analýzy
citlivosti s optimalizačním procesem nabízí v současnosti například program optiSLang [1], který pro tyto účely
zahrnuje celou řadu robustních algoritmů.
Cílem tohoto příspěvku je představit aspekty a výhody použití analýzy citlivosti při procesu identifikace
hodnot parametrů nelineárního materiálového modelu s pomocí optimalizačních metod programu optiSLang. Za
tímto účelem byl vybrán nelineární materiálový model betonu s názvem Continuous surface cap model, který je
implementován ve výpočetním systému LS-Dyna založeném na explicitní metodě konečných prvků (MKP) [2].
Úlohou řešenou v rámci tohoto příspěvku je zkouška betonu v přímém tahu.

2 NELINEÁRNÍ MATERIÁLOVÝ MODEL
Nelineární materiálový model, který byl použit pro účely tohoto příspěvku, byl model s názvem Continuous
surface cap model (CSCM) [2]. Jedná se o materiálový model, který je založen na elasto-plastické konstitutivní
teorii s nestejnoměrnými vlastnostmi materiálu v tlaku a tahu, v důsledku čehož je vhodný pro modelování
betonu, případně jiných podobně se chovajících kvazi-křehkých materiálů. K plastickým deformacím dochází
v rámci modelu při dosažení plochy plasticity, jejíž funkci lze matematicky zapsat jako:
𝑌𝑌(𝐼𝐼� , 𝐽𝐽� , 𝐽𝐽� ) = 𝐽𝐽� − (𝐽𝐽� )� 𝐹𝐹�� (𝐼𝐼� )𝐹𝐹� (𝐼𝐼� , ),

(1)

kde I1 je první invariant tenzoru napětí, J2 a J3 jsou druhý a třetí invariant deviatorické části tenzoru napětí, ℜ(J3)
je redukční faktor dle Rubina a κ je parametr zpevnění. Jak je možné vidět z rovnice (1), funkce plochy plasticity
kombinuje prostřednictvím multiplikativní formulace funkci plochy smykového porušení Ff (I1) a funkci plochy
zpevnění Fc (I1,κ).
Jelikož je CSCM model součástí explicitního MKP programu, umožňuje v rámci své formulace zohlednit
vliv rychlosti deformace na stav napětí. Tato schopnost modelu může být nicméně v rámci numerických výpočtů
zanedbána vhodným nastavením parametru modelu IRATE (IRATE = 0: zohlednění vlivu rychlosti deformace
vypnuto → viskozita modelu deaktivována; IRATE = 1: zohlednění vlivu rychlosti deformace zapnuto →
viskozita modelu aktivována). Jestliže je tedy parametr IRATE roven nule, tak numericky simulovaná odezva
modelu vždy odpovídá statickému (pomalému) zatěžování, je tedy nezávislá na definované rychlosti zatěžování.
Z tohoto důvodu může být CSCM model využit nejen pro numerické modelování dynamického zatěžování
betonových konstrukcí, ale také pro modelování kvazi-statického nebo statického zatěžování betonových
konstrukcí. V rámci tohoto příspěvku byl používán parametr IRATE roven nule, jelikož byla modelována statická
odezva betonu. Za účelem zamezení závislosti výsledků numerických simulací na síti konečných prvků má
materiálový model implementován algoritmus, který funguje na principu modelu pásu trhlin a plní tak funkci
omezovače lokalizace.
CSCM model je ve výpočetním systému LS-Dyna implementován ve dvou verzích, konkrétně jako základní
verze *MAT_CSCM a modifikovaná (zjednodušená) verze *MAT_CSCM_CONCRETE [2]. Modifikovaná
verze CSCM modelu zahrnuje pouze 3 vstupní parametry (objemová hmotnost, pevnost v jednoosém tlaku
a maximální velikost zrna kameniva), jejichž číselné hodnoty je nutné pro její aplikaci definovat. Ostatní
parametry jsou na základě těchto tří parametrů automaticky generovány. Vzhledem k velmi nízkému počtu
vstupních parametrů, jejichž číselné hodnoty je možné manuálně měnit, je odezva modifikované verze CSCM
modelu jen velmi málo ovlivnitelná. Z tohoto důvodu by identifikace vstupních parametrů této verze neměla pro
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účely tohoto příspěvku prakticky žádný význam. Naproti tomu základní verze CSCM modelu zahrnuje celkem
25 vstupních parametrů, jejichž číselné hodnoty je nutné pro její aplikaci definovat. Vzhledem k velkému počtu
vstupních parametrů této verze modelu je její odezva velmi dobře ovlivnitelná. Z tohoto důvodu byla právě tato
verze modelu vybrána pro účely tohoto příspěvku. Parametry CSCM modelu určené k identifikaci při využití
jeho základní verze jsou, včetně používaných jednotek, uvedeny v Tab. 1 (popis parametrů je pro přesnost
uveden v anglickém jazyce).
Tab. 1 Parametry CSCM modelu určené k identifikaci.
Parametr
RO
E
PR
ALPHA
THETA
LAMDA
BETA
ALPHA1
THETA1
LAMDA1
BETA1
ALPHA2
THETA2
LAMDA2
BETA2
R
X0
W
D1
D2
B
GFC
D
GFT
GFS

Popis parametru
Mass density, ρ.
Young’s modulus, E.
Poisson’s ratio, ν.
Triaxial compression surface constant term, α.
Triaxial compression surface linear term, θ.
Triaxial compression surface nonlinear term, λ.
Triaxial compression surface exponent, β.
Torsion surface constant term, α1.
Torsion surface linear term, θ1.
Torsion surface nonlinear term, λ1.
Torsion surface exponent, β1.
Triaxial extension surface constant term, α2.
Triaxial extension surface linear term, θ2.
Triaxial extension surface nonlinear term, λ2.
Triaxial extension surface exponent, β2.
Cap aspect ratio, R.
Cap initial location, X0.
Maximum plastic volume compaction, W.
Linear shape parameter, D1.
Quadratic shape parameter, D2.
Ductile shape softening parameter, B.
Fracture energy in uniaxial stress, Gfc.
Brittle shape softening parameter, D.
Fracture energy in uniaxial tension, Gft.
Fracture energy in pure shear stress, Gfs.

Jednotka
Mg/mm3
MPa
MPa
MPa
MPa-1
MPa-1
MPa-1
MPa-1
MPa-1
MPa
MPa
MPa2
mJ/mm2
mJ/mm2
mJ/mm2

3 EXPERIMENTÁLNÍ DATA A VÝPOČTOVÝ MODEL
Za účelem identifikace hodnot parametrů CSCM modelu bylo nutné definovat referenční odezvu jako součást
vstupních dat pro optimalizaci. Referenční odezva byla pro účely tohoto příspěvku tvořena experimentálními
daty získanými ze zkoušení těles z prostého betonu v přímém tahu. Data byla převzata z literatury [3]. Na Obr. 1
(a) lze vidět, že použitá experimentální data udávají tvar zatěžovací křivky (křivka závislosti tahové síly na
protažení), která charakterizuje nelineární chování betonového zkušebního tělesa (betonu) namáhaného přímým
tahem.
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(b)

Obr. 1 (a) Experimentální data; (b) Výpočtový model.
Experimentální data byla měřena na 85 mm dlouhé části zkušebního tělesa, kde mělo těleso kritickou
průřezovou plochu o rozměrech 60 mm x 19 mm. Protažení na Obr. 1 (a) tedy odpovídá protažení této části
tělesa a tahová síla odpovídá tahové síle nutné k dosažení tohoto protažení. Této skutečnosti byl přizpůsoben
také výpočtový model, v rámci kterého byla modelována pouze zmíněná část zkušebního tělesa o délce 85 mm
s kritickou průřezovou plochou (viz Obr. 1 (b)). Pro modelování byly využity explicitní 3D strukturální konečné
prvky. Výpočtový model byl tvořen pravidelnou sítí konečných prvků, jejichž velikost byla zvolena tak, aby
délka časového kroku v používaném explicitním MKP algoritmu nebyla příliš malá. To vedlo k přijatelnému
výpočetnímu času. Vzhledem k tomu, že používaný materiálový model zahrnoval omezovač lokalizace,
a k tomu, že se porušení při tahovém namáhání soustředilo do jedné až dvou sousedních vrstev konečných
prvků, což odpovídalo očekávání, byla velikost konečných prvků zvolena adekvátně.
V průběhu experimentálního přímého tahového zatěžování bylo betonové zkušební těleso protahováno
konstantní zatěžovací rychlostí. Zatěžování bylo pomalé (statické), odezva betonového zkušebního tělesa na
Obr. 1 (a) tedy odpovídá statické odezvě. V rámci výpočtového modelu bylo přímé tahové zatěžování
modelováno prostřednictvím v čase lineárně narůstajících posunů (konstantní rychlost) ve směru osy x, které
byly předepsány pro uzly obou podstav konečnoprvkového modelu tělesa (viz Obr. 1 (b)). Rychlost zatěžování
byla zvolena přiměřeně časové náročnosti výpočtů (parametr CSCM modelu IRATE = 0, odezva modelu byla
statická, nezávislá na zvolené rychlosti zatěžování). Aby při přímém tahovém zatěžování docházelo ke
korektnímu příčnému zkracování konečnoprvkového modelu části tělesa v důsledku definovaného Poissonova
čísla, nebyly na model aplikovány žádné podpory. Bylo tedy využito toho, že řešič použitého explicitního MKP
programu LS-Dyna umožňuje stabilní řešení úlohy i bez zadání podepření.

4 IDENTIFIKACE HODNOT VSTUPNÍCH PARAMETRŮ
Analýza citlivosti
Cílem analýzy citlivosti provedené v rámci tohoto příspěvku v programu optiSLang bylo zjištění a kvalitativní
vyhodnocení korelací (závislostí) mezi vstupními a výstupními daty. Vstupní data byla tvořena návrhovým
vektorem, který zahrnoval všech 25 vstupních parametrů CSCM modelu z Tab. 1. Každý parametr byl uvažován
jako spojitá náhodná veličina s rozdělením pravděpodobnosti na intervalu daném okrajovými hodnotami. Tyto
okrajové hodnoty byly pro jednotlivé parametry stanoveny (odhadnuty) na základě provedení několika
testovacích výpočtů, jejichž výsledky byly porovnány s experimentálními daty. Výstupní data byla tvořena
numericky simulovanými daty udávajícími tvar simulované zatěžovací křivky betonu v přímém tahu, která byla
v rámci analýzy citlivosti porovnávána s experimentální křivkou na základě zvolené účelové funkce (viz rovnice
(2)).
Aby bylo zjištěno co možná nejvíce možných korelací mezi vstupními a výstupními daty, byla analýza
citlivosti provedena v celkem dvou případech odlišných z hlediska dělení výstupních dat. V prvním případě byla
výstupní data uvažována jako celek, tudíž citlivost vstupních dat byla analyzována na celé zatěžovací křivce
(znázorněno červenou barvou na experimentální křivce na Obr. 2 (a)). Ve druhém případě byla výstupní data
rozdělena na dvě části, tudíž citlivost vstupních dat byla analyzována na lineární a nelineární části zatěžovací
křivky odděleně (znázorněno červenou a modrou barvou na experimentální křivce na Obr. 2 (b)). Za účelem
generování náhodných realizací návrhového vektoru v rámci analýzy citlivosti byla použita statistická metoda
Latin hypercube sampling (LHS) [1]. V obou dvou případech analýzy citlivosti bylo LHS metodou
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vygenerováno celkem 300 náhodných realizací návrhového vektoru, které zajistily dostatečné pokrytí
návrhového prostoru.

(a)

(b)

Obr. 2 (a) 1. případ analýzy citlivosti; (b) 2. případ analýzy citlivosti.
Významným výsledkem analýzy citlivosti bylo v obou případech vygenerování metamodelu optimální
prognózy (MOP) [1], na základě kterého byly získány hodnoty relativních četností významnosti u jednotlivých
parametrů zahrnutých v návrhovém vektoru. Relativní četnosti významnosti kvalitativně určovaly míru závislostí
mezi vstupními a výstupními daty. Výstupní numericky simulovaná data tedy byla významně závislá pouze na
parametrech, které měly nenulovou hodnotu relativní četnosti významnosti. Hodnoty pouze těchto významných
parametrů pak bylo nutné v dalším kroku optimalizovat, což umožnilo významné zjednodušení celého
optimalizačního procesu z hlediska počtu neznámých. Grafické znázornění nenulových hodnot relativních
četností významnosti u významných parametrů je pro oba případy analýzy citlivosti prezentováno na Obr. 3 (a)
a (b).

(a)

(b)

Obr. 3 (a) Relativní četnosti významnosti u významných parametrů pro 1. případ analýzy citlivosti; (b) Relativní
četnosti významnosti u významných parametrů pro 2. případ analýzy citlivosti.
Tab. 2 Výsledné naidentifikované hodnoty parametrů CSCM modelu.
Parametr Jednotka
RO
E
PR
ALPHA
THETA
LAMDA
BETA
ALPHA1
THETA1
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Mg/mm3
MPa
MPa
MPa
MPa-1
MPa-1

1. případ optimalizace (EA) 2. případ optimalizace (EA)
Deterministická Optimální Deterministická Optimální
hodnota
hodnota
hodnota
hodnota
2,4 x 10-9
2,4 x 10-9
30754,84
29134,09
0,15
0,15
16,207
15,688
0,2501
0,3654
11,192
10,539
2,188 x 10-2
2,001 x 10-2
0,65
0,65
7 x 10-4
7 x 10-4
-
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LAMDA1
BETA1
ALPHA2
THETA2
LAMDA2
BETA2
R
X0
W
D1
D2
B
GFC
D
GFT
GFS
ERROR

MPa-1
MPa-1
MPa-1
MPa
MPa
MPa2
mJ/mm2
mJ/mm2
mJ/mm2
kN
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0,16
4,5 x 10-2
0,58
0,8 x 10-3
0,12
4,5 x 10-2
4,7
95
4 x 10-2
2 x 10-4
3 x 10-7
100
2,6
0,1000
4,793 x 10-2
2,600 x 10-2
0,255085

0,16
4,5 x 10-2
0,58
1,5 x 10-3
0,12
5,9 x 10-2
4,7
95
4 x 10-2
3 x 10-4
3 x 10-7
100
2,6
0,8384
4,179 x 10-2
6,915 x 10-2
0,345049

Optimalizace
Optimalizace hodnot významných parametrů z obou případů analýzy citlivosti byla provedena s použitím
Evolučního algoritmu (EA) [1]. Ostatní parametry byly zadány deterministicky. Optimalizační proces byl
založen na minimalizaci zvolené účelové funkce, která měla tvar euklidovské normy a jejíž matematický zápis
byl dán rovnicí:
�

�

(2)

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸 ���𝑦𝑦�𝑚��� − 𝑦𝑦�𝑚��� � → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
���

do které byly za yi,sim dosazovány numericky simulované hodnoty tahové síly odpovídající daným hodnotám
protažení a za yi,ref byly dosazovány experimentálně naměřené hodnoty tahové síly odpovídající stejným
hodnotám protažení.
Výsledné naidentifikované hodnoty parametrů CSCM modelu odpovídající nejlepším generacím EA jsou
uvedeny v Tab. 2 společně s příslušnými minimalizovanými hodnotami účelové funkce. Grafické srovnání
výsledků numerických simulací, ve kterých byly použity naidentifikované hodnoty parametrů CSCM modelu
uvedené v Tab. 2, s experimentálními daty je znázorněno na Obr. 4 (a) a Obr. 4 (b).

(a)

(b)

Obr. 4 Grafické srovnání zatěžovacích křivek (a) pro 1. případ optimalizace; (b) pro 2. případ optimalizace.
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5 DISKUZE A ZÁVĚR
Z výsledků výpočtů provedených v rámci tohoto příspěvku bylo zjištěno, že využití analýzy citlivosti před
procesem optimalizace může vést skrze informace (relativní četnosti významnosti) získané z metamodelu
optimální prognózy k velmi významné redukci parametrů, jejichž číselné hodnoty je ve skutečnosti nutné
optimalizovat. To lze považovat za velkou výhodu, která umožňuje významné zjednodušení celého
optimalizačního procesu z hlediska počtu neznámých a přispívá tak k významné redukci časové náročnosti
výpočetního procesu. Dále bylo zjištěno, že provedením analýzy citlivosti odděleně pro odlišné části výstupních
dat lze získat komplexnější pojem o množství významných parametrů. Na základě výsledků optimalizace bylo
nicméně dále zjištěno, že parametry s velmi nízkými hodnotami relativních četností významnosti (4 %) mohou
být z procesu optimalizace vyřazeny, aniž by došlo k významnému ovlivnění přesnosti výsledné aproximace.
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INTERAKCIA KVAPALINY A KONŠTRUKCIE
PRAVOUHLEJ NÁDRŽE
FLUID-STRUCTURE INTERACTION IN A RECTANGULAR TANK
Lenka Uhlířová*,1
lenka.uhlirova@stuba.sk
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra stavebnej mechaniky. Radlinského 11, 810 05 Bratislava. Slovensko.
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Abstrakt
Nádrže sa v súčasnosti využívajú na uskladnenie rôznych látok a produktov. Najčastejšie slúžia ako zásobníky
pitnej vody, na čistenie odpadovej vody a uskladnenie rôznych technických tekutín. Pravouhlé nádrže sú menej
používané, ale majú svoje prednosti, ako napr. menšia citlivosť na jednostranne pôsobiace zaťaženie a lepšie
využitie priestoru. Pravouhlá nádrž riešená v tomto článku je naplnená vodou. Zaujíma nás dynamická analýza
nádrže (vlastné tvary a frekvencie) a jej interakcia s kvapalinou (FSI – Fluid–structure interaction). Je viacero
možností modelovania a viac možností zohľadnenia FSI. V tomto prípade sme využili program ANSYS, ktorý
pracuje pomocou MKP.
Klíčová slova
Pravouhlá nádrž, metóda konečných prvkov, interakcia konštrukcie a kvapaliny, vlastné tvary
Abstract
Tanks have currently used for storage of different substances and products. Most often they serve as reservoirs for
drinking water, for wastewater treatment and storage of various technical liquids. Rectangular tanks are less
common, still there are many benefits of their using, e.g. lower sensitivity to unilateral load and better use of space.
The rectangular tank solved in this article is filled with water. Our investigation is focused on dynamic analysis of
the tank (eigen shapes and frequencies) and its interaction with fluid (FSI – Fluid–Structure Interaction). There
are several options of modeling and considering the FSI. In our case, the ANSYS software based on the Finite
Element Method, has been used.
Key words
Rectangular tank, finite element method, fluid-structure interaction, eigenshapes

1 ÚVOD
Železobetónové pravouhlé nádrže používame na skladovanie kvapalných, sypkých, a plynných látok. Musíme
dbať na správny návrh konštrukcie, aby nedošlo k jej poškodeniu. V článku sa zaoberáme pravouhlou
železobetónovou nádržou naplnenou vodou.
Na riešenie mechaniky kontinua, ktorá je výpočtovo veľmi zložitá, boli vytvorené 3 numerické metódy (metóda
konečných prvkov, metóda konečných pásov a metóda hraničných prvkov). Aj vďaka počítačovému pokroku
a vývoju výpočtových programov je najpoužívanejšou metódou metóda konečných prvkov (MKP), ktorá vychádza
z variačných princípov. V tomto článku bol na výpočty použitý program ANSYS Academic.
Pri zohľadnení interakcie konštrukcie a kvapaliny sa používa:
• hmota spojená s konštrukciou pevne,
• hmota spojená s konštrukciou pomocou pružiny,
• medziľahlý prvok.
Konkrétne bude riešená dynamická analýza pravouhlej nadzemnej nádrže. Zaujímajú nás vlastné tvary
a frekvencie nádrže.
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2 INTERAKCIA KONŠTRUKCIE A FLUIDNÝCH
ELEMENTOV
Pri dynamickom zaťažení je prostredníctvom základu celková hmota kvapaliny v nádrži zrýchlená
v horizontálnom smere. Vtedy sa jej časť správa ako impulzová hmota mI, pevne spojená so stenou nádrže. Keď
je nádrž tuhou konštrukciou, pohyb kvapaliny mI je synchronizovaný s pohybom dna nádrže. Priamym dôsledkom
seizmického budenia je ale aj kmitanie voľnej hladiny kvapaliny. Tá sa správa ako konvektívna hmota mc, spojená
so stenou nádrže pružne, preto má jej pohyb autonómny nízkofrekvenčný charakter. Rozdelenie hmoty kvapaliny
v nádrži je popísané v [1] a na Obr. 1.

Obr. 1 Veličiny potrebné na výpočet hydrodynamických účinkov na nádrž [4].
Namodelovanie interakcie kvapaliny a nádrže je možné viacerými spôsobmi. Prvým je umiestnenie hmotných
bodov podľa Obr. 1, ktoré budú so stenou nádrže spojené buď pevne, alebo pružinou (podľa toho, či ide
o impulzovú, alebo konvektívnu hmotu). Druhým spôsobom je modelovanie kvapaliny pomocou fluidných
elementov a ich pevné spojenie so stenami nádrže. Ďalší, posledný, spôsob znovu využíva fluidné prvky, ale ich
spojenie so stenami nádrže je pomocou kontaktných elementov. Pri riešenom príklade sú využívané kontaktné
elementy (medziľahlé elementy CONTAC52 – Obr. 2).

Obr. 2 Kontaktný prvok CONTAC52 [2].
Interakcii konštrukcie a kvapaliny sa okrem [1] venujú aj [3], [4], [5].
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3 MODEL KONŠTRUKCIE
V tomto článku je riešená pravouhlá nadzemná nádrž naplnená vodou. Jej pôdorysné rozmery sú 7,5 × 11 m
a výška je 4,5 m (Obr. 3). Pri modelovaní sú využité 3D elementy na modelovanie vody. Nádrž je na úrovni terénu
pevne podopretá.

Obr. 3 Model nádrže naplnenej vodou.
Pre modelovanie nádrže bol použitý element typu SHELL181. Voda bola modelovaná pomocou 3D elementu
FLUID80 (Obr. 4) a pre zohľadnenie FSI boli medzi elementy vody a elementy konštrukcie vložené kontaktné
prvky CONTAC52 (Obr. 2).

Obr. 4 Kvapalinový prvok FLUID80 [2].

4 VÝSLEDKY
Pre riešenú nádrž nás z dynamickej analýzy zaujímali hodnoty frekvencií vlastných tvarov, ako aj samotné vlastné
tvary. Hodnoty frekvencií boli porovnané v Tab. 1 s hodnotami frekvencií nádrže, pri ktorej sa nerátalo
s interakciou medzi fluidnými prvkami a konštrukciou (pri pevnom spojení vody so stenou nádrže). Môžeme tu
vidieť mierny nárast hodnôt frekvencií pri nádrži, ktorá počíta aj s FSI.
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Tab. 1 Hodnoty frekvencií vlastných tvarov nádrže.
Vlastná frekvencia f [Hz]
Tvar č.

Nádrž bez FSI

Nádrž s FSI

1

5,758

5,920

2

6,051

6,216

3

8,476

8,699

4

8,792

9,039

5

11,793

12,133

6

12,000

12,475

Čo sa týka samotných vlastných tvarov, tie majú vzhľad deformácie rovnaký pri zohľadnení interakcie
fluidných prvkov a konštrukcie, aj bez nej (Obr. 5–10). Menia sa len hodnoty frekvencií.

Obr. 5 Vlastný tvar č. 1.

Obr. 6 Vlastný tvar č. 2.

Pri prvom vlastnom tvare (Obr. 5) kmitajú dlhšie steny proti sebe. Pri druhom vlastnom tvare (Obr. 6) dlhšie
steny kmitajú spolu na tú istú stranu nádrže.

Obr. 7 Vlastný tvar č. 3.

Obr. 8 Vlastný tvar č. 4.

Na rozdiel od vlastných tvarov, kde kmitajú dlhšie steny, sú tvary kmitania kratších stien vymenené. Pri treťom
vlastnom tvare (Obr. 7) kmitajú kratšie na tú istú stranu nádrže. Pri štvrtom vlastnom tvare (Obr. 8) idú kratšie
steny proti sebe.
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Obr. 10 Vlastný tvar č. 6.

Pri piatom a šiestom vlastnom tvare (Obr. 9 a Obr. 10) sa vytvorili na stenách nádrže dve vlny. Na Obr. 9 vidno
na dlhších stenách, že dvojitá vlna ide na oboch stenách rovnakým smerom (prvá z dvojice vĺn na jednej stene
smeruje von z nádrže, na protiľahlej stene smeruje do nádrže a druhá z dvojice vĺn presne opačne). Pri šiestom
vlastnom tvare (Obr. 10) majú vlny na dlhších stenách opačné smerovanie (prvá z dvojice vĺn na oboch stenách
smeruje von z nádrže a druhá z dvojice vĺn na oboch stenách smeruje do vnútra nádrže).

5 ZÁVER
V situáciách, kedy je konštrukcia zaťažená (naplnená) kvapalnou látkou, môžeme túto náplň vo výpočtoch
zohľadniť rôznymi spôsobmi. Pre vytvorenie čo najpresnejších podmienok v modelovacom priestore by sme ale
nemali zabúdať na interakciu medzi náplňou a samotnou konštrukciou. V Tab. 1 vidíme, ako sú touto interakciou
ovplyvňované hodnoty vlastných frekvencií prvých vlastných tvarov v riešenom príklade.
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PRAVDĚPODOBNOSTNÍ KALIBRACE MODELU
KINEMATICKÉHO A IZOTROPNÍHO ZPEVNĚNÍ
PRO SLITINU MĚDI
PROBABILISTIC MODEL CALIBRATION OF KINEMATIC AND
ISOTROPIC HARDENING FOR COPPER ALLOY
Eliška Janouchová*,1
eliska.janouchova@fsv.cvut.cz
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Abstrakt
Kalibrace modelu heterogenního materiálu založeného na náhodnosti vstupních parametrů spočívá v identifikaci
parametrů, jejíž předmětem je řešení stochastického inverzního problému. Tento příspěvek se zabývá kalibrací
numerického modelu kinematického a izotropního zpevnění viskoplastického materiálu na základě
experimentálních dat z cyklické zatěžovací zkoušky při vysoké teplotě. Kalibrace se týká pěti materiálových
parametrů, které jsou identifikovány pravděpodobnostně. Základem identifikační metody je Bayesův odhad
nejistých statistických momentů předepsaného lognormálního rozdělení parametrů. Nejprve jsou použita
syntetická data pro verifikaci identifikačního postupu, následně je provedena kalibrace modelu slitiny mědi
z experimentálních dat.
Klíčová slova
Identifikace parametrů, epistemické a aleatorické nejistoty, stochastický inverzní problém, Bayesův odhad,
kinematické a izotropní zpevnění
Abstract
Calibration of a heterogeneous material model based on randomness of input parameters consists of parameter
identification focused on solving a stochastic inversion problem. This contribution deals with calibrating
a numerical model of kinematic and isotropic hardening for viscoplastic material based on data from a cyclic
loading test at a high temperature. The calibration concerns five material parameters identified in probabilistic
setting. The core of the identification method is the Bayesian inference of uncertain statistical moments of
a prescribed joint lognormal distribution of the parameters. The proposed procedure is verified on a basis of
synthetic data at first, then the material model of copper alloy is calibrated from the experimental data.
Key words
Parameter identification, epistemic and aleatory uncertainties, stochastic inversion problem, Bayesian inference,
kinematic and isotropic hardening

1 ÚVOD
Pro spolehlivý odhad chování vyšetřovaného systému pomocí počítačových simulací je nutné provést správnou
kalibraci příslušného numerického modelu. Tento příspěvek se zaměřuje na modelování heterogenních materiálů,
jejichž charakter způsobuje prostorovou variabilitu mechanických parametrů, které mají vliv na chování
konstrukce při jejím zatížení. Tento jev lze pozorovat během experimentálních měření na sadě vzorků vyrobených
ze stejného heterogenního materiálu. Identifikace parametrů modelu heterogenního materiálu může být
formulována jako hledání pravděpodobnostního rozdělení parametrů, kterému přísluší odezva modelu, jejíž
rozdělení odpovídá rozdělení naměřených dat. Jedná se o tzv. stochastický inverzní problém.
Stochastická inverze spočívá v odhadu pravděpodobnostního rozdělení neznámých parametrů modelu
z nepřímých experimentálních měření. Základním předpokladem úspěšné identifikace je rozlišení vyskytujících
se nejistot. Běžně se rozlišují dva základní typy nejistot, které se v zásadě liší zdrojem, z kterého daná nejistota
pramení [1]. První typ vychází z nedostatku informací, v tomto případě zdrojem nejistot mohou být například
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experimentální chyby či malý počet měření. Tato nejistota se nazývá epistemická a může být redukována na
základě každé další informace. Na druhé straně je nejistota aleatorická neboli variabilita, která je ze své podstaty
neredukovatelná. Aleatorická nejistota představuje přirozenou proměnlivost či náhodnost uvažované proměnné,
která je způsobena zanedbáním určité dimenze problému. Náhodnost vzniká sloučením dat například z různých
míst či časů měření a modelováním tohoto souboru pomocí jedné náhodné proměnné. V tomto kontextu lze vnímat
variabilitu parametrů heterogenního materiálu jako aleatorickou nejistotu, kterou je nutné kvantifikovat pro
kalibraci odpovídajícího numerického modelu.
Metoda identifikace aleatorické nejistoty založená na rozšíření Bayesova postupu [2] hierarchickým
modelováním je popsána v následující kapitole. Kapitola 3 představuje kombinovaný model kinematického
a izotropního zpevnění, který je kalibrován po verifikaci identifikačního postupu v kapitole 4. Obdržené výsledky
jsou shrnuty v kapitole 5.

2 PRAVDĚPODOBNOSTNÍ IDENTIFIKAČNÍ METODA
Bayesovská identifikace vychází z běžného způsobu uvažování, kdy na základě zohlednění všech dostupných
informací vyhodnocuje naši důvěru v určitý náhodný jev [3]. Tento přístup zavádí pojem nejistoty v naší
subjektivní znalosti identifikovaných parametrů. Díky vývoji stochastického modelování začalo být používání
bayesovských odhadů pro identifikaci parametrů více rozšířené. Významná výhoda tohoto postupu spočívá ve
formulaci inverzního problému založené na uvažování neznámých parametrů i experimentálních měření jako
náhodných proměnných, čímž se problém stává dobře podmíněným. Metoda umožňuje odhadnout hodnoty
vstupních parametrů společně s odpovídající nejistotou na základě kombinování expertních znalostí ve formě
apriorního rozdělení a experimentálních dat definující věrohodnostní funkci. V tomto případě se předpokládá, že
všechna měření jsou provedena pro zatím neznámé avšak pevné hodnoty vstupních parametrů a příslušná
epistemická nejistota vycházející z nedostatku informací je redukována se zvyšujícím se počtem experimentálních
měření.
Kombinace bayesovského přístupu s víceúrovňovým modelováním umožňuje zahrnout do identifikace také
aleatorické nejistoty [4], [5]. Zatímco klasická formulace uvažuje neznámé parametry modelu jako deterministické
hodnoty, hierarchické modelování dovoluje považovat parametry modelu 𝒙𝒙 za náhodné proměnné popsané
statistickým modelem s neznámými statistickými momenty. Rozšíření metody spočívá v zavedení nových
náhodných proměnných tzv. hyperparametrů 𝜽𝜽, které definují pravděpodobnostní popis parametrů modelu 𝒙𝒙 [2].
Apriorní rozdělení parametrů je podmíněné hodnotami hyperparametrů s jejich vlastním apriorním rozdělením
nazývaným hyperprior 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝. Sdružené apriorní rozdělení parametrů a hyperparametrů má pak následující tvar
𝑝𝑝(𝒙𝒙𝒙 𝒙𝒙) = 𝑝𝑝(𝒙𝒙|𝜽𝜽)𝑝𝑝(𝜽𝜽)
a dle Bayesovy věty je odpovídající sdružené aposteriorní rozdělení až na normalizační konstantu rovno

(1)

(2)
𝑝𝑝(𝒙𝒙𝒙 𝒙𝒙|𝒛𝒛) ∝ 𝑝𝑝(𝒛𝒛|𝒙𝒙𝒙 𝒙𝒙)𝑝𝑝(𝒙𝒙|𝜽𝜽)𝑝𝑝(𝜽𝜽).
Pro bližší představu uvažujme případ, kdy je k dispozici 𝑛𝑛 měření 𝒛𝒛� , která byla provedena pro 𝑛𝑛 kombinací
vstupních hodnot 𝒙𝒙� z neznámého rozdělení. Každá z těchto kombinací má své vlastní apriorní rozdělení 𝑓𝑓(𝒙𝒙� |𝜽𝜽)
a na základě předpokladu o zaměnitelnosti pozorování [6] je sdružené apriorní rozdělení definováno jako
�

a aposteriorní rozdělení jako

𝑝𝑝(𝒙𝒙� , … , 𝒙𝒙� , 𝜽𝜽) = �� 𝑓𝑓(𝒙𝒙� |𝜽𝜽)� 𝑝𝑝(𝜽𝜽)

(3)

���

�

�

���

���

𝑝𝑝(𝒙𝒙� , … , 𝒙𝒙� , 𝜽𝜽|𝒛𝒛� , … , 𝒛𝒛� ) ∝ �� 𝑓𝑓(𝒛𝒛� |𝒙𝒙� )� �� 𝑓𝑓(𝒙𝒙� |𝜽𝜽)� 𝑝𝑝(𝜽𝜽).

(4)

Naše znalost hyperparametrů se zlepšuje s každým novým měřením a vyjadřuje ji příslušné marginální
aposteriorní rozdělení. Z hlediska rozdělení náhodných parametrů modelu má předepsané apriorní rozdělení
strukturální význam a identifikací se nemění.
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3 NUMERICKÝ MODEL
Představená identifikační metoda je použita pro kalibraci numerického modelu slitiny mědi. Jedná se
o kombinovaný model kinematického a izotropního zpevnění [7], který je definován konstitutivními vztahy
uvedenými v Obr. 1.

Obr. 1 Konstitutivní rovnice viskoplastického modelu s nelineárním izotropním a kinematickým zpevněním.
Pro kalibraci modelu jsou k dispozici experimentální data z 16 opakování deformačně řízené zkoušky
cyklického zpevňování za vysoké teploty. Chování materiálu při cyklickém zatěžování za vysokých teplot je
ovládáno mechanismem kinematického zpevnění a k saturaci napětí dochází již po pár zatěžovacích cyklech.
Slitina mědi nemá zřetelnou mez kluzu a její chování při kinematickém zpevnění je nelineární. Experimentální
data jsou uvedena v grafické podobě na Obr. 2 v relativních jednotkách, kdy napětí jsou vyjádřena v poměru
k hodnotě 𝜎𝜎��� a deformace v poměru k hodnotě 𝜀𝜀��� . Tyto referenční hodnoty jsou konstantní v celém
dokumentu. Experimentální chyby ve všech měřených bodech diskretizovaných pracovních diagramů jsou
uvažovány jako nezávislé normálně rozdělené náhodné veličiny s nulovými středními hodnotami a shodnými
rozptyly.

Obr. 2 Experimentální data: pracovní diagramy a grafy napětí v závislosti na čase zatěžování.
Předmětem kalibrace je identifikace pěti materiálových parametrů modelu: meze kluzu, dvou parametrů
kinematického zpevnění a dvou parametrů izotropního zpevnění. Přehled parametrů je uveden v Tab. 1. Namísto
práce s moduly zpevnění 𝐶𝐶 a 𝑄𝑄, vystupujícími v rovnicích na Obr. 1, se při identifikaci pracuje s hodnotami napětí
𝑄𝑄
odpovídající saturaci při kinematickém zpevnění 𝑉𝑉� = 𝐶𝐶�𝛾𝛾 a izotropním zpevnění 𝑅𝑅� = �𝛽𝛽. Předpokládá se,
že neznámé náhodné materiálové parametry mají lognormální rozdělení, jejichž střední hodnoty a směrodatné
odchylky jsou neznámé hyperparametry, které mají neinformativní rovnoměrné apriorní rozdělení.
Tab. 1 Přehled identifikovaných parametrů modelu.
Parametr
Mez kluzu
Saturace kinematického zpevnění
Koeficient kinematického zpevnění
Saturace izotropního zpevnění
Koeficient izotropního zpevnění
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Dostupné informace jsou sloučeny podle Bayesovy věty do výsledného sdruženého aposteriorního rozdělení
90 náhodných proměnných, konkrétně 80 parametrů (odhad hodnot všech pěti parametrů modelu pro každé
z celkově 16 měření) a 10 hyperparametrů (dva statistické momenty marginálního rozdělení každého náhodného
parametru modelu). Bayesovská inference je prakticky provedena metodou Monte Carlo s generováním
Markovových řetězců nezávislých vzorků z definovaného aposteriorního rozdělení [8], [9]. Výpočetní náročnost
této metody je redukována nahrazením plného modelu jeho aproximací ve formě Hermiteových polynomů
standardních normálních náhodných proměnných [10], [11]. Koeficienty polynomiálního metamodelu jsou
spočteny metodou lineární regrese [12] založené na návrhu experimentů latinské hyperkrychle [13] vzorkované
z předepsaného apriorního rozdělení.

4 KALIBRACE MODELU
Před samotnou kalibrací modelu je navržený identifikační postup verifikován na základě syntetických
experimentálních dat tvořených sadou 16 simulací modelu, viz Obr. 3. Vstupní hodnoty parametrů do těchto
simulací jsou generovány z předepsaného lognormálního rozdělení. Na Obr. 4 jsou zobrazeny odpovídající
histogramy v porovnání s identifikovanými marginálními rozděleními, které jsou odhadnuty z aposteriorních
vzorků. Grafy vynesené plnými čarami znázorňují hustoty pravděpodobnosti s identifikovanými středními
hodnotami hyperparametrů, které reprezentují aleatorické nejistoty v hodnotách parametrů modelu. Čárkované
čáry pak tvoří obálku všech hustot pravděpodobnosti jednotlivých parametrů odpovídající 90 % hodnot
hyperparametrů, tato obálka představuje epistemickou nejistotu v odhadnuté střední hustotě pravděpodobnosti.
Jak se již předpokládalo z nastavení experimentu, sledované chování materiálu je řízeno mechanismem
kinematického zpevnění, což potvrzují obdržené výsledky. Zatímco parametr odpovídající izotropnímu zpevnění
β se neidentifikuje správně, rozdělení koeficientu kinematického zpevnění γ je odhadnuto velmi přesně a příslušné
epistemické nejistoty jsou významně redukovány. Získané střední rozdělení parametrů je následně použito pro
vyhodnocení aleatorické nejistoty v odezvě modelu, která je ve shodě se syntetickými experimentálními daty, viz
Obr. 3. Z tohoto pohledu jsou obdržené výsledky identifikační metody uspokojivé.

Obr. 3 Porovnání syntetických experimentálních dat (černě) s odezvou modelu (červeně) odpovídající
identifikovanému rozdělení vstupních parametrů ve formě střední hodnoty ± směrodatná odchylka.

Obr. 4 Histogramy vstupů do simulací syntetických experimentů a identifikovaná marginální rozdělení se
středními hodnotami hyperparametrů doplněná hranicemi odpovídajícími 90 % hodnot hyperparametrů.
Po úspěšné verifikaci navrženého postupu se přistupuje ke zpracování skutečných experimentálních dat za
účelem kalibrace modelu. Výsledky identifikace jsou uvedeny stejným způsobem jako v případě verifikace. Obr. 5
ukazuje identifikované střední marginální rozdělení jednotlivých parametrů společně s odpovídajícími
epistemickými nejistotami. V případě skutečných experimentálních dat nejsou vstupní hodnoty parametrů známy,
nelze tudíž obdržené výsledky na úrovni parametrů porovnat. Opět ovšem dochází k největší redukci
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epistemických nejistot v případě parametru γ díky experimentálnímu nastavení. Obr. 6 porovnává experimentální
data a odezvu modelu odpovídající identifikovanému rozdělení parametrů, z tohoto hlediska je identifikace
aleatorických nejistot vycházejících z heterogenního charakteru modelovaného materiálu úspěšná.

Obr. 5 Identifikovaná marginální rozdělení parametrů se středními hodnotami hyperparametrů doplněná
hranicemi odpovídajícími 90 % hodnot hyperparametrů.

Obr. 6 Porovnání experimentálních dat (černě) s odezvou modelu (červeně) odpovídající
identifikovanému rozdělení vstupních parametrů ve formě střední hodnoty ± směrodatná odchylka.

5 ZÁVĚR
Bayesovská inference v kombinaci s hierarchickým modelováním představuje velmi efektivní nástroj pro řešení
stochastických inverzních problémů. Prezentovaný postup umožňuje rozlišit mezi epistemickými a aleatorickými
nejistotami, což je zásadní pro identifikaci vlastností heterogenních materiálů z nepřímých experimentálních
měření. Nevýhodou je nutnost volby určitého typu rozdělení parametrů, která zásadně ovlivňuje výsledek a může
být problematická například v případě fenomenologických parametrů. Vzorky definovaného aposteriorního
rozdělení lze získat v podobě Markovových řetězců metodou Monte Carlo, avšak výpočetní náročnost této metody
výrazně roste s počtem experimentálních měření. Tento postup je tedy vhodný zejména pro případy s malým
počtem experimentálních dat.
Tento příspěvek se zabývá kalibrací materiálového modelu kinematického a izotropního zpevnění slitiny mědi
na základě sady 16 měření z cyklické zatěžovací zkoušky za vysoké teploty. Nejprve se navržený identifikační
postup úspěšně verifikuje na základě syntetických experimentálních dat, následně je aplikován na skutečná
experimentální data a je provedena validace. Kalibrace modelu proběhla úspěšně, ovšem díky experimentálnímu
nastavení převládají v datech informace o kinematickém zpevnění, jehož parametry jsou identifikovány výrazně
lépe než parametry izotropního zpevnění. Pro přesnější identifikaci všech parametrů by bylo nutné zahrnout navíc
data z jiného typu experimentu, který by poskytl další potřebné informace.

Poděkování
Tento příspěvek vznik za finanční podpory GA ČR v rámci výzkumného projektu č. 18-04262S
(Pravděpodobnostní identifikace materiálových transportních parametrů založená na neinvazivních
experimentálních měřeních).
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PRAVDĚPODOBNOSTNÍ NÁVRH PARAMETRŮ
PŘEDPJATÉHO BETONOVÉHO MOSTU
PROBABILISTIC DESIGN OF PRESTRESSED CONCRETE BRIDGE
PARAMETERS
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Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 60200 Brno, Česká republika

*
1

Abstrakt
Článek se zabývá pravděpodobnostním návrhem vybraných parametrů stávající jednopolové mostní konstrukce
z nosníků MPD3 a MPD4 vzájemně spojenými předpínacími lany. Návrh byl proveden metodou inverzní analýzy
spolehlivosti založenou na umělých neuronových sítích. Úroveň spolehlivosti konstrukce byla počítána pomocí
plně pravděpodobnostní analýzy s využitím metody plochy odezvy, pomocí níž byly získány hodnoty
spolehlivostních ukazatelů. Na základě diagnostického průzkumu, laboratorních zkoušek, normativních předpisů
a citlivostní analýzy byly stanoveny vybrané návrhové parametry pro požadované mezní stavy. Sledovány byly
různé úrovně zatížitelnosti a různé úrovně směrných hodnot spolehlivostních ukazatelů pro posuzované mezní
stavy.
Klíčová slova
Inverzní analýza, pravděpodobnostní analýza, umělé neuronové sítě, normální zatížitelnost, ukazatel spolehlivosti
Abstract
The paper deals with the probabilistic design of selected parameters of the existing post-tensioned single-span
concrete bridge made of precast MPD3 and MPD4 girders. The design was carried out using inverse reliability
analysis method, which is based on artificial neural networks. A level of the structural reliability was calculated
using a fully probabilistic analysis and the response surface method, which provided the values of the reliability
indicators. On the basis of diagnostic survey, laboratory tests, code recommendations and sensitivity analyses,
the determination of selected design parameters for analyzed limit states was performed. Different load levels
and different values of reliability indicators for given limit states were considered.
Key words
Inverse analysis, probability analysis, artificial neural networks, normal load bearing capacity, reliability indicator

1 ÚVOD
V současnosti je na území České republiky řada mostních konstrukcí, u kterých je kvůli špatnému stavebnímu
stavu nutné řešit jejich aktuální úroveň zatížitelnosti a spolehlivosti. Článek je zaměřen na provedení návrhu
vybraných parametrů již existující předpjaté betonové mostní konstrukce při použití pravděpodobnostní analýzy
pro stanovení úrovně její spolehlivosti a rozšiřuje již provedené analýzy dané konstrukce publikované v příspěvku
[1].
Měřítkem úrovně spolehlivosti u pravděpodobnostní analýzy je teoretická pravděpodobnost poruchy, která
je definována jako:
(1)
𝑝𝑝� = P�𝑍𝑍 𝑍 𝑍�,
kde Z = g(X) je funkce základních náhodných veličin X = X1, X2, …, XN, tzv. rezerva spolehlivosti.
Pravděpodobnost poruchy se vypočítá pomocí pravděpodobnostního integrálu:
𝑝𝑝� = �� 𝑓𝑓𝐗𝐗 �𝐗𝐗�d𝐗𝐗,
(2)
�
kde Df je oblast poruchy s rezervou spolehlivosti g(X) ≤ 0, a fx(X) funkce sdružené hustoty pravděpodobnosti
náhodných veličin X. Určení pravděpodobnosti poruchy pf na základě explicitního výpočtu zmíněného integrálu
(2) bývá velice obtížné. Proto byla v posledních desetiletích vyvinuta řada numerických metod analýzy
spolehlivosti.
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Návrh parametrů konstrukce představuje tzv. inverzní úlohu. Tedy pro požadovanou (výstupní) odezvu
konstrukce, zde ve formě úrovně spolehlivosti analyzovaného mezního stavu, hledáme hodnoty návrhových
(vstupních) parametrů. V běžné inženýrské praxi se návrh provádí aplikací metody "pokus–omyl". To znamená,
že se pro danou konstrukci zvolí návrhové parametry a přímým výpočtem se ověří, zda spolehlivost konstrukce
vyhoví či nevyhoví. V druhém případě se hodnoty návrhových parametrů upraví a postup se opakuje. Metoda
"pokus–omyl" se často aplikuje při použití deterministické analýzy. V případě použití pravděpodobnostní analýzy
je tento přístup příliš složitý a časově náročný. Proto bylo vyvinuto několik metod pro řešení výše zmíněného
problému inverzní spolehlivosti. Patří sem iterativní algoritmus založený na modifikovaném Hasofer-LindRackwitz-Fiessler schématu použitém v analýze spolehlivosti [2], Newton-Raphson iterační algoritmus
pro nalezení více návrhových parametrů [3], metoda dekompozice [4] nebo různé implementace umělé neuronové
sítě (artificial neural network, ANN) s dalšími soft-computing technikami [5].
Metodika použitá v tomto článku se snaží překonat nedostatky stávajících metod pro řešení inverzní
spolehlivosti. Využívá také ANN, ale jiným způsobem: Výpočtový čas se snižuje pomocí využití efektivní
simulační metody Latin Hypercube Sampling (LHS) v inverzní metodě založené na ANN, kterou navrhli Lehký
a Novák [6] a [7].

2 PŘEDPJATÝ BETONOVÝ MOST
Řešenou konstrukcí je existující mostní stavba nacházející se před obcí Uherský Ostroh viz Obr. 1. Rok výstavby
je odhadován přibližně v letech 1955 až 1960. Jedná se o jednopólový betonový deskový most z nosníků MPD3
(vnější) a MPD4 (vnitřní) vzájemně spojenými předpínacími lany. Každý z nosníků MPD byl složen ze šesti
segmentů, které jsou navzájem propojeny příčnými betonovými spárami. Teoretické rozpětí desky činí 19 metrů.
Viz popis a složení mostu v článku [1].

Obr. 1 Pohled na levou stranu mostu – směr od Brna k Uherskému Hradišti.
V letech 2006 a 2007 byl na mostě proveden podrobný diagnostický průzkum, přičemž beton nosníků MPD3
a MPD4 byl zatříděn do pevnostní třídy C35/45. Beton příčných spár měl střední hodnotu tlakové pevnosti o něco
nižší, ale vzhledem k vysoké variabilitě (38 %) byl zařazen do pevnostní třídy C6/7.5 s nezaručenou pevností.
Předpínací výztuž (podélná i příčná) nosníků je tvořena předpínacími lany z patentovaných drátů PZ∅4.5
1650/1200.
Stochastický model konstrukce byl sestaven celkem z 18 náhodných veličin (uveden v [1]), které odpovídaly
daným vlastnostem materiálů a zatížení a byly získány pomocí diagnostického průzkumu, laboratorních zkoušek
a normativních předpisů JCSS [8] a TP 224 [9]. Každá náhodná veličina byla definována pomocí vhodné
distribuční funkce, střední hodnoty a variačního koeficientu (coefficient of variation, CoV). Statistická korelace
mezi parametry materiálů, předpínacích lan, betonu segmentů a příčných spár byla uvažována s ohledem na dříve
provedené testy a doporučení JCSS. Ostatní předpínací síly jsou plně korelované s první sílou P1 viz článek [1].
Výpočtový 2D model konstrukce byl vytvořen v programu ATENA [10]. Předpínací výztuž byla modelována
jako diskrétní pruty, pro beton byl použit materiálový model 3D Non Linear Cementitious 2 a smyková výztuž
byla vytvořena jako rozptýlená. V obou případech byl materiál výztuže definován pomocí bilineárního pracovního
diagramu se zpevněním. Pro metodu konečně-prvkového řešení byla generována síť tvořená čtyřuzlovými
izoparametrickými konečnými prvky se čtyřmi integračními body. Vlastní nelineární výpočet byl proveden
pomoci iterační metody Newton-Raphson.
Byly uvažovány následující případy zatížení: vlastní tíha konstrukce, podélné předpětí, sekundární zatížení
(vlastní tíha vozovky) a dopravní zatížení pro posouzení normální zatížitelnosti. Sestava zatížení pro normální
zatížitelnost se skládá ze třínápravového vozidla na každém jízdním pruhu a daného spojitého zatížení přes šířku
mostu. Sledovanými mezními stavy konstrukce jsou mezní stav dekomprese (MSD) a mezní stav vzniku trhlin
(MSVT).
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3 INVERZNÍ SPOLEHLIVOSTNÍ NÁVRH
Dosažení požadované spolehlivosti a trvanlivosti při návrhu konstrukce či její části je typickým příkladem
inverzního problému. Cílem je najít vstupní návrhové parametry d ∈ X, které poskytují odpovídající konstrukční
bezpečnost popsanou pravděpodobnostními indikátory – index spolehlivosti β nebo pravděpodobnost poruchy
pf pro sledované mezní stavy:
(3)
𝐝𝐝 𝐝 𝑓𝑓 �� �𝐩𝐩𝐟𝐟 , 𝛃𝛃�.
Analytické řešení inverzního problému z rovnice 3 je obvykle možné při použití deterministické analýzy,
povětšinou však jen u jednodušších případů. U složitěji definovaných konstrukcí by odvození návrhového
parametru při deterministické nebo pravděpodobnostní analýze bylo poměrně pracné až nereálné.
Hlavním principem použité metody pro řešení inverzní spolehlivosti je aproximace inverzní funkce uvedené
v rovnici 3 pomocí náhradního modelu, kterým je umělá neuronová síť. Pak inverzní úloha (3) nabývá tvaru:
�� �𝐩𝐩
(4)
𝐝𝐝 𝐝 𝑓𝑓���
𝐟𝐟 , 𝛃𝛃�
��
představuje aproximaci původní inverzní funkce pomocí umělé neuronové sítě.
kde 𝑓𝑓���
Aby aproximace původní inverzní funkce pomocí ANN proběhla úspěšně, je nutné síť správně naučit.
Vzhledem k tomu, že je využíván dopředný typ sítě, používá se k učení sítě tzv. učící množina, v našem případě
množina uspořádaných dvojic (di, βj) or (di, pf,i), di ∈ d, βj ∈ β, pf,i ∈ pf, která je zavedena do sítě s cílem najít
funkci fANN–1: d → β nebo fANN–1: d → pf v povolené třídě funkcí, které odpovídají učícím simulacím.
Stratifikovanou simulační metodou LHS se získají tyto simulace pro trénování neuronové sítě. Metoda LHS
je efektivní pro přípravu učící množiny, poněvadž dokáže pracovat s menším počtem simulací. Učení ANN
se provádí s využitím optimalizačních metod, např. gradientní metody, stochastické metody nebo metody založené
na umělé inteligenci a jejich vzájemné kombinaci. Výpočet úrovně spolehlivosti se realizuje pomoci simulační
metody Monte Carlo. Podrobný popis metody inverzní analýzy spolehlivosti založené na ANN a související
softwarové nástroje lze nalézt v [7] a [11].

4 APROXIMACE METODOU PLOCHY ODEZVY
Aproximace funkce rezervy spolehlivosti, popřípadě funkce poruchy, se aplikuje u případů, kdy vyčíslení původní
funkce rezervy spolehlivosti je časově a výpočetně náročné, např. při použití MKP modelu řešené konstrukce jako
je případ zde analyzovaného mostu. Použití metody aproximace dokáže základní úlohu zjednodušit, taktéž rozšířit
o další možnosti analýz a snížit časovou a výpočetní náročnost.
Funkci poruchy lze aproximovat několika způsoby. Jedním z nich je metoda plochy odezvy (Response Surface
Method, RSM) [12]. Jelikož je inverzní analýza v předloženém článku založena na metodě umělých neuronových
sítí, byla tato metoda využita i pro aproximování funkce poruchy.
Metoda plochy odezvy založená na umělých neuronových sítích vychází z obecné metodiky inverzní analýzy
a postup výpočtu je rozdělen na dvě základní fáze – fázi aproximační, kdy je původní funkce poruchy nahrazena
vhodnou neuronovou sítí, a fázi spolehlivostního výpočtu, kdy je neuronová síť použita místo původní funkce
poruchy při výpočtu ukazatelů spolehlivosti (indexu spolehlivosti a pravděpodobnosti poruchy) pomocí některé
z klasických simulačních metod (např. Monte Carlo). Podrobnější popis metody ANN-RSM je uveden v [13].
Aproximace funkce poruchy je provedena pro všechny náhodné realizace vstupních náhodných veličin a jejich
odpovídající hodnoty zatížitelnosti konstrukce pro daný mezní stav. Celkově tak 800 simulací, které dávají předpoklad přesné aproximace funkce poruchy.
Z citlivostní analýzy jsou vybrány náhodné veličiny, které mají největší vliv na sledované mezní stavy
dekomprese a vzniku trhlin. Tímto krokem by měla být aproximace funkce poruchy přesnější. Výběr vstupních
náhodných veličin je učiněn dle výsledků citlivostní analýzy založené na metodě neparametrické pořadové
korelace dle Spearmana, viz článek [14]. Vybranými parametry byla tahová pevnost betonu v příčných spárách ft,
specifická lomová energie betonu příčných spár Gf, předpínací síla P1 a vlastní tíha vozovky g1. Na základě těchto
parametrů tak byl sestaven stochastický model viz Tab. 1, který vychází z hodnot původního stochastického
modelu uvedeného v [1]. Rovněž hodnoty korelační matice jsou stejné jako v původní korelační matici uvedené
v [1]. Zde je však korelace pouze mezi tahovou pevností betonu v příčných spárách ft a specifickou lomovou
energií betonu příčných spár Gf a je dána hodnotou 0,8.
Jak již bylo zmíněno výše, funkce poruchy byla aproximována pomocí metody plochy odezvy s využitím
umělých neuronových sítí. K aproximaci byla sestavena síť, která má ve své struktuře 4 neurony ve vstupní vrstvě
(výše zvolené vstupní náhodné veličiny) a jeden neuron ve výstupní vrstvě sítě (rezerva spolehlivosti daného
mezního stavu) s lineární přenosovou funkcí. Ve skryté vrstvě jsou pak 4 neurony a přenosovou funkcí byla funkce
lineární. Pro oba mezní stavy byla sestavena samostatná síť. Obě sítě měly stejnou strukturu, lišily se však
hodnotami v učící množině. Uspořádané dvojice učící množiny byly tvořeny hodnotami náhodných realizací
zvolených náhodných vstupních veličin s jejich odpovídajícími hodnotami rezervy spolehlivosti.
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Tab. 1 Stochastický model náhodných veličin vybraných dle citlivostní analýzy.
Veličina

Jednotka

Rozdělovací funkce

Střední hodnota

CoV

ft
Gf
P1
g1

[MPa]
[MN/m]
[MN]
[MN/m]

Weibullovo min. (2 par)
Weibullovo min. (2 par)
Normální
Normální

?
478,10-07
?
-656,10-04

0,35
0,25
0,09
0,05

Po správném naučení obou sítí, resp. dosažení dostatečně přesné aproximace inverzní funkce, byly obě sítě
převedeny do knihovny DLL, která byla poté implementována do stochastického softwaru FReET [15]. Knihovna
DLL je poté využívána k poměrně rychlému výpočtu pravděpodobnosti poruchy simulační metodou Monte Carlo
(sto tisíc simulací v řádech sekund). Dosažená hodnota pravděpodobnosti poruchy je poté převedena na hodnotu
indexu spolehlivosti, která se dá lépe porovnat se směrnými hodnotami.

5 VÝSLEDKY NÁVRHU S VYUŽITÍM APROXIMOVANÉ
FUNKCE PORUCHY
Samotný inverzní návrh vybraných parametrů dané mostní konstrukce byl proveden pro střední hodnoty
náhodných veličin předpínací síly P1 a tahové pevnosti betonu v příčných spárách ft. Z výsledků citlivostní analýzy
[14] se předpokládá největší vliv právě těchto parametrů na sledované mezní stavy MSD a MSVT. Předpínací síla
P1 má dominantní vliv na oba mezní stavy, kdežto tahová pevnost betonu v příčných spárách ft jen na MSVT.
Simulační metodou LHS se provedlo 100 náhodných realizací návrhových parametrů z rovnoměrného
pravděpodobnostního rozdělení, které je ohraničeno krajními hodnotami a a b viz Tab. 2. Vygenerované hodnoty
návrhových parametrů jsou poté postupně dosazovány do stochastického modelu v programu FReET a pomocí
simulační metody Monte Carlo a aproximované funkce poruchy (knihovna DLL) proběhne pro každou realizaci
100 000 simulací, ze kterých se stanoví hodnota indexu spolehlivosti pro daný mezní stav. Tímto se sestaví učící
množina k učení sítě.
Tab. 2 Znáhodnění návrhových parametrů.
Veličina
P1
ft

Jednotka

Rozdělovací funkce

Střední hodnota

CoV

a

b

[MN]
[MPa]

Rovnoměrná
Rovnoměrná

15,00
2,40

0,08
0,55

13,00
0,10

17,00
4,70

Inverzní návrh hledaných návrhových parametrů byl proveden současně pro oba sledované mezní stavy MSD
a MSVT. Struktura sítí má tedy dva neurony ve vstupní vrstvě i ve výstupní vrstvě viz Obr. 2. Ve výstupní vrstvě
je navíc použita lineární přenosová funkce. Skrytá vrstva sítě má 5 neuronů s přenosovou funkcí hyperbolický
tangens.

Obr. 2 Schéma sítě s hyperbolickým tangens a 5 neurony ve skryté vrstvě.

Návrh středních hodnot vybraných parametrů konstrukce pro Vn = 20 – 25 tun
První varianta návrhu středních hodnot vybraných parametrů konstrukce se zabývá sledováním vývoje zmíněných
návrhových parametrů při postupném zvedání normální zatížitelnosti o jednu tunu. Normální zatížitelnost
Vn začíná na 20 tunách a postupně roste až do hodnoty 25 tun. Návrhový index spolehlivosti pro MSD
má požadovanou hodnotu β1,t = 0 a pro MSVT β2,t = 0 (vratné jevy) nebo β2,t = 1,3 (nevratné jevy).
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Tab. 3 Výsledné střední hodnoty návrhových parametrů pro normální zatížitelnost Vn = 20–25 tun.
a) Návrhový index spolehlivosti pro mezní stav vzniku trhlin β2,t = 0.
Vn [t]
20
21
22
23
24
25

Střední hodnota P1 [MN]

Střední hodnota ft [MPa]

β1,t

β1

β2,t

β2

13,672
13,842
14,025
14,215
14,352
14,654

0,112
0,211
0,320
0,348
0,495
0,534

0
0
0
0
0
0

-0,0145
-0,0194
-0,0164
-0,0012
-0,0270
0,0523

0
0
0
0
0
0

-0,0057
0,0012
0,0197
-0,0055
-0,0001
0,0555

b) Návrhový index spolehlivosti pro mezní stav vzniku trhlin β2,t = 1,3.
Vn [t]
20
21
22
23
24
25

Střední hodnota P1 [MN]

Střední hodnota ft [MPa]

β1,t

β1

β2,t

β2

13,720
13,889
14,070
14,274
14,411
14,616

2,227
2,391
2,504
2,580
2,907
3,048

0
0
0
0
0
0

-0,0015
-0,0087
-0,0054
0,0130
-0,0158
0,0025

1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3

1,3040
1,3143
1,3079
1,3013
1,3435
1,3576

Střední hodnota předpínací síly P1 se při změně zatížitelnosti vyvíjí nezávisle na změně hodnoty indexu
spolehlivosti pro MSVT β2,t, viz Tab. 3 a), b) a Obr. 3 a). Návrhový parametr předpínací síly P1 je dominantní
u MSD (i MSVT), zatímco tahová pevnost betonu v příčných spárách ft na tento stav nemá prakticky vliv.
Na střední hodnotu tahové pevnosti betonu v příčných spárách ft má větší vliv změna hodnoty indexu spolehlivosti
u MSVT β2,t, než změna zatížitelnosti, což lze vidět na Obr. 3 a).

Návrh středních hodnot vybraných parametrů konstrukce pro Vn = 20 a 25 tun a různé
úrovně indexu spolehlivosti β2,t
Druhá varianta návrhu vybraných parametrů konstrukce vychází z první varianty, přičemž jsou analýzy pro
20 a 25 tun rozšířeny o další možnosti změny indexu spolehlivosti pro MSVT β2,t. Návrhové hodnoty indexu
spolehlivosti β2,t tak mají hodnoty 0 (vratné jevy), 0.5, 0.9 a 1.3 (nevratné jevy).
Výsledky inverzního návrhu druhé varianty jsou zobrazeny na Obr. 3 b). Získané střední hodnoty předpínací
síly P1 jsou prakticky konstantní u všech variant indexu spolehlivosti β2,t pro normální zatížitelnost Vn = 20 tun
a taktéž pro 25 tun. Střední hodnota tahové pevnosti betonu v příčných spárách ft plynule roste při postupném
zvyšování spolehlivostního požadavku. Předpínací síla P1 je dominantní u MSD (i MSVT) jak pro normální
zatížitelnost Vn = 20 tun, tak i pro 25 tun (druhý vybraný návrhový parametr má nízký vliv) a tahová pevnost
betonu v příčných spárách ft pak vyvažuje změny hodnot indexu spolehlivosti u MSVT.

Obr. 3 a) Vývoj středních hodnot návrhových
parametrů v závislosti na změně normální zatížitelnosti.
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Obr. 3 b) Vývoj středních hodnot návrhových parametrů
v závislosti na změně indexu spolehlivosti β2 t.
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6 ZÁVĚR
Získaná střední hodnota tahové pevnosti betonu příčných spár předpjatého mostu pro původní variantu normální
zatížitelnosti 25 tun, kdy návrhový index spolehlivosti pro MSVT je β2,t = 1,3 (nevratné jevy), odpovídá
charakteristické hodnotě tahové pevnosti 1,645 MPa. Beton tedy spadá do rozmezí pevnostních tříd C20/25
a C25/30. Požadavek na pevnost betonu tak odpovídá výsledkům diagnostiky a zkušenostem z realizace těchto
typů mostů, kdy beton spár mezi nosníky dosahuje maximální pevnosti odpovídající třídě C25/30, spíše však nižší.
Návrhovou střední hodnotu pevnosti betonu příčných spár lze tak snížit, což bylo provedeno změnou normální
zatížitelnosti a návrhového indexu spolehlivosti β2,t.
Střední hodnota předpínací síly získaná pomocí inverzní analýzy vychází pro normální zatížitelnost 25 tun
(rozdílné hodnoty indexu spolehlivosti pro MSVT nehrají roli) o něco vyšší, než byl původní předpoklad. Ten
uvažoval se střední hodnotou ztrát předpětí 17 %. Identifikovaná střední hodnota předpínací síly pak odpovídá
aktuálním ztrátám 14,5 %. Přiblížení se k původně uvažované hodnotě ztrát předpětí lze docílit snížením normální
zatížitelnosti, čímž se sníží požadavek na střední hodnotu předpínací síly.
Všechny získané výsledky jsou dostatečně přesné a potvrdily vhodnost metody inverzní analýzy spolehlivosti
pro konstrukční návrh velkých staveb. Představená metodika umožňuje rutinní stanovení jejich návrhových
parametrů.
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APLIKACE HRANIČNÍCH INVERZNÍCH METOD
VE STAVEBNÍM INŽENÝRSTVÍ
APPLICATION OF BOUNDARY INVERSE METHODS IN CIVIL
ENGINEERING
Jan Havelka*,1, Anna Kučerová1, Jan Sýkora1
jan.havelka.1@fsv.cvut.cz
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 2077/7, Praha 6, 160 00
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Abstrakt
Cílem této práce je získat detailní informace o materiálových vlastnostech uvnitř zkoumaného vzorku při jeho
současném neporušení. Toho je dosaženo spojením matematického modelu a inverzní procedury využívající pouze
hraniční měření. Výpočetní model představuje neustálené vedení tepla, které je řešeno metodou konečných prvků.
Pro identifikaci neznámých je využita Bayesova formulace problému. Zároveň je tato metoda porovnána se
standardním deterministickým přístupem modifikované regularizované Gauss–Newtonovy metody. Navrhovaná
metoda je srovnatelná s deterministickým přístupem, což je demonstrováno přiloženým příkladem.
Klíčová slova
Metoda konečných prvků, difúzní rovnice, hraniční inverzní metody, Neumann–Dirichlet mapa
Abstract
The aim of this work is to obtain a comprehensive information about the material properties inside the domain
while maintaining the test sample intact. This is achieved by synthesizing a physical model of interest with
a boundary inverse technique. The forward model is represented by a transient heat transfer which is solved with
Finite Element Method (FEM). We employ a Bayesian inference in order to recover the underlying material
parameters. A comparison to a standard deterministic approach using a modified regularised Gauss–Newton
method is also provided. The proposed approach is comparable to a deterministic solver, which was numerically
verified for various domains, load conditions and material field distributions.
Key words
Finite Element Method, diffusion equation, boundary inverse method, Neumann–to–Dirichlet map

1 ÚVOD
Identifikace parametrů je jednou z klíčových procedur numerického modelování. Naším záměrem je identifikace
materiálových parametrů z měření provedených na hranici zkoumaného vzorku. Tento přístup je výhodný zejména
pro analýzu existujících budov a obecně v případech, kdy je požadavek na neporušení zkoumaného vzorku. Tato
práce se zaměřuje na problémy spojené s přenosem tepla v konstrukci budov. Za tímto účelem je využit model
nestacionárního vedení tepla, který je řešen pomocí metody konečných prvků. Standardní úloha tepelné
tomografie, tj. metoda identifikace tepelně technických parametrů z hraničních měření, se skládá z následujících
součástí: Nejprve je konstrukce sekvenčně zatěžována odlišnými, avšak předem definovanými, okrajovým
podmínkám a pro každou zatěžovací situaci je provedeno měření teploty na určité části hranice, tj. změří se odezva
systému pro dané zatížení. Známými jsou pak předepsané zatížení, geometrie vzorku a změřená odezva na zatížení.
V numerickém modelu je definována geometrie, sada předepsaných zatížení a expertní odhad identifikovaných
parametrů. Výstupem numerického modelu je pak sada měření na hranici odpovídající počtu zatěžovacích stavů
pro zadané materiálové parametry. Pro samotný proces identifikace parametrů se využívají optimalizační metody,
které mají za úkol najít takové parametry numerického modelu, aby zvolená norma rozdílu reálného měření
a odezvy numerického modelu byla minimální.
V tomto příspěvku je numerický model reprezentován nestacionárním vedením tepla a optimalizační
algoritmus Bayesovou metodou. Výraznou změnou od standardního postupu tepelné tomografie je způsob
zatěžování konstrukce, který je pro využití ve stavebnictví příliš nepraktický. Narozdíl od laboratorních podmínek
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je pro existující konstrukci obtížné udržet neměnné okrajové podmínky po dobu experimentu. Naším záměrem je
využít přirozenou variabilitu teploty po hranici konstrukce jakožto zdroje zatížení. Numerické experimenty pak
ukazují, že odezva konstrukce na přirozené zatížení teplotou, tj. fluktuace teploty během dne a noci, má potenciál
nést informaci o heterogenitě tepelně technických parametrů. Aplikací těchto teoretických poznání je možno snížit
náklady na měřící techniku a celkovou obtížnost experimentu.

2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Inverzní analýza využívající pouze měření po hranici byla poprvé studována v roce 1930 v oboru geofyziky [1]
a následně se rozšířila do dalších oborů jako je například medicína [2], [3], [4], [5], archeologie [6] a další oborů
[7], [8], [9], [10], [11]. Samotný princip byl rigorózně popsán až v roce 1980 [2] a využívá prostotu zobrazení
Dirichlet–Neumann nebo Neumann–Dirichlet map. Pro problémy související s identifikací tepelně technických
parametrů, tj. volumetrické tepelné kapacity a koeficientu vodivosti, je tento přístup znám jako tepelná tomografie
[7]. Tato problematika byla v posledních letech studována z několika perspektiv. Schopnost identifikovat
nehomogenity a/nebo defekty v materiálu byly prezentovány v [7], [9]. Možnost identifikovat parametry pro
neustálené vedení tepla byla demonstrována v [12]. Tato práce je dále rozšířena ve [13], kde je zaveden koeficient
přestupu tepla jako další identifikovaná veličina, tj. do jisté míry je i zatížení modelováno jako další neznámá.
Aspekty identifikace parametrů v trojrozměrném prostoru a využití Bayesovy metody bylo předvedeno v [11].

3 METODIKA
Dopředný model
Nestacionární vedení tepla je reprezentováno následující diferenciální rovnicí s okrajovými a počátečními
podmínkami
𝜕𝜕𝜕𝜕
⎧𝜌𝜌� (𝑥𝑥)𝑐𝑐� (𝑥𝑥) (𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥) − ∇ � �𝜆𝜆� (𝑥𝑥)∇ 𝑢𝑢(𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥)� = 0𝑥
𝑥𝑥𝑥 𝜕𝜕 𝑥 𝑥𝑥 � (0,𝑡𝑡� )
𝜕𝜕𝜕𝜕
⎪
⎪
𝜕𝜕𝜕𝜕
(1)
(𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥) = 0,
𝜆𝜆� (𝑥𝑥)
𝑥𝑥 𝑥 𝑥𝑥𝑥𝑥� ,
𝜕𝜕𝜕𝜕
⎨
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝛼𝛼�𝜕𝜕(𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥) − 𝑢𝑢� (𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥)� = 𝜆𝜆� (𝑥𝑥) (𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑥𝑥 𝑥 𝑥𝑥𝑥𝑥�
⎪
⎪
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕� ∪ 𝜕𝜕𝜕𝜕� ,𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢
⎩
kde 𝑢𝑢 [°C] je stavová proměnná a řešení úlohy, 𝜌𝜌� [kgm-3] je objemová hustota materiálu, 𝑐𝑐� [Jkg-1K-1] je
specifická tepelná kapacita, 𝜆𝜆� [Wm-1K-1] je koeficient tepelné vodivosti, 𝑡𝑡� [s] je čas konce simulace, 𝐷𝐷𝐷 𝐷�
značí doménu oblasti a 𝜕𝜕𝜕𝜕� , 𝜕𝜕𝜕𝜕� reprezentují disjunktní části hranice s rozdílnými okrajovými podmínkami.
Vlivy okolního prostředí jsou modelovány pomocí teploty prostředí 𝑢𝑢� [°C] a koeficientu přestupu tepla 𝛼𝛼 [Wm2 -1
K ]. Pro účely výpočtu zavedeme volumetrickou tepelnou kapacitu jako 𝑐𝑐� (𝑥𝑥) = 𝜌𝜌� (𝑥𝑥)𝑐𝑐� (𝑥𝑥𝑥 [Jm-3K-1].
Pro řešení rovnice (1) byla využita metoda konečných prvků. Jednoznačnost a existence řešení pro typ rovnice
(1) byla řešena v [14]. Doména 𝐷𝐷 je diskretizována na 𝑁𝑁� trojúhelníkových elementů s 𝑁𝑁� uzly. Řešení rovnice
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 je aproximováno 𝜙𝜙� (𝑥𝑥𝑥 pro 𝑖𝑖 𝑖 𝑖𝑖 𝑖 𝑖𝑖𝑖� lineárními bázovými funkcemi. Materiálové parametry 𝜆𝜆� (𝑥𝑥𝑥
a 𝑐𝑐� (𝑥𝑥𝑥 jsou aproximovány konstantními funkcemi na jednotlivých prvcích, tj. tvoří vektory 𝝀𝝀𝒔𝒔 , 𝒄𝒄𝒗𝒗 ∈ ℝ�� . Pro
účely identifikace materiálových parametrů definujme dopředný operátor 𝐹𝐹, který je funkcí dvou nezávislých
parametrů 𝒒𝒒 𝒒𝒒𝒒𝒒𝒔𝒔 ; 𝒄𝒄𝒗𝒗 ) a řeší slabou formulaci problému (1) pro všechny zvolené uzly konečně prvkové sítě na
hranici 𝑚𝑚� a časové kroky 𝑚𝑚� jako
𝐹𝐹(𝒒𝒒) = 𝒖𝒖� ,

𝒖𝒖� ∈ ℝ����� .

(2)

Vstupy pro slabou formulaci problému (1) jsou všechny okrajové podmínky, materiálové pole 𝒒𝒒 a geometrie
domény 𝐷𝐷. Výstupem modelu jsou měření na hranici 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 pro všechny okrajové podmínky.

Bayesova metoda

Při řešení praktické inverzní úlohy můžeme narazit na chyby 𝜀𝜀 způsobené jak nedokonalostí matematického
modelu, tak chybami měřící techniky.Tyto chyby jsou v pravděpodobnostním přístupu modelovány jako náhodné

283

JUNIORSTAV 2019

3. Structures, Structural Mechanics, Geotechnics

proměnné a výsledné pozorování odezvy modelu můžeme vyjádřit jako 𝒛𝒛 𝒛 𝒛𝒛� + 𝜺𝜺, kde 𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀 𝜀𝜀��� ) jsou
normálně rozdělené náhodné proměnné s nulovou střední hodnotou a kovarianční maticí 𝑪𝑪��� .
V Bayesovské identifikaci je nejistota měřených hodnot vyjádřena pravděpodobnostním rozdělením, která je
současně s expertním odhadem identifikovaných parametrů zahrnuta ve výpočtu tzv. posteriorního rozdělení
identifikovaných parametrů [15], [16]. Uvažujeme apriorní odhad parametrů 𝑞𝑞� s lognormálním rozdělením.
Sdružená pravděpodobnost je pak definována jako
��

(3)

𝑝𝑝� (𝒒𝒒) 𝒛 � 𝑝𝑝� (𝑞𝑞� ),
���

kde 𝑝𝑝� (𝑞𝑞� ) je apriorní pravděpodobnostní rozdělení parametru 𝑞𝑞� a 𝑁𝑁� je počet identifikovaných parametrů.
Následně uvažujeme, nezávislé pozorování 𝑧𝑧� s korespondujícími odezvami modelu 𝑦𝑦� a normálně rozdělenou
chybou 𝜀𝜀� .Verohodnostní funkce se pak dá vyjádřit následujícím způsobem [17]
��

𝐿𝐿(𝒒𝒒) 𝒛 � 𝑝𝑝� (𝑧𝑧� − 𝐹𝐹� (𝒒𝒒𝒒𝒒,

(4)

���

kde 𝑁𝑁� je počet nezávislých pozorování, tj. 𝑁𝑁� = 𝑚𝑚� ⋅ 𝑚𝑚� . Posteriorní rozdělení je pak definováno jako [18]
𝜋𝜋(𝒒𝒒) = 𝜔𝜔𝜔𝜔� (𝒒𝒒)𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿

(5)

kde 𝜔𝜔 je normalizační konstanta. Informace o posteriorním rozdělení je extrahována pomocí vzorkovací metody
Markov Chain Monte Carlo (MCMC).

Náhodná pole

Teorie náhodných polí bude v této práci využita pro snížení dimenzionality celého problému. Základem metody
je vyjádření prostorové variability lineární kombinací vlastních funkcí 𝜓𝜓� (𝑥𝑥𝑥 s koeficienty 𝜉𝜉� (𝜔𝜔)
�

𝑔𝑔(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥) = 𝜇𝜇� + 𝜎𝜎� �

�𝜁𝜁� 𝜉𝜉� (𝜔𝜔)𝜓𝜓� (𝑥𝑥),

(6)

���

kde 𝝃𝝃𝝃𝝃𝝃𝝃 je sada centrovaných a vzájemně nekorelovaných náhodných proměnných s jednotkovým rozptylem, 𝜔𝜔
je náhodný elementární jev, 𝜇𝜇� je střední hodnota a 𝜎𝜎� je směrodatná odchylka pole. Vlastní funkce 𝜓𝜓� (𝑥𝑥𝑥,
respektive vlastní tvary se vyjádří rozkladem diskretizované kovarianční funkce s předem definovanými
vlastnostmi. Diskretizace kovarianční funkce je provedena vyhodnocením funkce (7) v uzlech konečně prvkové
sítě. V našem případě využíváme Matérnovu funkci s následujícím předpisem
𝐶𝐶(𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥 � ) =

𝑑𝑑 �
𝑑𝑑
2���
�√2𝜈𝜈 � 𝐾𝐾� �√2𝜈𝜈 �𝜀
𝜌𝜌
𝜌𝜌
Γ(𝜈𝜈)

(7)

kde Γ(𝜈𝜈𝜈 je gamma funkce, 𝐾𝐾� je modifikovaná Besselova funkce druhého druhu a 𝜌𝜌 a 𝜈𝜈 jsou kladné volitelné
parametry. První parametr definuje míru s jakou klesá korelace mezi dvěma body se vzdáleností 𝑑𝑑 a 𝜈𝜈 je parametr
hladkosti funkce [19].
Vztah (6) je však pro zvolený bod 𝑥𝑥̅ normálně rozdělená veličina. Pro získání výsledného lognormálně
rozděleného parametru 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 slouží následující vztah, s transformovanými momenty 𝜇𝜇� a 𝜎𝜎� podle (9)
𝑞𝑞(𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥) = exp(𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

𝜎𝜎�� = ln �1 + �

�

𝜎𝜎�
� �,
𝜇𝜇�

Pro vyjádření chyby využijeme následující míru 𝜀𝜀� =

‖𝒑𝒑��� �𝒑𝒑���� ‖�

veličinu a 𝒑𝒑���� je vektor obsahující pravdivou veličinu.
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1
𝜇𝜇� = ln 𝜇𝜇� − 𝜎𝜎�� .
2

‖𝒑𝒑���� ‖�

(8)

(9)

, kde 𝒑𝒑��� je vektor obsahující identifikovanou
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Numerická studie
Identifikační algoritmus byl vyzkoušen na příkladu domény tvaru L, znázorněné na Obr. 1(a), diskretizované na
360 elementů s 216 uzly. Pravdivé rozložení materiálových parametrů je znázorněno na Obr. 1(b,c). Konstrukce
je vystavena klimatickým vlivům po dobu 11 dnů. Měření odezvy na hranici Ω� a Ω� je zaznamenáno v 𝑚𝑚� = 56
uzlech konečně prvkové sítě pomocí termokamer a/nebo souvislé řady teploměrů. Identifikační algoritmus má
k dispozici pouze posledních 9 dnů dnů záznamu po hodinových intervalech, tj celkem 𝑚𝑚� = 216 měření v čase.
Okrajové podmínky byly nastaveny následujícím způsobem
𝜕𝜕𝜕𝜕
(𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥)�
⎧𝜆𝜆�
= 𝛼𝛼�𝜕𝜕(𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥) − 𝑢𝑢��� (𝑡𝑡)�𝑥
𝜕𝜕𝜕𝜕
���
⎪
⎪
𝜕𝜕𝜕𝜕
(𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥)�
𝜆𝜆�
= 𝛼𝛼�𝜕𝜕(𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥) − 𝑢𝑢��� (𝑡𝑡)�𝑥
���
⎨ 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
⎪
⎪
(𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥)�
𝜆𝜆�
= 0,
𝜕𝜕𝜕𝜕
⎩
���

(10)

kde teploty okolního prostředí 𝑢𝑢��� a 𝑢𝑢��� jsou znázorněny na Obr. 2 a 𝛼𝛼 𝛼𝛼𝛼 [Wm-2K-1]. Třetí podmínka uvažuje
izolovanou část konstrukce a je předepsána na hranici 𝜕𝜕𝜕𝜕� = 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕� ∪ 𝜕𝜕𝜕𝜕� ).

(a)

(b)

(c)

Obr. 1 Geometrie domény s diskretizací (a), skutečné pole koeficientu vodivosti (b) a skutečné pole
volumetrické kapacity (c).
Vstupními parametry pro Bayesovu metodu je apriorní odhad rozdělení parametrů, který je uveden v Tab. 1.
Střední hodnota byla nastavena v rámci standardních stavebních materiálů a směrodatná odchylka je nastavena na
30 % střední hodnoty obou parametrů. Dále je nutné nastavit požadovaný počet vlastních tvarů 𝑚𝑚 a vlastnosti
kovarianční funkce (𝜈𝜈𝜈𝜈 𝜈𝜈𝜈. Volba hladkosti nemá na výsledné báze 𝜓𝜓� významný vliv a byla zvolena jako 𝜈𝜈 𝜈𝜈.
Ostatní hodnoty nejsou předem známé a zatím neexistuje způsob nebo jednotná metodika volby těchto parametrů.
Z toho důvodu byly parametry (𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌 ponechány jako volné a studovány v další sekci. Posteriorní hustota byla
vzorkována s využitím Metropolis–Hastings algoritmu [15] se 40,000 vzorky.

Obr. 2 Průběh okolních teplot v čase.
Tab. 1 Apriorní informace lognormálních náhodných polí.
Proměnná
𝜇𝜇�
𝝃𝝃

Koeficient vodivosti 𝜆𝜆� [Wm-1K-1]
Lognormální LN(0.8;0.24)
Normální N(0;1)

Volumetrická kapacita 𝑐𝑐� [Jm-3K-1]
Lognormální LN(1.0*106;0.3*106)
Normální N(0;1)
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4 VÝSLEDKY
Výsledkem zvolené identifikační strategie jsou pravděpodobnostní rozdělení. Vzhledem k objemu dat jsme
přistoupili k prezentaci středních hodnot a odchylek od pravdivých polí, resp. měření, která jsou zobrazena na
následujících obrázcích.

(a)

(b)

(c)

Obr. 3 Střední hodnoty: (a) měřené odezvy a identifikovaných veličin (b,c) jako funkce počtu vlastních tvarů 𝑚𝑚
a korelační délky 𝜌𝜌.

Výsledky rovněž obsahují výpočet získaný standardním deterministickým řešičem pro identický příklad.
= 0,1107, 𝜀𝜀����
= 0,2236.
Konkrétně jsou vypočítané chyby následující: 𝜀𝜀���� = 0,0018, 𝜀𝜀����
�
�

5 DISKUZE

Z dosažených výsledků můžeme konstatovat, že je možné nahradit standardní zatěžovací schema mnohem
přirozenějším zatížením okolního prostředí. Pro schopnost identifikace obou materiálových parametrů je třeba
vnést do zatížení jak časovou (pro volumetrickou kapacitu), tak prostorovou (pro koeficient vodivosti) variabilitu
zatížení. Tento fakt lze demonstrovat na příkladě, kdy časová variabilita zatížení je extrémně malá – pak v rovnici
(1) je člen s časovou derivací téměř nulový a volumetrická kapacita 𝑐𝑐� může nabývat téměř libovolných hodnot,
protože v bilanci energie nemá prakticky žádný vliv.
Dále je patrné, že v případě nastavení korelační délky 𝜌𝜌 � 2𝜌� není algoritmus schopen identifikovat
materiálové pole, což se odráží i na chybě na sledované veličině 𝜀𝜀� . Tento fakt úzce souvisí s frekvencí fluktuací
identifikovaných polí. Obecně platí, že báze vygenerované z kovarianční funkce s nižší hodnotou korelační délky
jsou lépe schopny popsat rychlejší fluktuace. Na druhou stranu je třeba zahrnout více tvarů do výpočtu pro popis
vln s nižší frekvencí a není tedy vhodné preferovat vždy korelační délky s nižšími hodnotami, jak se začíná
ukazovat na volbě korelační délky 𝜌𝜌 𝜌𝜌𝜌𝜌.
Z výsledných grafů chyb lze rovněž vyčíst, že pro korelační délky 𝜌𝜌 = �0𝜌2�����2𝜌�� mají chyby tendenci se
ustálit přibližně pro 𝑚𝑚 � 10 tvarech. To znamená, že pro každé identifikované pole potřebujeme pouze 10 hodnot
pro jejich identifikaci, což výrazně snižuje výpočetní nároky a zrychluje výpočet.
Překvapivé ovšem je, že v porovnání s deterministickým řešičem pravděpdobnostní přístup dosahuje horších
výsledků v dosažené chybě, ale identifikovaná pole jsou blíže těm správným. Tuto anomálii se nám nepodařilo
úspěšně objasnit.

6 ZÁVĚR
V práci jsme představili metodu identifikace heterogenity tepelně technických parametrů využívající pouze
povrchové měření. Počet proměnných byl snížen pomocí teorie náhodných polí, která se přirozeně implementuje
do Bayesoy metody. Z dosažených výsledků můžeme vyvodit, že tato metodika, tj. od návrhu změny zatížení přes
teoretický model a zvolený optimalizační algoritmus, je vhodná pro tento typ úloh. Navíc výsledky dobře
korespondují se standardním deterministickým přístupem. Tato studie je však omezující v počtu experimentů,
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druhů domén, rozmanitosti hledaných polí a zatížení. Dalším limitujícím prvkem této studie je fakt, že parametry
kovarianční funkce musí být zadány předem a nejsou součástí hledaných parametrů. Tento problém do jisté míry
zmírňuje fakt, že identifikační algoritmus predikuje neznámé parametry relativně dobře pro širokou škálu těchto
parametrů.
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Abstract
Damage diagnosis is essential for assessing the performance and safety of structures. Its critical component is
extract damage features. In concrete structures, the appearance and expansion of cracks are the most direct
information. Cracks width are commonly used as an indicator of damage; however other factors, such as
distribution and pattern of the cracks should be considered equally important. In this study, we apply fractal theory
to extract damage characteristic information based on surface – crack distributions. It is validated through
experimental study and numerical simulation. The results show the fractal techniques extend the damage
assessment of concrete structures.
Key words
Fractal, crack distribution, damage diagnosis, concrete

1 INTRODUCTION
Damage diagnosis as an essential part of structural health monitoring(SHM) has witnessed increasing attention
because of its importance for determining serviceability, reliability, safety and durability of the structures. Its
critical component is extract damage features. Traditional damage features use vibration characteristics of
structures such as frequency response functions, natural frequencies, mode shapes, mode shape curvatures, modal
flexibility and modal strain energy to detect structural damage. These vibration-based methods usually encounter
some difficulties in practical damage assessment [1], [2], [3].
In concrete structures, the most direct manifestations of damage status are the state of unnatural cracks [4],
which directly affect the mechanical properties of structures and eventually become a major factor impacting the
lifespan of the structure [5]. Cracks width are commonly used as an indicator of damage; however other factors,
such as distribution and pattern of the cracks should be considered equally important. Fractal theory has been
widely used to different engineering fields [ 6], [7], [8], [9], [10], a few researches apply fractal theory to analysis
concrete crack patterns then value the structure status [3], [11], [12], [13]. In this study, fractal theory is applied
to extract damage characteristic information based on surface –crack distributions. Recently most researched of
fractal analysis on concrete crack patterns are based on experiments. Experiments are expensive and time
consuming. Numerical simulation could provide an efficient way of tracking damage in structures under service.
In this study, the numerical model based on the experiment in [3] is established by ATENA [14], then used the
simulation crack patterns to get the fractal information. The comparison between of the experiment and numerical
simulation is made, even more calculate the fractal dimension when simulation reached at maximum force, and
conclude the characteristics.

2 METHOD
Fractal was introduced by Mandelbrot to fill the void caused by the absence of suitable geometric representation
for a family of shapes that are continuous but not differentiable [15]. One fundamental characteristics of the fractal
objective is that their measured metric properties, such as length or area, could not be describe by Euclidean
geometry. Self-similarity is another key property of fractal. This property implies that the form of an object is
invariant with the size of scale. For nature objects, they display a certain degree of statistical self-similarity,
referring to scale-related repetitions of overall complexity, but not of the exact patterns [16]. Fractal dimension
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(FD)is used to indicate self-similar object whose complex geometry cannot be characterized by an integer
dimension. Its value is intimately linked to complexity of the object. In other words, the more irregular an object
becomes, the higher the FD. In the existing research, [3], [11], [12], [13] already analysed the crack patterns of
concrete by FD.
A common way to characterize fractal objects is monofractal analysis by fractal dimension (FD). FD is defined
as a ratio comparing how detail in a pattern changes with the scale at which it is measured. The widely used
algorithm to calculate the FD is the box-counting, which is used to obtain its scaling properties by covering
a measure with boxes of size L and counting the number of the boxes which contain at least one pixel representing
the object under study, N(L). Based on this method, FD is defined as [3]:
� � ���

��� 𝐾𝐾���

(1)

��� �����𝐾��

where D is box-counting dimension which can be determined as the slope of log N(L) versus log(1/L) measured
over a range of box size. Here the D is also called the monofractal dimension.

3 APPLICATION
In this study, the numerical simulation based on the experiment in reference [3]. The basic information of the
experiment is shown as followed: this is a four point –bending test; the geometry of the test reinforced concrete
beam is 100 mm × 200 mm × 1500 mm; ordinary silicate with cement grade C425, pebble with maximum particle
diameter 20mm, and fluvial sand; the mixing ratio of concrete material is cement: sand: pebble: water = 2.3 : 2.8
: 6.8 : 1.0. The reinforcement diagram is shown in Fig. 1. The load step and the corresponding fractal dimension
is shown in Tab. 1.

Fig. 1 The reinforcement diagram of the test beam.
Tab. 1 The load step and the corresponding fractal dimension.
Step
FD

1
1.0763

2
1.1336

3
1.1924

4
1.2513

5
1.3086

6
1.3655

7
1.4189

8
1.4501

As the experiment information, with the power tool ATENA [14] for simulating the fracture behaviour of
reinforcement concrete structures, the numerical model was created (shown in Fig. 2). The geometrical is the same
shown in the Fig. 1; the material parameters are concrete ( 𝑓𝑓�� � ���5 ���� 𝑓𝑓� � ���� ���� �� � 5�5� �
05 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾) and reinforcement (E = 208000 MPa); mesh size is 0.044 mm; when simulating the eight steps, the
load is controlled by force, and to reach the maximum force, the load is controlled by displacement. Then getting
the crack image of the eight load steps.
Figure 3 show the crack patterns of step 5 and step 6. The FD of the step 5 and step 6 are 1.3223 and 1.3484,
respectively. Comparing with the experiment, the corresponding FD are 1.3086 (step 5),1.3655 (step 6). The results
are approximate. In reference [3], it just did eight steps, not reach the maximum load. In this study, we tried to
load at the maximum value and analysis how FD changes. The load-displacement and FD are shown in Fig. 4.
From the Fig. 4, with the increasing of the load, the fractal dimension almost with increasing trend, excluding one
point. After checking the decreasing point, there are new crack pattern existing. Before the decreasing point, it
only with bending crack. The sudden decline of the FD implies the crack patterns changes or propagation of crack.
And on the decreasing point, the shear cracks begin to appear. At the elastic part, the fractal dimension changes
more drastically than the plastic part. When the load almost reaches the maximum value, the curve of fractal
dimension is plateau.
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Fig. 2 The numerical model of four-point bending test.

Step 5

Step 6

Fig. 3 The simulation crack patterns of step 5and step 6.

Fig. 4 Curves for displacement – load and displacement – fractal dimension.

4 CONCLUSION
From the fractal dimension comparison between the experiment and simulation, the values are approximate.
Fractal analysis –based on simulation is an another alternative tool for damage diagnosis of concrete structures.
Fractal dimension having relation with the tradition damage index has been verified in reference [3]. In this study,
it shows the fractal characteristics during the process of reaching the maximum load and when new crack pattern
exists the fractal dimension will suddenly decrease. These provide the proof that the fractal dimension could reflect
the damage mechanics. However, more tests and investigations are needed to standardize the method.
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Abstrakt
Tento príspevok je venovaný výhodám a nevýhodám použitia radarovej interferometrie pri dynamickej
zaťažovacej skúške mostnej konštrukcie. Objekt mosta pozostáva z rámovej dvojkomorovej trojpoľovej betónovej
konštrukcie s celkovou dĺžkou 156 m. Meranie dynamických premiestnení konštrukcie bolo uskutočnené pomocou
interferometrického radaru IBIS-S. Najprv bolo potrebné nájsť správnu polohu pre umiestnenie radaru. V rámci
skúšky boli uskutočnené prejazdy skúšobného vozidla cez umelú prekážku v oboch smeroch cestnej komunikácie.
Klíčová slova
Radarová interferometria, dynamická zaťažovacia skúška, mosty
Abstract
This paper is dedicated to the advantages and disadvantages of using radar interferometry during dynamic load
test of bridge construction. The bridge object consists of a frame, two-chamber three span concrete structure with
a total length of 156 m. Measurement of the dynamic displacement of the structure was performed using IBIS-S
interferometric radar. First it was necessary to find the correct position for the radar placement. During the test,
the test vehicle passes through an artificial barrier in both directions of the road.
Key words
Radar interferometry, dynamic load test, bridges

1 ÚVOD
Tento článok je venovaný použitiu radarovej interferometrie pri dynamickej zaťažovacej skúške mosta cez vodnú
nádrž Ružín. Most bol postavený v roku 1967 a prešiel rekonštrukciou v roku 2017. Mostný objekt tvorí trojpoľová
rámová, dvoj-komorová betónová konštrukcia (celková dĺžka mosta je 156 m). Projektovaný a realizovaný stav
bol overený prehliadkou mostného objektu pred vykonaním statickej zaťažovacej skúšky ešte v roku 2017 [1].

2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Radarová interferometria je v súčasnosti veľmi rozšírenou technológiou a mnoho vedeckých tímov pokladá tento
spôsob merania za veľmi sľubný [2]. Mnohí autori uvádzajú viacero výhod oproti použitiu klasických snímačov
[3], [4], [5]. Jednou z výhod je priame meranie premiestnení konštrukcie bez potreby numerickej integrácie, ktorá
je často zdrojom mnohých chýb. Pri použití IBIS radarov sa využíva porovnávanie fázového posunu
elektromagnetického vlnenia, ktoré bolo odrazené od meraného objektu medzi 2 časovými okamihmi. Napriek už
spomenutým výhodám sa objavili aj nedostatky pri snímaní mostov a veľkých konštrukcií. Prvou je dôsledok
zobrazovacej schopnosti radaru len v 1D priestore, čím môže nastať chyba pri meraní rôznych bodov v rovnakej
vzdialenosti od radaru. Druhou spomenutou nevýhodou je fakt, že radar poskytuje meranie výchylky sledovaného
bodu pozdĺž zorného poľa radarového snímača (radiálne posunutie). Z toho dôvodu je potrebné vyhodnotiť reálne
premiestnenie, ktoré musí vychádzať už z predchádzajúcich znalostí o smere pohybu sledovaného bodu, čiže je
potrebné vykonať prvotné merania.
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3 METODIKA
Meranie dynamických premiestnení konštrukcie bolo uskutočnené pomocou interferometrického radaru IBIS-S
[6], [7], [8]. Najprv bolo potrebné nájsť správnu polohu pre umiestnenie radaru Obr. 1, tak aby bola možná
dostatočná stabilizácia zariadenia na danom mieste a aby bola zároveň umožnená manipulácia s pohyblivou časťou
statívu.

Obr. 1 Poloha interferometrického radaru a odrážačov.
Zároveň bolo treba vopred myslieť na environmentálne vplyvy (ak je to možné, treba odstrániť všetky
predmety, ktoré by mohli spôsobovať ruch – tráva, kríky, konáre a pod.), ktoré by sa mohli dať vopred eliminovať
a vyhnúť sa tak prípadným problémom pri spracovaní dát [9], [10].
Sledované boli body v strede prvého Obr. 1 bod G6 a druhého poľa mosta Obr. 1 bod G5. V týchto bodoch
boli umiestňované špeciálne pre túto konštrukciu vyrobené odrážače, ktoré umožnili správne zamierenie na
sledované miesta. Nasledujúce kapitoly budú venované dynamickej odozve meranej v bode G5 Obr. 1, teda
v strede druhého poľa mosta.
Pri zaťažovacej skúške bolo k dispozícii dvojnápravové zaťažovacie vozidlo s hmotnosťou rozloženou podľa
Obr. 2.

Obr. 2 Rozdelenie hmotnosti na nápravy skúšobného vozidla.

Numerický výpočet priehybu
Numerický 2D model konštrukcie bol podľa projektovej dokumentácie vytvorený v programe MS Excel. Steny
trámov boli modelované ako plošné elementy, dolná a horná pásnica bola uvažovaná ako prútový element, rovnako
ako piliere.
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Statický priehyb od zaťažovacieho vozidla Obr. 2 v strede rozpätia druhého poľa je 2,8 mm Obr. 3 [11], [12].

Obr. 3 Teoretický statický priehyb.

Dynamická odozva konštrukcie
V rámci skúšky boli uskutočnené prejazdy skúšobným vozidlom v oboch smeroch cestnej komunikácie. Vozidlo
prechádzalo cez umelú prekážku s rozmermi priečneho rezu podľa Obr. 4 a s dĺžkou 2 m.

Obr. 4 Umelá překážka [1].
Prekážka bola umiestnená v strede rozpätia sledovaných polí, v osi vozovky. Vozidlo prechádzalo cez prekážku
rôznymi rýchlosťami od 5 km/h do 60 km/h Tab. 1. Časový záznam odozvy konštrukcie bol okrem
interferometrického radaru zaznamenávaný aj pomocou snímačov zrýchlení (akcelerometrov), tenzometrických
snímačov. Zároveň bol priebeh skúšky zaznamenaný aj pomocou videozáznamu, čo umožnilo neskôr overiť
rýchlosť vozidla a jeho správny prejazd cez prekážku.

Dynamický súčiniteľ
Zo záznamov premiestnení Obr. 5 boli odčítané veličiny:
• dmax – najväčšia hodnota meraného priehybu v meranom mieste od prejazdu skúšobného zaťaženia,
• dm – najväčšia hodnota meraného priehybu od prejazdu skúšobného zaťaženia staticky pôsobiaceho alebo
pohybujúceho sa rýchlosťou maximálne 5 km/h – podľa [13].
Z týchto hodnôt boli určované dynamické súčinitele
𝛿𝛿��� �

Dynamická účinnosť zaťaženia pri skúške bola
𝜂𝜂��� �

�����
�

�

����
��

��� ��

���� ��

.

(1)

� ���� ���,

(2)

kde dstat je staticky vypočítaná hodnota priehybu v meranom mieste od skúšobného zaťaženia a d je staticky
vypočítaná hodnota meraného priehybu od normovej hodnoty zvislého pohyblivého zaťaženia (LM1) [11].
Dynamická skúška je vyhodnotená podľa približného kritéria [1 čl. 69]
�𝛿𝛿��� � �� ∙ 𝜂𝜂��� � 𝛿𝛿 � �,
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kde δ je dynamický súčiniteľ, ktorý má podľa [12] hodnotu
𝛿𝛿 � 1,1� [-]

(4)

�𝛿𝛿��� � 1� ∙ 𝜂𝜂��� � �𝛿𝛿 � 1� ∙ 1,1

(5)

Podľa tohto kritéria bola vyhodnotená každá skúšobná jazda. Výsledok dynamickej zaťažovacej skúšky je
kladný, ak je podmienka splnená pri 90 % jázd a ostatné jazdy, ktoré nespĺňajú kritérium (3), spĺňajú druhé
kritérium (5).

Obr. 5 Záznam dynamických premiestnení pri prejazde rýchlosťou 5 km/h.

4 VÝSLEDKY
Tab. 1 Posúdenie dynamických súčiniteľov pre jednotlivé jazdy.
Posúdenie
dm
δobs
Rýchlosť Smer
dmax
[mm]
[mm]
[-]
[km/h]
jazdy
(3)
(5)
4,7

M→K

6,0

2,8

2,1

VYHOVUJE

VYHOVUJE

4,8

K→M

6,1

2,8

2,2

VYHOVUJE

VYHOVUJE

10

M→K

5,9

2,8

2,1

VYHOVUJE

VYHOVUJE

11

K→M

6,5

2,8

2,3

NEVYHOVUJE

NEVYHOVUJE

15

M→K

5,0

2,8

1,8

VYHOVUJE

VYHOVUJE

16

K→M

-

2,8

-

-

-

21

M→K

5,5

2,8

2,0

VYHOVUJE

VYHOVUJE

21

K→M

5,0

2,8

1,8

VYHOVUJE

VYHOVUJE

28

M→K

4,6

2,8

1,6

VYHOVUJE

VYHOVUJE

32

K→M

-

-

-

-

-

36

M→K

4,3

2,8

1,5

VYHOVUJE

VYHOVUJE

43

K→M

-

-

-

-

-

52

M→K

3,9

2,8

1,4

VYHOVUJE

VYHOVUJE

51

K→M

4,0

2,8

1,4

VYHOVUJE

VYHOVUJE

57

M→K

3,7

2,8

1,3

VYHOVUJE

VYHOVUJE

61

K→M

3,7

2,8

1,3

VYHOVUJE

VYHOVUJE
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Z Tab. 1 vychádza, že kritérium (3) je splnené pre 92 % jázd. Dynamická odozva konštrukcie mosta teda vyhovela
základným kritériám vyhodnotenia dynamickej skúšky podľa čl. 69 normy [13]. Mostná konštrukcia preukázateľne
pôsobí kompaktne a pri dynamickej odozve pri uvažovanom zaťažení neprichádza k roztváraniu segmentov. Kritická
rýchlosť, pri ktorej sú dynamické účinky najväčšie, vychádza pre skúšobné vozidlo okolo 11 km/h (Obr. 6).

Obr. 6 Závislosť dynamického súčiniteľa na rýchlosti skúšobného vozidla.

Vlastné frekvencie a útlm konštrukcie
Podľa požiadavky [13] bola zo záznamov vypočítaná prvá vlastná frekvencia pri zvislom kmitaní nezaťaženej
konštrukcie (pomocou Fourierovej transformácie z dokmitania konštrukcie po prejazde skúšobného vozidla, keď
sa už nachádzalo mimo konštrukcie mosta) a zaťaženej konštrukcie (z časového záznamu premiestnení tesne po
náraze vozidla na prekážku). Z tých istých záznamov bol určený logaritmický dekrement útlmu. Tieto hodnoty
boli porovnávané s numerickými výpočtami a výsledkami meraní pomocou akcelerometrov a tenzometrov.

5 ZÁVĚR
Na záver môžeme skonštatovať, že použitie radarovej interferometrie pri zaťažovacej skúške má svoje výhody ale
aj nevýhody. Najväčšou výhodou je priame meranie premiestnení konštrukcie bez potreby numerickej integrácie,
ktorá je často zdrojom mnohých chýb. Hľadanie vhodného miesta pre umiestnenie radaru je nevýhodou, no po
jeho nájdení je príprava na meranie aj samotné meranie veľmi rýchle a pomerne presné. Ďalšou z nevýhod je veľmi
vysoká citlivosť zariadenia na environmentálne vplyvy. Táto sa dá ale často eliminovať odstránením rušivých
predmetov z meracieho dosahu radaru ešte pred začatím samotného merania.
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*
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Abstrakt
Příspěvek se zabývá charakterizací materiálu – betonových trámců 100 × 100 × 400 mm, které jsou zamýšlené pro
zkoušení vlastností spojů dodatečně vkládané výztuže a u nichž bylo dosaženo různého stupně degradace materiálu
zahříváním v peci na různě vysoké teploty. Cílem měření prováděných v rámci této diagnostiky je zjištění
aktuálního stavu materiálu, pro následné zkoumání, zda a jak naměřené vlastnosti korelují s výslednou únosností
spojů. V příspěvku jsou shrnuty výsledky nedestruktivního, semidestruktivního a destruktivního měření vlastností
tohoto betonu. Konkrétně se jedná o zjišťování vlastností metodou Impact-Echo, ultrazvukovou impulzovou
metodou, odrazovým tvrdoměrem, provedením odtrhových zkoušek a zkoušek pevnosti v tlaku. Podle povahy
zkoušek byla část experimentů realizována na betonových trámcích a část na betonových trámcích s kotevní
zálivkou a dodatečně vkládanou výztuží.
Klíčová slova
Odtrhové zkoušky, odrazový tvrdoměr, beton poškozený vysokou teplotou
Abstract
The paper deals with the diagnostics of material –concrete beams (100 × 100 × 400 mm), which are designed for
testing of the retrofitting reinforcement joint properties and which have different degrees of the material
degradation caused by heating in an oven at different high temperatures. The purpose of the measurements made
within this diagnostics is to determine the current state of the material, to subsequently examine whether and how
the measured properties correlate with the load bearing capacity of joints. The paper summarizes the results of
non-destructive, semi-destructive and destructive measurements of concrete properties. Specifically, the properties
measured by the Impact-Echo method, the ultrasonic pulse method, the rebound hammer test, the pull-off test and
the compression strength test.
Key words
Pull-off test, rebound hammer, temperature damaged concrete

1 ÚVOD
Kvůli požadavkům na trvanlivost a ekonomičnost staveb zaujímá zesilování stavebních konstrukcí své stálé místo
ve stavebním průmyslu. Existuje mnoho způsobů, jak konstrukce zesilovat – jedná se například o částečnou
výměnu konstrukčních částí, zesílení obetonováním nebo oplechováním, ovlivnění vnitřních sil předpínáním,
zesilováním pomocí běžných výztuží, kompozitních výztuží s uhlíkovými či skleněnými vlákny a jednou
z možností je také zesilování nerezovými helikálními výztužemi [1].
Tento typ výztuže je vyroben z vysokopevnostní nerezové oceli, která je válcována a následně stočena do tvaru
výrazné šroubovice. Tento tvar má zajistit soudržnost s kotevní zálivkou a zároveň velmi usnadňuje použití při
rekonstrukcích staveb – lze ručně ohýbat i profily, které zvládnou přenést poměrně velké síly. Kotevní zálivkou je
myšlena tixotropní malta, která je dostatečně přilnavá k podkladu. Malta musí zcela vyplnit drážku či vrt,
do kterého je výztuž vkládána a musí mít dostatečnou přilnavost, aby po vytvrzení byly potřebné síly přeneseny
do základního materiálu [2].
Cílem prací zmíněných v tomto článku je stanovení vlastností materiálu, do kterého budou výztuže lepeny
a následně testovány. S ohledem na charakter zkoušek byla část zkoušek realizována na samotném betonu a část
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po upravení na vyztužený kompozit (detaily viz kapitola Metodika). Byl vyroben obyčejný beton, u něhož bylo
pálením v elektrické peci Rohde KE 130B dosaženo různého stupně degradace. Nárůst na požadovanou teplotu
probíhal teplotním přírůstkem 300 °C za hodinu a poté tělesa samovolně chladla. Bylo využito vlastností betonu,
které jsou dány jeho složením, kdy při různě vysokých teplotách dochází k různým přeměnám, které výrazně
ovlivňují výsledné fyzikálně – mechanické vlastnosti materiálu. Pro tyto účely byly zhotoveny čtyři sady vzorků
z obyčejného betonu – sady vypálené na 400 °C, 600 °C, 800 °C a jedna sada referenční (bez vystavení vysokým
teplotám), které byly následně podrobeny nedestruktivní (Impact-Echo, ultrazvuková impulsová metoda, odhad
pevnosti odrazovým tvrdoměrem) semidestruktivní (odtrhové zkoušky) a destruktivní (pevnost v tlaku)
diagnostice za účelem zjištění, zda některé z měřených vlastností mají přímý vliv na chování spojů nerezové
helikální výztuže s tímto materiálem.

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Použití těchto metod k určení vhodnosti použití nerezových helikálních výztuží nebylo zatím, dle dostupných
pramenů, provedeno. Veškeré zmíněné metody jsou jinak obecně častými způsoby diagnostiky konstrukcí,
přičemž odtrhové zkoušky již bývají využívány za účelem zjištění vhodnosti použití uhlíkových lamel k zesílení
konstrukcí [3]. Dle výsledků prezentovaných v publikacích [4], [5], [6], [7] lze očekávat významné změny
v měřených vlastnostech materiálu v závislosti na míře degradace teplotou. Vzhledem k charakteru metod lze
reálně očekávat, že mohou mít vůči použití dodatečně vkládaných výztuží obecně uplatnění. Všechny metody totiž
odrážejí fyzikálně mechanické vlastnosti materiálu – například rychlost ultrazvuku v betonu, který vykazuje
přítomnost trhlin, bude nižší než u betonu neporušeného. Porušený beton také bude vykazovat jiné vlastních
frekvence, které jsou přímo spojené s rychlostí zvuku v daném materiálu. Soudržnost povrchových vrstev betonu
je prokazatelně různá už po makroskopické stránce, kdy zbarvení a textura může indikovat poškození zvýšenou
teplotou. Dostupné zdroje pouze generalizují použití dodatečně vkládaných nerezových helikálních výztuží
v různých materiálech tak, že pokud se jedná o zdivo, považuje se za zaručenou kotevní délku délka kotvení
v drážce i vrtu 500 mm a pokud se jedná o beton, je to 300 mm [2].

3 METODIKA
Pro provedení experimentů byla zvolena velikost standardních normových zkušebních trámců
400 × 100 × 100 mm. Vzhledem k požadavku simulace materiálu spíše starších konstrukcí byla zvolena pevnostní
třída betonu C20/25, které byla snaha dosáhnout složením betonové směsi uvedené v Tab. 1. Vyrobené trámce
byly 28 dní ponechány bez ošetřování v laboratoři, všechny však při stejných podmínkách. Po 90 dnech bylo
zahájeno pálení jednotlivých sad na určené teploty. Z každé sady byl ponechán jeden referenční vzorek a zároveň
byly dvě sady předem určeny jako referenční. U těles byly před pálením určeny jejich rozměry, hmotnost, bylo
provedeno měření Impact-Echo, měření průchodu ultrazvukového pulzu a následně po pálení byla tato měření
zopakována. Po vypálení všech těles bylo přistoupeno k měření Schmidtovým tvrdoměrem a odtrhovým
zkouškám. Po provedení experimentů se soudržností spojů výztuží s betonem (tato problematika není předmětem
tohoto příspěvku) bylo přistoupeno k destruktivním zkouškám – měření pevnosti betonu v tlaku. Po provedení
všech experimentů bylo na každé sadě 6 vzorků vyhodnoceno 6 měření Impact-Echo, ultrazvukové impulsové
metody, zkoušek Schmidtovým tvrdoměrem (každé měření bylo složeno z 10 úderů), měření tahových pevností
při odtrhu (každá pevnost stanovena ze dvou zkušebních míst) a měření skutečných pevností v tlaku (jako průměr
ze dvou měření na jednom trámci).
Tab. 1 Složení betonu.
Materiál
Hmotnost (kg/m3)

Cement
376

Kamenivo 0-4
1058

Kamenivo 8-16
706

Voda
226

Vodní součinitel
0,6

Metoda Impact-Echo
Metoda Impact-Echo je založena na vybuzení nízkofrekvenčního kmitání zkušebního tělesa mechanickým úderem
a následným snímáním takto vybuzených vlastních vibrací [7]. Zaznamenaný signál je následně převeden
Fourierovou rychlou transformací na frekvenční spektrum, které se dá již snadno analyzovat [8], jelikož jsou vidět
jednotlivé píky reprezentující frekvence, při kterých docházelo k rezonanci. Lze měřit v různých směrech vůči
podélné ose tělesa, přičemž pro účely tohoto experimentu bylo vybráno měření v podélném směru, které se jeví
jako nejvhodnější vzhledem k teoretickému použití na jádrových vývrtech při reálné diagnostice. Vzorek byl při
každém měření uložen na dvojici gumových podložek, osazen snímačem na kratší straně a bylo do něj udeřeno
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sférickým kladívkem na straně opačné. Signál byl měřen piezoelektrickým snímačem MIDI 446s12 a pro
zpracování signálu byl použit osciloskop Handyscope HS3 s rychlostí záznamu 0,2 MHz. Ukázka možnosti měření
metodou Impact-Echo je na Obr. 1. Na každém tělese bylo provedeno jedno měření.

Ultrazvuková impulzová metoda
Ultrazvuková impulzová metoda je založena na měření doby průchodu ultrazvuku měřeným tělesem. Čím má
materiál vyšší hustotu a nižší počet vad, pórů, trhlin a podobně, tím rychleji se ultrazvuková vlna materiálem šíří.
Ze znalosti vzdálenosti, mrtvého času ztraceného v akustickém vazebném prostředku a času průchodu vzorkem,
můžeme stanovit rychlost šíření a dále pro zjištění mechanické vlastnosti můžeme přepočítat zjištěné hodnoty na
dynamické moduly pružnosti. Na každém betonovém tělese bylo provedeno jedno měření.

Měření odrazovým tvrdoměrem
Měření funguje na principu odrazu beranu uvnitř Schmidtova tvrdoměru od měřeného materiálu. Vlivem ztráty
kinetické energie, závislé na tvrdosti povrchu materiálu, dojde k nižšímu zpětnému rázu při nižší tvrdosti povrchu
materiálu. Zaznamenanou hodnotu lze pomocí empiricky zjištěných vzorců přepočítat na odhad pevnosti v tlaku.
Na každém betonovém tělese bylo provedeno 10 zkušebních úderů v místě budoucího vyztužení dodatečnou
výztuží. Bylo postupováno dle normy [9], kdy byly vyřazeny hodnoty odlehlé od průměru z deseti hodnot v daném
místě. K měření byl použit tvrdoměr Silver Schmidt L (Obr. 2) od firmy Proceq a k vyhodnocení kalibrační vztahy
pro daný přístroj.

Obr. 1 Měření Impact-Echo.

Obr. 2 Průběh měření Schmidtovým tvrdoměrem.

Obr. 3 Referenční vzorky po provedení odtrhových zkoušek.

Odtrhové zkoušky
Odtrhové zkoušky byly prováděny přístrojem dy-216 od firmy Proceq, přičemž na každé polovině tělesa byla
provedena jedna odtrhová zkouška – viz Obr. 3. Byl zvolen způsob měření bez ohraničení vývrtu zářezem,
vzhledem k možnosti poškození malého tělesa jádrovým vrtákem a malé míře nepřesnosti vlivem neprovedení
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tohoto kroku. Opticky bylo hodnoceno, zda plocha odpovídá tvaru odtrhového terče (profilu 50 mm). Odtrhové
zkoušky byly provedeny po upravení betonového vzorku na kompozit betonu, zálivky a dodatečné výztuže.
Zkoušky byly realizovány na ploše kolmé k ploše vyztužené, vzhledem k tomu, že po provedení experimentů již
byla v místě výztuž a před provedením experimentu by mohlo dojít k poškození kotevní oblasti.

Zkoušky pevnosti v tlaku
Zkoušky pevnosti v tlaku byly provedeny na vyztužených a následně zlomených tělesech. Každá polovina vzorku
byla umístěna do hydraulického lisu a zatěžované plochy hodnoty 0,01 m2 bylo dosaženo ocelovým přípravkem.
Vzhledem k vyztužení prvku, byl tento oslaben drážkou a vloženou výztuží (drážka 10 × 15 mm), která byla
v době zkoušení pevnosti v tlaku umístěna v horní části testovaného vzorku. Při zvažování této možnosti zkoušení
bylo provedeno několik testů i na nevyztužených tělesech a výsledky se významně nelišily.

4 VÝSLEDKY
Výsledky jsou zobrazeny v následujících grafech. Vzhledem k malým sadám měření bylo zvoleno zobrazení
střední hodnoty z výsledných hodnot na každém vzorku, tedy z 6 hodnot pro každou sadu, a k tomu zobrazení
všech výsledných hodnot z dílčích vzorků. Kromě odtrhových a tvrdoměrných zkoušek vykazují všechny
vlastnosti sestupnou tendenci s vyšší degradací. U zmíněných dvou se velmi blíží hodnoty u vzorků vypálených
na 400 a 600 °C.

Obr. 4 Graf vyhodnoceného dynamického modulu pružnosti v závislosti na teplotě zahřívání vzorků.

Obr. 5 Graf krychelné pevnosti v závislosti na teplotě zahřívání vzorků.
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Obr. 6 Graf odhadované pevnosti v závislosti na teplotě zahřívání vzorků.

Obr. 7 Graf tahové pevnosti při odtrhové zkoušce v závislosti na teplotě zahřívání vzorků.

Obr. 8 Graf podélné rezonanční frekvence v závislosti na teplotě zahřívání vzorků.
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5 DISKUZE
Výsledky experimentů většinou vykazují sestupnou tendenci se vzrůstající teplotou, kterou byla tělesa
degradována. Výsledky zkoušek pevnosti v tahu při odtrhové zkoušce a při měření odrazovým tvrdoměrem jsou
velmi blízké u teplot 400 a 600 °C. To může být způsobeno některými výrazně odlehlými hodnotami, což lze
přisuzovat uspořádání v peci, kdy jiný povrch mohl být ohřívaný jinak než druhý. Mohlo se tedy stát, že nebyl
vždy testován stejně situovaný povrch. Tento fakt je také podtržen tím, že u obou zkoušek se jedná o vlastnosti
měřené právě blízko povrchu, kdežto u ostatních zkoušek se jedná o vlastnosti, které ovlivňuje těleso jako celek.
Tendence k lepším výsledkům při měření stejně zahřívaného povrchu by mohla být dle výsledků spíše u měření
tvrdoměrem než o odtrhových zkoušek. Dalším vlivem na výsledky odrazového tvrdoměru může být mírně
rostoucí tvrdost betonu vlivem mineralogických změn, viz [10]. U tahových pevností však tento trend v literatuře
popsán nebyl, proto se první varianta jeví reálněji.

6 ZÁVĚR
Výsledky prezentované v tomto článku splnily očekávání. Bylo provedeno měření reziduálních vlastností
zkušebních teplotně exponovaných těles, ke zjištění s jakými vlastnostmi vstupují do zkoušek s dodatečně
vlepenou výztuží. Ukázalo se, že měření mají různé tendence u různě degradovaných vzorků a nyní je otázkou,
jak se tyto výsledky odrazí při testování samotných spojů. Díky některým měřením by bylo možné například
zpětně zjistit jakou teplotou byly degradovány, a naopak některá takto přesná nejsou (tvrdoměrné a odtrhové
zkoušky u sad 400 a 600 °C). Správnost výsledků se přiměřeně ukázala v kontextu dříve publikovaných prací.
Dalším krokem výzkumu bude sledovat chování spojů u každé skupiny těles a hledání, zda mezi zkouškami
a výsledným chováním existuje závislost.

Poděkování
Tento článek vznikl za podpory projektu FAST-J-18-5145 – Vliv chování dodatečně vložené nerezové helikální
výztuže namáhané tahem na mechanismus porušení a celkovou únosnost spojů této výztuže se základním
materiálem.
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Abstrakt
Příspěvek se zabývá srovnáním únosností dodatečně vyztužených betonových těles v ohybu. Tělesa jsou
vyztužena obdobným způsobem, jsou stejných rozměrů, liší se pouze materiálem poškozeným různou intenzitou
požáru. Zesilovaná tělesa jsou vyrobena z prostého betonu, který byl vystaven působení vysokých teplot (400 °C,
600 °C a 800 °C) s předpokládanou rozdílnou intenzitou poškození. Celkem se jedná o čtyři sady – jedna sada
obsahuje prvky, které byly ponechány bez poškození. Pro vyztužení byla použita dodatečně vkládaná nerezová
helikální výztuž vlepovaná do drážky. Cílem experimentu je zjistit, zda má poškození betonu vliv na výslednou
únosnost spojů.
Klíčová slova
Helikální nerezová výztuž, drážka, zesilování, beton poškozený vysokou teplotou
Abstract
The paper deals with the comparison of the load bearing capacity of the additionally reinforced concrete specimens
in the bend. Specimens are reinforced in the same way, they are of the same size, but the material is different. The
reinforced specimens are made of concrete that has been damaged by high temperatures (400 ° C, 600 ° C and 800
° C. In total, these are four sets - one set contains specimens that have been left undamaged. For reinforcement, an
additional stainless-steel helical reinforcement embedded in the groove was used. The aim of the experiment is to
find out whether the concrete damage affects the resulting load bearing capacity of joints.
Key words
Helical, stainless steel reinforcement, groove, retrofitting, temperature damaged concrete

1 ÚVOD
Rekonstrukce staveb ze své samotné podstaty vždy budou mít své místo ve stavebnictví. Při rekonstrukcích je
nutno pamatovat i na zesílení stávajících konstrukcí. Jedním z možných způsobů je vkládání dodatečné výztuže
tam, kde je to ze statického hlediska potřeba. Je možné vkládat výztuže různého typu, kdy jednou z možností jsou
nerezové helikální výztuže [1]. Nerezové helikální výztuže jsou vyrobeny z vysokopevnostní nerezové oceli
válcované do průřezu, který připomíná jádro s křidélky. Prut je kolem podélné osy zatočen tak, že výsledným
tvarem je výrazná šroubovice. Tento tvar napomáhá soudržnosti s kotevní zálivkou, neboť nerezová ocel má sama
o sobě velmi nízký součinitel tření s ostatními materiály. Jako kotevní zálivka se volí polymercementová malta
s pevností přiměřené zesilovanému materiálu. Důležitou vlastností této zálivky je nestékavost a nízká
smrštitelnost. Výhoda právě této výztuže a malty spočívá v možnostech oprav i tvarově velmi složitých konstrukcí,
protože i výztuže, které jsou schopny přenést poměrně vysoké síly, je možné stále ohýbat v ruce. S maltou
zmíněných vlastností lze pracovat v různých pozicích při zajištění vyplnění drážky pro kotvení [2].
Výztuže lze kotvit buď do vrtu, do drážky nebo případně lze využít kombinace obojího [2]. Tento článek se
zabývá právě kotvením do drážky a únosností spoje v závislosti na teplotním poškození zesilovaného materiálu.
Jelikož možných materiálů je obrovské množství, byla snaha vytvořit vzorky tak velké, aby byly snadno a levně
opakovatelné. Pro tento účel byla zhotovena tělesa odpovídající velikosti normových trámců pro zkoušení
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ztvrdlého betonu, která byla podstoupena různé zvýšené teplotě a následně zesílena. Množství výztuže bylo
navrženo tak, aby ohybovým namáháním došlo k porušení spoje, nikoliv výztuže. Zkoušení probíhalo metodou
tříbodového ohybu.
Cílem práce bylo zjistit, zda je možné uvedeným způsobem vyztužené betony testovat a pokud ano, tak jaký
je rozdíl ve výsledné únosnosti spojů pro jednotlivé variantně teplotně poškozené sady. Dále byla snaha sledovat
a popsat mechanismus porušení na mezi únosnosti, pokud k tomuto porušení při popsané sestavě došlo. Pro
počáteční popis únosnosti byla použita celková únosnost prvků na daném rozpětí.

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
V minulosti v České republice proběhlo zkoušení helikálních výztuží ve velkých měřítcích na zděných překladech,
které byly zkoušeny jako různě vyztužené zděné nosníky [3]. Toto zkoušení prokázalo vhodné využití těchto
výztuží pro vytvoření tužšího prvku ze stávajícího zděného překladu – díky vhodnému vložení výztuže lze docílit
chování vysokého nosníku, které je ze statického hlediska velmi přínosné. Dále byly zkoušeny a publikovány
zaručené kotevní délky pro zdivo, kdy byla pozornost zaměřena na chování volného konce při tažení výztuže ze
zděného pilíře a porovnání chování pro obyčejnou betonářskou a nerezovou helikální výztuž [4]. Na Novém
Zélandu bylo zkoušeno zesílení zdiva proti účinkům zemětřesení, kdy byly testovány různé vzory vyztužení [5].
Mimo to bylo in-situ i v laboratoři zkoušeno zesílení proti vybočení ze střednicové roviny, kdy byla zjištěna míra
únosnosti před a po zesílení [6]. Tyto velké experimenty lze považovat za velmi přínosné, nicméně také nákladné.
Právě vzhledem k velikosti a ekonomicky nesnadné opakovatelnosti těchto experimentů, byla snaha zkoušet na
malých vzorcích. K tomuto zkoušení byla použita sestava podobná sestavě z normy na stanovení soudržnosti
ocelové výztuže s autoklávovaným pórobetonem trámcovou zkouškou [7], která k tomuto účelu umožnila předem
určit místo poruchy prvku a také při zatěžování prohlížet deformaci a chování výztuže. Vzhledem k měřítku však
muselo být její použití upraveno. Pro zkoušení zesílených prvků obecně norma neexistuje.

3 METODIKA
Pro účely experimentu byly zhotoveny trámce rozměru 100 x 100 x 400 mm, vyrobené z betonu běžné pevnostní
třídy. Vstupní předpoklad pro návrh betonové směsi byla spíše nižší pevnostní třída C20/25 složení uvedeného
v Tab. 1 níže. Tyto trámce byly roztříděny do sad po 6 kusech, z nichž 3 byly podstoupeny teplotám v elektrické
peci 400, 600 a 800 °C a jedna sada byla ponechána jako referenční, bez vystavení vysokým teplotám. Do těchto
prvků byl následně proveden půlkruhový zářez jádrovým vrtákem pro jádra průměru 50 mm. Po provedení zářezů
byla tělesa opatřena drážkou, která má dle pokynů výrobce v betonu a pro jednu výztuž být hluboká 15 mm
a široká 10 mm. Drážka byla vyfoukána proudem vzduchu, řádně navlhčena a byla nanesena první vrstva kotevní
zálivky. Poté byla vtlačena nerezová helikální výztuž profilu 8 mm a následné druhá vrstva kotevní zálivky, která
se zarovnala s lícem prvku. Tento výrobní postup odpovídá metodice dle manuálu [2]. Pro zkoušení byla použita
výztuž vlastností vedených v Tab. 2 a kotevní zálivka o průměrné pevnosti v tahu za ohybu 2,8 MPa a pevnosti
v tlaku 31 MPa (změřeno v den provedení experimentů).
14 dnů byly vzorky kotevní zálivky i vyztužená tělesa uchovávány ve stejných podmínkách a po této době
podrobena testování. Malty byly zkoušeny tříbodovým ohybem jako trámečky rozměru 40 × 40 × 160 mm, aby
byla zjištěna pevnost v tahu za ohybu a také byly dále úlomky testovány na pevnost v tlaku. Výsledky jsou uvedeny
výše.
Vyztužená tělesa byla zkoušena tříbodovým ohybem, při měření síly a deformace (8,2 cm od podpory směrem
ke středu rozpětí (Obr. 2), vzhledem k deformaci povrchu betonu při vysoké míře deformace. Deformace byla
následně dopočítána z geometrie prvku). Zatěžování probíhalo s konstantním přírůstkem deformace 6 mm/min do
dosažení jedné z limitních podmínek – buď úplné porušení spoje nebo do limitu geometrie podepření zkušebních
těles.
Tab. 1 Složení betonu.
Materiál
Cement
Kamenivo 0-4
Kamenivo 8-16
Voda
Vodní součinitel

Hmotnost (kg/m3)
376
1058
706
226
0,6
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Tab. 2 Vlastnosti použité výztuže.
Profil
8 mm

Průřezová plocha
10 mm2

Pevnost v tahu
1101 MPa

Obr. 1 Výroba zesílených zkušebních těles.

Mez kluzu
1013 MPa

Modul pružnosti
114 GPa

Obr. 2 Průběh zkoušky únosnosti v ohybu na
vyztužených tělesech.

4 VÝSLEDKY
Data z měření popsaného v části „metodika“ jsou vyobrazena v grafu na Obr. 5 a Obr. 6. Jedná se vždy
o průměrnou křivku z 6 měření pro tělesa shodného teplotního poškození 20, 400, 600 a 800 °C. Vzhledem k velmi
pružnému chování výztuže je nutno brát v potaz, že počáteční část grafu je popis chování samotného betonu.
Následně po poškození betonu v tahu ohybem se jedná o chování samotné výztuže, které koresponduje
s mechanismem porušení popsaným níže.
Při poškození betonu trhlinou dochází k aktivaci výztuže, která přenese svou osovou sílu do kotevní zálivky.
Jakmile dojde k tečení výztuže, lze pozorovat, jak deformovaná výztuž „vystřeluje“ závit po závitu kotevní zálivku
z kotevní oblasti. Pokud vzhledem k vysoké deformaci dojde až k úplnému porušení spoje, může dojít k dvojímu
porušení – zaprvé když tento proces dojde stejným způsobem až do konce a zálivka je v celé délce odstraněna
a zadruhé, když na volné délce výztuže vznikne plastický kloub (Obr. 3) a zbylá zakotvená část je ze zálivky
vyšroubována ven ze zálivky (Obr. 4).

Obr. 3 Mechanismus porušení při vysoké míře
deformace.
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Obr. 5 Graf závislosti síly a deformace.

Obr. 6 Graf závislosti síly a deformace – výřez první části pracovního diagramu.

5 DISKUZE
Při pozorování mechanismu porušení docházelo k postupnému vylamování kotevní zálivky, jako je popsáno
v části „výsledky“. Po překročení mezní pevnosti betonu v tahu se síla dostala na úroveň, kdy výztuž je již na
vodorovné části svého pracovního diagramu, neúměrně se přetváří a klouže až do fáze, kdy dojde k vytržení nebo
vyšroubování výztuže. Na graf je třeba pohlížet právě až v této části. Je zde vidět, že i když je s teplotou výpalu
beton slabší (dříve praskne – viz počáteční části diagramů na Obr. 6), tak dále při tažení výztuže se již spíše
jednotlivé diagramy proplétají a nedá se jednoznačně stanovit, který beton je pro kotvení lepší a který horší. Je
třeba zahrnout fakt, že při vysoké deformaci již dochází k lomu výztuže přes hrany, sice bez doteku ale tvarem.
Vyzdvihnout lze také fakt, že diagramy vzorků vystavených teplotám 800 a 400 °C se proplétají, zatímco 20
a 600 °C jsou výrazně dole a nahoře. Na první pohled zde tedy není souvislost s poškozením betonu dle teploty.
Bylo zjištěno, že by bylo vhodnější výztuže testovat způsobem adekvátnějším k jejímu přetváření, například
vyztužit prvek tak, aby nedocházelo ihned po prasknutí betonu již ke klesnutí na maximální únosnost vyztuženého
prvku, aby bylo možné sledovat i vzestupnou větev pracovního diagramu. Vzhledem k chování výztuže při
porušení se naopak nepředpokládá, že by bylo vhodné zkoušení na vytržení z drážky oproti prostému uchycení
v lisu. Způsobem, který byl testován, měla výztuž zajištěné přirozené okrajové podmínky, typické pro její použití.
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6 ZÁVĚR
Byly provedeny experimenty, při kterých byla měřena únosnost dodatečně vyztužených prvků z různě teplotně
poškozeného materiálu. Tato únosnost byla podmíněna spojem výztuže s tímto materiálem. Podařilo se dosáhnout
porušení ve spojích, nicméně nebyla prokázána spojitost mezi mírou degradace (teplotou pálení) a výslednou
únosností prvku. Co se týká způsobu zkoušení, ten se jeví podmínečně jako vhodný, ale je třeba zavést určitá
zlepšení zmíněná výše. Další kroky výzkumu by měly vést do problematiky velikosti vzorků, aby nedocházelo
k ohybům výztuže „přes hranu“ při velké deformaci. Dále by bylo vhodné zvážit použití kloubu, aby byl téměř
zcela eliminován vliv zpevňovaného materiálu v tomto místě. V rámci popsaných experimentů sice nebyla
prokázána spojitost mezi poškozením materiálu a únosnosti, nicméně se dá říct, že větší míru na zajištění má
kvalita kotevní zálivky a je třeba se zaměřit právě na tuto problematiku, nejlépe po stanovení vhodného způsobu
zkoušení.
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Abstrakt
Článek popisuje experiment zkoumající ohybové chování betonových trámců (150 × 100 × 1800 mm),
vyztužených betonářskou, nerezovou helikální a kompozitní výztuží s uhlíkovými vlákny, po vystavení vysokým
teplotám. Vzorky byly jednostranně teplotně namáhány v plynové peci podle teplotní normové křivky ISO 834
až do teploty 600, 800 a 1000 °C, poté byla cílová teplota udržována po dobu 2 hodin. Jedna sada vzorků byla
ponechána bez teplotního ohřevu jako referenční. Při požární zkoušce byl rozvoj teplot zaznamenáván pomocí
termočlánků zabudovaných na úrovni výztuže, uvnitř pece a na horní (neohřívané) straně trámce. Po vychladnutí
byly trámce namáhány čtyřbodovým ohybem, ze záznamu sil byly vyhodnoceny meze únosnosti. Experimenty
byly realizovány v Centru AdMaS Vysokého učení technického v Brně.
Klíčová slova
Vysoké teploty, beton, helikální nerezová výztuž, CFRP, ocelová výztuž B500B
Abstract
High temperature, concrete, helical stainless steel rebar, CFRP, steel rebar B500B
Key words
The paper deals with the bending behaviour of concrete beams (150 × 100 × 1800 mm) reinforced by steel, helical
stainless steel rebar and GFRP reinforcement after high temperatures exposure. The samples were subjected to
heating in the gas furnace to 600, 800 and 1000 °C (according to ISO 834). Temperature development was recorded
using thermocouples at the reinforcement level, on the unheated side of the beam and inside the furnace. One set
of samples was left without heating. After cooling, the beams were bended. Behaviour of samples was evaluated
from the maximal forces. Experiments were carried out at the AdMaS Centre of the Brno University of
Technology.

1 ÚVOD
Jeden z významných činitelů, na které je třeba brát ve stavebnictví zřetel, je požár. Díky řadě aplikovaných
protipožárních opatření jsou škody na majetku i ohrožení zdraví a života redukovány. Přesto mohou vysoké teploty
a další faktory působící při požáru stavební konstrukci ovlivňovat. Dokonce může dojít až k celkové destrukci
objektu během požáru. Častěji je ale konstrukce po požáru zachována a je nutno posuzovat její aktuální stav
a schopnost plnění své původní funkce.
Cílem práce je experimentální analýza chování betonářských, nerezových helikálních a kompozitních výztuží
s uhlíkovými vlákny v betonových trámcích vystavených vysokým teplotám, které lze považovat za ekvivalent
zatížení požárem. Trámce byly po teplotním namáhání a vychladnutí zatíženy ohybem a jejich odezvy
analyzovány.

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Míra poškození betonové konstrukce je významně ovlivněna druhem požárního zatížení, hlavními faktory jsou
především působící teplota, doba požáru, rychlost nárůstu teploty a vlhkost konstrukce. Norma [1] zavádí několik
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požárních křivek pro hodnocení a návrh konstrukcí (tyto křivky popisují vývoj teplot v posuzovaném požárním
úseku), nejčastěji se pro běžné stavební konstrukce používá teplotní normová křivka, která dosahuje vysokých
teplot v poměrně krátkém čase. Vhodnost použití této křivky byla potvrzena mimo jiné sérií experimentů
v laboratoři v Cardingtonu, kde byl na vícepodlažních objektech ve skutečném měřítku zjištěn rozvoj teplot
v požárním úseku blízký této normové teplotní křivce [2].
Přímým důsledkem vysokých teplot je modifikace materiálových charakteristik betonu, jako je snížení
pevnosti a tuhosti materiálu a explosivní spalling (odprýskávání). Navíc jsou generována přídavná napětí v prvku,
které jsou silně nehomogenní stejně jako samotné rozložení teplot [3], [4].
Hlavní následky růstu teplot v betonu jsou vypařování vody, dehydratace CSH sloučenin a rozpad portlanditu
v cementové matrici; kamenivo nabývá na objemu. Důsledkem všech těchto změn jsou pevnost a modul pružnosti
betonu postupně snižovány až do hranice 300 °C, poté jsou teplotní změny intenzivnější. Jakmile je překročena
teplota 500 °C, pevnost betonu je snížena o 50 až 60 % a beton je považován za zcela poškozený [5].
O únosnosti betonové konstrukce vyztužené betonářskou výztuží vystavené požáru rozhoduje její ohřev na tzv.
kritickou teplotu. Jedná se o teplotu, při které se únosnost výztuže rovná účinkům působících zatížení. Nárůst
teploty nad tuto úroveň by vedl ke kolapsu konstrukce. Kritické teploty jsou ovlivněny především stupněm využití
prvku bez tepelného zatížení, při vyšším využití prvku se kritická teplota snižuje. Orientačně lze předpokládat
redukci meze pevnosti na polovinu pro betonářskou výztuž při teplotě 500 °C [6], [7]. Obvykle se konstrukce
působením požáru nezřítí náhle, neboť se redukcí modulu pružnosti materiálů postupně více přetváří. Deformace
rostou spolu s teplotou. Po ochladnutí se deformovaná ocelová výztuž nevrátí do původního stavu a vysoké teploty
tak způsobují trvalé přetvoření konstrukcí [8], [9].
Nerezová helikální výztuž by měla být odolnější vůči vysokým teplotám v porovnání s běžnou betonářskou
ocelí. U nerezových ocelí nevznikají korozní produkty, které narušují strukturu betonu a případně jeho soudržnost
s výztuží ještě před požárem. Toto chování může zvýraznit teplotní objemové změny materiálů, a tím vnášet
přídavná namáhání [10].
Do popředí se dostává vývoj kompozitních výztuží, které oproti běžné ocelové výztuží lépe odolávají
v korozním prostředí. Nejčastěji se používají kompozitní FRP (fiber reinforced polymer), které jsou tvořeny
vlákny obalenými polymerní matricí. Vlákna jsou nejčastěji skleněná (GFRP – glass FRP) či právě uhlíková
(CFRP – carbon FRP). Samotná uhlíková vlákna mají vynikající mechanické vlastnosti, objemovou stálost
a odolávají dlouhodobým zatížením; odolávají také velmi vysokým teplotám – taví se při teplotách 1200 až
2400 °C. Oproti vynikajícím vlastnostem uhlíkových vláken, běžně užívané matrice degradují již od 130 °C [11].
V betonových konstrukcích vyztužených FRP výztuží je důležitá soudržnost výztuže s betonem, která je
primárně ovlivňována vlastnostmi matrice na povrchu výztuže. Pokud matrice začne měknout, není schopna
přenášet smykové napětí z betonu do vláken výztuže. Lokální redukce soudržnosti může vyvolat růst průhybu
konstrukce a šířky trhlin. Nadměrný ohřev oblasti kotvení FRP výztuže může vést až na náhlé zhroucení
konstrukce [11].

3 METODIKA
Určení vlivu vysokých teplot na chování vyztužených betonových trámců při ohybovém namáhání bylo hlavním
cílem popisovaného výzkumu.
Pro testování byly vyrobeny vyztužené betonové trámce o rozměrech 150 × 100 × 1800 mm. Beton pevnostní
třídy C30/37 byl vyroben běžnými průmyslovými postupy a dovezen v domíchávači. Zkoumaná část trámců je
centrálních 1000 mm – okrajových 2 × 400 mm je pouze kotevní oblast pro hlavní výztuže.
Jako hlavní podélná výztuž byly použity tři typy materiálů – kompozitní výztuž s uhlíkovými vlákny (CFRP)
profilu 9 mm nebo dva pruty helikální nerezové výztuže profilu 12 mm, nebo běžná betonářská žebírková výztuž
oceli B500B profilu 12 mm. Profily a počty prutů byly zvoleny tak, aby takto vyztužené trámce bez teplotního
poškození přenesly přibližně stejná zatížení. Hlavní výztuž byla umístěna při dolním líci v celé délce trámce. Krytí
této výztuže bylo 25 mm, což bylo dosaženo použitím lokálních distančních podložek.
Smykové výztuže (třmínky z ocelové výztuže průměru 6 mm) byly umístěny 150 mm od poloviny délky
trámce, poté po 80 mm byly další 4 třmínky v každé polovině trámce. Celkem tak byl každý trámec vyztužen
deseti třmínky. Pro instalaci smykové výztuže se využila konstrukční výztuž u horního líce trámce, které byla
zhotovena z ocelové výztuže B500B profilu 6 mm. Připravená výztuž umístěná ve formě před betonáží je
zobrazena na Obr. 1a.
Pro sledování teplot při požární zkoušce byly do trámců zabudovány termočlánky typu K. Byly umístěny
v polovině rozpětí trámce a do kotevní oblasti (bez přímého působení vysokých teplot, v místě uložení trámců
na pec), přímo na výztuži, v polovině profilu výztuže.
Vyztužené trámce byly vystaveny teplotnímu namáhání na peci určené k požárním zkouškám (viz Obr. 1b)
v Centru AdMaS na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Pec je vybavena dvěma diagonálně
umístěnými plynovými hořáky, díky kterým lze v plynové komoře dosáhnout vysokých teplot velmi rychle, což je
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nutné, pokud je požadováno, aby požární zkouška co nejvěrněji simulovala skutečné teploty při požárech. Požární
zkoušky byly provedeny na trámcích ve stáří tři měsíce (±5 dní) od betonáže.
Teploty uvnitř pece, na výztužích a na horním líci trámců byly měřeny termočlánky zapojenými do měřicí
ústředny MS6D Comet s frekvencí snímání 1 měření za sekundu ve fázi ohřevu a 1 měření za 60 sekund ve fázi
chladnutí. Jeden nezávislý termočlánek byl umístěn přímo v peci a zapojen do řídící jednotky pece, pro zpětnou
vazbu regulace výkonu hořáků.
Vzorky byly zatěžovány teplotou jednostranně z dolního líce trámců ve dvou fázích. Rozvoj teplot v první fázi
ohřevu byl regulován v souladu s normovou teplotní křivkou (tzv. ISO 834) [1] až do dosažení požadované cílové
maximální teploty v peci, tj. ohřev na teploty 600, 800 a 1000 °C. V druhé fázi se tato teplota udržovala po dobu
dalších 120 minut. Záznam teplot v peci v průběhu požárních zkoušek je uveden na Obr. 2. Po ukončení ohřevu
byly vzorky ponechány k volnému ochlazení do pokojové teploty. Jedna sada vzorků byla ponechána
jako referenční bez vystavení vysokým teplotám.
Vychladlé vzorky byly podrobeny čtyřbodovému ohybu. Trámce byly uloženy na válcové podpory
ve vzdálenosti 1000 mm. Dvě břemena působila uprostřed trámce ve vzájemné vzdálenosti 300 mm. Sestava
pro ohybovou zkoušku je na Obr. 3. Při zkoušce byly měřeny a zaznamenány maximální síly působící na dvě
břemena a průhyby po délce trámce pomocí pěti potenciometrů. Předmětem zkoumání a vyhodnocení v tomto
příspěvku jsou záznamy maximálních sil.

Obr. 1 a) Armokoše trámců ve formě před betonáží, včetně termočlánků; b) plynová požární pec v centru
AdMaS s uloženými vzorky.
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Obr. 2 Teploty měřené v peci při požárních
zkouškách.

Obr. 3 Sestava pro ohybové zkoušky vyztužených
trámců – zkouška čtyřbodovým ohybem.

4 VÝSLEDKY
Při měření teplot při požárních zkouškách byly zjištěny teploty působící na testované vzorky v úrovni výztuže.
Záznam teplot pro zkoušku na nominální maximální teplotu 1000 °C je uveden na Obr. 4. Ke stejné zkoušce byly
vyhodnoceny maxima naměřených teplot z termočlánků umístěných na výztužích, viz Tab. 1.
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Na Obr. 5 jsou shrnuty celkové výsledky výzkumu – síly působící na mezi porušení (v průměrné hodnotě
se směrodatnými odchylkami) pro trámce s jednotlivými druhy výztuží vztažené k teplotám působícím v peci.
Tab. 2 sumarizuje maximální síly měřené při mechanickém zatížení. Pro jednotlivé skupiny vzorků byly vypočteny
průměrné hodnoty veličin Fmean. Výpočet relativní zbytkové síly (na dvě břemena) Frel [%] je podílem průměrné
hodnoty Fmean pro danou skupinu vzorků a hodnot F pro jednotlivé vzorky vystavené vysokým teplotám.
Z jednotlivých relativních zbytkových sil byla pro každou skupinu vzorků vypočtena průměrná hodnota Frel,mean
[%].
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Obr. 4 Teploty při požární zkoušce (zde pro nominální teplotu 1000 °C) měřené na vybraných trámcích v úrovni
výztuže.
Tab. 1 Maximální teploty naměřené na výztužích
při požární zkoušce s nominální teplotu 1000 °C.
T
[°C]
598.4
671.3
541.6
573.1
630.2
579.8

Termočlánek
K1_S12_1
K2_H12_1
K3_C9_1
K5_S12_2
K6_H12_2
K7_C9_2

Tab. 2 Maximální síly (na dvě břemena)
při namáhání čtyřbodovým ohybem.
Vzorek

Fmean
[kN]

Frel,mean
[%]

s
[kN]

T20_C9
T600_C9
T800_C9
T1000_C9

42.50
46.19
42.80
27.89

100.0
108.7
100.7
65.6

3.0
3.8
4.7
2.0

T20_H12
T600_H12
T800_H12
T1000_H12

27.90
30.08
28.18
25.09

100.0
107.8
101.0
89.9

1.4
2.4
1.9
1.1

T20_S12
T600_S12
T800_S12
T1000_S12

44.41
41.57
40.02
40.04

100.0
93.6
90.1
90.2

0.9
5.7
1.0
1.4

60

Síla [kN]

50
40
30
20
C9
10

H12
S12

0

0

200

400

600

800

1000

1200

Teplota [°C]

Obr. 5 Maximální síly na dvě břemena při namáhání čtyřbodovým ohybem (průměry a směrodatné odchylky);
C9 pro vzorky s CFRP, H12 pro vzorky s helikální výztuží a S12 pro vzorky s betonářskou výztuží
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5 DISKUZE
Uvedené výsledky poukazují na minimální změny v únosnosti prvků vyztužených ocelovými výztužemi. Nejsou
výrazné změny u běžné betonářské a nerezové helikální výztuže. V obou těchto případech došlo ke snížení
únosnosti o maximálně 10 % v porovnání s teplotně nezatíženým vzorkem. Nízká míra změny únosnosti je
přisuzována nízké teplotní vodivosti betonu, kdy za dobu teplotního namáhání nedošlo k extrémnímu prohřátí
výztuží, a tak i po vychladnutí měly vysokou únosnost a nevykazovaly výraznou deformaci. Beton díky své
vyzrálosti neměl příliš vysokou vlhkost a nedošlo k explozivnímu odprýskání krycích vrstev, jeho struktura nebyla
výrazně změněna, a tak dokázal přenášet namáhání. Vzorek s helikální výztuží dokonce mírně zvýšil únosnost
při vystavení teplotě 600 °C.
Jediný výrazný pokles únosnosti byl prokázán u CFRP, kdy kompozit při ohřevu trámců na 1000 °C snížil
únosnost prvku o přibližně 35 %. Výsledek naznačuje, že by bylo vhodné lépe prozkoumat právě charakteristiky
těchto prvků při vystavení teplotám nad 800 °C, při nalezení vhodného způsobu namáhání i přes testovaných
1000 °C. Do teploty v peci 600 °C byla únosnost téměř nezměněná, kompozit z výrazné části stále plnil svoji
funkci.

6 ZÁVĚR
Příspěvek se zabýval hodnocením chování vyztužených betonových prvků po vystavení simulovanému požáru.
Betonová trámce s běžnou ocelovou betonářskou, nerezovou helikální a kompozitní polymerovou s uhlíkovými
vlákny byly po vychladnutí namáhány mechanicky čtyřbodovým ohybem. Byly vyhodnoceny maximální síly
v závislosti na teplotě a použitém materiálu. Analýza prokázala poměrně malou změnu chování prvků.
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Abstrakt
Metoda Nordtest NT BUILD 492 je vhodnou metodou pro zkoušení pronikání chloridů do materiálů s cementovou
matricí, konkrétně betonu. Metodou stanovený koeficient migrace chloridů je poté měřítkem odolnosti zkoušeného
materiálu vůči pronikání chloridů. Tato migrace chloridů je pohybem nabitých iontů způsobeným vnějším
elektrickým polem. Ocelová vlákna vláknobetonu vedou velmi dobře elektrický proud, což je pro použití této
metody problematické. Výzkum se proto zabývá, do jaké míry je metoda Nordtest NT BUILD 492 použitelná pro
tyto drátkobetony, a hledá její limity.
Klíčová slova
Nordtest, NT BUILD 492, vláknobeton, chloridy, degradace betonu
Abstract
The Nordtest NT BUILD 942 method is a suitable method for testing chloride penetration into cement-based
materials, concrete in particular. The chlorides migration coefficient, that is determined by the method,
is a measure of the resistance of the tested material to chloride penetration. This chloride migration is specified
as a movement of charged ions caused by an external electric field. Steel fibres in the FRC lead electric
current very well, which is problematical for the use of this method. Therefore, the research investigates the extent
to which the Nordtest method NT BUILD 492 is applicable to steel FRC and looks for its limits.
Key words
Nordtest, NT BUILD 492, fibre reinforced concrete, chlorides, degradation of concrete

1 ÚVOD
Vláknobeton, respektive variantní drátkobeton, je materiál, který se v současné době čím dál více využívá
ve stavebních konstrukcích a jejich prvcích. Proto je potřeba nejen zkoumat jeho vlastnosti, ale zabývat se i, jak
jsou pro něj aplikovatelné zkušební metody navržené pro k prosté a lineárně vyztužené betony.
Cílem této práce je představit nestacionární metodu migrace chloridů Nordtest NT BUILD 492. Tato metoda
slouží k určování rychlosti průniku chloridů do betonu, což je jedním z hlavních ukazatelů schopnosti betonu
odolávat nepříznivým vlivům slaných roztoků během zimní údržby komunikací, včetně mostů. Při zvýšení okolní
teploty nad 0 °C dochází v kapilárách betonu ke krystalizaci soli z proniklých ošetřujících roztoků a následnému
tlaku zvětšeného objemu krystalů na okolní cementový tmel. Pokud tyto tahové síly převýší vlastní kohezi
cementového tmele, dochází k postupné ztrátě soudržnosti cementového tmele, potažmo celé postižené betonové
konstrukce. Poškozením povrchové vrstvy železobetonové konstrukce je otevřena cesta k intenzivnější korozi
výztuže přímým kontaktem s roztoky chloridů i dalších agresivních látek z okolního prostředí.
Práce se zabývá možností využití metody Nordtest NT BUILD 492 pro vláknobetony s ocelovými vlákny.

2 POPIS METODY NORDTEST (NT BUILD 492)
Koroze výztužné oceli je jednou z hlavních příčin degradace železobetonových konstrukcí. Migrační koeficient
chloridů definuje schopnost jakéhokoliv betonového materiálu odolávat pronikání chloridů a používá se tak
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k předvídání trvanlivosti železobetonových konstrukcí. Tento koeficient se obvykle měří experimentálně, a to
samočinnou (gravitační) difuzní zkouškou nebo migrační zkouškou. Oba typy zkoušek mohou být provedeny
za stacionární nebo nestacionárních podmínek. Difúzní zkoušky jsou časově náročné, oproti tomu migrační
zkoušku lze provést v poměrně krátkém čase [1].
Příkladem difúzních nestacionární metod jsou metody AASHTO T 259 (solná difúze) nebo ASTM C1556
(objemová difúze), kdy je difúzní koeficient určován odpovídajícími profily koncentrací chloridu rozpustného
v kyselině dle druhého Fickova zákona [2]. Stacionární i nestacionární difúzní zkoušky jsou časově náročné. Proto
se k určování míry průniku chloridů častěji užívají migrační zkoušky. Migrační (elektromigrační) zkoušky se liší
od difúzních v tom, že na vzorky působí konstantní elektrické pole, které urychluje migraci chloridů do vzorku
[1]. Výpočet migračního koeficientu poté vychází z Nernstovy-Planckovy rovnice [2]. Příkladem takové
nestacionární migrační zkoušky je metoda Nordtest NT BUILD 492 [3], kterou vyvinulo duo výzkumníků Luping
Tang a Lars-Olof Nilsson [4]. Dnes se tato standardizovaná metoda hojně používá po celém světě [1]. Pro svoji
rychlost, dobrou přesnost a porovnatelnost výsledků je tato zkouška vhodnou alternativou ke zkoušce NT BUILD
443 [6].

Metoda a její využití
Metoda Nordtest (NT BUILD 492) slouží ke stanovení koeficientu migrace chloridů v betonových, maltových
a dalších materiálech s cementovou matricí. Je vhodná pro laboratorní vzorky stejně jako pro vývrty ze staveb.
Metodou stanovený koeficient migrace chloridů je poté měřítkem odolnosti zkoušeného materiálu vůči
pronikání chloridem. Tento nerovnoměrný migrační koeficient nemůže být přímo srovnáván s koeficienty difúze
chloridů získanými z jiných zkušebních metod, jako je nestacionární ponorná zkouška nebo stacionární migrační
test.
Definice pojmů
Migrace: Pohyb nabitých iontů způsobený vnějším elektrickým polem.
Difúze: Pohyb molekul nebo iontů řízený koncentračním spádem, kdy částice přecházejí z prostředí se svou
vyšší koncentrací do prostředí s nižší koncentrací.
Princip metody
Na vzorek působí vnější elektrické pole. Externí elektrický potenciál donutí chloridové ionty vně vzorku, aby
migrovaly do vzorku. Po určité době a trvání testu je vzorek rozdělen dle osy na dvě poloviny. Na lomovou oblast
čerstvě odlomené poloviny je nastříkán roztok dusičnanu stříbrného (AgNO3). Kyselina reaguje s chloridy
přítomnými na lomové zóně a vznik chloridu stříbrného na povrchu lomové zóny vytváří charakteristické viditelné
bílé zbarvení vzorku. Vykreslí se tzv. reakční linie, která určuje hloubku proniknutí chloridů. V závislosti
na „výšce“ této linie určí metoda migrační koeficient chloridů.

3 POSTUP A METODIKA
Pro výrobu vzorků byl použit beton obsahující hutné kamenivo, pojivo CEM II/B-S 32,5R a plastifikátor
CHRYSOPlast 760. Jednotlivé receptury obsahovaly ocelová vlákna Dramix 3D 80/60 BG (výrobce: Bekaert),
a to v množství, které uvádí Tab.1:
Tab. 1 Receptury vzorků a obsah vláken.
Označení sady
vzorků
DA
DB 2
DB 3

Přidaná vlákna
Dramix 3D
0,15 %
1%
1%

K této migrační zkoušce používáme válcové vzorky o průměru 100 mm a tloušťce 50 mm. Vzorky byly
umístěny do vakuové nádoby. Obě koncové plochy vzorku musí být uvnitř. Během několika minut je tlak v nádobě
snížen na 10–50 mbar (1–5 kPa). Drží se podtlak po dobu 3 hodin. Po uplynutí doby 3 hodin, stále při zapnutém
vakuovém odsávání, naplníme nádobu nasyceným roztokem Ca(OH)2. Ponecháme v podtlaku další 1 hodinu.
Dojde tak k lepšímu nasycení vzorků hydroxidem. Poté umožníme přístup vzduchu ke vzorků a ponecháme je
v roztoku dalších 18 ± 2 hodiny.
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Připravíme nádoby s katolytickým a analytickým roztokem, kdy katolytem je 10% roztok NaCl a anolytem
0,3M NaOH. Obě elektrody se připojí na zdroj napětí. Počáteční vstupní napětí, které vpustíme do vzorku je 30 V.
Hodnotu napětí následně upravujeme dle požadavků zkoušky [3] a necháme probíhat migraci.

Obr. 1 Schéma elektromigrační komory.
Po ukončení migrační zkoušky vyndáme vzorek z nádoby s roztokem. Omytý a lehce osušený vzorek
rozřízneme v ose na dvě poloviny. Na čerstvě oddělenou plochu nastříkáme 0,1M roztok dusičnanu stříbrného.
Zhruba po 15 minutách je na povrchu vzorku viditelný vysrážený dusičnan stříbrný. Následně měříme hloubku
průniku chloridu – dle postupu na Obr. 2. Měříme 10 mm od krajů vzorku v rovnoměrných intervalech po 10 mm.
Dostaneme tak 7 hodnot hloubky průniku.

Obr. 2 Ilustrace měření hloubky proniknutí chloridu do vzorku.
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Vyhodnocení výsledků zkoušky
Nestacionární migrační koeficient, který určí odolnost vláknobetonu vůči pronikání chloridů, vypočteme
ze vztahu:
𝐷𝐷���� =

RT x� − α�x�
⋅
t
zFE

(1)

kde:

Dnssm
z
F
U
R
T
L
xd
t
erf-1
cd
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𝛼𝛼 𝛼𝛼�

𝐸𝐸 𝐸

U−2
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⋅ erf �� �� −
�
zFE
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(3)

nestacionární migrační koeficient, m2.s-1;
absolutní hodnota iontové valence pro chloridy, z = 1;
Faradayova konstanta, F = 9,648 · 104 J/(V·mol);
absolutní hodnota použitého napětí, V;
konstanta, R = 8,314 J/(K·mol);
průměrná hodnota počáteční a konečné teploty v anolytickém roztoku, K;
tloušťka vzorku, m;
průměrná hloubka proniknutí chloridu, m;
doba zkoušky, vteřiny;
inverze chybové funkce;
koncentrace chloridu při které dochází ke zbarvení, cd ≈ 0.07 N pro betony z klasického portlandského
cementu (OPC);
koncentrace chloridu v katolytickém rozotku, c0 ≈ 2 N.

Hodnoty cd a c0 jsou dané. Známe tedy hodnotu erf-1 = 1,28.
Výše uvedený vzorec proto můžeme zjednodušit na:

𝐷𝐷���� =
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�
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(4)

nestacionární migrační koeficient, 10–12 m2.s-1;
absolutní hodnota použitého napětí, V;
průměrná hodnota počáteční a konečné teploty v anolytickém roztoku, °C;
tloušťka vzorku, mm;
průměrná hloubka proniknutí chloridu, mm;
doba zkoušky; v hodinách.
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4 VÝSLEDKY
Zkušební metodou Nordtest NT BUILD 495 byly na uvedených recepturách naměřeny následující hodnoty. Test
probíhal, dle požadavků metody, 24 hodin. U vzorků, které vyhověly, byl, dle výše uvedených vzorců, vypočten
koeficient nestacionární migrace chloridů. (Do tabulky uvádíme, pro přehlednost, od každé receptury pouze dva
vzorky, což postačuje účelu této práce. Reálně bylo měřeno více vzorků od každé receptury.)
Tab. 2 Naměřené hodnoty a výsledky migračního koeficientu pro vybrané vzorky.
Označení
vzorku

Počáteční
proud

Aplikované Nová hodnota Trvání
proudu po
napětí
testu
nastavení

Tloušťka
vzorku

Průměrná
Koeficient
hloubka nestacionární migrace
proniknutí
chloridů
chloridu

I30V
[mA]

U
[V]

I
[mA]

t
[hod.]

L
[mm]

Xd
[m]

Dnssm
[m2.s-1]

DA 4-1

65

25

60

24

50

0,02321

13,093·10–12

DA 4-2

65

25

55

24

50

0,02399

13, 569·10–12

DB 2-1

125

15

50

24

50

0,01386

12,392·10–12

DB 2-2

400

vyřazeno

DB 3-1

400

vyřazeno

DB 3-2

120

15

50

24

50

0,01164

10,122·10–12

U některých vzorků došlo k výraznému nárůstu hodnoty počátečního proudu před druhotným nastavením.
V Tab. 2 je toto patrné u vzorku DB 2-2 a DB 3-1. Hodnota nad 360 mA, zde v obou případech 400 mA, naznačuje,
že proud neprocházel rovnoměrně vzorkem, ale obvod se „vyzkratoval“ a proud se svezl po ocelové kostře
drátkobetonu. V těchto případech nedocházelo ke správnému průchodu proudu vzorkem tak, aby napomáhal
migraci chloridů do vzorku.

Obr. 3 Zkušební vzorek 15 minut po nastříkání dusičnanem stříbrným.
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Obr. 4 Detail vzorku s viditelnými ocelovými vlákny.

5 DISKUZE
Migrace chloridů v rámci metody Nordtest NT BUILD 492 je pohybem nabitých iontů způsobeným vnějším
elektrickým polem. Vzhledem k faktu, že ocelová vlákna drátkobetonu vedou velmi dobře elektrický proud, nezdá
se tato metoda na první pohled vhodná k jejich zkoušení.
Výsledky našeho výzkumu však ukazují, že metodu lze, s jistými limity, pro vláknobetony s ocelovými vlákny
použít. Elektrická vodivost drátkobetonu může způsobit, že se elektrický proud sveze pouze po drátcích,
neprochází tak vzorkem rovnoměrně a nevytváří požadované elektrické pole, které urychluje migraci chloridů do
vzorku.
Nicméně měření ukázala, že vzorky, ve kterých došlo k „vyzkratování obvodu“ po drátkové kostře se podařilo,
ve všech takových případech, detekovat již na počátku měření dle jejich atypicky vysokých hodnot počátečního
proudu I30V. Takovéto vzorky, resp. meření, byly následně z výzkumu vyřazeny.
Pro drátkobetony, kde počáteční napětí I30V spadá do rozpětí vymezeného metodou, lze metodu Nordtest NT
BUILD 492 použít a dostaneme relevantní výsledky. (V rámci tohoto experimentálního výzkumu se hodnoty I30V
u drátkobetonů pohybovaly v rozmezí 60 – 130 mA.)
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6 ZÁVĚR
Práce představila nestacionární metodu migrace chloridů Nordtest NT BUILD 492, která slouží k určování
rychlosti průniku chloridů do betonu, a tím pomáhá určovat životnost tohoto materiálu.
Výzkum se zabýval možností využití této zkušební metody pro vláknobetony s ocelovými vlákny. Jelikož
ocelová vlákna drátkobetonu vedou elektrický proud, je použití této metody pro jejich zkoušení problematické.
Avšak výzkum odhalil, že není nemožné. Za jistých podmínek a limitů, lze metodu Nordtest NT BUILD 492
použít i pro vláknobetony s ocelovými vlákny za dosažení reprezentativních a relevantních výsledků.
Problematika zkoušení drátkobetonů metodami, které operují s elektrickým proudem a polem, je zajímavou
oblastí, která si zaslouží bližší pozornost.
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Abstrakt
Rezonanční kladívková metoda Impact-Echo je schopná poskytnou rezonanční frekvenci zkušebního tělesa, kterou
lze přepočítat na rychlost šíření zvuku. Pokud porovnáme takto spočtenou rychlost s měřenou rychlostí v daném
tělese zjistíme, že spočtená rychlost dosahuje pro zdravý beton 93 % rychlosti měřené. Tento koeficient 0,93 byl
historicky a experimentálně ověřen mnoha autory a zohledňuje pohyb mechanické vlny v heterogenním materiálu.
Pokud si zpětně ověříme tento koeficient ze znalostí rychlosti ultrazvuku a rezonanční frekvence zjistíme, že pro
teplotně degradovaný beton nabývá koeficient nižších hodnot v závislosti na teplotě. Článek se věnuje srovnání
těchto spočtených koeficientů pro kombinaci receptur betonů a teplot.
Klíčová slova
Beton, nedestruktivní metody, vysoká teplota, degradace, vibroakustika
Abstract
Resonance hammer method Impact-Echo can provide the resonance frequency of test specimen, which can be
computed to the speed of sound in specific material. If we compare this computed speed of sound with measured
speed of sound, it can be observed that computed speed 93% of measured speed. This coefficient was in past
decades experimentally verified and describes the propagation of speed of sound in the heterogenous material. If
we compute this coefficient from known resonance frequency and measured speed of sound in thermally degraded
concrete specimens, the coefficient gets lower. This publication compares computed coefficients in combination
of different mixtures of concrete and different temperature of degradation.
Key words
Concrete, non-destructive methods, high temperature, degradation, vibroacoustic

1 ÚVOD
Použití nedestruktivních metod pro posouzení stavu konstrukce nebo materiálu má široké uplatnění napříč
průmyslovými obory. Jejich výhoda je vysoká přesnost měřitelných veličin pomocí široké palety snímačů a čidel
a metodických postupů. Rychlost provedení jednotlivých zkoušek a nedestruktivní charakter zkoušení dovoluje
průběžné testování prvků, které mohou dále plnit svou úlohu v konstrukci. Slitiny a kovy jsou v porovnání se
stavebními materiály vysoce homogenní a šíření mechanického vlnění v jejich struktuře má lineární charakter.
Ostatní stavební materiály mají v porovnání s kovy ve svém objemu místa s rozlišnou objemovou hmotností,
porozitou, obsahem vlhkosti nebo praskliny a dutiny vyplněné vzduchem.
Tyto metody mají široké uplatnění a v posledních dekádách jsou díky výkonnější výpočetní technice často
využívané pro diagnostiku betonových konstrukcí z prostého [1], vyztuženého [2] nebo i předpínaného betonu [3].
Vibroakustické testování jde použít pro lokalizaci vad a defektů, ale lze jej využít i pro posouzení stavu
degradace materiálu. Vlastní frekvence geometrického tělesa je závislá především na tvaru zkoušeného prvku [4]
a poté na materiálových charakteristikách. Podobu šíření mechanické vlny v daném materiálu nejvíce ovlivňuje
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akustická impedance materiálu Z1, míra degradace a obsah uzavřených pórů. Krom těchto veličin zmiňuje literatura
přepočetní vztah mezi vlastní rezonanční frekvencí a rychlosti šíření zvuku v daném materiálu:

kde:

f
Cp
kc
L

𝑓𝑓 =

𝐶𝐶� ∙ 𝑘𝑘�
𝐿𝐿 ∙ 2

(1)

vlastní rezonanční frekvence [Hz],
rychlost podélné vlny v prvku [m∙s-1],
koeficient zohledňující vliv materiálu [-],
délka zkušebního tělesa v podélném směru [m].

Pro účel této publikace zavedeme odvozenou proměnou konstantu kc, která bývá ve většině publikací vyjádřena
právě jako bezrozměrná konstanta, která nabývá pro zdravý a vyzrálý beton hodnot v rozmezí 0,93-0,96
v závislosti na zdroji publikace. Tento vzorec platí pro prizmatická zkušební tělesa (jeden rozměr je výrazně
dominantní před ostatními min. 1:2) a v případě homogenních například kovových tyčí, nabývá tento koeficient
hodnot 1.0 a není tedy potřeba jej započítávat. V případě betonu byl však tento koeficient experimentálně ověřen
a lze jej najít v množství zahraničních publikací [5], [4], [6].
Tato publikace se věnuje porovnání rezonanční metody Impact-Echo [7] a měření rychlosti ultrazvuku [8]
a právě výše uvedenému přepočetnímu vztahu dle (1). Cílem je stanovení koeficientu km zohledňující vliv
materiálu pro jednotlivé teplotní sady 5 zkoušených receptur a následné použití tohoto koeficientu k zpřesnění
přepočtu mezi rezonanční frekvencí a rychlostí podélné vlny v případě znalosti teploty degradace.
Díky tomu, v obrácené situaci, kdy nevíme, na jakou teplotu byl beton degradován, může být použit koeficient
km jako indikátor míry degradace zkoušeného materiálu, kde při znalosti rychlosti zvuku ve zkušebním tělese, jeho
rezonanční frekvence a délky, lze početně koeficient ověřit a tím vyjádřit míru degradace na základě měření
použitými metodami.
Pro tento účel je použita proměnná ΔfL,C, která popisuje procentuální rozdíl mezi spočtenou a změřenou
frekvencí teplotní sady dané receptury za použití vztahu (1), délky zkušebních těles a koeficientu kc klasické
hodnoty 0,93 a experimentálně ověřeného koeficientu km.

2 TEPLOTNĚ DEGRADOVANÝ BETON
Beton je heterogenní cementový kompozit, který se obecně skládá z plniva, pojiva, přísad, příměsí a záměsové
vody. Plnivo můžeme rozlišit na jemné plnivo o frakci 0,063 mm až 4 mm a hrubé kamenivo které se udává od
4 mm do 32 mm. Nejčastěji používaná maximální frakce hrubého kameniva je 32 mm. Každá ze složek betonu
reaguje na zvýšené teploty jiným způsobem a projevují se i tzv. synergický efekt jednotlivých složek. Z pohledu
materiálu můžeme rozlišit reakci betonu na dílčí reakce kameniva, cementového kamene a fyzikálně a chemicky
vázané vody.
Reakci kameniva můžeme rozlišit dle geologického původu a převažující složky. Kameniva s vysokým obsahem
křemičitého podílu jsou výrazně ovlivněny fázovou změnou β-křemen na α-křemen při 573 °C. Křemenné krystaly
během této teploty změní svou krystalickou strukturu doprovázené zvětšením objemu o 0,86–1,00 %. Už při teplotě
300–400 °C začíná vznik prasklin, což vede k zvýšení porozity a vodní absorpce.
Kamenivo bohaté na vápenec je méně odolné vůči nižším teplotám, ale v porovnání s křemičitým kamenivem
je jejich odolnost téměř totožná. Nad 700 °C však projevuje vápenité kamenivo lepší odolnost vůči vysokým
teplotám hlavně díky dodatečnému vypalování vápence CaCO3 → CaO + CO2↑. Po překročení teploty 900 °C
vykazují oba typy kameniva velice podobné chování [9].
Reakce cementového kamene byla zevrubně studována v průběhu uplynulých dekád. Proces degradace
cementového kamene můžeme rozdělit na 3 hlavní mechanismy. Odchod fyzikálně a chemicky vázané vody s tím
spojený rozklad složek jako jsou CSH gely, ettringit Ca6Al2(SO4)3(OH)12·26(H2O) nebo portlandit Ca(OH)2 [10].
Schéma složení hlavního představitele struktury cementového kamene v zatvrdlém stavu je CSH gel, jehož proces
dehydratace je znázorněn na Obr. 1.
Tyto složky jsou bohaté na chemicky vázanou vodu, která se postupně při zvýšené teplotě přeměňuje na páru.
Počátek první degradace cementového kamene tedy nastává již od 100 °C kdy se začíná rozkládat ettringit, který
je většinou v malém množství přítomen v cementovém kameni.
Zároveň od 100 °C začíná rozklad CSH gelů. Chemicky vázaná voda dále odchází z jednotlivých složek, kdy
přibližně okolo 420–500 °C dochází k rozkladu portlanditu. Tyto degradační procesy způsobují popraskání
a smrštění cementového kamene [10]. Tento proces opět přispívá ke vzniku prasklin a vytvoření dalších
vzduchových překážek mechanickému signálu.
1

Akustická impedance oceli je 45∙106 Pa∙s∙m-1, betonu10∙106 Pa∙s∙m-1 a vzduchu 4,4∙103 Pa∙s∙m-1
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Obr. 1 Diagram kinetiky dehydratace CSH gelu [11].

3 METODIKA
Předmětem této publikace je porovnání nedestruktivně získaných parametrů z pohledu koeficientu km a ověření,
zda zůstává tento koeficient konstantní pro teplotně namáhaný beton. V rámci tohoto experimentu byly porovnány
výsledky z testování zkušebních těles 5 různých receptur. Každá receptura se poté skládala z 63 zkušebních těles
trámců o rozměrech 100 × 100 × 400 mm. Každá receptura byla tedy rozdělena do 6 teplotních skupin po
9 trámcích a 1 referenční skupiny taktéž po 9 trámcích. Při výpalu bylo zvýšené teplotě vystaveno všech
9 zkušebních těles teplotní sady dané receptury.
Zkušební tělesa byla pálena na teploty 200 až 1200 °C po 200stupňových krocích. Teplotní nárůst byl nastaven
na 300 °C∙hod-1 a teplota byla udržována po dobu 1 hodiny. Poté byla ponechána k samovolnému vychladnutí
v peci. Zkušební tělesa byla před výpalem předsušena na 110 °C, čímž byla odstraněna fyzikálně vázaná voda
v kapilárách a pórech betonu. Tímto krokem se předchází explozivnímu odprýskávání, ke kterému by jinak mohlo
dojít uvnitř uzavřené pórové struktury betonu. Voda v kapalné fázi přechází při překročení teploty 100 °C do
plynného stavu a její tlak v uzavřených pórech roste až do situace, kdy překročí tahovou pevnost cementové
matrice a kameniva a dojde k částečnému nebo explosivnímu odprýsknutí povrchových vrstev [12].
Tab. 1 Návrh testovaných receptur.
Složka

Množství na 1 m3 pro jednotlivé receptury [kg]
A

B

C

D

E

Cement CEM I 42.5 R
Cement CEM II/A-S 42,5 N
Cement CEM I 52,5 R
Křemičitý Písek Žabčice 0/4 mm
Hrubé kamenivo Olbramovice 4/8 mm

345
848
-

345
934
-

345
813
1010

345
934
-

345
934
-

Hrubé kamenivo Olbramovice 8/16 mm

980

521

-

521

521

Hrubé kamenivo Olbramovice 11/22 mm

-

355

-

355

355

Superplastifikátor Sica Viscocrete 2030

2,8

2,5

3,1

3,1

3,1

Záměsová voda

160

173

176

155

183

Testované receptury se skládaly převážně z těženého křemičitého jemného plniva frakce 0/4 mm z lomu
Žabčice a hrubého drceného kameniva frakce 4/8, 8/16 a 11/22 mm z lomu Olbramovice. První tři receptury byly
navrženy s ohledem na proměnlivou kompozici hrubého kameniva, poslední dvě receptury byly vyrobeny
s odlišným cementem založené na kompozici hrubého kameniva receptury B. V tabulce 1 jsou uvedené konkrétní
kombinace.
Pro výpal zkušebních těles byla využita keramická pec Rhode KE. Zkušební tělesa byla po odbednění
ponechána ve vodním prostředí po dobu 28 dnů. Poté byly ponechány 1 týden na vzduchu. Po výpalu byly
vychladlá zkušební tělesa umístěna do laboratorních podmínek se vzdušnou vlhkostí v rozmezí 50–60 % a teplotou
19–21 °C. Poté byla zkušební tělesa testována nedestruktivními metodami.
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Použité metody testování
Pro měření rychlosti průchodu ultrazvukového signálu (dále UZ) zkoušenými tělesy byl použit přístroj „Pulse
analyser 58-E4900“. Při tomto měření se postupovalo dle ČSN 73 1371 [8]. Zkušební těleso bylo umístěno na
gumových podložkách a měření probíhalo ve třech rovinách kolmo na směr hutnění. Ze získaných tří časů byly
zvoleny nejkratší čas, ze kterého byla následně spočtená rychlost průchodu ultrazvuku vL.
Při měření metodou Impact-Echo (dále IE) byl použit digitální osciloskop „Handyscope HS3“ s nastavenou
záznamovou frekvencí na 200 kHz a piezoelektrický snímač MIDI 446s12. Mechanický impuls byl vnášen do
zkušebního tělesa pomocí sférického kladívka vážící 70,5 g. Zkušební těleso bylo poté testováno dle ČSN 73 1372
[7]. Byla zjištěna rezonanční frekvence v podélném směru zkoušení, kdy kladívko udeřilo doprostřed čela
zkušebního trámce a piezoelektrický snímač byl umístěn na protější straně. Zaznamenaný signál má podobu změny
napětí U v čase t. Pomocí Fourierovy rychlé transformace, je ze signálu spočteno frekvenčním spektrum daného
zkušebního tělesa. Z tohoto spektra jsou následně vybrány první vlastní rezonanční frekvence fL v podélném směru
zkoušení.

4 VÝSLEDKY
Rezonanční frekvence fL referenčních zkušebních těles všech receptur dosahovaly hodnoty 4,9-5,5 kHz a pro
všechny testované receptury platil sestupný trend frekvence v závislosti na teplotě, na kterou byla zkušební tělesa
exponována, jak je uvedeno na Obr. 2. Lineární grafy jsou doplněny o svislé chybové úsečky.

Obr. 2 Rezonanční frekvence fL pro jednotlivé
receptury.

Obr. 3 Rychlost ultrazvuku v podélném směru vL pro
jednotlivé receptury.

Receptura B projevila nejvyšší odolnost v průběhu vystavení vysokým teplotám a v porovnání s ostatními
zkoušenými recepturami projevila nejnižší pokles rezonanční frekvence do 600 °C. Nejnižší frekvence dosahovaly
všechny receptury při teplotě degradace na 1000 °C a to v rozmezí 0,5-1,1 kHz. Při teplotě 1200 °C došlo k nárůstu
rezonanční frekvence. Toto chování materiálu bylo potvrzeno již v předešlých publikacích [13], [14]. Bylo
prokázáno že u cementových kompozitů s křemičitým plnivem dochází při vysokých teplotách k substituci
hydraulických vazeb vazbami keramickými za vzniku wollastonitu CaO∙SiO2 přibližně při 1100 °C.
V rozpadajícím se betonovém kompozitu tak vznikne tavenina, která po ztuhnutí slouží jako nová pojivá složka.
Tím je způsoben nárůst pevnosti teplotních sad, které byly vypáleny 1200 °C oproti sadám 1000 a 800 °C. V tomto
je zajímavý výsledek receptury C, která při 1200 °C v porovnávaných hodnotách výrazně převyšuje ostatní
receptury. V této receptuře bylo použito hrubé kamenivo nejnižší frakce 4/8 mm. Zpětný nárůst rezonanční
frekvence a rychlosti byl u této receptury nejvýraznější, jak jde vidět na Obr. 2 a Obr. 3. Tato receptura měla vyšší
měřené hodnoty než teplotní sady všech receptur pálených při 800 nebo 1000 °C. Výše zmíněná substituce
hydraulických vazeb vazbami keramickými tedy proběhly v největší míře právě u receptury C.
Na základě změřených rezonančních frekvencí a rychlosti ultrazvuku proběhl následně zpětný výpočet
koeficientu km dle měřených veličin. Byla spočtena rezonanční frekvence z rychlosti ultrazvuku dle (1) a vyjádřen
rozdíl ΔfL,C v procentech mezi rezonanční frekvencí spočtenou pomocí klasického kc = 0,93 a odvozeného
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koeficientu km. Výsledné rozdíly při použití klasického koeficientu 0,93 jsou znázorněny na Obr. 4 a rozdíly při
použití odvozeného koeficientu jsou znázorněny na Obr. 5. Hodnoty odvozených koeficientů pro jednotlivé
teplotní sady jsou uvedené v Tab. 2 společně s odchylkami určených koeficientů.

Obr. 4 Rozdíl mezi změřenou a spočtenou rezonanční
frekvencí ΔfL,C za použití běžného koeficientu
km = 0,93.

Obr. 5 Rozdíl mezi změřenou a spočtenou rezonanční
frekvencí ΔfL,C za použití odvozených koeficientů km
pro jednotlivé teplotní sady testovaných receptur.

Tab. 2 Odvozené koeficienty km
Teplota T [°C]
km [-]
δkm [-]

20
0,934
±0,003

200
0,923
±0,007

400
0,888
±0,008

600
0,865
±0,010

800
0,781
±0,020

1000
0,790
±0,030

1200
0,717
±0,020

5 DISKUZE
Z materiálového pohledu se jedná o mírně odlišné zkoušené sady, co se týče kompozice hrubého kameniva
a použitého cementu. Hlavní nosnou kostrou betonu je skladba jemného a hrubého kameniva, kde právě optimální
zastoupení jednotlivých frakcí, vhodně zvolené pojivo, vodní součinitel a plastifikační přísady vytváří beton
o požadovaných vlastnostech. Je tedy pravděpodobné, že v případě rozdílného geologického původu použitého
kameniva, bude koeficient km nabývat pravděpodobně mírně odlišných hodnot.
Prezentované výsledky dokazují, že vztah mezi rezonanční frekvencí a rychlostí šíření zvuku v daném
materiálu je rozdílný v závislosti na teplotě, jakou byl beton degradován. Rozdíl mezi spočtenou a změřenou
rezonanční frekvencí dosahuje při použití klasického koeficientu až 43 % v receptuře B teplotní sady pálené při
1000 °C, jak jde vidět na Obr. 4. Při použití odvozených koeficientů klesne rozdíl mezi spočtenou a měřenou
recepturou u všech teplotních sad, kde nejvyššího rozdílu 19 % dosahuje receptura C pálená na teplotu 1000 °C,
jak jde vidět na Obr. 5. V této receptuře jde vidět, že rozdíl pro teplotní sady do 1000 °C mírně vzrostl oproti
situaci s využitím klasického koeficientu kc. Tento jev lze přisoudit způsobu odvození koeficientu km, který byl
odvozen za účelem zpřesnění vztahu mezi frekvencí f a rychlostí Cp dle vztahu (1). Receptura C byla díky návrhu
kompozice hrubého kameniva nejvíce extrémní a v měřených veličinách dosahovala největších mezních odchylek
v porovnání s ostatními recepturami.

6 ZÁVĚR
Prezentované výsledky rozšiřují možnost posuzování teplotně degradovaného betonu. Výsledky zavedeného
koeficientu km dokazují, že klasický výpočet rezonanční frekvence s koeficientem kc = 0,93 z rychlostí šíření zvuku
v daném materiálu lze použít s relativně vysokou přesností pouze pro zdravý beton. Teplotně degradovaný beton
vykazuje materiálové změny, které je potřeba zohlednit v přepočtením vztahu. Pro účel této publikace, byl
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experimentálně ověřen koeficient km a bylo dosaženo vyšší přesnosti při zpětném výpočtu frekvence z rychlosti
šíření zvuku a délky zkušebního tělesa. Navržený koeficient nabízí možnost posuzovat míru degradace betonu
zpětným vyjádřením koeficientu km. Je účelem dalšího výzkumu ověřit tuto možnost na více variabilním betonu,
co se geologického původu kameniva týče, ošetřování a použitých příměsí a přísad.
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Abstrakt
Příspěvek se zabývá popisem technologie plovoucích ostrovů pro zlepšení kvality vody v nádržích. Budou zde
uvedeny sledované parametry a zveřejněny výsledky měření z analýzy vzorků vody. Na výzkumném pozemku se
nachází tři nádrže s odlišnými podmínkami – zejména se jedná o různé krytí vodní hladiny. První nádrž je osazena
plovoucím ostrovem s mokřadní vegetací, druhá nádrž je osazena plovoucím nosičem bez přítomné vegetace a třetí
nádrž neobsahuje žádný prvek (volná hladina). Vyhodnocení výsledků je provedeno tabulkově a výstupem je
grafické vyhodnocení, z něhož vyplývá vliv přítomnosti plovoucích rostlin na zlepšení kvality vody ve
vodních nádržích.
Klíčová slova
Plovoucí ostrov, CHSK, N-NH4, Pc, vodní nádrž
Abstract
The subscription deals with the description of floating island technology to improve water quality in reservoir. It
will be describe the monitored parameters and the results of the measurements from the subsequent analysis of the
water samples will be presented. There are three tanks with different conditions on the research plot. The first
reservoir is covered with a floating island with vegetation, the second reservoir with a floating carrier without
vegetation and the third tank with free surface. The evaluation of the results is done in a table and the output is
a graphical evaluation, which shows the influence of the floating plants on improving the water quality in the water
reservoirs.
Key words
Floating islands, COD, amoniacal nitrogen, total phosphorus, water reservoir

1 ÚVOD
V tomto příspěvku je pojednáváno o technologii umělých plovoucích ostrovů pro zlepšení kvality vody v nádrži
a zejména o dosažených výsledcích kvality vody po aplikaci na testovací nádrže na výzkumném pozemku Ústavu
vodního hospodářství krajiny při Fakultě stavební v Brně. V úvodu práce uvádím vybrané zahraniční autory, kteří
se zabývají problematikou plovoucích ostrovů v různých podmínkách, a poté zde uvádím dosažené výsledky
z výzkumu.
Plovoucí ostrovy jsou určeny na malé vodní nádrže nebo rybníky nebo jako další stupeň dočištění na
kořenových čistírnách odpadních vod. Z toho důvodu je potřeba rozšířit tuto technologii zejména mezi malé obce
a majitele soukromých rybníků.
Na začátku výzkumu bylo cílem práce ověřit domněnku, že plovoucí ostrovy pomáhají rychleji a účinněji
vyčistit mírně znečištěnou odpadní vodu nebo dešťovou vodu. Když se tahle hypotéza potvrdila, bylo důležité
pozorovat chování plovoucích ostrovů v jednotlivých ročních obdobích a jakou měrou se tato v našem prostředí
neznámá technologie podílí na odstraňování živin a zlepšení kvality vody v nádržích. V současné době je
nejdůležitější nasbírat co největší množství dat pro následné navrhování technologie pro konkrétní lokality.

329

JUNIORSTAV 2019

4. Water Management and Water Structures

2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Problematika plovoucích ostrovů v České republice není příliš rozšířena. Ze zahraničních autorů se jedná převážně
o autory z Číny, Spojených států amerických a výjimečně také z Evropy (Francie a Řecko), kde jsou tyto
technologie běžně dostupné a aplikované. Na území České republiky byla tato technologie použita a aplikována
na soukromý rybník v rámci výzkumného úkolu NAZV, ozn. QJ16-0040 s názvem „Optimalizace ochrany vody
a půdy v povodí vodních zdrojů s ohledem na udržitelné systémy zemědělského hospodaření“. Samotná testovaná
vodní nádrž se nachází v k.ú. Polička.
Ni-Bin Chang a kolektiv se zajímali ve své studii o odstraňování živin z dešťové vody pomocí plovoucích
ostrovů. Jednalo se o plovoucí podložky BioHaven s rostlinami, které byly umístěny ve válcovitých nádržích
o průměru 5 m a výšce 1,2 m. Ostrovy pokrývaly 5 a 10 % z celkového povrchu hladiny. Ze studie vyplynulo, že
vyšší pokrytí hladiny ostrovy nijak nezvyšuje efektivitu systému, ale pouze dochází ke zvýšené produkci biomasy.
Bylo však potvrzeno, že v blízkosti kořenové zóny se hromadí prospěšné mikroby. Tato studie však nedoporučuje
používání směsné vegetace v blízkosti výpusti rybníka [1].
Yuan-Hsiou Chang, Chen-Ruei Ku a Naichia Yeh se ve své studii zabývali plovoucími ostrovy se solárním
panelem (SAFI), který poháněl provzdušňovací zařízení. Provzdušňování zajišťuje stabilní prostředí a účinněji
homogenizuje vodní vrstvy. Výsledky monitorování ukazují, že SAFI může sjednotit teplotu vody, zvyšuje
rozpustnost kyslíku pro zajištění aerobního prostředí, zlepšuje oxidaci v počáteční fázi, což je užitečné při rozkladu
znečišťujících látek, zabraňuje velkým rozdílům v hodnotách pH vodních vrstev, aby se udrželo dobré nitrifikační
a mikrobiální prostředí [2].
Problém s těžkými kovy ve vodní nádrži poblíž dálnice řešila pětice Francouzů v čele s S. Ladislasem. Studie
probíhala na retenční nádrži nacházející se na severovýchodě Nantes ve Francii, která je plněna dešťovými vodami
z úseku dálnice (27 000 aut/den, povodí 375 m2). Tři plovoucí mokřady byly zakotveny v plovoucím jezírku,
přičemž každý z nich měl plochu 1,5 m2 (125×120 cm) a obsahoval 16 rostlin (8 sítin a 8 ostřic). Po čtyřech
měsících byly vzorky rostlin odstraněny a podrobeny analýze pro stanovení kadmia, niklu a zinku. Výsledky
ukázaly, že tento typ plovoucího systému je funkční za reálných podmínek a je schopen hromadit kovové
znečišťující látky jak v listových, tak i kořenových částech [3].
Yan Geng a kolektiv se zabýval vlivem rozmanitosti rostlin na odstraňování fosforu, protože odstranění fosforu
je jedním z hlavních cílů budovaných mokřadů, které zpracovávají odpadní vody. V této studii zkoušel, zda a jak
je odebírání fosforu závislé na druhové rozmanitosti nebo na specifickém složení druhů. Do vegetace ostrova byly
usazeny pouze obyčejné druhy rostlin. Bylo celkem vytvořeno 15 typů druhových ostrovů. Výsledky odhalily
celkový pozitivní vliv druhové bohatosti na snížení koncentrace fosforu, avšak účinek bohatství byl obvykle slabší
než dominantní vliv druhového složení. Zjistili jsme, že Oenanthe hookeri je účinný druh při odstraňování fosforu
z odpadní vody. Kombinace Rumex japonicas a Oenanthe hookeri by mohla dosáhnout jak vysoké úrovně
odstraňování fosforu, tak vysoké produktivity díky vztahu mezi druhy [4].
Natalia Pavlineri spolu se svými kolegy ve své studii zahrnuje nejmodernější způsob stavby plovoucích
mokřadů (CFW). Byl zde učiněn pokus shromáždit a sepsat veškerou aktuální literaturu a poskytnout náhled na
většinu témat o CFW. Projednává se několik otázek, jako jsou aplikace, stavební materiály, druhy vegetace,
mechanismy odstraňování znečišťujících látek a strategie řízení [5].

3 METODIKA
Měření a odebírání vzorků probíhá na výzkumném pozemku při VUT FAST v Brně. Výzkum je rozdělen do čtyř
etap: jaro-léto-zima-léto. Během celého období byla v hodinových intervalech sledována teplota vody a vzduchu,
vzdušná vlhkost a poloha vodní hladiny s přesností 0,1 mm – tzn., že bylo možné vyhodnotit evapotranspiraci
u jednotlivých nádrží. První etapa měření byla prováděna na jaře roku 2017 od 3. dubna do 15. května. Druhá
etapa probíhala v létě od 26. června do 4. září roku 2017, třetí, zimní etapa začala 16. listopadu a skončila
18. prosince téhož roku a čtvrtá etapa byla zahájena 18. června 2018 a trvá až doposud (poslední měření před
publikací článku proběhlo 15. října 2018). Vzorky z jednotlivých nádrží byly odebírány do označených odběrných
nádob cca 10 cm pod hladinou (odběr byl proveden manuálně a hloubka místa odběru vzorku byla pouze
odhadována). Nádoby byly označeny čísly 1-3, kde číslo 1 znázorňovalo nádrž L01 s plovoucím ostrovem, nádoba
s číslem 2 obsahovala vodu z nádrže L02 s plovákem bez rostlinné vegetace a v nádobě s číslem 3 byla voda
z nádrže L03 s volnou hladinou. Bezprostředně po odběru vzorků byly odběrné nádoby se zkoumanou vodou
přeneseny do laboratoře, kde byly podrobeny detailní chemické analýze. Tato důkladná analýza probíhala
v laboratoři na VUT FAST v Brně na Ústavu vodního hospodářství krajiny.
V rámci analýzy kvality vody byly zpracovány a sledovány parametry: CHSKCr, Pc, N-NO3-, N-NH4, zákal,
pH, ORP a rozpuštěný kyslík. Znečištění CHSK bylo stanoveno pomocí kyvetového testu Hach LCI500, který
zaznamenává hodnoty v rozmezí 0-150 mg/l. Koncentrace celkového fosforu byla stanovena pomocí kyvetového
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testu LCK349, který zaznamenává hodnoty v rozmezí 0,05-1,50 mg/l. Koncentrace dusičnanového dusíku byla
stanovena pomocí kyvetového testu LCK339, který zaznamenává hodnoty v rozmezí 0,23-13,50 mg/l.
Koncentrace amoniakálního dusíku byla stanovena pomocí kyvetového testu LCK304, který zaznamenává
hodnoty v rozmezí 0,015-2,0 mg/l. Zákal byl měřen turbidimetrem Hach 2100Q. Hodnoty pH, ORP
a rozpuštěného kyslíku byly stanoveny přímo z nádrží nebo z odběrných nádobek pomocí sond. Pro měření byl
použit multimetr Hach HQ40D. Od čtvrté etapy je nově podrobně pozorován vývoj celkového dusíku pomocí
kyvetového testu Hach LCK 238, který zaznamenává hodnoty v rozmezí 5-40 mg/l.

4 VÝSLEDKY A DISKUZE
Při srovnání chemické spotřeby kyslíku v jednotlivých etapách zjistíme, že nejlepších výsledků bylo dosaženo
v první, jarní etapě roku 2017. Na začátku této etapy sice nebyly počáteční hodnoty koncentrace ve všech nádržích
stejné, ale řekněme, že byly srovnatelné. V první nádrži došlo téměř k úplnému odstranění, když došlo k poklesu
koncentrace CHSKCr o 99,1 %. Také v nádrži s plovákem bez vegetace a v nádrži s volnou hladinou došlo
k významnému snížení koncentrace CHSKCr (v nádrži L02 o 92,4 %, v nádrži L03 o 85,4 %). Ve druhé etapě byla
počáteční hodnota ve všech nádržích stejná (69,0 mg/l), ale nedošlo k tak významnému odstranění znečištění jako
v etapě první. Bylo odstraněno přibližně 40-65 % počátečního znečištění, přičemž nejlepších hodnot dosáhla nádrž
s plovoucím ostrovem. Ve třetí, zimní etapě došlo ve všech nádržích k takřka stejnému odstranění počátečního
znečištění reprezentovaného ukazatelem CHSKCr. V letní etapě roku 2018 (čtvrté celkově) došlo v první polovině
k významnému poklesu hodnot ze 75,7 mg/l na 11,3 mgl/l CHSKCr (pokles o 85,1 %). Ve druhé polovině této
etapy došlo k opětovnému navýšení hodnot CHSKCr na hodnotu 51,2 mg/l vlivem výrazného úhrnu srážek, ale
postupně se opět začala koncentrace CHSKCr snižovat.
Průběh hodnot koncentrace CHSK v nádrži s plovoucím ostrovem
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Obr. 1 Graf hodnot koncentrace CHSKCr v nádrži s plovoucím
ostrovem.
Při srovnání etap u odstraňování koncentrace celkového fosforu bylo dosaženo nejlepších hodnot u druhé, letní
etapy. Počáteční hodnota činila 1,41 mg/l celkového fosforu, což byla nejvyšší počáteční hodnota ze všech čtyř
etap, ale i přesto došlo k odstranění 96,6 % celkového fosforu. Koncové hodnoty se pohybovaly od 0,048 do
0,090 mg/l a ta nejnižší byla dosažena pomocí plovoucího ostrova s vegetací. Nejenže byla nádrž s plovoucím
ostrovem s vegetací nejúčinnější, ale ke koncové hodnotě se přiblížila už během prvního týdne, takže byla také při
odstraňování celkového fosforu nejrychlejší. Druhou letní, třetí zimní a čtvrtou letní etapu z roku 2018, můžeme
považovat takřka za totožné. První jarní etapa se od ostatních mírně liší z důvodu mírného nárůstu koncentrace
celkového fosforu po úvodním týdnu, kdy došlo k prudkému poklesu. Do konce etapy, ale hodnoty klesly na
hodnoty srovnatelné s ostatními etapami. Počáteční hodnoty byly u všech trochu rozdílné, ale jako neúčinnější
byly nádrže s plovoucím ostrovem, kdy došlo k takřka dokonalému odstranění Pc.
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Průběh hodnot koncentrace Pc v nádrži s plovoucím ostrovem
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Obr. 2 Graf hodnot koncentrace Pc v nádrži s plovoucím ostrovem.
Odstraňování dusičnanového dusíku bylo nejméně efektivní u všech etap, ale k nejvýraznějšímu snížení
koncentrace N-NO3 došlo ve druhé letní etapě. V této etapě byla počáteční hodnota koncentrace 0,73 mg/l N-NO3.
Největší úbytek (60,5 %) znečištění byl zaznamenán v nádrži s plovákem bez rostlinné vegetace, k úbytku 58,2 %
došlo v nádrži s volnou hladinou a asi jen k 43,8% odstranění dusičnanového dusíku došlo v nádrži s plovoucím
ostrovem. V první a třetí etapě nebylo zjištěno významnějšího odstranění znečištění a je nutno dodat, že zde došlo
k rozdílným výsledkům. V první etapě byla nejúčinnější nádrž s volnou hladinou a ve třetí etapě byla nejúčinnější
nádrž s plovákem bez rostlin, kdy bylo dosaženo nejnižší hodnoty 0,23 mg/l během celého pozorování. Ve čtvrté
etapě z léta roku 2018 docházelo spíše ke zvyšování koncentrace dusičnanového dusíku po úvodním mírném
snížení. To bylo způsobeno především velkým úhrnem srážek v tomto období způsobené přívalovými dešti. Ke
konci etapy již docházelo opět ke snižování koncentrace, která se pohybovala po delším pozorování než 42 dní
okolo hodnoty 0,5 mg/l dusičnanového dusíku.
Průběh hodnot koncentrace N-NO3 v nádrži s plovoucím ostrovem
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Obr. 3 Graf hodnot koncentrace N-NO3 v nádrži s plovoucím
ostrovem.
Úplně jiného výsledku bylo dosaženo při odstraňování amoniakálního dusíku, který byl ve všech etapách
dokonale odstraněn. V nádrži s plovoucím ostrovem došlo ve všech etapách k eliminaci počátečního znečištění už
během prvního týdne a od té doby se koncentrace N-NH4 nezvyšovala. V první etapě došlo během prvního týdne
ke snížení o 83,7 % a ke konci etapy byl amoniakální dusík eliminován (99,6 %). Nejvyšší počáteční koncentrace
amoniakálního dusíku byla zjištěna při zahájení druhé etapy, ale již při druhém odběru vzorků byla zjištěna
hodnota 0,01 mg/l, a to znamenalo odstranění 99,9 % N-NH4 již po prvním týdnu. Ve třetí etapě klesla koncentrace
během prvního týdne o 96,6 %. Ke konci etapy ještě koncentrace amoniakálního dusíku klesla a odstranění činilo
celkem 98,1 %. Ve čtvrté etapě byla naměřena počáteční koncentrace 5,98 mg/l, po prvním týdnu došlo k poklesu
o 99,1 % na hodnotu 0,052 mg/l a do konce etapy na konečných 0,029 mg/l amoniakálního dusíku, což je ve
skutečnosti účinnost 99,5 %. Nádrž s plovoucím ostrovem s rostlinnou vegetací můžeme považovat za nejúčinnější
a nejrychlejší při odstraňování koncentrace N-NH4.
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Průběh koncentrace hodnot N-NH4 v nádrži s plovoucím ostrovem
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Obr. 4 Graf hodnot koncentrace N-NH4 v nádrži s plovoucím
ostrovem.
Na začátku čtvrté etapy jsme začali pozorovat vývoj hodnot koncentrace celkového dusíku. Toto pozorování
probíhalo také ve všech třech nádržích. První nádrž je osazena plovoucím ostrovem s mokřadní vegetací, druhá
nádrž je osazena plovoucím nosičem bez přítomné vegetace a třetí nádrž neobsahuje žádný prvek (volná hladina).
Naměřená počáteční hodnota koncentrace celkového dusíku činila 13,30 mg/l. Hodnoty koncentrace v první
čtvrtině etapy klesaly ve všech třech nádržích. Nejnižší koncentrace celkového dusíku byla zaznamenána v nádrži
osazené plovoucím ostrovem s rostlinnou vegetací. Na začátku druhé a čtvrté čtvrtiny čtvrté etapy dochází
k navýšení koncentrace vlivem velkého úhrnu srážek. Ve většině případů však můžeme v grafu pozorovat nejnižší
naměřené hodnoty právě v nádrži s plovoucím ostrovem s rostlinnou vegetací.

Průběh hodnot celkového dusíku ve 4. etapě
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Obr. 5 Graf hodnot koncentrace celkového dusíku ve čtvrté etapě ve
všech třech pozorovaných nádržích.
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty zákalu, pH, oxidačně-redukčního potenciálu a rozpuštěného
kyslíku v nádrži s plovoucím ostrovem s rostlinnou vegetací na začátku každé etapy a po 35 dnech měření. Dle
očekávání docházelo ke snižování hodnot zákalu v průběhu etapy vlivem sedimentace. I přes mírný pokles hodnot
pH, lze konstatovat, že rostliny svou přítomností pomáhaly udržovat hodnoty po většinou času etap v mírně
zásaditější oblasti. Také k vyčerpání rozpuštěného kyslíku nebo naopak přesycení vodního prostředí rozpuštěným
kyslíkem nedocházelo v nádrži s plovoucím ostrovem s rostlinnou vegetací vlivem mohutného kořenového
systému ukrývajícího se pod hladinou.
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Tab. 1 Tabulka hodnot zákalu, pH, oxidačně redukčního potenciálu a rozpuštěného kyslíku v nádrži s plovoucím
ostrovem s rostlinnou vegetací na začátku a na konci jednotlivých etap.
Začátek - 0 dní

Konec - 35 dní

Etapa

Zákal

pH

ORP

O2

Zákal

pH

ORP

O2

1
2
3
4

5,23
4,14
3,90
34,70

8,77
7,48
7,90
8,21

274,5
167,5
118,0
191,7

9,02
6,28
10,02
7,67

2,52
1,57
1,65
1,47

7,99
6,98
7,25
7,79

237,9
58,9
12,5
238,5

7,99
5,05
7,55
5,80

5 ZÁVĚR
Technologie plovoucích ostrovů je hojně využívána v zahraničí a můžeme s jistotou konstatovat, že tuto
technologii lze uplatnit také v našich geografických podmínkách. Z prováděné podrobné analýzy odebíraných
vzorků lze vyvodit, že plovoucí ostrov s rostlinnou vegetací s mohutným kořenovým systémem pomohl nejrychleji
a nejúčinněji odstranit živiny s vodního prostředí a zlepšit tak kvalitu vody v nádrži.
Nádrž s plovoucím ostrovem vykazovala nejlepší odstranění koncentrace CHSKCr, celkového fosforu
a amoniakálního dusíku ve všech etapách. Pouze u odstranění znečištění dusičnanovým dusíkem vykazovala stejné
nebo horší koncentrace jako nádrž s plovákem bez rostlinné vegetace a nádrž s volnou hladinou. Co se týče hodnot
zákalu, tak plovoucí ostrov přispěl vždy k nejméně zakalené vodě v porovnání se zbylými nádržemi. Hodnoty pH
se pohybovaly na úrovni neutrálního, ale spíše mírně zásaditého spektra.
V současné době probíhá další měření a shromažďování získaných dat pro možnost vytvoření, co
nejpřesnějšího návrhu pro konkrétní lokalitu. Věřím, že v blízké době se tato technologie rozšíří na hladiny malých
vodních nádrží a získá si oblibu u majitelů rybníků, protože eliminace znečištění pomocí plovoucích ostrovů není
výhodou jen z hlediska ekologického, ale také krajinotvorného a estetického.

Poděkování
Práce vznikla v rámci výzkumného projektu NAZV QJ1620040 „Optimalizace ochrany vody a půdy v povodí
vodních zdrojů s ohledem na udržitelné systémy zemědělského hospodaření“.
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Abstrakt
Hlavním cílem článku je ukázat uživatelské rozhraní vyvíjeného programu TRANSFORM WAVE. Program
umožňuje opakovaně provádět výpočty transformací povodňových vln retenčním prostorem nádrže v podmínkách
nejistot stanovení povodňových vln. V článku bude představeno a popsáno, jak správně ovládat uživatelské
rozhraní k získání správných výsledků transformací a výšek hladin vody v nádrži v podmínkách nejistot. Praktická
aplikace bude interpretována na fiktivní nádrži. Pomocí konkrétních výstupů bude prezentována funkčnost
matematizované Klemešovy metody, kterou program TRANSFORM WAVE využívá pro transformaci povodňové
vlny.
Klíčová slova
Povodňová vlna, transformace, nejistoty, program TRANSFORM WAVE
Abstract
The main target of the article is to show the user interface TRANSFORM WAVE software that allows repeatedly
calculating flood wave transformations by flood storage capacity in conditions of flood waves uncertainty. It will
be presented and described in the article how to control the user interface to obtain correct results of
transformations and water heights in the reservoir in conditions of uncertainty. The case study will be interpreted
on a fictitious reservoir. Using specific outputs, the functionality of the mathematical Klemeš method that
TRANSFORM WAVE uses for flood wave transformation will be presented.
Key words
Flood Wave, Transformation, Uncertainties, TRANSFORM WAVE Software

1 ÚVOD
Poslední roky se na našem území z důvodu častějších výskytů sušších a teplejších období začínáme zaměřovat
na vznikající problémy se suchem. Nelze ale zapomínat ani na povodně. Stačí si vzpomenout na nedávné
velkoplošné regionální povodně z let 1997, 2002, 2009, 2010 a 2013 nebo na stále frekventovanější výskyty
přívalových povodní. Navíc, čím delší je období bez výskytu velkých povodní, tím se postupně zvyšuje
pravděpodobnost, že tato událost nastane.
V dnešní době při vodohospodářských výpočtech příliš nenarážíme na nejistoty změn klimatu nebo nejistoty
měření. Tyto nejistoty však můžou výsledky ovlivňovat, protože při řešení deterministickou metodou nastávají
značné ztráty přesnosti na úkor jednoduchosti řešení. Proto je žádané a aktuální řešit transformace povodňových
vln v podmínkách nejistot, které mohou způsobovat problémy. Např. na stávajících nádrží nemusí vyhovovat
retenční prostory nádrží nebo mohou být rozdílné výsledky retenčního prostoru při návrhu suché nádrže. Kromě
toho charakteristiky povodňových režimů jsou zatíženy výraznou chybou. Podle třídy spolehlivosti
hydrologických údajů se pohybují pravděpodobné chyby pro Q1 až Q10 v rozmezí ± 15 % až ± 50 % a pro Q20 až
Q100 dokonce ± 25 % až ± 60 % [1]. V těchto chybách je mimo jiné zahrnuta nepřesnost při měření velkých
průtoků. Nižší hranice je udávána pro hodnoty dlouhodobě pozorovaných přímo v daném profilu nebo v jiném
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velmi blízkém profilu na témže toku. Naopak vyšší hranice chyb jsou pro údaje odvozené z pozorovaných hodnot
do profilu mimo pozorovaný tok nebo ze srážek mimo jeho povodí.
Cílem příspěvku je představit uživatelské rozhraní a výsledky z vyvíjeného programu TRANSFORM_WAVE.
Tento program opakovaně transformuje povodňové vlny v podmínkách nejistot povodňových vln. V článku je
představeno a popsáno, jak správně ovládat uživatelské rozhraní k získání správných výsledků transformací
a výšek hladin vody v nádrži. Software využívá modifikovanou grafickou Klemešovu metodu a zavádí vstupní
nejistoty metodou Monte Carlo na povodňových vlnách. Z opakovaných transformací povodňových vln
a kulminačních výšek vody v nádrži lze stanovit retenční prostor nádrže. Výpočet je proveden na fiktivním profilu
plánované nádrže, jejímž účelem by byla i protipovodňová ochrana.

2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Nejistoty byly nejprve popsány v práci [2]. Nejistotu lze klasifikovat do dvou kategorií z anglického aleatoric
uncertainty, v ČR uvažovanou jako nejistota a epistemic uncertinty jako neurčitost [3]. Nejistoty měření pak patří
do skupiny nejistot tzv. aleatoric uncertainty. Do běžné praxe kalibračních laboratoří se nejistoty měření dostaly
až v roce 1990 dokumentem [4]. Po něm následovaly další [5], [6] a [7]. Z těchto dokumentů byly sestaveny
mezinárodní směrnice a normové předpisy [8], které jsou pro EU včetně ČR závazné. Aplikace nejistot
v hydrologii byly popsány metodou GLUE [9]. Teorií na aplikaci nejistot do obecných vodohospodářských
výpočtů je mnoho a jsou zkoumány po celém světě. Zavedení nejistot vstupních hydrologických a technických
parametrů do výpočtů lze provádět např. metodou Monte Carlo.
Stanovení retenční prostoru nádrže obecně vychází z velikosti a samotné transformace povodňové vlny.
Pro transformaci povodňové vlny lze využít několik metod, které většinou vychází ze simulace provozu nádrže.
Známé jsou např. metody Runge – Kutta 2. řádu, metody Runge – Kutta 4. řádu, grafická metoda Klemešova
a další numerické metody, ale lze využít i matematického modelování pomocí dostupných softwarů.
Publikace, které se zabývaly nejistotami povodňových přítoků a následnými riziky nádrží s využitím metody
Monte Carlo, jsou následující [10], [11] a [12].

3 METODIKA
Klemešova metoda
Vyvíjený program TRANSFORM_WAVE, který je psaný v jazyce Fortran 77, využívá pro transformaci
povodňové vlny modifikovanou (zmatematizovanou) grafickou Klemešovu metodu [13]. Princip metody vychází
z diferenciální rovnice nádrže, která vyjadřuje vztah mezi přítokem vody do nádrže Q jako funkcí času t, odtokem
vody z nádrže O jako funkcí času t a objemem zadržené vody v nádrži V. Diferenciální rovnice nádrže je pak
pro Klemešovu metodu upravena na následující tvar.
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 𝑄 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 𝑄 𝑄𝑄𝑄

(1)

𝑂𝑂� = 𝜇𝜇 𝜇𝜇 �2 𝑔𝑔 𝑔�

(2)

Kromě toho jsou zaváděny následující zjednodušení, ačkoli se hodnoty přítoku a odtoku v průběhu děje
za časový interval Δt spojitě mění, považujeme je za konstantní neboli rovné průměrným hodnotám přítoku
a odtoku v daném intervalu Δt. To je dáno tím, že plynulé křivky přítoku a odtoku nahrazuje stupňovitými čarami,
jejichž jednotlivé stupně jsou průsečíky střednic časových intervalů. Přítok i odtok v každém intervalu je tedy
reprezentován jedinou okamžitou hodnotou. Samotná Klemešova metoda vstupuje do výpočtu až tehdy, kdy je
překročen bezpečnostní přeliv. Pokud je voda pod úrovní bezpečnostního přelivu, tak program pouze bilancuje
objem přítoku a odtoku vody k předchozímu objemu nádrže.
Podklady pro známou grafickou Klemešovu metodu tvoří hydrogram povodně, informace o spodních
výpustích, bezpečnostním přelivu a křivek zatopených objemů pro zkonstruování tzv. transformační čáry, která
vyjadřuje celkový odtok vody z nádrže v závislosti na jejím plnění. Transformační křivka charakterizuje
potenciální odtok vody z nádrže a je funkcí objemu. Tato křivka je zároveň přizpůsobena stupňovitému průběhu
čáry odtoků pomocí korespondujících bodů. Pro její určení je kapacita spodních výpustí vypočtena podle rovnice
(2) a kapacita bezpečnostního přelivu podle rovnice (3) dle [14].

��
�

𝑄𝑄 𝑄 𝑄𝑄 𝑄𝑄 �2 𝑔𝑔 𝐻𝐻�
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kde μ je součinitel odtoku [-], S plocha spodních výpustí [m2], g je tíhové zrychlení [m s-2], hi je výška vody
v nádrži [m], Hi je výška vody nad bezpečnostním přelivem [m], m je součinitel přepadu [-] a b je šířka
bezpečnostního přelivu [m].
Pro transformaci je nezbytné zkonstruovat tzv. redukční úhel, který vychází z velikosti průtoku a časového
intervalu a charakterizuje úměrnost mezi vytvořenou plochou obklopenou přítokem a odtokem a délkou vodorovné
úsečky transformační křivky daného časového intervalu. Tento úhel vznikne tak, že k libovolnému průtoku q
vyneseným na svislici je přiřazena vodorovná osa o velikosti průtoku q vynásobeným časovým intervalem Δt.
Spojením těchto koncových bodů je získána směrnice přímky svírající redukční úhel.
Grafická konstrukce Klemešovou metodou probíhá postupně po jednotlivých časových intervalech nejprve na
vzestupné a poté ne sestupné větvi povodňové vlny přes zmíněnou transformační křivku a redukční úhel.
Konkrétně při překročení bezpečnostního přelivu je vedena pro daný přítok vody do nádrže z nulové svislice
transformační křivky směrnice přímky svírající redukční úhel a je hledán průsečík právě s transformační křivkou,
který zároveň charakterizuje první hodnotu transformovaného odtoku vody z nádrže. V tomto průsečíku je
vytvořena nová svislice pro další krok. Poté je dále postupováno pro každý přítok vody do nádrže v časovém
intervalu ze svislice určené z předchozího kroku na transformační křivce vedením směrnice přímky svírající vždy
redukční úhel a hledáním průsečíku opět s transformační křivkou.

Metoda Monte Carlo
Vyvíjený program zatím umožňuje aplikovat vstupní nejistotu na přítoku vody do nádrže neboli na hydrogramech
povodně. Obecný postup generování nejistotou pomocí metody Monte Carlo je za použití generátoru
pseudonáhodných čísel a příslušných distribučních křivek F(Q), pomocí nichž jsou ke vstupní hodnotě Qi
generovány náhodné polohy hodnot NQi v intervalu zadané nejistoty. Veličina Qi je považována za náhodnou
a nezávislou na hodnotě Qi-1 a Qi+1. Uvedené předpoklady umožní zavedení normálního rozdělení
pravděpodobnosti N(μ(Q),σ(Q)). Potom obecná vstupní veličina Qi je považována za střední hodnotu μ(Q)
a velikost nejistoty je definována jako směrodatná odchylka σ(Q). Následně je ke každé střední hodnotě μ(Qi)
vytvořena distribuční funkce Fi(Q) normálního normovaného rozdělení pravděpodobnosti. Za použití generátoru
pseudonáhodných čísel, který generuje náhodná čísla z intervalu ξ ∈ 〈0,1〉, je dopočítána hodnota náhodné veličiny
NQi. Zavedením nejistot do vstupní povodňové vlny bude následně i transformovaná povodeň zatížena nejistotami.
Stejně tak bude zatížen nejistotami i výsledný retenční prostor nádrže.

Program TRANSFORM_WAVE
Uživatelské rozhraní programu TRANSFORM_WAVE je vytvořeno v programu Delphi 7, který si volá
vytvořenou knihovnu z programu Fortran 77. Uživatel nejprve musí vyplnit všechny vstupní podklady z panelu
VSTUPY. Prvním vstupem je povodňová vlna, druhým jsou batygrafické křivky. Tyto soubory se načítají
ze souboru csv uloženým ve složce programu. Grafické načtení vstupů je zobrazeno na Obr. 1.

Obr. 1 Ukázka načtení vstupních dat v programu UNCE_RESERVOIR.
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Třetím vstupem jsou technické údaje, kde uživatel vyplní údaje o spodních výpustí a bezpečnostním přelivu.
Po uložení všech vstupních dat může přejít na panel VÝPOČTY. Zde uživatel volí z předdefinovaného výběru
libovolnou manipulaci se spodními výpustěmi. Konkrétně vybírá, jak manipulovat v zásobním a retenčním
prostoru před a po povodni. Jinými slovy si volí, zda chce mít spodní výpusti zavřené nebo otevřené na základě
dosažené výšky vody v nádrži. Dále nastavuje i manipulaci při překročení bezpečnostního přelivu opět zavřením
nebo otevřením spodních výpustí, ale může také zvolit např. plynulé zavírání spodních výpustí a po opadnutí zpět
plynulé otevírání. Nakonec uživatel zadá počáteční podmínku výšky vody v nádrži a také časový krok výpočtu
(krok povodňové vlny). Poté může zvolit variantu výpočtu s nejistotami, kde může definovat počet opakování
a také zadat velikost vstupní standardní nejistoty v %, které vznikají při stanovení teoretických povodňových vln.
Poté tlačítkem spustit výpočet proběhnou výpočty. Program může upozornit na špatně načtená data nebo může
vyskočit hláška, že výpočet vybočil z okrajových podmínek (nedostatečné batygrafické křivky, přelití nádrže
apod.). Pokud tato hláška nenaskočí, tak po úspěšném dokončení výpočtu si uživatel může zobrazit výsledky
v panelu VÝSLEDKY, kde jsou jak v grafické tak v tabelární podobě opakované výpočty transformací
povodňových vln a průběhy vodní hladiny v nádrži.
Pro možnost prezentace výsledků byla pro výpočet zvolena jedna z možných variant profilů na plánovaném
vodním dílu Hanušovice [15]. Použita byla teoretická povodňová vlna Q1000, uvažovány byly spodní výpusti
2 × DN 1500 na kótě 413,5 m n.m., bezpečnostní přeliv 36 m na kótě 498,0 m n.m. Počáteční hladina byla na kótě
496,3 m n.m. (předpoklad plný zásobní prostor). Počet opakování byl zvolen 500 a vstupní standardní nejistota
na povodňové vlně 10 %. Spodní výpusti jsou před samotnou povodní otevřeny na QNE, který je roven přibližně
46 m3 s-1. Při překročení bezpečnostního přelivu jsou z důvodu dosažení nižších kulminací spodní výpusti
uzavřeny a po opadnutí povodně jsou výpusti opět otevřeny na QNE.

4 VÝSLEDKY
V této kapitole jsem zobrazeny výsledky z programu TRANSFORM_WAVE, jak bylo zmíněno v kapitole výše.
Nejprve jsou na Obr. 2 zobrazeny výsledky průběhu transformací a na Obr. 3 výsledky průběhu výšek vody
v nádrži během generovaných povodní. Můžeme pozorovat 500 průběhů a navíc jeden průběh barevně odlišný,
který charakterizuje deterministický průběh bez aplikování nejistoty na povodňové vlně.

Obr. 2 Průběhy opakovaných transformací povodňových vln zatížených vstupními nejistotami.
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Obr. 3 Průběhy výšek vody v nádrži během jednotlivých transformací povodňových vln.

5 DISKUZE
Z prezentovaných výsledků byl prokázán zřetelný vliv vstupních nejistot na výsledné hodnoty retenčního prostoru
nádrže. Proto je potřebné nejistoty povodní při stanovení retenčního prostou zavádět. Konkrétně stanovená
hodnota retenčního prostoru plánovaného profilu VD Hanušovice pro dané nastavení a tisíciletou povodeň by
odpovídala při deterministickém řešení přibližně 6,75 mil. m3, tedy dosažené výšce 85,68 m. Při tomto řešení by
byla kulminace povodně 101,26 m3 s-1. Pro prezentaci výsledků stochastickým řešením jsou vypočtené hodnoty
transformací a dosažených výšek vody statisticky vyhodnoceny pomocí středních hodnot a směrodatných
odchylek. Výsledky jsou prezentovány jako rozšířená standardní nejistota U přenásobena koeficientem 3, tedy
s pravděpodobností pokrytí větším než 99,7 %. Možný výsledek tedy leží v rozpětí střední hodnoty ± 3krát
směrodatná odchylka [16]. Při zavedení vstupní standardní nejistoty 10 % vychází transformovaná povodeň
99,42 ± 56,08 m3 s-1, jinými slovy výsledek téměř se stoprocentní pravděpodobností leží v intervalu 43,34 až
155,50 m3 s-1. Dosažené výšky vody v nádrži při kulminacích jsou 85,82 ± 0,63 m. Na stranu bezpečnou je žádoucí
se přiklonit k horší variantě, tedy k dosažené výšce 86,45 m. Tento návrh by odpovídal retenčnímu prostoru
o velikosti 8,55 mil. m3, tedy nárůst oproti deterministickému řešení je o 1,80 mil. m3.
Uživatelské rozhraní programu TRANSFORM_WAVE umožňuje uživateli snadno ovládat tento software.
Uživatel pak může rychle změnit libovolnou nádrž načtením batygrafických křivek a zadáním technických
parametrů. Snadno také může měnit velikosti povodňové vlny. Po nastavení libovolné manipulaci se spodními
výpustěmi může uživatel testovat nádrž na různé startovací hladině před povodní, ale především pracovat s různě
velkými nejistotami, které mohou vznikat při stanovení povodňových vln.

6 ZÁVĚR
Vyvíjený program TRANSFORM_WAVE prokázal svoji jednoduchost a především funkčnost použitých metod.
Zdrojový kód ve Fortranu 77 je napsán obecně a software se dá rychle využít k testování retenčních prostorů
v jiných nádržích nebo pro návrhy suchých nádrží v podmínkách nejistot. Navíc tento program v budoucnu bude
provázán s programem UNCE RESERVOIR [17], který slouží ke stanovení zásobního objemu nádrže
v podmínkách nejistot. Potom by se mohly víceúčelové nádrže v podmínkách nejistot pojmout komplexněji a řešit
přímo konflikt mezi zásobním a retenčním prostorem nádrže. Oba tyto prostory v některých případech při
provozování nádrží na území České republiky začínají být podhodnoceny. K tomu aktualizovaná data z měření
v podmínkách nejistot nebo predikovaná data z modelů jen potvrzují vznikající problémy. Na základě podrobných
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analýz na současných problematických nádržích by mohly být navyšovány nebo přerozdělovány funkční prostory
stávajících nádrží, resp. prováděny revize manipulačních řádů nádrží novelizací normy ČSN 75 2405 [18].

Poděkování
Tento příspěvek je výsledkem specifického výzkumu FAST-J-18-5044 „Návrh retenčního prostoru nádrže
v podmínkách nejistot“.
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Abstrakt
Příspěvek pojednává o kvantifikaci retenční schopnosti krajiny ve vybraném povodí Starovického potoka v okrese
Břeclav v závislosti na krajinném pokryvu. Pro vybrané povodí byla s využitím nástrojů GIS provedena analýza
stávajícího krajinného pokryvu, hydrologických a pedologických poměrů a následně byl proveden variantní návrh
protipovodňových a protierozních opatření. Retenční schopnost krajiny byla vyhodnocena pro aktuální krajinný
pokryv a variantně s navrženými opatřeními a výsledky byly porovnány s vláhovou potřebou rostlin.
Z provedených výpočtů byla vyhotovena mapa potenciální retence povodí a mapa navržených optimálních
opatření, která vedou ke zvýšení retenční schopnosti půdy a krajiny. Pro vyhodnocení retence byla použita metoda
CN křivek a hydrologický model DesQ-MaxQ.
Klíčová slova
Retence povodí, protierozní opatření, protipovodňová opatření, odtok, krajinný pokryv
Abstract
The article is about quantification of the water retention capacity of the landscape in the selected catchment area
in Břeclav region depending on land cover. Land cover, hydrological and pedological conditions were analyzed
for selected catchment area using GIS tools. Next the soil conservation and flood control measures were designed.
The water retention capacity was quantified with using actual land cover and with using designed measures. The
results were compared with water needs of plants. Two maps were created from the results – a potential water
retention map and a map of the soil conservation and flood control measures. The water retention capacity and the
runoff were calculated using the CN method and the hydrological model DesQ-MaxQ.
Key words
Watershed retention, soil conservation measures, flood control measures, runoff, land cover

1 ÚVOD
Extrémní výkyvy počasí vlivem klimatické změny jsou v dnešní době běžné. Naše krajina není na tuto změnu
dostatečně připravená. Špatné hospodaření s vodou v krajině způsobuje především špatný způsob hospodaření
na velkých zemědělských plochách, nedostatek protierozních opatření a záchytných objektů v krajině, které jsou
důležité nejen pro retenci vody v krajině, ale také pro ochranu půdy proti vodní erozi. Srážková voda tak z krajiny
rychle odtéká a může způsobit záplavy a škody na majetku. Je třeba tedy podporovat retenci vody v krajině
vhodnými opatřeními a tím také zvyšovat zásoby podzemních vod.
K čemu všemu tedy potřebujeme vyšší retenci vody v krajině? Ke zlepšení vláhového režimu na zemědělsky
obdělávaných pozemcích, k ochraně před povodněmi, k ochraně jakosti útvarů povrchových vod před splachem
chemických látek, pro zvýšení hladin podzemních vod či pro zlepšení kvality povrchových vod za účelem jejich
komplexního užívání [1].
Z pohledu udržitelné vodní bilance území ČR mají protierozní a protipovodňová opatření na zvýšení retenční
schopnosti krajiny zásadní vliv [2]. K retenci v krajině dochází ve vegetačním pokryvu, na povrchu terénu,
v korytě toku, v okolí vodních toků, v půdním profilu a pod povrchem terénu v útvarech podzemních vod [1].
Vhodně navržená protipovodňová a protierozní opatření mají i velice pozitivní vliv při ochraně před následky
sucha. Plošná opatření na zemědělské půdě (organizační, agrotechnická i na speciálních kulturách) jsou žádoucí
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opatření ve všech ohledech. Z hlediska řešení problematiky sucha je důležitý zejména jejich vliv na zpomalení
povrchového odtoku a zvýšení infiltrace [3]. Cílem příspěvku je provést analýzu variantních opatření
a vyhodnocení jejich účinnosti na retenci vody v krajině, což bude sloužit jako podklad pro optimalizaci návrhu
komplexních adaptačních opatření zlepšujících hospodaření s vodou v zemědělské krajině zejména v procesu
komplexních pozemkových úprav.

2 CÍL
Příspěvek pojednává o kvantifikaci retenční schopnosti krajiny ve vybrané lokalitě v závislosti na krajinném
pokryvu a o vyhodnocení vlivu krajinného pokryvu na přímý odtok s ohledem na klimatickou změnu. Cílem
příspěvku je posouzení variantních návrhů protierozních a protipovodňových opatření a vyhodnocení jejich
účinnosti z hlediska zvýšení retence vody v krajině.

3 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Popis zájmového území
Ke kvantifikaci retenční schopnosti krajiny bylo vybráno území na povodí Starovického potoka, které se nachází
v okrese Břeclav v Jihomoravském kraji. Oblast povodí se rozkládá na území obcí Starovice, Hustopeče, Uherčice,
Velké Němčice a Křepice. Starovický potok se vlévá do řeky Svratky a náleží tak do úmoří Černého moře.
Hydrografická síť v povodí je velmi chudá. V nejnižší části povodí je vymezena oblast aktivní zóny zápalového
území 100 leté vody. Členitost oblasti je velká a rozmanitá, zejména vlivem úzkých hlubokých terénních zářezů
a údolí. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 172 až 375 m n.m. Celou oblast zájmového území tvoří převážně
orná půda, vinice a ovocné sady, takže je intenzivně zemědělsky obhospodařovaná. V minulosti zde byly
vybudovány terasy, které se využívají právě zejména pro sady a vinohrady.
Povodí toku spadá do geomorfologických podcelků Hustopečské a Parcké pahorkatiny. Nejpříznivější vodní
poměry jsou u půd vzniklých na spraších a sprašových překryvech, pod nimiž nasedají hustopečské slíny.
Z hlediska pedologického se území vyskytuje na černozemích, v okolí vodních toků se pak vyskytuje také černice
a fluvizem. Nejvíce zastoupenou hydrologickou skupinou půd jsou v zájmovém území skupiny typu B, tedy půdy
se střední rychlostí infiltrace i při úplném nasycení, zahrnující převážně půdy s málo propustnou vrstvou v půdním
profilu a půdy jílovitohlinité až jílovité [4].
Podle klimatické rajonizace leží zájmové území v teplé oblasti T4. Zájmové území je charakteristické velmi
dlouhým, teplým a velmi suchým létem. Průměrná roční teplota je 9°C a průměrný úhrn srážek kolem 500 mm
za rok [5].

Postup
Po provedení analýzy krajinného pokryvu, hydrologických a pedologických poměrů v povodí Starovického potoka
byla provedena také analýza erozní ohroženosti území. Erozní smyv byl vypočítán pomocí univerzální rovnice
USLE (1) (Wischmeier a Smith, 1978) na tzv. erozně hodnocených plochách (EHP) a následně byl na těchto
plochách proveden variantní návrh protipovodňových a protierozních opatření, který probíhal pouze
na pozemcích, na kterých je v současné době překročena přípustná ztráta půdy 4 t.ha-1.rok-1. Navržená opatření
jsou pouze plošného charakteru a ve svém důsledku snižují objem přímého odtoku vody a zvyšují tak retenci vody
v krajině.
V první variantě byla navržena opatření organizační a agrotechnická, která jsou uživatelsky přijatelná, jako je
vyloučení pěstování plodin chránících půdu nedostatečně, orba po vrstevnici nebo zatravnění meziřadí vinic
a ovocných sadů. Ve druhé variantě návrhu bylo opatření zpřísněno o zatravnění údolnic, zatravnění svahů
s vyšším sklonem než 15 % a o zatravnění mělkých půd a na některých erozně hodnocených plochách s vyšším
smyvem bylo zpřísněno také organizační opatření. V poslední třetí variantě byla navržena nejlepší ochrana půdy
a to je zatravnění všech posuzovaných ploch.
Následně bylo provedeno vyhodnocení nejen toho, jak navržená opatření snižují hodnotu ztráty půdy vodní
erozí, ale hlavně jak ovlivňují retenční schopnost krajiny a to ve dvou stupních předchozího nasycení půdy IPS I
a IPS II. Pro výpočet byly použity srážkové úhrny z let 1981 až 2015 v zájmovém území. Kvantifikovaná retence
byla následně porovnána s vláhovou potřebou rostlin určenou pomocí vláhové kalkulačky [6] (VÚMOP, v.v.i.).
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Metody výpočtu
Pro kvantifikaci erozní ohroženosti území bylo využito prostředí GIS a programy USLE2D a LS Converter. Erozní
smyv byl vypočítán pomocí univerzální rovnice USLE (Wischmeier a Smith, 1978) v t.ha-1.rok-1, která počítá
smyv v závislosti na šesti faktorech ovlivňujících hodnotu smyvu podle vztahu (1) na tzv. erozně hodnocených
plochách (EHP). EHP byly určeny pomocí slučování bloků LPIS a podle zaměření skutečného stavu, v úvahu byly
brány jednak morfologické podmínky území a dále také umělé překážky pro povrchový odtok ve formě cestních
příkopů apod. Jako podklad posloužil digitální model terénu vytvořen z dat z ČÚZK.
Kvantifikace retenční schopnosti byla provedena metodou CN křivek opět v prostředí GIS na stanovených
EHP.
Metoda CN křivek se používá ke stanovení velikosti přímého odtoku na základě znalosti intenzity srážek
a typu povrchu. Přímý odtok zahrnuje odtok hypodermický a povrchový. Podíly tohoto typu odtoku na celkovém
odtoku se stanovují pomocí tzv. čísel odtokových křivek CN. Odtok vody je obecně ovlivněn množstvím srážek,
infiltrací vody do půdy, vlhkostí půdy, druhem vegetačního pokryvu, nepropustnými plochami a retencí povrchu.
Číslo CN se určuje podle hydrologické skupiny půd (HSP), vlhkosti půdy a využití půdy [4]. Ve stanovení retence
na zájmovém území bylo uvažováno s druhem HSP, s druhem pokryvu půdy a také s indexem předchozích srážek
(IPS), který určuje vlhkost půdy. Uvažováno bylo pouze s prvním a druhým stupněm IPS, tedy s minimálním
obsahem vody v půdě (IPS I) a se středním nasycením půdy vodou (IPS II). Třetí stupeň nebyl brán v úvahu,
jelikož se jedná o stav přesycení půdy vodou, který v době klimatické změny a sucha není velmi pravděpodobný.
Retence byla určena pomocí přímého odtoku (2) a potenciální retence (3). Retence vody v krajině byla vyjádřena
pomocí objemu přímého odtoku ze zájmového území (4).

4 VÝSLEDKY A DISKUZE
Tab. 1 Vzorové vypočítané hodnoty erozního smyvu a retence na vybraných EHP.
erozní smyv
EHP

plocha
km2

EHP2
EHP3
EHP4
EHP7
EHP9
EHP14
EHP16
EHP18
EHP22
EHP23
EHP26
EHP27
EHP28
EHP29
EHP31
EHP33
EHP35
EHP40
EHP41
EHP45
EHP48
EHP51
EHP56
EHP60
EHP62
EHP67
EHP69
EHP70

0,147
0,180
0,063
0,244
0,121
1,168
1,386
0,139
0,091
0,021
1,086
0,305
0,027
0,453
0,018
0,008
0,124
0,726
1,131
0,032
0,514
0,145
0,423
0,077
0,151
0,267
0,282
0,043

stáv.
stav

var. 1

var. 2

var. 3

objem přímého odtoku
IPS I
IPS II
IPS I
IPS II
stávající stav
varianta návrhu 1
m3
m3

2,57
5,34
0,55
3,15
6,06
2,03
4,66
2,89
3,25
3,82
7,92
0,08
0,50
2,20
0,55
1,41
2,22
1,78
1,44
0,41
1,98
3,20
4,20
0,40
7,93
2,70
5,53
0,44

0,27
0,49
0,55
0,16
0,50
0,10
0,39
0,52
0,16
0,32
0,66
0,08
0,50
0,11
0,55
0,07
0,11
0,09
0,38
0,35
0,10
0,20
0,35
0,40
0,66
0,24
0,51
0,44

358,5
143,8
114,9
428,7
133,0
1401,8
4204,7
208,8
612,4
4,2
501,9
2247,4
41,3
2764,7
3,5
95,9
447,1
1233,7
1583,7
48,4
808,4
221,8
647,0
117,3
231,6
1521,3
394,5
148,8

t,ha-1,rok-1
17,64
31,28
49,56
9,16
28,94
5,92
23,12
40,48
9,39
19,17
38,44
6,90
45,62
6,41
32,32
4,13
6,47
5,53
22,62
32,43
5,78
13,33
20,30
36,14
38,63
14,12
31,90
41,00

4,25
9,67
0,55
3,15
10,09
2,03
7,76
2,89
3,25
6,37
13,20
0,08
0,50
2,20
10,92
1,41
2,22
1,78
7,12
0,41
1,98
3,20
7,01
0,40
13,22
4,48
9,18
0,44

3482,3
12402,3
1290,8
4889,4
1958,5
19157,7
36879,6
2603,1
3775,2
160,1
11543,3
13337,7
505,6
17721,1
135,7
454,7
3626,4
14514,0
20587,8
592,2
9754,5
2715,4
7921,4
1436,7
2835,8
10035,1
4958,8
1224,3

57,3
23,0
3,8
81,1
26,9
204,8
1031,1
11,6
183,6
0,9
96,4
243,0
1,2
811,2
0,8
35,7
112,6
230,4
283,3
2,5
160,6
33,2
127,4
3,3
45,6
431,6
64,6
9,1

1444,9
1103,5
285,4
2233,6
930,5
8149,1
18429,5
716,3
1960,3
82,0
5741,2
4190,6
109,5
9172,4
69,5
256,3
1812,7
6515,5
9162,6
158,9
4580,1
1129,9
3710,4
303,0
1328,3
5136,5
2197,4
321,8

IPS I
IPS II
varianta návrhu 2
m3

IPS I
IPS II
varianta návrhu 3
m3

29,0
13,5
3,8
32,0
12,0
74,8
438,8
8,3
84,4
0,9
67,3
240,2
1,2
367,3
0,8
14,9
50,1
95,7
113,9
1,8
62,9
14,7
49,7
3,3
17,8
216,0
37,9
9,1

15,5
7,8
3,8
9,4
5,3
8,8
249,6
6,0
60,8
0,9
47,2
239,3
1,2
258,2
0,8
16,3
27,8
40,8
41,3
1,4
23,5
6,3
18,4
3,3
6,6
159,2
22,8
9,1

1075,8
887,2
285,4
1511,5
670,1
5412,1
12429,9
627,9
1345,4
82,0
4966,4
4168,3
108,0
6274,0
69,5
160,7
1240,3
4508,3
6296,1
140,9
3096,7
808,7
2507,4
302,6
897,6
3692,7
1763,9
321,8

833,1
709,3
285,4
910,3
477,0
2608,9
9777,6
549,3
1152,4
82,0
4284,8
4160,9
106,5
5312,9
69,5
167,8
959,0
3192,1
4132,4
124,7
2071,4
572,0
1668,6
302,6
597,3
3196,8
1433,7
321,8
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erozní smyv
EHP

plocha
km2

stáv.
stav

var. 1

var. 2

var. 3

objem přímého odtoku
IPS I
IPS II
IPS I
IPS II
stávající stav
varianta návrhu 1
m3
m3

IPS I
IPS II
varianta návrhu 2
m3

IPS I
IPS II
varianta návrhu 3
m3

6,13
2,05
3,50

0,51
0,14
0,29

19,5
480,5
753,9

4,2
23,1
57,8

4,2
6,3
21,3

t,ha-1,rok-1
EHP71
EHP72
EHP78

0,097
0,437
0,494

29,94 10,21
9,25 2,05
16,69 5,83

750,1
6989,6
9243,2

4,2
50,4
148,2

384,4
2570,1
4326,9

Obr. 1 Mapa navržených opatření – varianta 2.
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384,4
1872,7
2923,8

384,4
1149,4
1942,9
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Použité vztahy
𝐺𝐺 𝐺 𝐺𝐺 𝐺 𝐺𝐺 𝐺 𝐺𝐺 𝐺 𝐺𝐺 𝐺 𝐺𝐺 𝐺 𝐺𝐺
𝐻𝐻� = (𝐻𝐻� − 0,2𝐴𝐴� )/(𝐻𝐻� + 0,8𝐴𝐴) 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝� ≥ 0,2𝐴𝐴
𝐴𝐴 = 25,4 ∙ (1000�𝐶𝐶𝑁𝑁 𝑁𝑁00)
𝑂𝑂�� = 1000 ∙ 𝐻𝐻� ∙𝑃𝑃�

(1) [4]
(2) [4]
(3) [4]
(4) [4]

Obr. 2 Mapa potenciální retence zájmového území.
Výsledky v Tab. 1 ukazují, že i malá změna krajinného pokryvu v zájmovém území dokáže zvýšit retenční
schopnost krajiny. Hodnoty se ovšem liší i při pouhé změně stupně předchozího nasycení půdy IPS I a IPS II. Jak
lze předpokládat, nejlépe se z hlediska retence i erozní ohroženosti jeví varianta zatravnění všech EHP v zájmové
oblasti. Tato varianta je ale spíše teoretická, proto optimální variantou zůstává návrh opatření ve variantě 2, která
je uživatelsky přijatelná a také zlepšuje stav zadržení vody v krajině oproti stávajícímu užívání pozemků (Obr. 1).
Z výsledků vyplývá, že ke většímu zadržení vody v krajině dojde u varianty s předchozím stupněm nasycení
IPS I. Tzn., že nasycená půda přijme méně vody, než půda nenasycená vodou. Při IPS I je celkový objem přímého
odtoku v zájmovém území ve variantě návrhu 2 celkem 7 000 m3 a při IPS II 215 000 m3. Plošné zobrazení
potenciální retence ve variantě návrhu č. 2 je na Obr. 2.
Při porovnání retence s vláhovou potřebou rostlin bylo zjištěno, že běžně pěstované rostliny nemají dostatečný
přísun vláhy během roku. Srážkové úhrny v zájmovém území jsou příliš nízké. Průměrný úhrn srážek za sledované
období je pouze 447 mm a v letních měsících se nedostatek vláhy rostlin ještě prohlubuje. Například u pšenice
ozimé by bylo ve stávajícím stavu potřeba v zájmovém území celkem 2000 m3/ha závlah za vegetační období.
Řešením by mohly být závlahové systémy, které se nejlépe dají realizovat pomocí vybudování retenčních nádrží,
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které by zároveň mohly sloužit i jako protipovodňová a protierozní ochrana, avšak tato opatření jsou již výrazně
finančně náročnější.

5 ZÁVĚR
Z výsledků je patrné, že navržení protierozních a protipovodňových opatření je velmi účinné pro snížení vodní
eroze půdy a také pro zvýšení retenční schopnosti krajiny, kdy by se díky těmto opatřením v krajině zadrželo
až o 200 000 m3 vody za rok více. Řada autorů již došla ke stejnému závěru, avšak při porovnání s vláhovou
potřebou rostlin jsou tato opatření stále nedostatečná. Zvýšení retenční schopnosti krajiny nemůže zásadním
způsobem zvýšit produktivitu hospodaření v suchých oblastech ČR neboť vláhový deficit je výrazně větší než
potenciální přínos opatření na zvýšení retence [2]. Je tedy potřeba přistupovat k retenci vody v krajině jiným
způsobem a především navrhovat v suchých oblastech kombinaci organizačních, agrotechnických a hlavně
technických opatření.

Poděkování
Článek vznikl za podpory výzkumu Ministerstva zemědělství v programu NAZV č. MZ12700000 Retenční
schopnost půdy a krajiny a možnosti jejího zvyšování v podmínkách klimatické změny. Cílem projektu je
navrhnout a ověřit metody a nástroje pro zvýšení retenční schopnosti půdy a krajiny prostřednictvím komplexního
návrhu adaptačních opatření na základě kvantifikace a vyhodnocení jejich retenční a adaptační funkce [7].
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Abstrakt
Článek popisuje průběh a výsledky z prvního roku experimentálního výzkumu, který je zaměřený na možnost
využití vyčištěné odpadní vody k závlaze technických zemědělských plodin. Odpadní voda, použitá k závlaze,
byla čištěná pomocí soustavy mechanického předčištění a horizontálních filtrů s vegetací na KČOV Dražovice.
Byly vybrány tři typy technických zemědělských plodin, které byly zavlažované postřikem během vegetačního
období jara až podzimu 2018. Sledovanými ukazateli znečištění byly CHSKCr, N-NH4+, N-NO3-, Nc, PO4-3-P.
Klíčová slova
Závlaha, vyčištěné odpadní vody, zemědělství, kořenová čistírna
Abstract
The article describes the process and results from the first year of experimental research, which is focused on the
possibility of using treated wastewater for irrigation of technical agricultural crops. Wastewater used for irrigation
was treated using a system of mechanical pretreatment and horizontal filters planted with macrophytes situated on
a CW Drazovce. Three types of agricultural crops were selected, sprayed by irrigation during the vegetation season
from spring to autumn 2018. The monitored pollution indicators were COD, NH4+-N, NO3--N, NT, PO4-3-P.
Key words
Irrigation, treated wastewater, agriculture, constructed wetland

1 ÚVOD
Cílem předloženého článku je prezentovat průběh a výsledky z ročního experimentálního měření kvality vody při
závlaze zemědělských plodin odpadní vodou v poloprovozních podmínkách. Toto měření je součástí výzkumného
projektu zaměřeného na možnosti využití vyčištěné odpadních vody pro závlahu zemědělských plodin. Výsledky
získané z terénního měření budou použity pro vytvoření numerického modelu v softwaru HYDRUS 2D [1].
Numerický model kalibrovaný na základě vstupních dat získaných z terénního měření (hydropedologické
vlastnosti zeminy, vstupní a výstupní koncentrace sledovaných parametrů kvality vody, množství závlahové vody,
apod.) umožní simulovat kvalitu a množství vody, která se dostává do půdních vrstev.
Řešený výzkumný projekt reflektuje aktuální klimatické změny spojené s nedostatkem vody v krajině. Jak
je patrné ze závěrů literární rešerše, je problematika využití vyčištěné odpadní vody k závlaze celosvětově již
dlouho diskutovaným tématem a v řadě zemí i běžnou praxí. Přesto, že legislativní rámec České republiky
umožňuje, za určitých podmínek, využití odpadní vody jako zdroje pro závlahu, je takovéto její použití spíše
výjimečné. Potenciál odpadní vody není jen ve zdroji vláhy, ale také v dodání množství živin, které se za běžných
podmínek aplikují jako hnojiva.
Výsledky prezentované v tomto článku by měly ukázat, že realizace zavlažovacího systému, který je napojený
přímo na čistírnu odpadních vod, je možná, a potvrdit, že v půdním horizontu probíhají čistící procesy, které
přispívají ke zlepšení kvality vody, aplikované na její povrch. Data získaná z experimentálního měření mohou
pomoci zamyslet se nad otázkou, do jaké míry je aplikace vyčištěné odpadní vody na technické zemědělské
plodiny riziková, zejména s ohledem na kontaminaci půdního profilu a podzemních vod. Numerické modely, které
budou vytvořené v další části řešení výzkumného projektu, pak mohou lépe pomoci v objasnění výše položených
otázek.
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2 LITERÁRNÍ PŘEHLED
Problematika rozvoje sucha spojená se zvyšujícím se nedostatkem vody je v současnosti velmi diskutovaným
tématem [2], [3], v souvislosti s celosvětovým požadavkem na intenzifikaci zemědělství, který má za následek
zvýšenou potřebou vody pro závlahu, se odpadní vody stávají vhodným řešením výše zmíněných problémů [4].
Úbytek vody je již několik let pozorován i v celé Evropě [5]. Odhaduje se, že více než 40 % světové populace
bude čelit nedostatku vody během příštích 50 let [6].
Z výše popsaných důvodů představuje opětovné použití vyčištěných odpadních vod správnou volbu [6], [7].
Kromě omezení používání a odběrů povrchových vod přispěje znovuvyužití vyčištěné odpadní vody také ke
snížení množství vypouštěných odpadních vod do sladkovodních ekosystémů [5], [8]. Riziko kontaminace plodin
nežádoucími bakteriemi či chemickými látkami, které mohou být obsaženy i ve vyčištěné odpadní vodě, lze
eliminovat výběrem rostlin, které budou takovouto vodou zavlažované. Z hlediska možných hygienických
problémů jsou závlahy předčištěnými odpadními vodami vhodné především pro krmné plodiny (řepa, luskoviny
atd.), ovocné kultury (meruňka, jabloň) a energetické plodiny (topolové plantáže, pěstování kukuřice na siláž
apod.), které se nevyužívají k přímě konzumaci [9]. Zavlažování čištěnými odpadními vodami je realizováno
zejména pro zemědělství v zemích, jako je Francie, Itálie, Španělsko, Kypr, Malta, Izrael, Jordánsko nebo USA
[10].
Vyčištěná odpadní voda je bohatá na obsah nutrientů (fosfor a dusík), které patří k nejdůležitějším prvkům
podporující růst biomasy rostlin [11]. Především na odtoku z menších čistíren odpadních vod, které ze zákona
nejsou povinny plnit limity pro tyto ukazatele, můžeme v odpadní vodě nalézt jejich vysoké koncentrace. Obdobně
organické látky, které se vyskytují v odpadní vodě, mají příznivý efekt na zvyšování obsahu humusu při aplikaci
na zavlažovanou půdu.
Obecně platí, že při průchodu odpadní vody půdním horizontem dochází k fyzikálním, chemickým
a biologickým dějům, které mají čistící efekt. Při závlaze odpadními vodami dochází v půdním prostředí
k vysokému stupni odstranění bakteriálního znečištění odpadních vod, za daných podmínek mohou probíhat
nitrifikační resp. denitrifikační procesy, sloučeniny fosforu mohou být sorbovány půdním prostředím [11].
Efektivita čistící účinnosti půdy závisí také na jejích pedologických a hydropedologických charakteristikách [12].

Legislativa v České republice
Možnosti využití vyčištěné odpadní vody byly zpracovány světovou zdravotnickou organizací [6]. Evropská unie
již v roce 1991 uvedla ve své směrnici odpadní vodu jako jeden z možných alternativních zdrojů vody pro závlahu
[13]. Postupně tato problematika byla začleněna i do české legislativy. Vodní zákon [14] uvádí v § 38 odpadní
vodu jako jeden z možných druhů vody pro závlahu zemědělských plodin a pozemků. Podle tohoto paragrafu je
užívání odpadních vod jako závlahových dáno nedostatkem povrchové nebo podzemní vody. To je v souladu
s článkem 12 Směrnice Rady 91/271, která uvádí, že kdykoli je to vhodné, měly by odpadní vody být znovu
použity. Z Vodního zákona § 5 odstavce 1 vyplývá základní povinnost ochrany povrchových a podzemních vod.
Využití odpadní vody k závlaze se pak podle výše uvedeného § 5 odst. 3 zařazuje mezi jiné způsoby zneškodnění.
Takto to je možné činit bez povolení, za podmínky, že aplikovaná odpadní voda nesmí ohrozit jakost povrchových
a podzemních vod, to znamená, že do nich nesmí vniknout. Z toho plyne, že jednotlivé dávky musí být dodány
v takovém množství, při kterém nedojde k překročení obsahu vody v půdě respektive půdní vrstvě nad polní vodní
kapacitu. Tím se zajistí, aby odpadní voda nevnikla do podzemní vody. Ze zákona je dovoleno zavlažovat odpadní
vodou v doplňkových závlahových dávkách pouze ve vegetačním období a mimo srážkové období [14].
Dalším závazným legislativním dokumentem při aplikaci vyčištěné odpadní vody na půdu je NV 57/2016 Sb.,
[15] kdy je závlaha vodou chápana jako vypouštění vyčištěných odpadních vod do vod podzemních, a je nezbytné
dodržet požadované limity pro sledované ukazatele aplikované odpadní vody. Tento způsob řešení upravuje § 38
odst. 3 a následující vodního zákona. Současně platí ustanovení § 38 odst. 7, že přímé vypouštění odpadních vod
do vod podzemních je zakázáno a je možno povolit jen pouze přes půdní vrstvy [14]. Vždy je to však příslušný
vodoprávní orgán, který rozhodne o povolení takovéhoto typu závlahy. Návrh závlahových veličin vychází
z normy ČSN 75 0434 Meliorace - Potřeba vody pro doplňkovou závlahu [16].

3 METODIKA
Pro potřeby experimentálního výzkumu bylo vytvořeno poloprovozní zkušební pole sestávající se z čerpadla,
zavlažované plochy osázené zemědělskými plodinami a sběrné šachty pro odběr vzorků.
Vyčištěná odpadní voda, která je používaná pro závlahu, je odebírána přímo z čistící technologické linky
KČOV Dražovice. Tato odpadní voda je čištěna pomocí mechanického předčištění (česle, lapák písku a štěrbinová
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usazovací nádrž) a dvou sériově zapojených horizontálních filtrů s vegetací. Technologie čištění odpadních vod
na KČOV Dražovice zahrnuje další čistící stupně - vertikální filtrační pole a stabilizační biologickou nádrž, avšak
voda pro závlahu je odebírána ještě přednimi, v šachtě mezi horizontálním a vertikálním filtračním polem.
Zavlažovaná plocha má velikost 4 m2 a je rozdělena na čtyři dílčí části, z nichž každá má rozměry 1 × 1 m.
Jednotlivé části jsou postupně osety třemi druhy technických zemědělských plodin, poslední část zůstává neoseta.
V půdním profilu pod zavlažovanou plochou jsou umístěny dvě série sběrných potrubí HDPE DN 25. První série
čtveřice sběrných potrubí je umístěna v hloubce 0,5 m, druhá v hloubce 1 metr pod terénem. Sběrná potrubí jsou
zaústěna do kruhové šachty. Zavlažovaná plocha je pod drenážní vrstvou spodních potrubí odizolovaná.
Typ zvolené závlahy byla závlaha postřikem. Závlahový systém byl spínán časovačem vždy v nočních
hodinách celkem v 5 opakujících se cyklech, každý s dobou trvání 1 min. Přibližný úhrn závlahové vody je
0,86 mm/min. Během jedno denního resp. nočního cyklu bylo na celou zavlažovanou plochu dodáno cca 17,2 l
závlahové vody. Pro potřeby získání vzorků průsakové vody v požadovaných hloubkách bylo nutné překročit
hodnotu polní vodní kapacity, tedy záměrně nebyla splněna legislativní podmínka pro aplikaci odpadní vody na
půdu.
Vzorky vody pro analýzu byly odebírání ze sběrné šachty přibližně ve dvou týdenních intervalech. Chemická
analýza byla prováděna spektrofotometricky pomocí kyvetových testů.

Obr. 1 Detail zkušebního pole: zleva – uložení závlahového systému; detail trysky postřikovače; pohled na
zavlažovanou
plochu rozdělenou na 4 dílčí části (vojtěška setá, řepka olejná, travní směs, bez vegetace).
4 VÝSLEDKY
Průměrné hodnoty zjištěných koncentrací sledovaných parametrů pro odtoky závlahové vody z půdního profilu ve
sledovaných hloubkách pro jednotlivé plodiny jsou zobrazeny v Tab. 1. Grafy na Obr. 2 a Obr. 3 pak zobrazují
konkrétní měřené koncentrace pro sledovaný parametr N-NH4+ resp. N-NO3-. Obr. 4 zobrazuje měřené koncentrace
P-PO4-3 ve všech sledovaných vzorcích.
Tab. 1 Průměrné hodnoty koncentrací sledovaných parametrů v odpadní vodě použité k závlaze (označení
vzorku - 0), a pro vodu odebíranou drenážním systémem ve dvou různých hloubkách půdního profilu (označení
vzorků 1–8).
Označení
vzorku
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Hloubka
odběru
Závlahová voda Povrch
Bez vegetace
1m
Bez vegetace
0,5 m
Travní směs
1m
Travní směs
0,5 m
Řepka olejná
1m
Řepka olejná
0,5 m
Vojtěška setá
1m
Vojtěška setá
0,5 m
Typ vzorku

N-NH4+
[mg/l]
47,62±10,49
0,098±0,15
0,027±0,03
0,040±0,04
0,020±0,02
0,061±0,10
0,021±0,02
0,031±0,03
0,065±0,13

N-NO3[mg/l]
0,957±0,28
40,80±8,17
33,72±12,52
43.50±24,70
20,38±10,66
39,15±16,16
37,30±27,70
35,93±15,80
34,94±19,53

NT
[mg/l]
41,9±10,89
41,6±11,60
27,5±16,60
26,6±13,72
16,0±1,63
37,9±0,85
45,3±4,10
29,1±6,65
20,5±4,17

CHSK
[mg/l]
103,8±54,1
33,9±64,2
1,51±2,19
5,61±8,06
2,42±5,41
7,52±15,87
1,16±1,59
2,23±3,60
0,42±0,823

P-PO4-3
[mg/l]
5,98±0,22
2,26±1,04
0,51±0,57
0,53±0,35
0,33±0,13
0,51±0,52
0,29±0,17
0,47±0,40
0,33±0,11
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Obr. 2 Koncentrace N-NH4+ naměřené ve vodě použité k závlaze (označení vzorku - 0), a pro vodu
odebíranou drenážním systémem ve dvou hloubkách půdního profilu (označení vzorků 1–8).

Obr. 3 Koncentrace N-NO-3 naměřené ve vodě použité k závlaze (označení vzorku - 0), a pro vodu
odebíranou drenážním systémem ve dvou hloubkách půdního profilu (označení vzorků 1–8).
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Obr. 4 Koncentrace P-PO4-3 naměřené ve vodě použité k závlaze (označení vzorku - 0), a pro vodu
odebíranou drenážním systémem ve dvou hloubkách půdního profilu (označení vzorků 1–8).

5 DISKUZE
Jak ukazují prezentované výsledky, půdní prostředí působí jako filtrační vrstva, která se podílí na čistícím procesu.
Srovnáním grafických výsledků na Obr. 2 a na Obr. 3 můžeme pozorovat, že vysoké hodnoty amoniakálního
znečištění (vyjádřené formou N-NH4+), které je obsaženo ve vodě použité na závlahu (vzorek 0), je po průchodu
filtrační vrstvou půdního horizontu výrazně eliminováno probíhajícími nitrifikačními procesy, což se projevuje
vysokými hodnotami dusičnanového dusíku ve sledovaných profilech vzorků 1–8 (Obr. 3). Z výsledků není patrná
závislost mezi typem použité plodiny a množství odstraněného znečištění.
Podobně lze vidět, dle výsledků v grafu na Obr. 4, že v půdním prostředí dochází k sorbci fosforu, kdy čistící
účinnost při průchodu půdním horizontem se pohybuje kolem 90 %. Samozřejmě je část obou nutrientních látek,
jak forem dusíku, tak fosforu, spotřebovaná rostlinami při jejich vegetačním růstu. Při zvoleném způsobu realizace
experimentálního měření, kdy bylo záměrem získat vzorky drenážní vody ve zvolených hloubkách, došlo
k předimenzování množství dodávané vody. Se zvýšením množstvím dodané vody došlo i ke zvýšení látkového
zatížení půdy pro vybrané sledované parametry.
Některé publikovaných studie uvádí [13], [17], že vhodným způsobem pro aplikaci vyčištěné odpadní vody je
kapková závlaha, které je však ve srovnání se závlahou postřikem ekonomicky mnohem nákladnější. Kapková
závlaha je vhodná zejména z důvodu snížení rizika vniku aerosolů z odpadní vody do okolního prostředí. Avšak
za předpokladu vhodného typu postřikovače a správné volby časového režimu závlahy, není problém využít ani
tento typ.

6 ZÁVĚR
Výsledky z provedeného experimentálního měření ukazují, že za dodržení daných podmínek, které zmiňuje
i platná legislativa, je možné využít odpadní vodu pro závlahu vybraných zemědělských plodin. Prezentované
výsledky se shodují s podobnými studiemi. Získané poznatky a naměřená data budou v další části řešení výzkumu
použity pro vytvoření numerických modelů v softwaru HYDRUS 2D, které pomohou ověřit další zákonitosti šíření
vyčištěné odpadní vody půdním profilem při aplikaci závlahou postřikem.
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Abstract
The objective goal of the article is to present and explain the principles of event and physically-based Erosion-3D
model with the application of the model in the Slovak catchment using two extreme real measured rainfall data.
The principles of the model are described through complex equation´s structure of the individual processes in the
model with the explaining how they affect each other. In order to evaluate the erosion processes, the catchment
with the highest density of gullies in the Slovakia was chosen. The calculations were performed for 27 rainfall
events measured at the Myjava meteorological station during years 2015–2016 and for the three scenarios of
different field management practices. For the purpose of the article, two extreme rainfall events were considered,
i.e. one with the highest intensity of precipitation and one with the highest amount of precipitation. Results present
the application of the model in the catchment together with the comparison of impact of two extreme rainfall
events and different management practices.
Key words
Extreme rainfall, physically-based erosion modelling, runoff generation, soil loss, crop types

1 INTRODUCTION
Water erosion is caused by the kinetic energy of falling rain drops on the surface of the soil and the mechanical
energy of the surface water flowing down the slope. Water erosion can resulting in reduction in the soil profile,
a loss of grain, a reduction in fertility, as well as the clogging of water streams, reservoirs, ditches and of course
increasing costs necessary for soil remediation. Water erosion of soil can be considered as one of the main threats
not only in Slovakia, but throughout the whole Europe [1], [2].
Knowledge of hydrological processes - precipitation, infiltration, and runoff are crucial for assessing their
impact on erosion and runoff processes. In addition, a number of different hydraulic parameters describing soil
erosion processes have be known [3].
To explain those parameters, it is reasonable to distinguish the following parts of erosion processes:
• detachment of soil particles from the soil surface,
• transport of soil particles and their accumulation in different positions.
The goal of the article is presentation of a methodical procedure for the application of a physically-based
Erosion-3D model with a created schemes of complex structural equations describing individual processes within
the model. For the assessment of soil water erosion was selected 27 rainfall events during years 2015 and 2016
which are considered as the most important in the case of erosion and runoff processes. Based on them were chosen
two most intensive rainfall events, i.e. one with the highest intensity of precipitation and one with the highest
amount of rain. The calculations were performed for the three scenarios of different management practices.
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2 LITERARY OVERVIEW/DESCRIPTION OF THE
PRESENT STATE
Soil erosion research has been started in early 20th century when soil erosion was appeared as significant problem
in the United States [4] and the number of studies dealing with this issue is constantly increasing, nevertheless
there is still not a sufficiently approach and universal framework for evaluating erosion processes [5]. In the last
decade different kind of approaches and methods have been developed to evaluate erosion and runoff processes
[6].
Many studies have been conducted in the Slovakia assessing the influence, variability and intensity of erosion
processes and their consequences in the landscape [7], [8]. The studies was based mainly on empirical equations,
i.e. USLE [9], RUSLE [10], USPED [11] and SDR [12]. These equations are very simple and often-used method
for calculation of soil water erosion across the world. The structure used in the empirical models is determined by
the observed relationship among experimental data. Empirical models use mainly the topographic information
taking into account the amount of precipitation to model soil erosion processes. On the other hand, physicallybased models consider the physical interpretation of the parameters and calculate soil erosion through
mathematical and physical equations [13], [14]. The physically-based models can overcame defects existing in
empirical or conceptual models because they are able to consider the spatial variability of the soil surface
characteristics such as topographic elevation, slope, aspect, vegetation, soil, land-use, together with the climatic
parameters including precipitation [15].

3 METHODOLOGY
Modelling and structure of the Erosion-3D model
The physically-based EROSION-3D model can be widely used for prediction of runoff, erosion, transport and
deposition. Modelling of single event and long term forecasting by Erosion-3D model is possible in water
catchment areas up to 400 km2.
The EROSION-3D model is created by two major submodels:
An erosion model including detachment of soil particles, their transport and deposition, where the surface
runoff (for each grid cell) is calculated based on the equation:
(1)
𝑄𝑄� = (𝑟𝑟� − 1) + 𝑞𝑞�� . ∆𝑥𝑥
where: 𝑄𝑄� is surface runoff [m3/m], 𝑟𝑟� intensity of precipitation [mm/m-1], 𝑞𝑞�� inflow from the other grid cells
[m3/m], ∆x slope length [m].
Soil detachment is calculating using a combination of two detachment processes, i.e. one process includes the
detachment of particles by rain drops and the second process contains the detachment exerted by overland flow.
An infiltration model developed by Schmidt [16] describing the process of infiltration based on the Green
and Ampt approach [17]. The infiltration rate is calculating by Darcy equation which contains variables like matric
potential (Ψm), hydraulic conductivity (Ks), saturated water content (θs) and initial water content (θi).

Creation of schemes describing individual processes in the model
The schemes describe a model system in a complex way by theoretical explanation of the processes within the
model (Fig. 1) and by a set of equations (Fig. 2) that establish relationships between the variables and explain how
they affect each other. Because the limited number of pages, there is only shown one of the submodel, i.e. erosion
model.
The created schemes provide tools for the understanding of EROSION-3D model, its application and
interpretation of modelled results by end users.
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Fig. 1 Theoretical description of processes within the model.

Fig. 2 Description of model system by a set of equations and variables.
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Study site and input data
Svacenicky Creek catchment is located in the western part of Slovakia in the Myjava Hill Land (Fig. 3). The landuse of Svacenicky Creek catchment has resulted from approximately seven centuries of human activity [18]. The
original vegetation of the catchment, was predominantly formed by oak and beech forests and was gradually
replaced by agricultural land. Nowadays the biggest part of the catchment is covered by arable land (66 %). The
other parts of area are consists of mosaic of forests (9 %), grassland (9 %), water areas (7 %), gardens (6 %) and
buildings (2 %). Thanks to the change of the landscape from forest to farmlands together with the rapid settlement
of this region, erosion processes have occurred since the late 16th and represents significant environmental and
natural hazard in the conditions of the Myjava region.

Fig. 3 Location of the Svacenicky Creek catchment and Land-use of the study area.
The model requires three input parameters, i.e. relief parameter, precipitation and soil parameters. For the
calculations two most extreme rainfall event from the time period 2015–2016 was chosen. The soil input
parameters were taken from parameter catalogue established for Slovak soil system [19] considering the time of
rainfall events. One of the most sensitive and unstable input parameter represents soil initial moisture. That’s why
it is very useful to create a scenarios of soil initial moisture. There are several publications dealing with this issue
[19], [20]. In the paper the soil initial moisture represents 45 percent. The first rainfall event occurred on
08.06.2016 with a rainfall intensity 0.57 mm.min-1, duration of rain only one minute and with total rainfall amount
0.57 mm. The second one occurred on 26.09.2015 with a rainfall intensity of 0.025 mm.min-1, duration of rain
1041 minutes and with total rainfall amount of 26.11 mm and in order to estimate the variability of the soil erosion
processes three scenarios of different management practices were created (Tab. 1).
Tab. 1 Summary of soil input parameters to EROSION-3D model for three scenarios.
Soil parameters
Bulk density [kg/m3]
Initial soil moisture [%]
Organic carbon content [%]
Erodibility [N/m2]
Roughness [s/m1/3]
Cover [%]
Skin factor [-]
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Scenario I.
Silage corn
June
1339
45
1.473
0.007
0.015
12
1

September
1497
45
1.473
0.0083
0.0053
87
1

Scenario II.
Winter wheat
June
September
1449
1497
45
45
1.473
1.473
0.0014
0.073
0.023
0.100
82
84
1
1

Scenario III.
Sugar beet
June
September
1450
1550
45
45
1.473
1.473
0.08
0.006
0.015
0.050
8
100
1
1
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4 RESULTS
The application of Erosion-3D model was conducted in the small Slovak catchment based on real measured rainfall
data considering three scenarios of management practices. Tab. 2 compares the results calculated for the two
extreme rainfall events together with the silage corn, winter wheat and sugar beets. It is obvious, that the most
intensive erosion processes were detected for the silage corn as opposed to the sugar beets, where all erosionrunoff processes significantly decreased in the catchment. Fig. 4 describes the total surface runoff generated for
the entire catchment and two extreme rainfall events. Considering the character of rainfall events, the calculated
results are higher for rainfall event II (25.09.2015), but the more serious can be consider rainfall event I
(08.06.2016), when the duration of rainfall event was only one minute. In the case of crops selected, scenario I.
(silage corn) resulted in the higher amounts of runoff, sediment mass and net erosion in comparison with scenario
II (winter wheat) and scenario III (sugar beet). We can conclude that the duration of rainfall event is more much
significant than the total amount of rain ሾʹͲሿ.
Tab. 2 The runoff generation, sediment mass and net erosion calculated by the EROSION-3D model for the
three scenarios and two extreme rainfall events during research period time 2015 and 2016.

Scenario I.
Scenario II.
Scenario III.

Rainfall event I. (08.06.2016)
Runoff [m3] Sediment
mass [kg/m]
7.38
122.981
6.52
122.238
4.46
50.35

Net erosion
[t/ha]
0.003
0.002
0.001

Rainfall event II. (25.09.2015)
Runoff [m3] Sediment
Net
mass [kg/m] erosion[t/ha]
164.738
568.693
0.004
106.298
279.047
0.002
80.34
150.78
0.001

Fig. 4 Surface runoff generation for two extreme rainfall events during years 2015 and 2016.

5 DISCUSSION
The Myjava Hill Land is the part of area with the highest density of permanent gullies in Slovakia and tends to
intensive erosion processes [21], e.g. gully erosion, which was confirmed by the results. This area represents
a region for the interconnection of historical and current records of erosion processes. The map of the potential
water erosion developed by the Soil Science and Conservation Research Institute shows little or no erosion on the
hilltops and ridges (0-4 t/ha/yr), and high erosion (10–30 t/ha/yr) or extreme erosion (more than 30 t/ha/yr) located
on the hill slopes. Similar spatial variability of the erosion processes was reached by our results and the total values
of the output parameters are higher. However, it is important to state that the calculations were performed for
specific rainfall events and are not incomparable with long-term calculations. That’s why the long-term
simulations will be the next step in our work.
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The results show the significant dependence between the soil condition and soil water erosion, which also
corresponds to the relief and precipitation. According to [22], [23], and [3] the model is highly sensitive to the
initial soil moisture content and roughness, which was declared by our results too. The strong relationship between
the initial soil moisture and calculated parameters were found out. Based on the results it can be concluded that
the daily rainfall is an especially good indicator of the variations in the rate of soil erosion [24], [25].
At the end it must be note that in the future research is planned to model the sediment yield and deposition and
apply a total sediment load to verify the reliability of the soil loss. The crucial and necessary part will include
comparison of the amount of sediment in small water reservoir with the modelled long-term simulations.

6 CONCLUSION
The methodical application procedure created provides explanations of the relationships between the individual
processes in the model and offers a fundamental tool for the application of the EROSION-3D model with the
interpretation of its outputs for the end users. The approach was applied in catchment with variable land uses using
two extreme rainfall events and three scenarios of management practices.
The differences between the silage corn, winter wheat and sugar beets are based on variable input data from
the parameter catalogue. The variability of the inputs is due to the dates of the rainfall events, i.e. June and
September. In the case of the sugar beets, the runoff-erosion processes were reduced in contrast with the silage
corn and winter wheat, because the values of erodibility and roughness made the soil more protective against the
erosion processes.
The results also show that the runoff-erosion processes in the catchment are sensitive to rainfall events and it
represent a good indicator of the variations in the soil erosion rate and runoff generation. The results demonstrate
that crops are one of the significant factor influencing the negative impact of soil erosion in the field and they can
effectively protect the soil surface through reducing the kinetic energy exerted by raindrops.
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Abstrakt
Cieľom predkladaného príspevku bolo experimentálnym meraním zistiť závislosť povrchového odtoku na svahu
od vegetácie. Výskum prebiehal v oblasti Myjavskej pahorkatiny, ktorá je známa tvorbou ryhovej a výmoľovej
erózie. Merania prebiehali pomocou zrážkového simulátora v rokoch 2016 - 2018, pričom výsledky boli
spracovávané v prostredí programu ArcGis. Pre všetky analyzované obdobia sme potvrdili významný vplyv
vegetácie na tvorbu a množstvo povrchového odtoku, ako aj hmotnosť sedimentov. Vplyv na množstvo
povrchového odtoku a sedimentov má aj miesto merania, kde so znižujúcim sa sklonom klesá objem zachyteného
odtoku a hmotnosť sedimentov.
Kľúčové slová
Povrchový odtok, zrážkový simulátor, vegetácia
Abstract
The aim of the present paper was to find out the dependence of surface runoff on slope and vegetation by
experimental measurement. The research took place in the Myjava Land Hill, which is known for the formation
of furrow and gully erosion. Measurements were done using a rainfall simulator in 2016 - 2018, and the results
were processed in the ArcGis environment. For all the analysed periods, we have confirmed the significant
influence of vegetation on the formation and amount of surface runoff, as well as the mass of sediments. The effect
on the amount of surface runoff and sediments also has a place of measurement, where the volume of captured
runoff and mass of sediments decreases with a decreasing slope.
Key words
Surface runoff, rainfall simulator, vegetation

1 ÚVOD
Degradácia poľnohospodárskej pôdy patrí v súčasnosti medzi najviac diskutované problémy v sfére životného
prostredia. Medzi najvýraznejšie hrozby patrí vodná erózia na svahu. Na území Slovenska sa v nedávnej minulosti
vyskytlo viacero bleskových povodní, a to najmä v blízkosti poľnohospodársky obrábaných svahov. Tento typ
povodne sa vyznačuje transportom veľkého množstva sedimentov, živín, ako aj chemických látok používaných
pri pestovaní. Takto erodovaný materiál je následne ukladaný v miestach so znižujúcim sa sklonom svahu [1].
Na sledovanie vplyvu kinetickej energie dažďa na pôdu (rozrušovanie, transport sedimentov a vznik eróznych
rýh) a vznik povrchového odtoku sa používajú zrážkové simulátory [2]. Na samotný vznik povrchového odtoku
má vplyv viacero faktorov; sklon svahu, dĺžka svahu, vegetácia, zhutnenie pôdy, pôdny typ, momentálna vlhkosť
pôdy, čas a intenzita simulovanej zrážky [3].
Hlavným cieľom predkladaného príspevku bolo zistiť vplyv vegetácie na tvorbu a množstvo zachyteného
povrchového odtoku na svahu. V ďalšej časti sme porovnali výsledky z úpätia a strednej časti svahu. Na
experimentálne merania bol použitý zrážkový simulátor od firmy Ejkelkamp. Merania boli vykonávané
v katastrálnom území Turá Lúka v blízkosti erózneho výmoľa. Táto oblasť je známa obrábaním pôdy na svahoch
s veľkými sklonmi.

2 METODIKA
Výskum pomocou zrážkového simulátora Ejkelkamp prebiehal na svahu v Turej Lúke. Turá Lúka sa nachádza na
Západnom Slovensku a je mestskou časťou Myjavy. Oblasť je súčasťou Myjavskej pahorkatiny, ktorá je známa
výskytom veľkého množstva permanentných a efemérnych výmoľov, ako výsledok antropogénnej činnosti
(odlesňovanie územia) [4]. Na sledovanom svahu sa nachádza permanentný výmoľ a niekoľko efemérnych
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výmoľov (ryhová, resp. výmoľová erózia), čo bol jeden z dôvodov výskumu vzniku povrchového odtoku v tejto
oblasti. Na území bol predtým vykonaný komplexný pedologický prieskum (v rámci nášho ústavu), na základe
ktorého sme zistili, že svah je tvorený stredne ťažkými až ťažkými pôdami. Z výsledkov pedologického prieskumu
boli zvolené miesta zadažďovania, ktoré sú znázornené na Obr. 1.
Lokalizácia v rámci Slovenskej Republiky

Detail sledovaného svahu

Obr. 1. Sledovaná lokalita v rámci Slovenska a detail skúmaného svahu (ArcGis).
Meranie so zrážkovým simulátorom vyžaduje množstvo prípravných prác, ktorým predchádza rekognoskácia
terénu. Prípravné práce pozostávajú z výberu vhodných zadažďovaných plôch (vyhýbame sa jazdným pruhom od
poľnohospodárskych strojov), v horizontovaní podstavy simulátora, nastavení intenzity simulovaného dažďa
(podľa prepočtu dodávaného výrobcom), meraní vlhkostných pomerov pôdy (pred a po zadaždení), sklonu plochy
a nakoniec vytvorenie fotografie zadažďovanej plochy. Po prípravných prácach môžeme spustiť samotnú
simuláciu, ktorej výsledky sa zaznamenávajú do pripraveného zápisníka. Simulátor Ejkelkamp [5] a proces
merania sú znázornené na Obr. 2. Počas simulácie sledujeme čas vzniku povrchového odtoku, zachytávame objem
povrchového odtoku spolu so sedimentami, ktoré sú neskôr v laboratóriu vysušené (pri teplote 105 °C) a odvážené.
Simulácie boli vykonané v rokoch 2016 – 2018 v rôznych ročných obdobiach, pričom miesta merania boli
určované pomocou GNSS stanice. V tomto období bolo vykonaných 91 simulácií pri rôznych intenzitách dažďa.
V rámci tohto príspevku sme použili výsledky simulácie pri nastavenej intenzite 6mm/min. Čas zadažďovania pri
tomto nastavení bol 3 minúty.
Rozmiestnenie bodov
merania na úpätí svahu

Obr. 2 Zrážkový simulátor Ejkelkamp [5] a rozmiestnenie bodov merania na stanovisku 20. 9. 2018.
Vplyv vegetácie na vznik a množstvo povrchového odtoku som určil na základe fotografií zadažďovanej
plochy. Vegetačný kryt som vektorizoval v prostredí programu ArcGis. Išlo o 36 plôch z toho 6 plôch bolo bez
vegetácie a 2 plochy so 100% vegetáciou. V programe ArcGis som určil percentuálny podiel vegetácie. Príklady
výsledkov vektorizácie sa nachádzajú v Tab. 1 až 2 (rovnakým spôsobom boli vektorizované všetky plochy).
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Tab. 1 Vektorizácia vegetačného krytu z merania 6. 4. 2016.
6. 4. 2016
ÚPÄTIE SVAHU

100% podiel
vegetácie
STRED SVAHU

Tab. 2 Vektorizácia vegetačného krytu z merania 24. 8. 2017.
ÚPÄTIE SVAHU

24. 8. 2017 – bez vegetácie

STRED SVAHU

3 VÝSLEDKY
Na základe vektorizácie jednotlivých plôch boli vytvorené grafy vplyvu vegetácie na povrchový odtok.
Spracované výsledky sa nachádzajú v tabuľkách Tab. 3 až Tab. 8.
Tab. 3 Vplyv vegetácie na objem povrchového odtoku (6. 4. 2016).

Bod
1 (úpätie)
2 (úpätie)
3 (úpätie)
4 (stred)
5 (stred)
6 (stred)
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h [cm]
13
13
13
13
13
13

6. 4. 2016
Priemerný sklon svahu
[°]
10,5
Objem povrch.
Hmotnosť
Vegetácia
odtoku
sedimentov
[%]
[ml]
[g]
27
0,08
80
0
0
100
0
0
64
56
1,25
40
260
14,06
15
106
2,33
37

Stav pôdy
Ozimina
Graf
100

Vegetácia [%]

Priemerná vlhkosť
[%]
13,5

0

R² = 0,6977

0 Objem povrch. odtoku [ml] 300
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Tab. 4 Vplyv vegetácie na objem povrchového odtoku (23. 8. 2016).
23. 8. 2016

Bod

h [cm]

1 (úpätie)
2 (úpätie)
3 (úpätie)
4 (stred)
5 (stred)
6 (stred)

13
13
13
13
13
13

Priemerný sklon svahu
[°]
10,1
Objem povrch.
Hmotnosť
odtoku
sedimentov
[ml]
[g]
36
0,65
0
0
35
0,11
155
2,76
155
1,95
0
0

Stav pôdy
repka olejná
Vegetácia
[%]
47
14
21
5
11
55

Graf
100

Vegetácia [%]

Priemerná vlhkosť
[%]
17,3

R² = 0,4144

0

0 Objem povrch. odtoku [ml]

200

Tab. 5 Vplyv vegetácie na objem povrchového odtoku (30. 3. 2017).
30. 3. 2017

Bod

h [cm]

1 (úpätie)
2 (úpätie)
3 (úpätie)
4 (stred)
5 (stred)
6 (stred)

13
13
13
13
13
13

Priemerný sklon svahu
[°]
12,4
Objem povrch.
Hmotnosť
odtoku
sedimentov
[ml]
[g]
0
0
69
3,83
240
79,27
260
16,8
370
16,59
0,75
34

Stav pôdy
repka olejná
Vegetácia
[%]
100
12
23
12
0
39

Graf
100

Vegetácia [%]

Priemerná vlhkosť
[%]
23,3

0

R² = 0,5179

0 Objem povrch. odtoku [ml]

400

Tab. 6 Vplyv vegetácie na objem povrchového odtoku (24. 8. 2017).
24. 8. 2017
Priemerná vlhkosť
[%]
28,4
Bod
1 (úpätie)
2 (úpätie)
3 (úpätie)
4 (stred)
5 (stred)
6 (stred)

h [cm]
13
13
13
13
13
13

Priemerný sklon svahu
[°]
10,1
Objem povrch.
Hmotnosť
odtoku
sedimentov
[ml]
[g]
43
2,3
170
6,8
98
3,2
6
0,5
310
19,3
255
16,5

Stav pôdy
strnisko
Vegetácia
[%]

Graf

0
0
0
0
0
0
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Tab. 7 Vplyv vegetácie na objem povrchového odtoku (28. 9. 2017).
28. 9. 2017

Bod

h [cm]

1 (úpätie)
2 (úpätie)
3 (úpätie)
4 (stred)
5 (stred)
6 (stred)

13
13
13
13
13
13

Priemerný sklon svahu
[°]
5,9
Hmotnosť
Objem povrch.
sedimentov
odtoku [ml]
[g]
0
0
2
0
398
0,67
505
0,98
565
1,33
2,49
225

Stav pôdy
repka olejná
Vegetácia
[%]
86
79
39
49
61
65

Graf
100

R² = 0,6467

Vegetácia [%]

Priemerná vlhkosť
[%]
28,4

0

0 Objem povrch. odtoku [ml]

600

Tab. 8 Vplyv vegetácie na objem povrchového odtoku (20. 9. 2018).
20. 9. 2018

Bod

h [cm]

1 (úpätie)
2 (úpätie)
3 (úpätie)
4 (stred)
5 (stred)
6 (stred)

13
13
13
13
13
13

Priemerný sklon svahu
[°]
11
Hmotnosť
Objem povrch.
sedimentov
odtoku [ml]
[g]
375
1,38
0
0
200
0,92
520
5,15
480
8,49
465
1,65

Stav pôdy
strnisko
Vegetácia
[%]
63
71
49
33
20
48

Graf
100

Vegetácia [%]

Priemerná vlhkosť
[%]
16,4

0

R² = 0,5496

0
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Z výsledkov analýzy vyplýva, že vegetácia ma výrazný vplyv na tvorbu a množstvo povrchového odtoku.
V prípade viac ako 70% podielu vegetácie na zadažďovanej ploche povrchový odtok nevzniká resp. zachytený
objem je minimálny. Naopak pri povrchu bez vegetácie dochádza zakaždým k tvorbe povrchového odtoku. So
zvyšujúcim sa objemom zachyteného povrchového odtoku narastá aj hmotnosť sedimentov. Na vznik
povrchového odtoku má však vplyv niekoľko počiatočných podmienok. Jednou z najdôležitejších je vplyv
momentálnej pôdnej vlhkosti. Na Obr. 3 sa nachádza závislosť vegetácie a objemu povrchového odtoku od
rôznych nami zvolených vlhkostných kategórií: 1. Kategória 14,9 % a menej; 2. Kategória 15 % – 24,9 %;
3. Kategória 25 % – 34,9 %; 4. Kategória 35 % a viac. V prípade 3. vlhkostnej kategórie je závislosť najnižšia, čo
si vysvetľujeme vplyvom vegetácie, resp. 3. kategória obsahuje meranie bez vegetácie. V ostatných prípadoch
dosahuje korelačný koeficient ,,R“ vysoké hodnoty. Na základe čoho možno konštatovať, že vegetácie má na
tvorbu a objem povrchového odtoku významný vplyv.

Obr. 3 Závislosť objemu povrchového odtoku od vegetačného krytu podľa vlhkostných kategórií.
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Merania boli vykonávané v dvoch miestach svahu na jeho úpätí a v strede svahu. Základné charakteristiky
v týchto miestach sa nachádzajú v nasledujúcej tabuľke Tab. 9.
Tab. 9 Vplyv plochy na množstvo povrchového odtoku a hmotnosť sedimentov.
Plocha

Sklon

Pôdna vlhkosť

Hmotnosť sedimentov

Objem povrchového odtoku

°

%

g

ml

Úpätie

11,58

23,53

16,11

1666

Stred

12,03

24,05

78,74

4305

Z celkového zachyteného objemu 5971 ml, sa viac ako 70 % vytvorilo v strednej časti svahu, viď Obr. 4.
S narastajúcim objemom narastá aj hmotnosť sedimentov kde viac ako 80 % hmotnosti bolo získaných v strednej
časti svahu, čo dokumentuje Obr. 5. Rozdiel v priemerných sklonových a vlhkostných charakteristikách je
minimálny. Potvrdzuje však, že pri zvyšujúcom sa sklone a pôdnej vlhkosti narastá aj objem povrchového odtoku
a hmotnosť sedimentov.

Obr. 4 Podiel objemu povrchového odtoku v jednotlivých častiach svahu.

Obr. 5 Podiel hmotnosti sedimentov z jednotlivých častí svahu.

4 ZÁVER
V prípade jednotlivých meraní sem dospeli k očakávanému vplyvu vegetácie na vznik a množstvo povrchového
odtoku, čo potvrdzuje vysoký stupeň korelácie vo všetkých experimentoch. V prípade väčšieho ako 70% podielu
vegetácie sem získali minimálne alebo žiadne hodnoty objemu povrchového odtoku. V ďalšej časti výskumu som
sa zameral na počiatočné vlhkostné podmienky, kde aj v tomto prípade bola závislosť tvorby povrchového odtoku
od vegetačného krytu významná. Z výsledkov terénnych experimentov vykonaných počas 3 rokov je možné
konštatovať, že veľkosť plochy vegetačného krytu významne ovplyvňuje tvorbu povrchového odtoku na svahu,
a tým aj množstvo transportovaného materiálu.
Na množstvo objemu a hmotnosť transportovaných sedimentov má vplyv aj miesto merania. So znižujúcim sa
sklonom svahu a pôdnou vlhkosťou klesá aj objem povrchového odtoku a hmotnosť transportovaného pôdneho
materiálu.
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Vplyv na kvalitu výsledkov má množstvo faktorov, ktoré budem v budúcnosti zohľadňovať. Ide predovšetkým
o výber zadažďovanej plochy, osadenie prístroja (únik odtoku cez bočné hrany), zhutnenie plochy, veľkosť
pôdnych agregátov, poveternostné podmienky , ako aj výška vegetácie.
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Abstrakt
Denitrifikační bioreaktory jsou inovativní technologií pro odstraňování dusičnanů ze zemědělských smyvů.
Příspěvek je zaměřen na odstávky bioreaktorů v bezdeštném období a jejich vliv na denitrifikaci a vyluhování
náplně. V rámci experimentu byly provedeny laboratorní testy na denitrifikační koloně naplněné topolovou
štěpkou, kterou protékala voda obohacená dusičnany (20 mg/l NO3-N). Na odtoku byly týdně stanoveny
fyzikálně-chemické parametry – NO3-N, CHSKCr, BSK5, NKjel a pH. Celkem byly provedeny 3 mokré odstávky
o délce 2, 2 a 3 týdny. Výsledky ukazují, že testované odstávky neměly výrazný vliv na provoz bioreaktoru.
Účinnost denitrifikace byla 90–95 % a rychlost denitrifikace 4–6 mg/(l·d). Vysoké koncentrace vyluhovaných
látek byly pouze ve vodě stagnující v koloně během odstávky.
Klíčová slova
Denitrifikační bioreaktor, dřevní štěpka, odstávky, dusičnany, organické látky
Abstract
Denitrifying bioreactors are an innovative treatment technology for the removal of nitrates from agricultural
outflows. The contribution focuses on bioreactor shutdown during dry weather periods and its impact on
denitrification and fill media leaching. The experiment was conducted in laboratory with denitrifying columns
filled with poplar woodchips and fed with water enriched by nitrates (20 mg/l NO3-N). Physico-chemical
parameters of outflow were established – NO3-N, COD, BOD, TKN a pH. Three wet shutdowns were performed
with duration of 2, 2 and 3 weeks. Results show that the shutdowns do not have significant effect to bioreactor
operation. Denitrifying efficiency was 90–95 % a denitrification rate 4–6 mg/(l·d). High concentrations of
leached substances were only in stagnant water.
Key words
Denitrifying bioreactor, woodchips, shutdowns, nitrates, organic substances

1 ÚVOD
Článek se zabývá odstávkami denitrifikačních bioreaktorů s náplní na bázi dřeva. Tyto denitrifikační bioreaktory
jsou používány jako technologie pro odstraňování dusičnanů ze zemědělských smyvů přímo na odtoku ze
zemědělských ploch. Jedná se o technologii, přispívající k řešení problému nadměrných koncentrací dusičnanů
ve vodních tocích. Denitrifikační bioreaktory s dřevní náplní jsou hojně využívány v zahraničí, ale v ČR dosud
zavedeny do praxe nejsou.
Obsahem článku jsou laboratorní testy denitrifikačních bioreaktorů naplněných dřevní štěpkou. Pomocí
bioreaktoru byly studovány odstávky simulující přerušení provozu skutečných bioreaktorů v bezdeštném období.
Výsledky by měly ukazovat náběh bioreaktoru po odstávce, zejména schopnost denitrifikace a vyluhování látek
z náplně.
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2 LITERÁRNÍ PŘEHLED
V důsledku lidské činnosti dochází k nárůstu koncentrace dusičnanů v povrchových i podzemních vodách.
Kromě splaškových vod je jedním z hlavních zdrojů dusíku také zemědělství, a to například aplikace dusíkatých
hnojiv nebo chov dobytka [1]. Vysoké koncentrace dusičnanů jsou problémem při využívání těchto vod jako
zdroje pro pitné účely a zvyšují náklady na úpravu vody. V povrchových vodách mohou zvýšené koncentrace
nutrientů narušit přirozený stav vodního ekosystému, způsobit výskyt vodního květu, a tím dále zhoršovat
kvalitu vody. Zvyšující se koncentrace dusičnanů jsou nežádoucí také z pohledu moří a oceánů, kam tyto vodní
toky ústí. V ČR, kromě některých agrárních opatření, dosud nejsou využívány technologie pro omezení vnosu
dusičnanů ze zemědělských ploch do povrchových a podzemních vod.
Dusičnany jsou koncovým produktem mineralizace organicky vázaného dusíku a za oxických podmínek jsou
stabilní [1], takže v provzdušněných povrchových vodách nedochází k dostatečnému odbourávání, pokud nejsou
opět vázány do biomasy. Sorpční schopnost dusičnanů je malá, proto mohou snadno pronikat půdním sorpčním
komplexem a kontaminovat podzemní vodu [1]. V půdním profilu probíhá denitrifikace pouze v omezené míře.
V horních vrstvách půdy je limitujícím faktorem přítomnost kyslíku, v hlubších vrstvách absence potřebného
organického C [2].

Denitrifikační bioreaktory s náplní na bázi dřeva
Jedním z potenciálních řešení pro snížení koncentrace dusičnanů ve vodách je jejich odstranění na odtoku ze
zemědělských ploch pomocí denitrifikačních bioreaktorů s náplní na bázi dřeva. Jedná se o inovativní
technologii odstraňování dusičnanů in situ na odtoku ze zemědělských ploch, ještě před jejich vstupem do vod
povrchových [6]. Přestože je tato technologie již řadu let (od 90. let) používána v zahraničí, především
v Kanadě, USA a na Novém Zélandu [3], [4], [5], v ČR dosud využívána není.
Tyto denitrifikační bioreaktory poskytují ideální podmínky pro denitrifikaci (anaerobní prostředí, dostatek
organického C, dusičnany na přítoku) a mají řadu výhod, jako jsou nízké pořizovací a provozní náklady,
minimální údržba, dlouhá životnost, malý zábor orné půdy [9], [10]. 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 vod jsou schopny odstranit až 99 %
dusičnanů [11].
Denitrifikační bioreaktory mají formu lože, nebo clony a jsou vyplněny organickým materiálem schopným
průběžně uvolňovat organický C [2], [7]. Denitrifikační lože jsou kontejnerové systémy, kterými voda protéká
díky vyšší hydraulické vodivosti náplně, případně za použití drenáže. Clony jsou propustné bariéry podélného
tvaru umístěné kolmo k proudění podzemní vody, která jimi protéká. Denitrifikační bioreaktory obvykle bývají
umístěny v blízkosti místa vtoku podpovrchového odtoku do recipientu a odtok z bioreaktoru je do něj obvykle
zaústěn [8].
Hlavním procesem odbourávání dusíku v denitrifikačním bioreaktoru je heterotrofní denitrifikace [6], při
které za metabolické činnosti fakultativně anaerobních bakterií dochází k přeměně dusičnanů na plynné formy
dusíku, unikající do atmosféry. Tím je koncentrace dusičnanů, ale i celkově dusíku, v protékající vodě
snižována. Jednou z hlavních složek potřebných pro denitrifikaci je organický C uvolňující se z náplně
bioreaktoru. Rozklad náplně zajišťuje bezkyslíkaté podmínky, náplň poskytuje plochu pro osídlení bakterií
a organický C je substrátem pro zajištění denitrifikace – slouží jako donor elektronů pro redukci dusičnanů [2],
[6]. Denitrifikační rychlost v bioreaktorech je obvykle řízena kinetikou nultého řádu, tzn. je závislá na
dostupnosti organického C a teplotě, ale ne na koncentraci dusičnanů [2].
Pro denitrifikační bioreaktory jsou využívány náplně z různých organických materiálů. Hlavními kritérii pro
výběr náplně je obsah biologicky dostupného organického C (s postupným a dlouhodobým uvolňováním), dobrá
hydraulická vodivost, nízké pořizovací náklady a dostupnost v lokalitě. Jako nejvhodnější se ukazují dřevní
materiály (zejména dřevní štěpka), protože jsou běžně dostupné za nízkou cenu, mají vysokou a stálou
hydraulickou vodivost a vhodný poměr C:N (od 30 : 1 do 300 : 1). Denitrifikační rychlosti se v bioreaktorech
s dřevním materiálem pohybují v rozmezí 2 až 10 g/(m3·d). U dřevní štěpky různého stáří se denitrifikační
rychlosti výrazně neliší, takže je možné s dřevní štěpkou dosahovat stálých denitrifikačních rychlostí v horizontu
desetiletí [3]. Jiné než dřevní materiály (např. sláma, obilné slupky a další rostlinné zbytky) sice mohou
dosahovat vyšších denitrifikačních rychlostí, ale obvykle vykazují vyšší vyluhování nežádoucích látek a časem
se může snižovat jejich hydraulická vodivost [11].

Odstávky denitrifikačních bioreaktorů
Operační podmínky denitrifikačních bioreaktorů úzce závisí na podmínkách provozu, jako je množství srážek
a zavlažování. Rozkolísanost průtoku může mít za následek nižší účinnost denitrifikace při dlouhých HRT [12].
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Při podmínkách s velmi malým až nulovým průtokem mohou být bioreaktory ponechány vysušené, částečně
zatopené, nebo zcela zatopené.
V případě vysychání bioreaktoru při suché odstávce může kyslík snižovat účinnost denitrifikace ve prospěch
aerobní mineralizace. Na druhou stranu mineralizace vede ke spotřebě kyslíku a uvolněný organická uhlík může
podpořit rychlejší náběh denitrifikace po opětovném zatopení [13], [14]. Na druhou stranu při odstávce za sucha
je degradace materiálu náplně rychlejší, než při ponechání bioreaktorů zatopených [6].

3 METODIKA
Experiment byl proveden na vertikální denitrifikační koloně (bioreaktoru) o objemu 0,3 m3 naplněné topolovou
dřevní štěpkou (velikost částic 2–20 mm). Bioreaktor byl protékán vodovodní vodou obohacenou dusičnanem
draselným a byl provozován jako stále zatopený. Průměrná teplota během experimentu byla 19 °C.
Koncentrace dusičnanového dusíku (NO3-N) na přítoku byla udržována na hodnotě 20 mg/l. Po náběhu
bioreaktoru a ustálení koncentrací na odtoku (po 7 týdnech provozu) byly provedeny odstávky bioreaktoru
přerušováním průtoku. Během odstávek byl bioreaktor ponechán zatopený. Po odstávce byl bioreaktor vypuštěn,
napuštěn novou vodou a provozován do dalšího ustálení parametrů na odtoku. Celkem byly provedeny tři
odstávky o délce dva, dva a tři týdny. Vzorky vody na odtoku z bioreaktoru byly odebírány každý týden a také
byla analyzována voda stojící v bioreaktoru na konci každé odstávky.
Hodnota pH byla měřena pomocí multiparametrické sondy HQ40d (Hach). NO3-N byl stanoven metodou
UV absorpce pomocí optického senzoru Nitratax plus sc Sensor (Hach). Chemická spotřeba kyslíku (CHSKCr),
biochemická spotřeba kyslíku (BSK5) a Kjeldahlův dusík (NKjel) byly stanoveny následujícími metodami:
CHSKCr – semi-mikro metodou s použitím dichromanu draselného s fotometrickým vyhodnocením; BSK5
– standardní zřeďovací metoda s přídavkem allylthiomočoviny a 5 dny inkubace; NKjel – mineralizace za
použití koncentrované kyseliny sírové a tablet KJELTABS ST (Thompson & Capper Ltd) s fotometrickým
stanovením uvolněného amoniaku pomocí indofenolové metody.

4 VÝSLEDKY
Následující grafy ukazují fyzikálně-chemické parametry vody odtékající z denitrifikačního bioreaktoru
a schopnost denitrifikace. Čárkovaně jsou uvedeny hodnoty ve vodě stagnující v bioreaktoru na konci odstávky.
Koncentrace NO3-N byla snížena z 20 mg/l na přítoku na méně než 2 mg/l na odtoku z bioreaktoru a to již
během prvního týdne po opětovném náběhu bioreaktoru Obr. 1. Voda stagnující v bioreaktoru na konci odstávky
měla koncentraci 4–5 mg/l.

Obr. 1 Koncentrace NO3-N na odtoku a ve stagnující vodě (čárkovaně).
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Účinnost denitrifikace se pohybovala mezi 90 a 95 % a denitrifikační rychlost byla 4–6 mg/(l·d) Obr. 2.
V 17. týdnu provozu bylo provedeno zmenšení průtoku bioreaktorem, a tedy prodloužení střední doby zdržení
(HRT) ze 1,9 na 2,1 d. Vliv změny HRT na denitrifikační rychlost se projevil velmi nízkým snížením rychlosti
denitrifikace.

Obr. 2 Rychlost a účinnost denitrifikace.
Hodnoty CHSKCr a BSK5 se se po odstávce rychle ustálily na hodnotách nižších než 400 mg/l CHSKCr
a 200 mg/l BSK5 Obr. 3. Hodnoty ve stagnující vodě na konci odstávky byly 1100–1700 mg/l CHSKCr a 650–
1000 mg/l BSK5.

Obr. 3 CHSKCr a BSK5 na odtoku a ve stagnující vodě (čárkovaně).
Koncentrace NKjel ve vodě odtékající z bioreaktoru byla pod 3 mg/l a snižování a ustálení koncentrace trvalo
delší dobu, než u ostatních sledovaných parametrů Obr. 4. Ve stagnující vodě byla koncentrace NKjel 2–5 mg/l.

Obr. 4 Koncentrace NKjel na odtoku a ve stagnující vodě (čárkovaně).
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Během odstávek kleslo pH z hodnot 6–7 na odtoku na zhruba 5 Obr. 5. Po opětovném naběhnutí se pH rychle
zvýšilo a ustálilo.

Obr. 5 Hodnota pH na odtoku a ve stagnující vodě (čárkovaně).

5 DISKUZE
Dosažená denitrifikační rychlost 4–6 mg/(l·d) odpovídá hodnotám uvedeným v literatuře pro různé dřevní
materiály náplně a nepřerušovaný provoz bioreaktorů, kde se hodnoty pohybují mezi 2 a 22 mg/(l·d) [2].
Dosažené výsledky naznačují, že provedené odstávky nenarušily správnou funkci bioreaktoru, která dosahovala
po celou dobu provozu dobré výsledky. Tomu nasvědčuje i vysoká účinnost denitrifikace (90–95 %) v celém
sledovaném období i po odstávkách. Podle vysokých hodnot účinnosti denitrifikace lze předpokládat, že při
vyšší vstupní koncentraci dusičnanů by denitrifikační rychlosti mohly být vyšší. Vzorky však byly analyzovány
vždy až týden po opětovném náběhu bioreaktoru.
Obsah organických látek (CHSKCr a BSK5) a NKjel na odtoku byl způsoben vyluhováním z náplně
bioreaktoru. Hodnoty byly zvýšené především ve vodě stagnující v bioreaktoru, jinak dosahovaly relativně
nízkých hodnot. Objem vody stagnující v bioreaktoru je vzhledem k celkovému průtoku bioreaktorem malý,
takže celkové množství vyluhovaných látek je nízké. Koncentrace vyluhovaných látek je závislá na celkové
délce provozu, takže u starších bioreaktorů jsou hodnoty nižší [3]. V porovnání s délkou provozu bioreaktorů,
která může být i více než 15 let [2], byla délka našeho experimentu relativně krátká (29 týdnů).
Hodnota pH na odtoku z bioreaktoru je ovlivněna více procesy současně – při denitrifikaci jsou uvolňovány
OH- ionty, které pH zvyšují, a naopak zde dochází k rozkladu organických látek, spojeným s uvolňování H+
iontů a snižováním pH [1]. Dle výsledků dochází spíše ke snižování pH, a to zejména u vody stagnující
v bioreaktoru během odstávky. Hodnota pH během odstávek, klesla až na hodnotu okolo 5, ale denitrifikační
bakterie vyžadují optimálně rozmezí pH 6–9 [1]. Dle výsledků však nebyla účinnost denitrifikace po opětovném
naběhnutí poklesem pH narušena.
Prodloužení HRT je pozitivní pro zvýšení denitrifikační účinnosti, ale může mít za následek také větší
vyluhování látek z náplně [2]. Změna HRT však byla v našem případě velmi malá, takže se změna denitrifikační
účinnosti neprojevila. Došlo k mírnému snížení denitrifikační rychlosti, která je závislá na průtoku. Vliv změny
HRT na vyluhování látek z náplně (CHSKCr, BSK5 a NKjel) se neprojevil, což může být způsobeno krátkým
trváním odstávek (2 nebo 3 týdny).

6 ZÁVĚR
V rámci experimentu byly provedeny odstávky bioreaktoru o délce dva, dva a tři týdny, během kterých byl
bioreaktor ponechán zatopený. Testované odstávky neměly výrazný vliv na provoz bioreaktoru, což je žádoucí.
Během týdne došlo k obnovení funkce bioreaktoru na zhruba původní hodnoty, jaké byly na odtoku před
odstávkou. Nejdelší dobu ustálení vykazoval NKjel.
Vysoké koncentrace analyzovaných látek byly zjištěny pouze ve vodě stagnující v bioreaktoru během
odstávky. Její množství je však vzhledem k celkovému průtoku malé. Vyluhování látek závisí také na stáří
bioreaktoru, kdy by mělo postupem času docházek ke snižování vyluhovaných koncentrací.
Výsledky ukazují, že bioreaktor může v zatopeném stavu bez potíží zvládnout testované délky odstávek.
Dalším krokem ve výzkumu bude prodloužení odstávek a zjištění jejich vlivu na provoz bioreaktoru. Také je
v plánu testovat i odstávky za sucha, při kterých bude bioreaktor ponechán vypuštěný.
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Poděkování
Příspěvek vznikl za podpory juniorského projektu specifického výzkumu VUT v Brně FAST-J-18-5346
Laboratorní testy denitrifikačních bioreaktorů.
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Abstrakt
V poslední době se mikropolutanty staly žádaným tématem v oblasti vodního hospodářství. Článek
je zaměřen na výskyt léčiv ve zdrojích pitné vody a na jejich možné odstranění. Do vodních zdrojů se léčiva mohou
dostat různými způsoby a mohou tak ovlivnit nejen životní prostředí, ale také naše zdraví. Abychom se ubránili
koncentracím léčiv ve vodách, měli bychom navrhovat účinnější vodárenské procesy a zachytit tak znečištění
dříve, než se dostane do distribuční sítě. Spolehlivou doúpravu již potvrdili některé membránové procesy,
pokročilé oxidační procesy a vybrané sorpční materiály, např. aktivní uhlí, které je již s dalšími sorpčními
materiály zkoumáno na Ústavu vodního hospodářství obcí FAST v Brně.
Klíčová slova
Zdroje pitné vody, mikropolutanty, léčiva, vodárenské procesy, sorbenty
Abstract
Recently, micropollutants have become a desirable subject in the field of water management. Article deals on the
occurrence of pharmaceuticals in drinking water sources and their removal. In water, pharmaceuticals can get in
different ways and can affect not only the environment but also our health. In order to prevent pharmaceuticals
concentrations in water, we should design more efficient water processes and capture pollution before it reaches
the consumption area. Membrane processes, advanced oxidation processes, and selected sorption materials, such
as activated carbon, have been proven to be reliable processes. Other less well-known sorption materials are being
studied at the Institute of Municipal Water Management of the Faculty of Civil Engineering in Brno.
Key words
Drinking water sources, micropollutants, pharmaceuticals, water treatment processes, sorbents

1 ÚVOD
Mezi základní podmínky pro život na Zemi patří zejména voda. Pro lidské tělo je důležitý pravidelný příjem pitné
vody, proto vodu upravujeme na požadovanou kvalitu, kterou nám stanoví různé vyhlášky a nařízení. Kromě
klasických ukazatelů v rozboru pitné vody, se poslední dobou zkoumají i méně známe látky, které se nazývají
polutanty. Protože se vyskytují v malých koncentracích, říkáme jim mikropolutanty.
Relativně nové mikropolutanty zahrnují léčiva a látky používané pro osobní péči (PPCPs = Pharmaceuticals
and Personal Care Products), doplňky stravy, antikoncepční prostředky, kosmetické přípravky a další. Vzhledem
k tomu, že většina těchto polutantů je celkem stabilní a projdou ČOV téměř beze změn, nebo přechází
na rezistentní metabolity, mohou se tak dostat do zdrojů pitné vody [1].
Léčiva se používají jak v humánní, tak i ve veterinární medicíně a v závislosti na biodegradabilitě se mohou
hromadit v životním prostředí. Jedná se zejména o antibiotika, analgetika, hormony, cytostatika, kancerostatika,
antipyretika apod. [1] Intenzivní využívání a zvyšující se spotřeba léčiv na celém světě, která je spojena
s neustálým stárnutím populace, lepším přístupem ke zdravotní péči a životnímu prostředí, způsobila, že léky jsou
rozhodujícím a nepostradatelným prvkem moderní společnosti [2].
Abychom se ubránili mikropolutantům ve vodách, měli bychom navrhovat účinnější vodárenské procesy
a zpřísnit požadavky na pitnou vodu.
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2 PŘÍSUN LÉČIV DO ZDROJŮ PITNÉ VODY
Léčiva se do zdrojů pitné vody mohou dostat mnoha způsoby. Vzhledem k tomu, že čistírny odpadních vod nemusí
všechna léčiva zachytit, mohou se tak dostat do vody povrchové. Vylučování veterinárních léčiv a později hnojení
chlévskou mrvou může způsobit průsak půdou nebo špatně zabezpečenou skládkou do vody podzemní.
Humánní léčiva přecházejí do splaškových vod s močí a tuhými fekáliemi. Jejich chování na ČOV závisí na
jejich biologické rozložitelnosti a lipofilitě (rozpustnosti v tucích) ovlivňující jejich sorpční schopnost na
čistírenském kalu, jehož prostřednictvím se pak mohou dostat do půdy, a dále do zdrojů pitné vody. Je nutno brát
také v úvahu i metabolity léčiv, které mohou být také škodlivé [1].
Osud PPCPs v životním prostředí je závislý na spotřebě, schopnosti metabolizace v úpravárenských procesech,
dále na jejich degradabilitě, sorpčních vlastnostech na složky vodního a půdního prostředí a dalších faktorech jako
je např. pH a klimatické podmínky [3]. Za aerobních i anaerobních podmínek je biologická rozložitelnost léčiv
klíčová, což platí i pro ostatní organické látky, aby nedocházelo k její akumulaci v prostředí. Např. Aspirin, a do
jisté míry i Ibuprofen, patří mezi snadno rozložitelná léčiva ve vodním prostředí. Biologická odstranitelnost velmi
závisí na stáří aktivovaného kalu. Čím je kal starší, tím je také účinnost biologického čištění větší [4].

Léčiva v životním prostředí
Skupiny léčiv, u kterých byl potvrzen výskyt v životním prostředí, jsou procentuálně znázorněny na Obr. 1.
Nejvíce se v životním prostředí vyskytuje skupina nesteroidních protizánětlivých léčiv a antibiotika. Další známou
skupinou léčiv ve vodním prostředí tvoří pohlavní hormony, které mohou mít špatný vliv na vodní organismy [2].
Perorální
antidiabetika 3%
Antipsychotika 1%

β2Veterinární
léčiva 3% Sympatomimetika
3%

Rentgenové
kontrastní média
3%
Antikyseliny 3%

Nesteroidní
protizánětlivá léčiva
16%

Antineoplastika 4%
Antihypertenziva
4%
Antidepresiva 4%
Anxiolytika 4%

Antibiotika 15%

Beta-blokátory 8%

Regulátory lipidů
12%

Antiepileptika 8%
Pohlavní hormony
9%

Obr. 1 Výskyt skupin léčiv v životním prostředí (údaje z roku 2010) [2].

Koncentrace léčiv ve vodě
Koncentrace léčiv ve vodách se pohybuje v širokém spektru. V povrchových vodách koncentrace léčiv kolísá
v rozmezí od jednotek ng/l až do stovek ng/l. Ve splaškových vodách a v odtocích z ČOV bývají koncentrace
vyšší. Více užívaná léčiva se mohou vyskytovat v desetinách až jednotkách µg/l. Velmi rozšířená užívaná léčiva,
jako jsou Aspirin a Ibuprofen, se ve vodním prostředí mohou vyskytovat i v koncentracích převyšující 10 µg/l [4].
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3 NEJZNÁMĚJŠÍ LÉČIVA VE ZDROJÍCH V PITNÉ VODY
Nesteroidní protizánětlivá léčiva
Nesteroidní protizánětlivá léčiva jsou jedny z nejvíce předepisovaných a nejužívanějších léků. Ačkoliv je zánětlivá
reakce pro naše tělo přirozená, vnímáme ji nepříjemně a chceme její projevy tlumit. Právě k tomu jsou nesteroidní
protizánětlivá léčiva určena. Tyto léčiva tlumí sice nepříjemné projevy některých nemocí, ale sama o sobě neléčí.
V konkrétních účincích se jednotlivé preparáty poněkud liší, ale v zásadě můžeme říct, že dokáží tlumit bolest,
působit protizánětlivě a snižovat zvýšenou teplotu. Vzhledem k nežádoucím účinkům nesteroidních
protizánětlivých léčiv, mezi které patří bolesti hlavy, alergické reakce a žaludeční záněty, je nutné si uvědomit, že
tato léčiva by měla být využívána v co nejmenší míře, ideálně dle doporučení lékaře [7].
Mezi nejznámější protizánětlivá léčiva patří např. Ibuprofen a Diklofenak, které se využívají například
u ortopedických bolestí. Další známé léčivo je kyselina acetylsalicylová, která je obsažena v Aspirinu. Kyselina
salicylová je bezbarvá organická kyselina, která má velký význam v oboru kožního lékařství díky svým
protizánětlivým účinkům [7].

Antibiotika
V poslední době je antibiotikům věnována větší pozornost, protože jsou vylučována převážně v nezměněné formě.
Proto jsou antibiotika prokazována především ve splaškových odpadních vodách a také v povrchových vodách [4].
První antibiotikum bylo objeveno už v roce 1928, kdy bylo zjištěno, že bakterie nemohou přežít v přítomnosti
plísně Penicillium notatum. Moderní éra antibiotik byla zahájena až ve 40. letech 20. století, kdy byla zahájena
také výroba velkého množství čistého penicilinu [5].
Antibiotika se používají k léčbě různých infekčních onemocnění, které jsou způsobeny bakteriemi. Mohou také
působit na různé druhy hub a parazitů. Nejsou ale účinná při virových onemocněních. Antibiotika se dělí dle
různých hledisek. Z prvního hlediska na baktericidní, tzn., že bakterie jsou usmrcovány a z druhého hlediska na
teriostatická, která zastavují růst a množení bakterií. Dále se antibiotika mohou rozdělit dle spektra účinnosti na
úzké a široké spektrum. Antibiotika užšího spektra působí pouze na užší skupinu bakterií, zatímco širokospektrá
antibiotika působí současně na více druhů bakterií [5].

Estrogeny
Další významnou skupinu léčiv, která se vyskytuje ve zdrojích pitné vody, jsou chemikálie s estrogenní aktivitou,
tzv. estrogeny. V těle živočichů jsou syntetizovány přírodní estrogeny. Environmentální estrogeny jsou ostatní
látky vykazující estrogenní aktivitu. Tyto látky podněcují vznik ženských pohlavních znaků u samčích jedinců,
jak již bylo prokázáno na rybách. Mezi estrogeny patří řada organických sloučenin, např. synteticky vyrobené
steroidní hormony obsažené v antikoncepčních pilulkách, tenzidy a jejich degradační produkty, dioxiny, furany,
ftaláty a další. Hlavní podíl estrogenních látek v odpadních vodách pochází z moči, pracích a čisticích prostředků
a kosmetických přípravků. Odpad z chovu hospodářských zvířat je také zdrojem steroidních estrogenů ve vodách.
Koncentrace steroidních hormonů ve vodách se pohybuje od 1 ng/l do 100 ng/l [4].

Psychoaktivní látky
Psychiatrické látky lze klasifikovat dle jejich chemických struktur, farmakologických účinků na specifické
biologické procesy nebo jejich terapeutických účinků. Podle jejich terapeutického použití jsou čtyři hlavní třídy
nejvíce užívaných psychoaktivních léků: antidepresiva, anxiolytika, sedativa a hypnotika, antipsychotika
a stabilizátory nálady [6].
Antidepresiva jsou základním medikamentem pro léčbu vážnějších depresivních poruch. První
antidepresivum bylo syntetizováno již v roce 1956 ve Švýcarsku. Jejich použití je neobyčejně široké, užívají se
také při panické úzkosti, posttraumatické stresové poruše, a také na poruchy spánku. Účinek antidepresiv není
okamžitý, nástup trvá většinou 2 až 6 týdnů. To znamená, že občasné použití na překonání akutních potíží se míjí
účinkem. Proto se antidepresiva užívají dlouhodobě a potom vzhledem ke své nezměněné formě po vyloučení do
odpadní vody, se vyskytují i ve zdrojích pro vodu pitnou [6]. Sloučeniny, které působí na centrální nervový systém,
se nazývají sedativa a hypnotika. Jsou určena hlavně k léčbě symptomů úzkosti a vyvolávají sedativní účinky.
Jedná se o nejčastěji předepisovanou třídu léků zahrnující benzodiazepiny (psychoaktivní látky, jejichž chemickou
strukturu tvoří benzenové jádro). Mezi známé sedativum patří např. Diazepam. Stabilizátory nálady jsou léčiva,
která se používají při léčbě akutní depresivní fáze poruchy. Mezi látky, které jsou běžně klasifikovány jako
stabilizátory nálady, patří Karbamazepin, Oxcarbamazepin a Lithium [2].
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4 SPOTŘEBA LÉČIV
Spotřeba léčiv v České republice za posledních deset let spíše klesla. Stejně jako v ostatních zemích, začali i Češi
v devadesátých letech srovnávat tempo se západem u spotřebitelů léků. Největší boom nastal v letech 1991 až
1995, kdy se rychle rozšířili nově dostupné léky. V té době se ještě nevědělo, že nám léčiva mohou škodit také
v životním prostředí [8].
V Tab. 1 je uvedena spotřeba vybraných skupin léčiv v roce 2017. Spotřeba je uvedena v počtu balení za rok.
Dalším ukazatelem je doporučená denní dávka, kterou má každé léčivo uvedeno rozdílně, dle příbalového letáku.
Z hlediska počtu balení se v roce 2017 nejvíce spotřebovalo analgetik, mezi která patří Aspirin, Morfin
a Opium. Další velice užívanou skupinou léčiv jsou výše zmíněná protizánětlivá léčiva. Patří mezi ně známé léky,
jako jsou Ibuprofen, Diklofenak a další. Skupina antibakteriálních léčiv zahrnuje většinu antibiotik, které jsou
poslední dobou také ve velké míře předepisované. Psycholeptika a psychoanaleptika jsou také velmi užívané
skupiny léčiv. Řadíme mezi ně Diazepam, Lithium, antidepresiva, hypnotika a sedativa, léky proti demenci a léky
určené k léčbě ADHD (porucha pozornosti). Poslední skupinou léčiv jsou pohlavní hormony a modulátory
genitálního systému, kam patří hormonální antikoncepce a estrogeny [9].
Tab. 1 Spotřeba vybraných skupin léčiv v roce 2017 [9].
Kód

Skupina léčiv

N02
M01
J01
N05
N06
G03

Analgetika
Protizánětlivá a protirevmatická léčiva
Antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci
Psycholeptika
Psychoanaleptika
Pohlavní hormony a modulátory genitálního systému

Počet balení

DDD celkem

20 220 711
14 933 796
11 197 290
10 369 816
8 258 048
3 752 801

97 855 624
220 877 110
75 589 272
176 899 400
276 976 222
222 408 172

5 MOŽNOST ODSTRANĚNÍ LÉČIV PŘI ÚPRAVĚ VODY
Mezi používané vodárenské procesy pro odstraňování léčiv ze zdrojů pitné vody patří metody a technologie, a to
fyzikální metody – adsorpce a membránové procesy, chemické metody – oxidace a fotochemické metody – rozklad
UV zářením.

Adsorpce
Pro odstraňování mikroznečištění z vody se používá adsorpce na různých sorpčních materiálech. Adsorpce patří
mezi proces fázového přenosu, který je v praxi široce používán k odstraňování látek z kapalných fází (plynů nebo
kapalin). Tento proces lze také pozorovat jako přirozený proces v různých složkách životního prostředí. Vzhledem
k tomu, že adsorpce je povrchový proces, povrchová plocha je klíčovým parametrem kvality adsorbentů.
Adsorbenty jsou typicky vysoce porézní materiály s povrchovými plochami v rozmezí mezi 102 a 103 m2/g [10].
Sorpční procesy jsou používaným a ověřeným technologickým postupem odstranění léčiv z pitné vody.
V současné době jsou nejúčinnější a zřejmě nejuniverzálnější metodou úpravy vody. Ve specifických případech
jsou doplněny předřazenou oxidací vod ozonem, případně ozonem a UV zářením. Nejčastějším současným
adsorbentem pro odstraňování léčiv z vody je granulované aktivní uhlí. Funkční skupiny aktivního uhlí, které se
vyskytují na povrchu, jsou složené především z kyslíku a vodíku, přispívají k vlastnostem acidobazického povrchu,
který má vliv na konkrétní interakce s adsorbovanými rozpuštěnými látkami. Kapacita odstranění léčiv má
tendenci se ve vodě snižovat s vysokou úrovní kontaminace, protože škodlivé látky přítomné ve vodě soutěží
o adsorpční místa na aktivním uhlí. Aktivní uhlí se vyrábí v práškové (PAU) nebo granulované formě (GAU) [2].
Náklady na PAU jsou nižší ve srovnání s granulovanou formou. PAU může být regenerováno zahříváním nebo
v páře, což je úspora více než 60 % z počátečních nákladů. Na druhou stranu regenerace PAU je ekonomicky
nevýhodná. Požadavky na ukládání vyhořelého PAU nebo GAU po sobě jdoucích regeneračních cyklech jsou další
nevýhodou tohoto procesu, protože zahrnují důležité provozní náklady [2]. Aktivní uhlí může být vyrobeno
z různých biologických materiálů, jako jsou dřevo, uhlí, lignin nebo skořápky kokosových ořechů.
Při laboratorních zkouškách odstraňování léčiva z vody, které byly prováděny na Fakultě stavební VUT v Brně
na Ústavu vodního hospodářství obcí, bylo použito aktivní uhlí Filtrasorb F100 a krystalické médium na bázi oxidů
železa Bayoxide E33. Z výsledků odstraňování se osvědčilo aktivní uhlí, které léčivo spolehlivě odstranilo.
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Membránové procesy
Dalším vodárenským procesem pro odstraňování léčiv z vody jsou membránové procesy, kde membrána působí
jako selektivní bariéra omezující průchod nečistot, jako jsou organické sloučeniny, částice v suspenzi, ionty kovů,
živiny a mikroorganismy, což umožňuje průchod upravené vody přes membránu. Různé běžně používané
membránové procesy mohou být rozděleny do čtyř hlavních kategorií: mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace
a reversní osmóza. V Tab. 2 jsou uvedeny velikosti pórů, aplikované tlaky a některé z aplikací těchto typů
membrán [2].
Tab. 2 Dělení membránových procesů [2].
Membrána

Velikost pórů

Provozní tlak

Použití

Mikrofiltrace

50-104 nm

5-500 kPa

odstranění menších částeček
a mikroorganismů
farmaceutický průmysl, úprava vody

Ultrafiltrace

5-100 nm

<1 MPa

úprava znečištěné vody
sterilní filtrace vody
zotavování produktů

Nanofiltrace

1-10 nm

<4 MPa

odsolování vody
odstranění mikropolutantů
separace znečištění
výroba pitné vody

Reverzní osmóza

Bez pórů

>5-10 MPa

obecní ČOV
odsolování mořské vody

Mikrofiltrace se týká membrán s největší velikostí pórů. Hlavním separačním mechanismem membránových
systémů je fyzické prosévání rozpuštěných látek větších než velikost pórů membrány. Tento typ membrán se
používá jako předúprava pro nanofiltraci a reverzní osmózu [2].
Ultrafiltrační membrány umožňují separaci koloidů až 0,1 µm. Mikrofiltrační a ultrafiltrační systémy jsou
doporučovány při omezeném prostoru nebo když má surová voda proměnlivou kvalitu [2].
Nanofiltrace je tlaková třída membrán s velikostí pórů mezi ultrafiltrací a reverzní osmózou. Nepropustí
molekuly s velikostí v řádu už od 1 nm. Nanofiltrační membrány se obvykle používají ke změkčování vody,
oddělování produktů a odsolování [2].
Reverzní osmóza byl první membránový proces, který měl být využíván komerčně ve velkém měřítku.
Vyznačuje se vysokým provozním tlakem a je široce používána v separaci rozpuštěných solí a iontů s nízkou
molekulovou hmotností (<200 g/mol). Membránové systémy reverzní osmózy se aplikují v rozmezí od odsolování
mořské vody pro pitné účely až po výrobu velmi čisté vody [2].

Pokročilé oxidační procesy
Pokročilé oxidační procesy (AOP-advanced oxidation proceses) jsou považovány za čisté procesy určené pro
oxidaci širokého spektra organických polutantů přítomných ve vodách. Oxidační procesy jsou souborem procesů
zahrnujících výrobu vysoce reaktivních hydroxylových radikálů (OH), které jsou druhou nejsilnější oxidační
skupinou. Když úplné mineralizace není dosaženo, je obvykle vyžadována následnou úpravou, což vede ke
zlepšení účinnosti odstranění mikropolutantů. V oxidačním procesu jsou vedlejší produkty reakce biologicky
odbouratelné a méně toxické než původní sloučeniny [2].
Oxidační procesy spolehlivě odstraňují kromě léčiv i jiné druhy znečištění, např. aromatické uhlovodíky,
pesticidy, barviva, těžké organické sloučeniny a další. Oxidační procesy mohou být použity odlišně v závislosti
na specifických vlastnostech upravované vody. Tyto procesy mohou být realizovány pomocí ultrafialového záření
(UV), kyslíku (O2), ozonu (O3), peroxidu vodíku (H2O2), nebo dokonce kombinací některých z nich. V souladu
s postupem použitým pro vytvoření hydroxylových radikálů lze oxidační procesy rozdělit na chemické,
fotochemické, elektrochemické, sonochemické a termochemické. Procesy mohou být rovněž klasifikovány jako
homogenní (jednofázové) nebo heterogenní (vícefázové), pokud využívají pevných katalyzátorů, jako jsou
například TiO2 nebo podporovaných kovových katalyzátorů [2].
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6 ZÁVĚR
Léčiva v pitné vodě jsou poslední dobou diskutabilním tématem, a to zejména proto, že se vyskytují
v koncentracích, které člověku zatím neškodí, ale přírodě ano. V praxi se setkáme i s názory, že odstraňovat tak
malé částečky z vody je zbytečné. Myslím si, že je jen otázkou času, kdy zdroje pitné vody budou znečištěny
takovým způsobem, že bude téměř nutné navrhovat doúpravu pitné vody, např. sorpcí na aktivním uhlí. Proto
bychom měli testovat nové materiály a vyvíjet nové metody pro odstraňování mikropolutantů z vody.
Vy vyhlášce č. 252/2004 Sb. zatím limit pro léčiva stanovený není. O zařazení limitu estrogenů a pohlavních
hormonů se již diskutovalo, ale tato myšlenka nebyla schválena. Vyhláška již uvádí limity pro některé
mikropolutanty, jako jsou například pesticidy. Objevení pesticidů v pitné vodě a životním prostředí vedlo k tomu,
že do vyhlášky byly zařazeny limity pro dva ukazatele, a to pesticidní látky a pesticidní látky celkem. Již několik
let jsou ve vyhlášce i limity pro kovy, jako je např. arzen, kadmium, olovo a nikl, které jsou pro lidský organismus
také škodlivé.
V rámci projektu probíhal na Ústavu vodního hospodářství obcí FAST VUT v Brně experiment, kde byly
testovány dva filtrační materiály pro odstranění léčiva z vody, jak už bylo zmíněno v kapitole o adsorpci. Bylo
zjištěno, že aktivní uhlí spolehlivě koncentraci léčiva z vody odstranilo. Oproti ostatním vodárenským procesům
sorpci na aktivním uhlí hodnotíme jako levný a účinný proces pro odstraňování mikroznečištění z vody. Pro
testování je v plánu použít i materiály, které se osvědčili při odstraňování kovů. Cílem je tedy testovat i další
sorpční materiály a získat tak zkušenosti, které by se zhodnotily v praxi.
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Příspěvek byl zpracován v rámci řešení grantového projektu specifického vysokoškolského výzkumu na VUT
v Brně s názvem „Odstraňování mikropolutantů ze zdrojů pitné vody adsorpcí“ (FAST-S-18-5115).

Použité zdroje
[1]
[2]
[3]

[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]

378

SÝKORA, Vladimír, Hana KUJALOVÁ a Pavel PITTER. Hydrochemie pro studenty bakalářského studia.
Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2016. ISBN 978-80-7080-949-5.
SILVA, Bruna, Isabel C. NEVES, Filomena COSTA a Teresa TAVARES. Psychiatric Pharmaceuticals
as Emerging Contaminants in Wastewater. New York: Springer, 2015. ISBN 978-3-319-20492-5.
GOLOVKO, Oksana. Pharmaceuticals and other human used chemicals in water environment - stability
and fate: Farmaka a další chemikálie pro osobní potřebu člověka - jejich stabilita a osud ve vodním
prostředí: [Ph.D. thesis]. Vodňany: Faculty of Fisheries and Protection of Waters, University of South
Bohemia in České Budějovice, 2014. ISBN 978-80-7514-003-6.
PITTER, Pavel. Hydrochemie. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, 2015. ISBN 978-80-7080-928-0.
Antibiotika. INFOLISTY - Informační listy Státního ústavu pro kontrolu léčiv určené široké laické
veřejnosti [online]. 2011, 01 [cit. 2018-10-16].
Dostupné z: http://www.olecich.cz/uploads/infoLISTY/Infolisty_antibiotika.pdf
PETERKOVÁ, Michaela. Léčba deprese – antidepresiva. Deprese - Vše o depresi, podrobně a srozumitelně
pro každého [online]. [cit. 2018-10-16].
Dostupné z: http://www.olecich.cz/uploads/infoLISTY/Infolisty_antibiotika.pdf
Nesteroidní protizánětlivé léky. Stefajir [online]. [cit. 2017-12-03].
Dostupné z: http://www.stefajir.cz/?q=nesteroidni-protizanetlive-leky
Spotřeba léčiv podle léčivé látky a cesty podání za rok 2007. In: Státní ústav pro kontrolu léčiv [online].
2007 [cit. 2016-05-09]. Dostupné z WWW: http://www.sukl.cz/spotreby-podle-lecive-latky-a-cestypodani-za-rok2007?highlightWords=spot%C5%99eba+l%C3%A9%C4%8Div+2015
Hodnocení distribuovaných a vydaných léčivých přípravků za rok 2017 In: Státní ústav pro kontrolu léčiv
[online]. 5.4.2018 [cit. 2018-10-19]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/hodnoceni-distribuovanych-avydanych-lecivych-pripravku-za-2
WORCH, E., Adsorption technology in water treatment: fundamentals, processes, and modeling. Boston:
De Gruyter, 2012. ISBN 978-3-11-024022-1.
ŠÍBLOVÁ, D. Mikropolutanty ve zdrojích vod a možnosti jejich odstranění . Brno, 2017. 74 s., 3 s. příl.
Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí.
Vedoucí práce Ing. Renata Biela, Ph.D.

4. Vodní hospodářství a vodní stavby

JUNIORSTAV 2019

LABORATORNÍ STANOVENÍ RYCHLOSTI POKLESU
KONCENTRACE VOLNÉHO CHLORU V PROUDU
VODY
LABORATORY DETERMINATION OF FREE CHLORINE DECAY BULK
COEFFICIENT IN DRINKING WATER
Markéta Rajnochová*,1, Jan Ručka1, Hana Kolková1
rajnochova.m@fce.vutbr.cz
Ústav vodního hospodářství obcí, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Žižkova17, 602 00 Brno

*
1

Abstrakt
Příspěvek se zabývá problematikou rychlosti rozpadu volného chloru v pitné vodě během její akumulace ve
vodojemech a dopravy vodovodním potrubím. Pro určení aktuální koncentrace volného chloru v pitné vodě během
její distribuce v konkrétním místě a čase je nezbytné sestavit hydraulický simulační model vodovodní sítě
a kalibrovat jej pro simulaci koncentrace volného chloru. Při kalibraci je nezbytné do výpočtu vložit mimo jiné
také hodnotu konstanty kb, která vyjadřuje rychlost poklesu volného chloru v proudu vody, a konstanty kw, která
vyjadřuje rychlost poklesu volného chloru v blízkosti stěny potrubí. Příspěvek popisuje přesný laboratorní postup,
jak byla pro konkrétní vodovodní systém laboratorně stanovena hodnota kb prostřednictvím tzv. „bottle testu“.
Klíčová slova
Pitná voda, Vodovod, Volný chlor, Bottle test, Rychlostní konstanta
Abstract
The paper deals with the problem of the free chlorine decay ration in drinking water during its accumulation in
water reservoirs and during distribution. To determine the actual concentration of free chlorine in drinking water
at a particular site and time, it is necessary to build a hydraulic simulation model of the water network and calibrate
it to simulate the concentration of free chlorine. For the calibration, it is necessary to include in the calculation,
inter alia, the value of the constant "kb", which expresses the rate of decay of free chlorine in the bulk flow, and
the constant "kw", which expresses the rate of free chlorine decay along the walls of the pipeline. The paper
describes the exact laboratory procedure, as a kb value was determined laboratory-specific for a particular water
system via the so-called "bottle test".
Key words
Drinking water, water main, free chlorine, bottle test, bulk coefficient

1 ÚVOD
Simulační model jakosti vody ve vodovodní síti může poskytovat spolehlivé výsledky pouze tehdy, vychází-li
z přesného hydraulického modelu, který byl kalibrován na základě měření hydraulických veličin na síti. Pro
predikci koncentrace chlóru v distribučním systému se používá konstanta reakce chloru v proudu vody kb
a konstanta reakce chloru v blízkosti stěny potrubí kw. Ta závisí na materiálu potrubí a jeho technickém stavu.
Komponenta kb závisí na vlastnostech zdrojové vody [1] a je funkcí teploty, počáteční koncentrace dezinfekčního
činidla a obsahu organických a anorganických sloučenin v surové vodě. Určuje se laboratorním pokusem, který je
v literatuře často nazýván ,,bottle test“, resp. ,,jar test“ [2], [3]. Obecně se předpokládá, že reakce chlóru ve
vodovodním distribučním systému může být popsána kinetickým modelem prvního řádu dle rovnice [1]
𝐶𝐶� = 𝑐𝑐� ∗ e��� ,

(1)

kde ct představuje koncentraci volného chloru v čase t, c0 je koncentrace volného chloru ve vodě na vstupu do sítě
na počátku simulace v čase t = 0 den, a t představuje stáří vody ve dnech. Konstanta k je součtem dílčích konstant
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kb a kw pro rozpad chloru na stěnách potrubí. Jedná se o celosvětově akceptovaný model rozpadu chloru, který je
implementován také v simulačním nástroji Epanet 2.0 [2].
Lze říct, že zkoumání úbytku chloru v proudu vody a zjišťování konstanty kb, by mělo být jednodušší než
zkoumání rozpadu insitu, a zjišťování konstanty kw. Experimenty mohou být prováděny za laboratorních podmínek
s faktory, jako jsou teploty a koncentrace reaktantů, které jsou snadno kontrolovatelné. Úbytek chloru v proudu
vody se obvykle zjišťuje měřením a zaznamenáváním koncentrace chloru v časových intervalech ze skleněných
lahví, které byly předtím naplněny zkoumanou vodou [5]. Přesný postup není literaturou přesně stanovený
a v různých literaturách se liší. Powell et all ve své práci nastínil postup provedení bottle testu a uvedl zjištěné
rozmezí hodnot kb, které může nabývat od 0,48 do 17,76 den-1. To znamená, že existují faktory, které ovlivňují
míru poklesu, které nejsou zahrnuty do modelu prvního řádu. Rychlost prakticky všech chemických reakcí se
zvyšuje s teplotou. Při zjišťování kb byl pozorován vztah mezi teplotou vody a kb, avšak nebyl pozorován vztah
mezi kb a pH. Pokud byla voda opětovně dochlorována bylo pozorováno zmenšení konstanty kb [5].

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Jak již bylo zmíněno v přechozím textu, konstanta kb, vyjadřuje rychlost rozpadu volného chloru v proudu vody.
Určuje se laboratorním pokusem, který je v literatuře nazýván ,,bottle test“, resp. ,,jar test“ [3]. V literatuře se často
vyskytuje informace pouze o tom, že kb bylo určeno prostřednictvím bottle testu, anebo jsou uvedeny velice obecné
informace ohledně jeho provedení. Žádná z dostupné literatury nepopisuje přesný postup, návod nebo
standardizovanou metodiku pro jeho provedení.
V následující kapitole jsou uvedeny informace o provedení bottle testu ostatních autorů jak je uvádějí ve svých
pracích.
T. M. Walski, D. V. Chase a další ve své publikaci rozdělují provedení bottle testu do 4 bodů: (1) Příprava:
určení délky experimentu, zajištění materiálu nezbytných pro provedení bottle testu (informace o síti, termostat,
laboratorní sklo, pH metr, kolorimetr, reagencie, stopy), připravení laboratorních láhví (důkladné vymytí
a vysušení) a pracovního prostoru (kolorimetr, reagencie, protokol). (2) Sběr vzorků: odběr vody z místa, kde
vstupuje do distribuční sítě, naplnění láhví po okraj a uzavření bez přístupu vzduchu, začátek měřeni času.
(3) Testování vzorků: uskladnění vzorků ve tmě (zamezit přístupu UV světla), udržování konstantní teploty,
v určených časech odebrat vzorky a provést měření. (4) Zpracování dat: vykreslení dat do grafu – koncentrace
chloru v závislosti na čase, srovnání průběhu úbytku chloru dle teplot aj., výpočet konstanty kb [4].
Určení délky trvání bottle testu a časových intervalů měření je prvním a nejdůležitějším rozhodnutím. Interval
testování by měl reflektovat dobu pohybu vody ve vodovodní síti. Např. je neopodstatněné měřit pokles
koncentrace chloru po dobu 48 h v případě, kde stáří vody ve vodovodní síti na síti nepřesáhne 24 hodin. Časový
interval měření jednotlivých vzorků by měl být úměrný rychlosti reakce. Chlor reaguje s anorganickými
a organickými látkami ve vodě. Na začátku experimentu by měření vzorků mělo být častější, např. každých třicet
minut u rychlých reakcí, každé dvě hodiny u pomalejších reakcí, a následně intervaly prodlužovat (jednou až 2x
za den) [4]. Intervaly měření závisí na vlastnostech surové vody, doby zdržení ve VDJ a doby zdržení ve vodovodní
síti. V experimentu je doporučeno provést duplicitní měření z důvodu zmenšení chyb, a ze stejného důvodu je
měření prováděno i na dvou kolorimetrech. Láhve by měly být nachystány tak, aby se nepodílely na reakci
způsobující úbytek chlóru, např. znečištěním na vnitřní straně láhve. Tomuto se může předejít působením silného
dezinfekčního roztoku (10 mg·l-1) na vnitřní stěny láhve po dobu 24 hodin a následné vyplachování v destilované
vodě [4].
Bottle test může být proveden na jakémkoliv vzorku vody, avšak je zapotřebí si uvědomit, že při odběru vody
přímo ze zdroje (před chlorací) je nezbytné do délky experimentu, k době transportu vody ve vodovodní síti,
započítat i dobu zdržení vody ve vodojemu. Také je nutno zohlednit, že surová voda má velký reakční potenciál
a chlor bude ubývat rychle. Je proto zapotřebí zjistit, na jakou koncentraci je chlorována voda ve vodojemu a tomu
přizpůsobit experiment. Má-li vodovod více zdrojů, je zapotřebí provést bottle test a zjistit reakční konstantu kb
pro každý zdroj vody zvlášť.
Powell a další ve své publikaci popisují bottle test následovně: (1) Příprava: Láhve se naplní koncentrovaným
roztokem chlornanu sodného (10 mg·l-1) a nechají se odstát 24 hodin. Poté se vypláchnou destilovanou vodou
a nechají se vyschnout. (2) Sběr vzorků: láhev o větším objemu se naplní vodou ze zdroje a nechají se odstát
15 minut pro zajištění homogenity vzorku. Následně se vzorek rozdělí do menších ztmavených láhví se skleněnou
zátkou a uskladní se do termostatu nastaveném na teplotu vzorku vody a převezou se do laboratoře. (3) Testování
vzorků: Intervaly měření by měly být nastaveny ideálně tak, aby koncentrace chloru klesala o 10 % počáteční
hodnoty. Měření probíhá na dvou kolorimetrech. (4) Zpracování dat: Konstanta kb se vypočítá a optimalizuje
pomocí metody nejmenších čtverců tak, aby byly minimalizovány odchylky mezi vypočtenými a změřenými
koncentracemi volného chloru. Pro experiment byly použity následující zařízení: Kapesní kolorimetr firmy Hach
s odchylkou (± 0,02 mg·l-1). Teplota vzorků byla měřena rtuťovým teploměrem s přesnosti (± 1°C). Hodnota pH
byla měřena pH metrem s přesnosti (± 0,02). Teploty testů se pohybovaly mezi 4–20 °C [5].
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3 METODIKA PROVEDENÍ BOTTLE TESTU
Většina literatury se při provedení bottle testu odkazuje na provedení dle Powella 1999 (viz výše). Tento popis
provedení není dostatečně podrobný a bez dalších znalostí není možné jej provést zcela správně tak, aby nedošlo
ke zkreslení výsledků. Autor v textu nezmiňuje problémy a nedostatky, které mohou při nesprávném postupu
nastat. V následující kapitole je proto uveden podrobný návod přípravy a provedení bottle testu tak, že je možné
s jeho pomocí jej provést bez zbytečných chyb a zkreslení výsledků.
Postup zohledňuje dvě možnosti, které mohou nastat při stanovení konstanty kb úbytku chloru v proudu vody
(A) ve vodojemu a i během transportu vody ve vodovodním potrubí, anebo (B) pouze během transportu vody ve
vodovodním potrubí.

Provedení bottle testu pro vodu před vstupem do akumulace vodojemu (A)
Ad (A) v tomto případě lze experimentem analyzovat závislost úbytku chloru v proudu vody za různých teplot.
Pokud je vzorek vody odebrán ještě před chlorací, je možné vodu nechat natemperovat v termostatech na
jakoukoliv požadovanou teplotu. Po dosažení požadované teploty vody, což může trvat řádově i desítky minut, se
ve vodě namíchá koncentrace chloru blízká koncentraci chloru v konkrétním vodojemu. S ohledem na eliminaci
chyb je vhodné použít identické dezinfekční činidlo, které se pro daný vodovodní systém používá. Následně se
voda rozdělí do menších láhví a začne se měřit čas. Výsledkem je graf poklesu koncentrace chloru v závislosti na
čase. Simuluje-li se úbytek chloru během dopravy vody potrubím, z grafu se odečte koncentrace chloru ve vodě,
když odtéká z vodojemu a tento čas je pro simulaci v modelu časem počátečním t = 0 dní.
(1) Příprava:
• Stanovení doby trvání experimentu: délka experimentu by měla být o něco delší, než je součet doby
zdržení vody ve vodojemu a stáří vody ve vodovodní síti (tedy doba dotoku do nejvzdálenějšího místa).
• Stanovení časových intervalů měření: stanovení časového intervalu mezi jednotlivými měřeními by
mělo být takové, aby vystihovalo pokles chloru cca o 10 % od počáteční hodnoty dle [5]. Prvotní odhad
intervalů se může provést pomoci orientačního měření poklesu chloru, kdy se část experimentu provede
předem ,,nanečisto“, a intervaly měření se zvolní následovně: první 2 hodiny v 30 minutových
intervalech, poté ve 2 hodinových intervalech.
• Stanovení teplot měření: teploty měření se určí dle konkrétní lokality, podle toho, jaké teploty se na
zdroji a ve vodovodní síti obvykle vyskytují. Experiment lze provést obecně za jakékoliv teploty. Vzorky
vody se nejprve nechají natemperovat v termostatu na požadovanou teplotu pro experiment, a až poté se
namíchá roztok s konkrétní koncentrací volného chloru, viz dále v textu.
• Zařízení a pomůcky: kanystr pro převoz dostatečného množství vody (naplnění vzorkovacích láhví),
dostatečný počet vzorkovacích láhvích se skleněným zabroušeným plným víčkem (nejvhodnější jsou
kyslíkovky dle Winklera, vhodné jsou reagenční láhve, ale nevhodné jsou prachovnice kvůli jejich
dutému víčku). Počet vzorkovnic se odvíjí od délky experimentu a intervalu jednotlivých měření, nutno
počítat s duplicitním měřením, s měřením koncentrace volného chloru v první a poslední naplněné
vzorkovnici a s počtem láhví pro kontrolní vzorek. Termostat, kolorimetry (ideálně 2 pro větší přesnost
měření), dostatečný počet reagencií, alobal (pokud nejsou vzorkovnice ze ztmaveného skla), teploměr,
pH metr, dostatečně velká kádinka (3-5 l), pipeta (lze použit i injekční stříkačku) pro nadávkování
chloru, dostatečné množství destilované vody (výplach vzorkovnic, namíchání kontrolního vzorku),
dezinfekční činidlo používané v zájmové lokalitě.
• Příprava pracovního prostoru a pomůcek: termostaty je nutné zapnout s dostatečným předstihem tak,
aby se včas dosáhlo požadované teploty (dle typu a velikosti termostatu). Vzorkovnice se naplní
chlorovanou vodou o vyšší koncentraci (10 mg·l-1) a nechají se přes noc odstát (aspoň 8 hodin). Tímto se
minimalizuje znehodnocení experimentu tím, že by chlor ve vodě reagoval s nečistotami na stěnách
vzorkovnic. Poté se vzorkovnice vypláchnou 3x destilovanou vodou a nechají se vyschnout.
(2) Odběr vzorků:
• Upravená voda: voda se odebere v místě před chlorací do předem vyčištěných vypláchnutých kanystrů
určených výhradně pro pitnou nebo destilovanou vodu. Nádoby jsou uzavřené a bez přístupu vzduchu.
Odvezou se na místo experimentu a vloží se do termostatu, kde dosáhnou požadované teploty. Po
dosažení požadované teploty se ve vodě namíchá požadovaná koncentrace volného chloru tak, aby se
přiblížila obvyklé koncentraci ve vodojemu. Poté se vzorek pomalu míchá po dobu 10-15 minut, aby se
dosáhlo homogenity roztoku, opatrně se rozleje do předem nachystaných vzorkovnic, tak aby se voda
nezvířila, a nevznikly vzduchové bubliny přelitím. První a poslední vzorkovnice slouží pro kontrolní
měření koncentrace volného chloru před umístěním do termostatu. Tyto naměřené koncentrace by měly
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být shodné a jsou počáteční koncentrací v čase t=0 h. Vzorkovnice se zabalí do alobalu a dnem vzhůru
se umístí do termostatu viz Obr. 1.
• Kontrolní vzorek: kontrolním vzorkem se rozumí roztok, který vznikne smícháním destilované vody
s konkrétním chlornanem sodným. Kontrolní vzorek slouží pro kontrolu správného provedení
experimentu. Roztok se rozleje do polovičního počtu vzorkovnic, než je potřeba pro experiment a měření
se provádí každé druhé měření na upravené vodě. Koncentrace chloru by v kontrolním vzorku neměla
klesat. Pokud tomu tak je, je to z důvodu možné přítomnosti nečistot na stěnách vzorkovnic nebo
přítomnost vzduchové bubliny, apod. Z naších zkušeností koncentrace chloru lehce poklesne, právě
z důvodu přítomnosti jemných bublinek vzniklých naléváním, avšak koncentrace volného chloru po
určitém čase se ustálí a dále neklesá.
(3) Testování vzorků:
• Začátek měření: čas 0 se počítá od vložení vzorků do termostatů, dodržují se předem stanovené časové
intervaly měření. V každém vzorku je nezbytné změřit teplotu vzorku, a koncentraci volného a popřípadě
i celkového chloru. Měření je provedeno na dvou kolorimetrech. Zbylý obsah vzorkovnice se vyleje, aby
nedošlo k záměně. Každé druhé měření na upravené vodě se změří i vzorkovnice s kontrolním vzorkem
(roztok destilované vody s chlornanem sodným). Vše se zapisuje do předem vytvořených protokolů.
Pokud se ve vzorku objeví vzduchové bubliny, je potřeba jejich přítomnost a přibližnou velikost
zaznamenat do protokolu. Při vyhodnocování tyto informace pomůžou odkrýt chybné vzorky, nebo chyby
v měření.
(4) Vyhodnocení dat:
• Zhodnotí se výsledky kontrolních vzorků, zda koncentrace chloru mohla klesat i v důsledku jiných vlivů
než jen reakcí s látkami obsaženými ve vodě.
• Pomoci metody nejmenších čtverců se vypočítá hodnota konstanty v proudu vody kb.
• Vytvoří se graf naměřených koncentrací v závislosti na čase a proloží se funkční závislostí dle
rovnice [1], kde hodnota kb je výsledkem výpočtu metodou nejmenších čtverců.

Provedení bottle testu pro vodu na odtoku do spotřebiště (B)
Ad (B) v tomto případě je odebírána voda již nachlorovaná, z místa odtoku vody do spotřebiště. Experiment lze
provádět pouze pro aktuální teplotu vody na odtoku do spotřebiště. Rozdíl mezi postupem popsaným výše dle
postupu (A) je pouze v bodě (2) odběr vzorku. Voda se odebere do větší kádinky přímo v místě odtoku do
spotřebiště, nechá se 10-15 minut odstát pro zajištění homogenity vody a vyprchání bublinek a následně se rozleje
do předem přichystaných vzorkovnic. Změří se koncentrace volného chloru a teplota v první vzorkovnici což
představuje počáteční koncentraci v čase t = 0 h. Vzorkovnice se obalí alobalem (pokud nejsou ze ztmaveného
skla) a uskladní se do přenosného termostatu nastaveného na aktuální teplotu odebrané vody. Délka trvání
experimentu by měla odpovídat nejvyššímu stáří vody ve vodovodní síti. Poté následuje postup shodný s výše
popsaným postupem (A).

Obr. 1 Vzorkovnice naplněny vodou a umístěny dnem vzhůru v termostatu.
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4 VÝSLEDKY MĚŘENÍ
Experiment byl proveden na konkrétním malém vodovodním systému. Voda byla odebrána na přítoku do
vodojemu (před chlorací). Pro namíchání roztoku chloru byl použit konkrétní chlornan sodný, který se v daném
místě používá k desinfekci pitné vody ve vodojemu. Počáteční koncentrace chloru byla 1,5 mg·l-1. Délka
experimentu trvala 30 hodin. Byly zvoleny teploty 12,0 °C a 16,5 °C. Intervaly měření byly zvoleny od 30 min do
4 hodin. Výsledná hodnota kb pro naměřené hodnoty koncentrace volného chloru při teplotě 12,0 °C je rovna
hodnotě 0,67 den-1, při teplotě 16,5 °C byla vypočtena hodnota kb rovna 0,79 den-1. Během prvních dvou hodin
byl pokles chloru rychlejší. Na konci experimentu byl úbytek chloru nejmenší. Poslední dvě naměřené hodnoty,
a to v čase 24 h po začátku měření a 29 h po začátku měření, došlo k poklesu chloru pouze o 0,04 mg∙l-1 u obou
měřených hodnot.

5 DISKUZE
Důležitým aspektem pokusu je výběr vhodného laboratorního skla. Lze použít kyslíkovky dle Winklera nebo
reagenční láhve. Dle naších zkušenosti se pro experiment lépe hodí kyslíkovka, neboť má více zkosenou část mezi
tělem a hrdlem láhve než reagenční láhev. To má za následek, že zde mohou na reagenční láhvi ve větší míře
ulpívat malé bublinky vzniklé z nalévání vody. Z nich se časem vytvoří větší bublina. I malá bublina vzduchu
v lahvičce výrazně ovlivní výsledek experimentu. Další aspektem, kterému je nutno věnovat pozornost, je
schopnost termostatů vytvořit v celém objemu konstantní teplotu.

6 ZÁVĚR
Článek prezentuje podrobný postup provedení bottle testu, který se skládá ze čtyř následujících kroků: (1) Příprava,
(2) Odběr vzorků, (3) Testování vzorků, (4) Vyhodnocení dat. Dále prezentuje výsledky provedeného bottle testu
dle stanoveného postupu. Experiment byl realizován pro upravenou vodu na malém vodovodním systému. Pokles
chloru byl sledován při dvou různých teplotách v předem stanovených časových krocích. Byly měřený jak vzorky
pro experiment, tak kontrolní vzorky pro stanovení odchylky měření. Celkový pokles chloru byl větší ve vzorcích
vody s vyšší teplotou, protože v teplejší vodě probíhají reakce chloru rychleji. Z dosažených výsledků je patrné,
že byl dodržen správný postup experimentu a v průběhu měření nedošlo k žádné chybě, která by výsledek měření
znehodnotila.
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Abstrakt
Zvyšovanie urbanizovaných oblastí v súčasnosti vedie k trvalým zmenám v krajine a vytvára nové hospodárske,
sociálne a environmentálne problémy v regióne. Zvyšovanie nepriepustných povrchov spôsobuje zvýšenie teploty
v meste, t. e. miestne zmeny klímy, čo sa prejavuje dlhými obdobiami sucha a výskytom krátkych intenzívnych
zrážok. Riešením problémov s preťažením jednotných stokových sietí je preto zadržiavanie dažďovej vody
v mieste ich dopadu. Príspevok sa zameriava na návrh zariadení na znižovanie zrážok v kombinovanom
kanalizačnom systéme s využitím vsakovania zrážkovej vody v meste Vráble.
Klíčová slova
Jednotná stoková sieť, vsakovacia šachta, vsakovacia ryha
Abstract
The increasing of urbanized areas now leads to lasting changes in the country and creates new economic, social
and environmental impacts in the region. Raising impermeable surfaces causes an increase in temperature in the
city, i. e. local climate change, which is reflected by long drought periods and the occurrence of heavy rainfall.
The solution of combined sewer networks congestion problem is therefore the rainwater retention at the point of
their formation. The paper focuses on the design of rainfall reducing facilities in a combined sewer system using
percolation of precipitation water in the city of Vráble.
Key words
Combined sewer network, infiltration trench, percolation shaft

1 ÚVOD
Cieľom práce je návrh ekologicky šetrných a prírode blízkych opatrení na zníženie dažďového prítoku do
jednotnej stokovej siete mesta Vráble. Predchádzajúcimi analýzami založenými na modelovaní stavu stokovej
siete pri rôznych intenzitách zrážok boli zistené preťažované úseky siete. V preťažovaných úsekoch je potrebné
pristúpiť k zriadeniu opatrení na zníženie dažďového prítoku do stokovej siete. Cieľom príspevku je návrh
vsakovacích zariadení v areáli Gymnázia a ZŠ Vráble.
Dôsledkom nárastu množstva nepriepustných plôch v urbanizovanom území je zrýchlenie povrchového
odtoku, ktoré zapríčiňuje množstvo negatívnych dopadov na životné prostredie. Medzi tieto dopady môžeme
zaradiť ekologické, ale aj ekonomické dopady. Následky klimatickej zmeny tieto javy iba zhoršujú a spôsobujú
náhle zmeny počasia, krátke prívalové dažde s premenlivými intenzitami a dlhé obdobia sucha [1]. Nedostatok
priepustných plôch vyvoláva zvýšenie povrchového odtoku do stokovej siete. Urýchlenie odtokového procesu
vedie k zvýšenej rýchlosti koncentrácie, dosiahnutiu maximálnych prietokov stôk a možnosti vzniku lokálnych
povodní [2]. Riešením problému preťaženia stokových sietí je teda zadržiavanie a efektívne hospodárenie
s dažďovými vodami v mieste ich dopadu. Tendenciou je zvyšovanie zelených plôch v mestách a zlepšenie
podmienok vodného cyklu v urbanizovanom území [3]. Témou zadržiavania vody v krajine sa zaoberá Vodný
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plán Slovenska v súlade s článkom 4.7 písmena d) Rámcovej smernice o vodách (2000/60/ES) a bezvýhradne
podporuje opatrenia na budovanie zariadení na zadržiavanie vody v urbanizovanom území [4].
Odtok dažďovej vody v stokovej sieti sa reguluje pomocou odľahčovacích komôr, príp. separátorov dažďovej
vody, ktoré sú významným znečisťovateľom recipientu. V súčasnosti je snaha o zníženie počtu odľahčení počas
extrémnych zrážok, preto sa hľadajú alternatívne riešenia regulácie povrchového odtoku. Výhodným spôsobom
znižovania povrchového odtoku je infiltrácia dažďovej vody. O infiltrácii sa zmieňuje aj Akčný plán na riešenie
dôsledkov sucha a nedostatku vody v kapitole Preventívne opatrenia, Sídelná krajina. V štyroch bodoch opisuje
opatrenia, ktoré budú v rámci programu podporované [5].

2 LITERÁRNÝ PREHĽAD
Návrh vsakovacích zariadení
Posledné výskumy o trvalo udržateľnom rozvoji mesta v oblasti zadržiavania dažďovej vody v mestách
vyzdvihujú potrebu zmeny politiky v odvádzaní dažďových vôd. Jedná sa o snahu znížiť dažďový prietok
v stokovej sieti pomocou prírode blízkym opatreniam, ktoré by mohli byť schopné znižovať aj nepriaznivé účinky
urbanizácie v mestách [6].
Dažďový prítok sa znižuje a zadržiava v krajine umelými infiltračnými opatreniami:
• Menšie objekty vsakovania s decentralizovanými zariadeniami:
a) Povrchové vsakovanie (na trávnikoch, parkoviskách s vegetačnými
tvárnicami alebo iné porézne povrchy).
b) Podpovrchové vsakovanie – vsakovacie šachty, drenážne
perforované rúry.
• Väčšie objekty vsakovania s centralizovanými zariadeniami:
a) Vsakovacie suché retenčné nádrže s trávnikovým povrchom.
• Kombinácia vsakovacích zariadení:
a) Retenčné nádrže a vsakovanie v priehlbniach.
b) Vo vsakovacích priehlbniach a v ryhách vyplnené štrkopieskom
a drenážnym perforovaným potrubím [7].
Vsakovanie dažďovej vody patrí medzi ekologicky prospešné spôsoby hospodárenia s dažďovou vodou, ktorej
výhodou je eliminácia prítoku vôd zo striech do stokovej siete. Následkom vybudovania efektívnych infiltračných
zariadení je tak menšie zaťažovanie recipientu počtom možných odľahčení.
Pri navrhovaní vsakovacích zariadení sa postupuje podľa nemeckej normy DWA-A 138, keďže predpis
v podobe STN EN neexistuje. Nemecká norma DWA-A 138 opisuje limitné hodnoty regulačno – retenčného
systému. Pri návrhu infiltračných zariadení je dôležité dbať o ochranu podzemných vôd. V podloží infiltračného
objektu by mala byť hladina podzemnej vody min. 1,0 m pod spodnou úrovňou filtračnej zóny infiltračného
zariadenia [8]. Ďalším vyznaným faktorom pri návrhu infiltračných zariadení je aj rýchlosť infiltrácie, ktorá sa
odvíja od infiltračného súčiniteľa podložia. Aby infiltračné zariadenie fungovalo bezchybne, je potrebné, aby
podložie pod infiltračným zariadením malo dostatočnú priepustnosť a pórovitosť – koeficient filtrácie
kf = 10-3–10-6.
Ak kf > 10-3, jedná sa o rýchlu infiltráciu bez dostatočného styku infiltrovanej vody a okolitej zeminy. Pri
krátkom zdržaní vody v pôde nedochádza k dostatočnému prečisteniu infiltrovanej vody fyzikálno-biologickými
procesmi v pôde. Ak kf < 10-6, jedná sa o pomalú infiltráciu, pri ktorej môžu vzniknúť anaeróbne podmienky
negatívne vplývajúce na samočistiacu schopnosť pôdy [7].
Väčšina miest na Slovensku má vybudovanú jednotnú kanalizačnú sieť, ktorá je postupným rastom
urbanizovaných území pri extrémnych zrážkových udalostiach preťažovaná.

Charakteristika záujmového územia
Posúdenie stokovej siete v neskorších fázach výskumu bude prebiehať pre záujmové územie mesta Vráble. Na
zmiernenie nepriaznivých účinkov urbanizácie v meste Vráble budú použité vsakovacie zariadenia, ktoré budú
rovnomerne rozmiestnené v povodí stokovej siete.
Riešené územie leží v severovýchodnej časti Podunajskej nížiny v aluviálnej nive rieky Žitavy, ktorá oddeľuje
Žitavskú a Pohronskú pahorkatinu. Z hľadiska geologického členenia dané územie začleňujeme do oblasti
terciérnej až kvartérnej panvy tzv. Panónsky bazén. Územie je budované mladšími treťohornými sedimentmi.
Zastúpené sú aj íly, štrky, štrkopiesky, ktoré na svahoch vystupujú až k povrchu. Miestami sa vyskytujú pieskové
vrstvy v hĺbke 100 – 200 cm [9].
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Priepustnosť pôdneho prostredia v záujmovom území sa v dôsledku nepravidelnej riečnej sedimentácie
sa mení, a preto sa koeficient filtrácie pohybuje v rozmedzí 5,3.10-4 – 1,3.10-3 m.s-1. Hladina podzemnej vody
sa nachádza v hĺbkach 4,50 – 6,0 m pod terénom [10].

3 METODIKA
Návrh vsakovacích zariadení
Podľa nemeckej normy DWA-A 138E sa vsakovacia šachta definuje ako podpovrchové vsakovacie zariadenie na
odvádzanie zrážkových vôd z povrchového odtoku, kde privedená voda sa akumuluje a ďalej odvádza
do okolitého prostredia. Existujú dva konštrukčné typy vsakovacích šácht:
a) Typ A s infiltráciou na dne šachty cez filtračnú vrstvu a po bočných stenách perforovaných skruží.
b) Typ B, ktorej konštrukcia sa líši umiestením perforovaných skruží výlučne pod filtračnú vrstvu [7].
Infiltračný prietok je stanovený na základe parametrov šachtových skruží a polohou hladiny podzemnej vody.
Vsakovacie šachty je výhodné navrhovať len do oblastí s dostatočnou hĺbkou podzemnej vody. Počas
hydrogeologického prieskumu riešenej lokality s vyššou morfologickou polohou do preskúmanej hĺbky nebola
narazená podzemná voda [7].
Vsakovacia šachta sa dimenzuje na základe určenia hĺbky zaplavenia. Dimenzačná rovnica je odvodená
z rovníc na určenie účinnej vsakovacej plochy, potrebného objemu šachty a akumulačného objemu šachty.

z=

An .10 −7.q0, 2 − 0,3927.d v2 .k f
2

−1
z

−1

0,01309d . f .t + 0,7854d v .k f

=

a.q0, 2 − b
m.t −1 + n

(1)

kde: z – hĺbka zaplavenia (m), q0,2 – výdatnosť dažďa s periodocitou p = 0,2 (l. s-1. ha-1), d – vnútorný priemer
skruží šachty (m), dv – vonkajší priemer skruží (m), fz - súčiniteľ zväčšenia objemu, t – čas (min), kf – koeficient
filtrácie (m.s-1), An – odvodňovaná plocha (m2), a, b, m, n – parametre dimenzačnej rovnice.
Ďalším typom podpovrchového vsakovacieho zariadenia je vsakovacia ryha. Výhodou vsakovacej ryhy oproti
šachte je veľkosť exfiltračnej plochy. Rozlišujú sa dva typy vsakovacích rýh:
– vsakovacia ryha so štrkopieskovou výplňou,
– vsakovacia ryha s perforovanou rúrou so štrkopieskovým obsypom [7].
Dĺžka vsakovacej ryhy sa dimenzuje pomocou určenia výdatnosti blokového dažďa. Rovnica (2) určuje postup
výpočtu dĺžky vsakovacej ryhy a rovnica (3) upresňuje hodnotu akumulačného koeficientu.
𝐿𝐿 𝐿 𝐿
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s = [0,25π. d2 + sš. (b. h – 0,25π. D2]. (b. h)-1

(2)

(3)

kde: K, B - parameter krivky blokových dažďov, h – hĺbka vsakovacej šachty (m), b – šírka vsakovacej šachty
(m), s – akumulačný koeficient štrkopiesku, sš – akumulačný koeficient ŠP obsypu (0,35), Sr – plocha pripojená
k vsakovacej ryhe (m2), kf – koeficient filtrácie nasýtenej zóny (m.s-1), D – vonkajší priemer potrubia (mm), d –
vnútorný priemer potrubia (mm), q – výdatnosť redukovaného dažďa (l.s-1.ha-1), t – čas (min).

4 VÝSLEDKY
Alternatíva č. 1 – Návrh vsakovacích rýh
Pre areál gymnázia a základnej školy sa navrhli tri vsakovacie ryhy so štrkopieskovým obsypom frakcie 8/32 mm,
ktoré samostatne odvodňujú strechu gymnázia a základnej školy. Objekt gymnázia sa skladá z dvoch budov,
ktorých pôdorysná plocha je 2164 m2. Preto z konštrukčného hľadiska je výhodnejší návrh dvoch vsakovacích rýh
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pre objekty gymnázia. Uvažovaná pôdorysná plocha budova A je 954 m2 a budovy B je 1210 m2. Pôdorysná
plocha budovy základnej školy je 2062 m2.
Ako vstupné údaje na výpočet vsakovacej ryhy boli použité lokálne parametre krivky blokového dažďa danej
oblasti pre periodicitu p = 0,2 a p = 0,5, pôdorysné plochy odvodňovaných plôch, koeficient filtrácie, koeficient
akumulačnej schopnosti štrkopieskového obsypu, šírka a hĺbka ryhy. Šírka ryhy sa určila na základe konfigurácie
terénu a priestorového rozloženia areálu (b = 1 m). Hĺbka ryhy sa zvolila podľa podmienok normy DWA A-138E,
že hladina podzemnej vody je min. 1,0 m pod spodnou úrovňou filtračnej zóny vsakovacieho zariadenia
(h = 2,5m).
Tab. 1 a Tab. 2 prezentujú výsledky výpočtu dĺžky vsakovacích rýh (pre p = 0,2 a p = 0,5) pre objekty gymnázia
a strednej školy.
Tab. 1 Dĺžka vsakovacej ryhy pre objekty ZŠ podľa výpočtu v norme DWA A-138E.
p = 0,2
9,73
33,37

tmax (min)
L (m)

p = 0,5
9,95
27,75

Tab. 2 Dĺžky vsakovacích rýh pre objekty gymnázia podľa výpočtu v norme DWA A-138E.
Ryha A
tmax (min)
L (m)

p = 0,2
9,73
15,44

Ryha B
p = 0,5
9,95
12,84

p = 0,2
9,73
19,58

p = 0,5
9,95
16,28

Alternatíva č. 2 – návrh vsakovacích šácht
Hĺbka vsakovacej šachty sa navrhuje po určení hĺbky zaplavenia. Hĺbka zaplavenia sa taktiež odvíja od parametrov
betónových skruží, ktoré určujú priemer šácht. Pri návrh hĺbky a dimenzovaní vsakovacích šácht treba zohľadniť
niekoľko parametrov: nezámrznú hĺbku prívodného potrubia, hrúbku filtračnej vrstvy, hrúbku pieskovo – jemnej
štrkovej vrstvy a hĺbku zaplavenia. Vnútorný priemer vsakovacej šachty bol navrhnutý podľa dostupných veľkostí
prefabrikovaných betónových skruží d = 2200 mm, vonkajší priemer dv = 2500 mm. Nezámrzná hĺbka v lokalite
mesta Vráble sa pohybuje v hĺbke 1 m pod povrchom. Filtračná vrstva pri návrhu šachty typu A má hrúbku 0,5 m.
Tab. 3 prezentuje výsledky návrhu.
Tab. 3 Hĺbka vsakovacích šácht.

Objekt č.1 ZŠ
Objekt č.2 ZŠ
Objekt č.1 Gymnázium
Objekt č.2 Gymnázium

Plocha
strechy
(m2)
483
1579
954
1210

Počet šácht
2
6
4
6

Hĺbka
zaplavenia
(m)
1,12
1,25
1,11
0,9

Hĺbka
šachty (m)
3
3
3
2,5

5 DISKUSIA
Na základe údajov z Tab. 1 a 2 sa navrhli dĺžky vsakovacích nasledovne: Pre budovy ZŠ sa navrhla jedna
vsakovacia ryha hĺbky 2,5 m, šírky 1 m a dĺžky 33,5 m. Pre budovy gymnázia sa navrhli dve separátne vsakovacie
ryhy s rovnakými parametrami šírky a hĺbky ako v predchádzajúcom prípade. Dĺžka vsakovacej ryhy, ktorá
odvádza dažďovú vody zo strechy hlavnej budovy gymnázia je 20 m a navrhovaná dĺžka vsakovacej ryhy pre
odvádzanie vôd zo strechy druhej budovy je 15,5 m.
Z Tab. 3 je zrejmé, že pre areál Gymnázia Vráble a ZŠ Viliama Záborského vo Vrábloch sa navrhlo spolu
18 vsakovacích šácht. Z toho 12 šácht má rovnaké parametre s hĺbkou 3 m. Pre objekt č. 2 gymnázia sa navrhlo
6 vsakovacích šácht s hĺbkou 2,5 m. Následne prebehlo posúdenie hĺbok vsakovacích vzhľadom na hĺbku hladiny
podzemnej vody a všetky navrhnuté vsakovacie objekty vyhovujú tejto podmienke.
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6 ZÁVER
Cieľom príspevku bol priblížiť si problematiku efektívneho nakladania s dažďovými odpadovými vodami
v urbanizovanom území. Postupným zvyšovaním nepriepustných plôch v mestách vzniká problém zrýchleného
povrchového odtoku, ktorý následne jednotná stoková sieť nie je schopná odviesť. Z tohto dôvodu sa čoraz viac
využívajú vsakovacie zariadenia na redukciu množstva dažďových vôd, ktoré sú odvádzané stokovou sieťou.
Príspevok je zameraný na návrh vsakovacích rýh pre objekty Základnej školy Viliama Záborského a Gymnázia
Vráble. Boli vytvorené dve alternatívy riešenia. Prvá alternatíva rieši návrh vsakovacích rýh. Pre objekt základnej
školy sa navrhla jedna vsakovacia ryha so štrkopieskovým obsypom dĺžky 33,5 m. Pre objekty gymnázia sa navrhli
dve vsakovacie ryhy, ktoré odvádzajú dažďovú vodu z dvoch separátnych striech. Ryha odvádzajúca odtok zo
strechy hlavnej budovy má dĺžku 20 m druhá ryha má dĺžku 15,5 m. Pre areál sa navrhlo v alternatíve č. 2 spolu
18 vsakovacích šácht. Z toho 12 šácht má rovnaké parametre s hĺbkou 3 m. Pre objekt č. 2 gymnázia sa navrhlo
6 vsakovacích šácht s hĺbkou 2,5 m. Následne prebehlo posúdenie hĺbok vsakovacích vzhľadom na hĺbku hladiny
podzemnej vody a všetky navrhnuté vsakovacie objekty vyhovujú tejto podmienke.
Vsakovanie dažďovej vody patrí medzi najrozšírenejšie a ekologické spôsoby alternatívneho nakladania
s dažďovými vodami. Najväčším benefitom je znižovanie povrchového odtoku a tým aj znižovanie celkového
objemu dažďových vôd v stokovej sieti.
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Abstrakt
Pressure management je základní krok ve snižování ztrát vody ze systémů zásobování vodou (WSSs). Snížení
přímých ztrát vody bude spolehlivě dosaženo snížení tlaku v WSSs. Také je zde lehký pokles ve spotřebě vody
v připojených nemovitostech. Nicméně spotřeba je také ovlivněna dalšími faktory, jejichž kvantifikace není
triviální. Nicméně zde stále chybí dostatek relevantních informací vstupujících do této analýzy a následného
rozhodovacího procesu. Tento článek se zabývá reálnou studií, která je zaměřená na experimentální stanovení
závislosti spotřeby vody a její nerovnoměrnosti na tlakových poměrech v WSSs. Závislost spotřeby je vyjádřena
pomocí koeficientu N3 používaného v konceptu FAVAD. Zároveň je také monitorován průběh spotřeby v čase
při různých tlakových poměrech. Nerovnoměrnost je posuzována pomocí koeficientů nerovnoměrnost
s posouzením pro různé délky časového kroku.
Klíčová slova
Spotřeba vody, tlak, závislost, koeficient nerovnoměrnosti
Abstract
Pressure management is the basic step in reducing water losses from the water supply systems (WSSs). The
reduction of direct water losses will be reliably achieved by reducing pressure in the WSSs. There is also a slight
decrease in water consumption in connected properties. Nevertheless, consumption is also affected by other
factors, the quantification of which is not trivial. However, there is still a lack of much relevant information to
enter into this analysis and subsequent decision making. This paper deals with a real study that focuses on the
experimental determination of water consumption dependence and its unevenness on pressure conditions in the
water supply network. The consumption dependency is expressed by the N3 coefficient used within the FAVAD
concept. At the same time, the course of consumption over time at different pressure conditions, or unevenness of
consumption is also monitored. This unevenness is assessed by demand coefficients, with an assessment done for
different time step lengths.
Key words
Water consumption, pressure, dependency, demand coefficient

1 ÚVOD
V současnosti je věnována velká pozornost optimalizaci tlakových poměrů ve vodárenských sítích, avšak ve
značné části optimalizačních přístupů je věnována pozornost snižování ztrát vody a zpětnému zisku energie.
Problémem pro implementaci spotřeby vody jako optimalizačního kritéria je zřejmě i dosud ne zcela propracovaný
matematický popis závislosti spotřeby na tlaku. Problémem při stanovení závislosti spotřeby na tlaku je i poměrně
značná stochasticita spotřeby vody a ovlivnění spotřeby vody také jinými vlivy. Je potřeba také zdůraznit, že
u každého typu odběratele je závislost spotřeby na tlaku jiná. Například dle [1] se rozděluje spotřeba vody pro
účely simulace změn spotřeby vody se změnami tlaku na „uvnitř domu“ a „vně domu“. Obě části spotřeby pak
mají rozdílný koeficient vyjadřující závislost na tlaku. Následně je vypočten průměrný koeficient vyjadřující
závislost spotřeby na tlaku pro celou budovu. Tento koeficient je následně implementován do rovnice FAVAD
[2]. Hodnota koeficientu pro spotřebu „uvnitř domu“ byla stanovena například v [3] pro studentský kampus
v Johannesburgu na 0,2.
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V České republice aktuálně neexistuje žádný legislativní předpis, který by přesně definoval detailní postup
celého výpočtu potřeby vody z veřejného vodovodu, který zásobuje pitnou vodou spotřebiště typu města či
vesnice. Při návrhu vodovodní sítě je nezbytné splnit legislativní požadavky, které de-facto definují hydraulickou
kapacitu vodovodní sítě. U komplexních vodárenských soustav se při návrhu či redesignu často používá metod
matematického modelování a simulací [4], kde již do hydraulického výpočtu vstupují také koeficienty
nerovnoměrnosti vody pro jednotlivé časové kroky (demand coefficients). Hodnota těchto koeficientů není
například v České republice legislativně stanovena. Ovšem i v tom lepším případě, kdy jsou stanoveny, není brán
zřetel, že při různém tlaku jsou tyto koeficienty jiné a jsou tedy uvažovány neměnné pro jakékoliv tlakové poměry.
Přestože je prokázáno, že tlak má vliv na spotřebu vody.
Tento článek se zabývá reálnou studií, která se zaměřuje na experimentální stanovení závislosti spotřeby vody
a její nerovnoměrnosti na tlakových poměrech ve vodovodní síti. Závislost spotřeby je vyjádřena pomocí
koeficientu N3 používaný v rámci konceptu FAVAD. Zároveň je také sledován průběh spotřeby v čase při různých
tlakových poměrech respektive nerovnoměrnost spotřeby. Tato nerovnoměrnost je posuzována pomocí
koeficientů nerovnoměrnosti, přičemž je provedeno posouzení pro různou délku časového kroku. Je zde potvrzen
vliv tlakových poměrů na spotřebu vody.

2 METODIKA
Tlakové pásmo, měrná kampaň a měřící technika
Tlakové pásmo – Délka sítě je 2 013 m, nachází se zde 68 přípojek a přibližně 832 obyvatel. Toto tlakové pásmo
se nachází v okresním městě s 26 500 obyvateli. Rozložení sítě, charakter zástavby a výškové poměry jsou patrné
z Obr. 1. Níže v textu se objevuje označení „average pressure“. Jde o průměrný tlak v tlakovém pásmu. Tato
hodnota nebyla měřena přímo, ale byla stanovena jako vážený průměr dle tlaku na přípojkách.

Obr. 1 Detaily zvoleného tlakového pásma se zvýrazněnými důležitými body.
Měrná kampaň – hlavní část měrné kampaně byla rozdělena do několika kratších úseků odpovídající měřícím
cyklům vzhledem k [5]. Během jednoho cyklu byla konstantní výstupní hodnota z tlakově regulačního ventilu
(PRV). Délka měřícího cyklu byla přibližně 14 dní. Měrní kampaň v období 01/01/2018-28/03/2018, což odpovídá
90-ti dnům.
Celá měřící aparatura se skládá z PRV, vodoměru s generátorem pulsu a tlakového senzoru. PRV a vodoměr
jsou umístěny ve vodovodní šachtě a tlakový senzor je umístěn ve vybraném podzemním hydrantu v koncové části
sítě. Rozmístění jednotlivých částí aparatury je patrné z Obr. 1.

Minimální noční průtok (MNF)
Nejdříve byly stanoveny minimální noční průtoky ve smyslu [6]. Minimální noční průtoky byly stanovovány
z průtokových řad s délkou časového kroku 1 hodina. Hodnota hodinového průtoku byla stanovena jako
aritmetický průměr ze souboru dat poskytnutých provozovatelem, který se sestává z 10 minutových průtoků. MNF
byl pak stanoven dle vztahu:
(1)
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀� � �������� �
-1
kde MNFk je MNF v k kategorii, Qijk reprezentuje nátok (l.s ), i je označení časového kroku a k je kategorie
tlaku.
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V rámci stanovení MNF byl zaveden zjednodušující předpoklad pro posouzení závislosti spotřeby vody na
tlaku. Toto zjednodušení předpokládá, že ztráty vody odpovídají hodnotě MNF a jsou konstantní pro všechny dané
kategorie. K tomuto zjednodušení bylo přihlédnuto s ohledem na naměřené kolísání tlaku v koncové části sítě.
Rozdíl mezi maximálním a minimálním naměřeným tlakem je 0,018 MPa.

Spotřeba vody
Jako první krok pro stanovení závislosti spotřeby vody na změně tlakových poměrů vyjádřené pomocí koeficientu
N3 ve smyslu [1] bylo vyřazení dnů, kdy dochází k nestandardní výši spotřeby a jejímu průběhu v čase. To zahrnuje
zejména víkendy a státní svátky. Časová řada pozorované spotřeby a tlaku je na Obr. 2. Zeleně označené jsou dny,
které byly ze statistického souboru dat vyřazeny na základě výše zmíněného.

Obr. 2 Časová řada denní spotřeby a průměrného tlaku.
Jako další krok provedeno zavedení zjednodušujícího předpokladu (viz sekce MNF) dle vztahu:
(2)
𝐶𝐶�� = 𝑄𝑄�� � ����
kde Cjk je spotřeba v tlakovém pásmu (l.s-1). Běžně se uvažuje nelineární závislost mezi spotřebou a tlakem.
Zde je použít přístup dle [1], ve kterém se používá následující vztah:
𝑃𝑃� ��
(3)
𝐶𝐶𝐶� = 𝐶𝐶� � �
𝑃𝑃�
kde C´j je odhad spotřeby (l.s-1), C0 a P0 označuje spotřebu a tlak odpovídající původní kategorii tlaku C.
V našem případě koeficient N3 a C0 byly uvažovány jako odhadované regresní parametry. Tlak P0 je uvažován
konstantní, rovnající se průměru kategorie C (0,42 MPa). Regresní parametry byly odhadovány na základě
minimalizace celkové čtvercové odchylky pro všechny dny ve statistickém souboru dat.

Koeficienty nerovnoměrnosti
Tlakové poměry v distribuční síti mají vliv také na průběh spotřeby vody například dle [7] Pro porovnání zde
prezentujeme vliv tlaku na průběh spotřeby vody v celém tlakovém pásmu:
(4)
𝑄𝑄�� = 𝑄𝑄����� 𝑐𝑐��
kde Qij reprezentuje spotřebu (l.s-1), QMEANj je průměrná spotřeba (l.s-1), cij je koeficient nerovnoměrnosti
spotřeby vody. Průměrný koeficient pro každý časový krok v kategorii tlaku k je stanoven jako suma všech hodnot
koeficientů v časovém kroku i, v kategorii tlaku k.
𝑐𝑐����� =

∑�
��� 𝑐𝑐���

(5)

𝑚𝑚�
kde cMEANik je průměrný koeficient a mk je celkové počet dní v kategorii k.
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�

𝜀𝜀� � �

(6)

�𝑐𝑐�� � ���

���

kde εk reprezentuje čtvercovou odchylku koeficientu od optimální hodnoty pro každý časový krok.
(7)

𝑐𝑐���� � ����𝑐𝑐��� �
kde cMAXk je maximální koeficient v kategorii k.

3 VÝSLEDKY
Jak je uvedeno výše, tlaky byly kategorizovány na základě navržených hranic s ohledem na předešlé zkušenosti
autorů. Tyto hranice jsou pro tuto případovou studii kategorie A (> 0,55 MPa), kategorie B (0,45 to 0,55 MPa),
kategorie C (0,40 to 0,45 MPa), kategorie D (0,35 to 0,40 MPa) and kategorie E (< 0,35 MPa).

Minimální noční průtok (MNF)
MNF byly stanoveny dle rovnice (1) a je zde patrný nárůst MNF se vzrůstajícím tlakem. Jako MNF jsou uvažovány
hodnoty v hodinových intervalech, pro srovnání je zde však také minimální průměrný průtok v dané kategorii
v čase 01:00 – 04:00, což je obecně udávaný čas s nejnižší spotřebou.
Tab. 1 MNF a průměrné noční průtoky v kategoriích tlaku.
Category of pressure
MNF (l sec-1)
Minimal flow (average in time
01:00-04:00) (l sec-1)

A
0,117

B
0,100

C
0,100

D
0,067

E
0,067

0,165

0,141

0,138

0,114

0,107

Spotřeba vody
Před samotnou aproximací pomocí regresní rovnice (3) a odhadem parametrů dle (4) bylo provedeno posouzení
hodnot ve statistickém souboru ze statistického hlediska za účelem nalezení mimoležícího bodu. Žádný takový
bod nebyl identifikován a nebylo tak potřeba ze statistického souboru vyloučit další dny. Na Obr. 3 je vykreslena
regresní křivka (3) proložená všemi validními daty. Odhady koeficientů C0 a N3 jsou patrné z Obr. 3.

Obr. 3 Mocninná regrese (4) proložena všemi filtrovanými daty.
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Koeficienty nerovnoměrnosti
Vliv tlakových poměrů na nerovnoměrnost spotřeby je posouzen dle rovnice (7). Tyto výsledky jsou sumarizovány
v Tab. 2. Na Obr. 4 je patrný rozdíl v nerovnoměrnosti mezi kategorií s nejvyšším a nejnižším tlakem.

Obr. 4 Průměrné koeficienty ve vztahu k tlakovým poměrům.

Obr. 5 Maximální koeficienty za různých tlakových poměrů.
Maximální koeficienty na Obr. 5 stanovené dle (7) jsou zobrazeny pouze pro vybrané kategorie.
Tab. 2 Rozdíly v nerovnoměrnosti spotřeby při různých tlakových poměrech – všechny dny.
Délka časového kroku (min)
Kategorie tlaku
A (QMEAN = 0,92 l s-1)
B (QMEAN = 0,84 l s-1)
C (QMEAN = 0,77 l s-1)
D (QMEAN = 0,76 l s-1)
E (QMEAN = 0,78 l s-1)

10
(-)
19,03
31,87
39,63
41,71
35,47

20
(-)
9,21
15,63
19,49
20,58
20,60

30
(-)
5,98
10,26
12,82
13,51
13,56

60
(-)
2,88
4,98
6,25
6,61
6,65

90
(-)
1,54
2,55
3,41
3,67
3,75

120
(-)
2,38
1,89
2,51
2,72
2,77
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4 DISKUZE
Analýza dat získaných v měrné kampaní v této studii odhalila, že hodnota koeficientu N3 pro zvolené tlakové
pásmo dosahuje hodnoty 0.148, kde převládají domácnosti jako spotřebitelé. V porovnání s našimi očekáváními
je tato hodnota vyšší, než byl původní odhad. Jak bylo zjištěno průzkumem zástavby v tlakovém pásmu, v podstatě
až na výjimky se jedná o spotřebu “inside-the-house” ve smyslu [1]. U tohoto typu spotřeby je hodnota koeficientu
N3 respektive N3i nižší než pro spotřebu “outside-the-house” ve smyslu [1]. V České republice je také v drtivé
většině používán pro splachování toalet objemový způsob, jehož spotřeba, jak je dobře známo, není nijak závislá
na tlakových poměrech. Toto snižuje závislost spotřebitele na tlaku jako celku. Z těchto a dalších neuvedených
důvodů je dosažená hodnota vyšší, než byla očekávána.
Vliv tlakových poměrů na nerovnoměrnost vody byl v této studii potvrzen. Výsledky je možné porovnat
například s [7], kdy byl také zaznamenán trend zvyšujícího se maximálního koeficientu se zvyšujícím se tlakem.
Avšak oproti [7] je zde opačný trend vlivu tlaku na průběh spotřeby během dne. Oproti této studii byl
v prezentovaném článku zaznamenán trend klesající nerovnoměrnosti s rostoucím tlakem, což je způsobem tím,
že studie proběhla pro celé tlakové pásmo, kde jsou i ztráty, a nikoliv jenom pro jednu budovu.

5 ZÁVĚR
Naše studie spotřeby vody dospěla k závěru, že hodnota koeficientu N3 pro tlakové pásmo s městským
charakterem (zejména domácnosti jako spotřebitelé) je 0,148. Stanovení této hodnoty je důležité, protože
v současné době stále není proveden dostatek reálných studií s matematickým popisem závislosti spotřeby vody
na tlaku. Pro podrobnou optimalizaci tlakových poměrů je potřeba znát závislost spotřeby na tlaku a bude tak
potřeba v budoucnu provést podobné studie pro další typy odběratelů. Bez ohledu na výše uvedené výsledky není
možné generalizovat tyto výsledky pro celý vodovodní systém.
Byla pozorována jistá korelace mezi tlakem a průběhem spotřeby. Toto je zjevné jak pro maximální, tak
i průměrné koeficienty, kde je zřejmé, že kolísání spotřeby se zvyšuji s klesajícím tlakem. Je zřejmé, že při predikci
odezvy chování WSSs, by mělo být při pressure managementu vzato do úvahy kolísání spotřeby. V tomto případě
bylo potvrzeno, že například rozdíl mezi maximálními koeficienty pro kategorii E a C byl 10 % při délce časového
kroku 60 minut. Závěry této reálné studie by pak měly být implementovány s jistými omezeními pro celé WSSs
či spotřebiště.
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Abstrakt
Příspěvek se zabývá problematikou ztrát vody ve vodárenských systémech. Jedním z technických ukazatelů, který
se k vyjádření ztrát vody používá, je minimální noční průtok. Není pochyb o tom, jakým způsobem se noční průtok
měří. Ale v případě, že neexistuje možnost měření, nebo je měření nepřesné, je zde další metoda, jak minimální
noční průtok stanovit. Příspěvek se zabývá vzájemným porovnání dvou rozdílných přístupů pro stanovení
minimálního nočního průtoku. Obě metodiky byly použity pro posouzení minimálního nočního průtoku a ztrát
vody ve vybraném měřícím okrsku skutečné vodovodní sítě města Vsetín.
Klíčová slova
Minimální noční průtok, ztráty vody, únik vody, spotřeba vody, FAVAD
Abstract
This article is focused on water losses issue in drinking water distribution systems. The minimal night flow (MNF)
is one of the technical parameters which can be used to express the water losses. Measurement of minimal night
flow is well known and there is no need to describe it again. But there is also another option available in such
a case when the measurement is not accurate, or it is difficult to determine the MNF. This paper deals with the
comparison of two different approaches for the determination of the minimal night flow. Both methodologies were
used to assess the minimal night flow and water losses in DMA (district metered area) of the real drinking water
distribution system of Vsetín city.
Key words
Minimal night flow, water losses, water leakage, water demand, FAVAD

1 ÚVOD
Jednou z hlavních priorit provozovatelů vodovodní sítě je snižování ztrát vody, a to bez ohledu na to, jestli se
jedná o velkou profesionální společnost nebo obec, která si vodovodní síť provozuje sama. Podle Tiskové zprávy
SOVAK ČR [1] došlo od roku 1994 do roku 2015 k systematickému poklesu ztrát vody o téměř 190 mil. m3.
Pokud ztráty vyjádříme procentuálně, v roce 2015 byla hodnota ztrát 16,8 %. Podle vyjádření ve zdroji [2] byla
v roce 2017 hodnota ztrát 16,4 %. Ve významných městech je tato hodnota dokonce menší (Praha 15,1 %, Brno
10,0 %, Ostrava 12,4 %, Mladá Boleslav 11,2 %, Hradec Králové 12,1 %). Obecně se Česká republika řadí
k zemím, kde je úroveň ztrát vody na velice dobré úrovni, a to i v porovnání s ekonomicky vyspělejšími státy.
Uvedené procentuální vyjádření je nejrozšířenější a nejsnadněji stanovitelný ukazatel ztrát vody. Vyjadřuje
procentuální poměr objemu celkového množství vody nefakturované a vody vyrobené k realizaci, tj. vody, dodané
do distribučního systému. Nevýhodou tohoto vyjádření je nízká vypovídající hodnota o technickém stavu
distribuční sítě [3]. Proto je vhodnější stanovovat ztráty více metodami, což umožní vzájemné porovnání výsledků
a výrazněji přispějí k obeznámení se s technickým stavem sítě. Jednou z takových možností je stanovování ztrát
na základě minimálního nočního průtoku.
V tomto článku jsou uvedeny výsledky dvou rozdílných metodik určení a vyhodnocení minimálního nočního
průtoku a stanovení množství ztrát vody z nich na reálné vodovodní síti.
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2 MINIMÁLNÍ NOČNÍ PRŮTOKY
Nejmenší průtoky nastávají ve vodovodní síti v nočních hodinách, jsou označovány jako minimální noční průtoky
(dále jen MNP) a obecně nastávají mezi 02:00 a 04:00 z důvodů nízké aktivity obyvatelstva. Voda je v tomto
časovém období odebírána ve větší míře průmyslovými podniky s nočním směnným provozem, stavbami občanské
vybavenosti (bary, vysokoškolské koleje aj.) a v menší míře domácnostmi [4].
Noční průtok je složen ze dvou hlavních složek, a to ze skutečné spotřeby a ztrát vody. Skutečná spotřeba vody
je množství vody, které je skutečně odebráno spotřebiteli a je zaznamenáno vodoměry a následně fakturováno.
Druhou složkou jsou ztráty vody, které vyjadřují rozdíl objemu nočního průtoku a skutečné spotřeby. Jsou
způsobeny netěsnostmi potrubí, chybou měření vodoměrů nebo neautorizovanými odběry. Tyto ztráty se dále dělí
na skryté úniky (background) a úniky vlivem poruch (burst leakage). Celkem jsou tak MNP tvořeny třemi složkami
– skutečnou spotřebou, skrytými ztrátami a ztrátami vlivem poruch (poruchovými úniky) [5].
Vyhodnocování MNP lze provádět pouze v hydraulicky oddělených tlakových pásmech neboli měřících
okrscích označovaných jako DMA zóny (District Metered Area). Měřící okrsek je definován jako hydraulicky
oddělené tlakové pásmo, které je od zbytku vodovodní sítě odděleno uzavřenými armaturami na hranici dvou
okrsků anebo je hranice tvořena potrubím trvale odpojeným od vedlejšího pásma, případně není toto potrubí
s vedlejším pásmem nijak propojeno. Pro každý měřící okrsek je proto na základě těchto pravidel známo množství
vody, které do něj vtéká a zároveň je známá hodnota celkové spotřeby vody [6], [7].
Hodnota ztrát získána z hodnoty minimálního nočního průtoku vyjadřuje objem ztrát právě v tomto období,
kdy je tlak v síti nejvyšší. Vzhledem k proměnlivosti tlakových poměrů ve vodovodní síti během dne není možné
pro získání přesného odhadu denního objemu ztrát vynásobit hodinový objem ztrát 24. Proměnlivost tlaku během
dne bere v úvahu Nigh-Day faktor, který je součástí vyhodnocení ztrát podle konceptu FAVAD [6], [7], [8].

Úrovně dekompozice minimálních nočních průtoků
Minimální noční průtoky lze rozkládat podle pěti schémat o různé podrobnosti, kdy první stupeň podrobnosti je
nejjednodušší a nejméně podrobný, pátý stupeň je oproti tomu nejdetailnější a nejnáročnější na stanovení. Platí
tedy, že s vyšší úrovní dekompozice se zvyšují nároky na znalost vstupních údajů, ale zároveň se zvyšuje přesnost
stanovené hodnoty ztrát [5].

Dekompozice MNP dle konceptu FAVAD
Tato metodika stanovování ztrát spočívá v rozkladu naměřeného MNP na jednotlivé složky a stanovení objemu
ztrát za využití konceptu FAVAD (Fixed and Variable Area Discharges), který analyzuje a předpovídá vztah mezi
provozním tlakem v síti a velikostí úniků vody z potrubí. Podle FAVAD se ztráty vody rozdělují na pevné
(neměnné) ztráty, které na tlakových poměrech nejsou příliš závislé (tj. trhliny po obvodu potrubí, korozní otvory
aj.) a na proměnné (variabilní) ztráty, které jsou lineárně závislé na hodnotě tlaku (skryté úniky, úniky na
přípojkách, armaturách, aj) [5], [9], [10]. Základní rovnice FAVAD má následující tvar [8]:
𝑃𝑃� ��
𝐿𝐿�
𝐷� �
𝐿𝐿�
𝑃𝑃�

(1)

kde je L0 hodnota úniku (Leakage) při počátečním tlaku P0, L1 hodnota úniku po změně tlaku (P0 → P1), P0
počáteční hodnota průměrného provozního tlaku [m v.sl.], P1 změna provozního tlaku [m v.sl.], N1 exponent
změny tlaku a nabývá hodnot 0,5–1,5.
Pro stanovení denního úniku v jednotkách objemu za den se využívá tento vztah [8]:
𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷� . 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑�� ],

(2)

kde je DL denní únik (Daily Leakage) [m3.den-1], NLR noční únik v období MNP (Night Leakage Rate) [m3.hod-1],
NDF tzv. denní faktor (Night-Day Factor) [hod.den-1], může nabývat hodnot 10–40.
Night-Day faktor se stanoví podle rovnice (3) a jeho hodnota je závislá na typu provozování vodovodní sítě
(gravitační, s upravovanými tlakovými poměry pomocí čerpadel nebo regulačních ventilů). Hodnoty NDF byly
stanoveny na základě sad měření a pokusů [11].
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Obecně platí, že pokud jsou tlakové poměry v síti vyrovnané, hodnota tohoto koeficientu je blízká hodnotě 24.
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑁 𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑁 𝑁𝑁 𝑁

������

������

[hod. 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑�� ]

(3)

kde je NDF tzv. denní faktor (Night-Day Factor) [hod·den-1], CF opravný faktor (Correction Factor), AZPave
průměrný provozního tlaku v DMA (Average Zone Pressure) [m v.sl.], AZPMNF provozní tlaku při minimálním
nočním průtoku [m v.sl.].
Samotná dekompozice MNP (dle zdroje [12]) spočívá ve výpočtu objemu skrytých ztrát při tlaku 50 m v.sl.
označených SU0, následně se tato hodnota skrytých ztrát převede dle konceptu FAVAD na hodnotu ztrát podle
skutečného tlaku v síti označené jako SU1. V rámci dekompozice se dále stanovuje běžná noční spotřeby QNS.
Následně se stanovuje velikost potencionálního poruchového úniku QPOR, což je množství vody, které ze sítě uniká
vlivem vzniku havárie nebo poruchy, a stanoví se podle následujícího vztahu:
𝑄𝑄��� = MNP − SU� − 𝑄𝑄�� [m� . ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜�� ]

(4)

Převod skrytých úniků stanovených pro hodnotu tlaku 50 m.v.sl. se provádí podle této rovnice:
�

𝑆𝑆𝑆𝑆� = SU� � ��
��

��

[m� . ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜�� ]

(5)

kde SU0 je suma skrytých úniků při tlaku 50 m v.sl. [m3·hod-1], SU1 suma skrytých úniků při průměrném provozním
tlaku v DMA zóně [m3·hod-1], P0 výchozí tlak [m v.sl.], P1 průměrný provozní tlak [m v.sl.], N1 opravný součinitel
tlaku.
Suma skrytých úniků je součet úniků na vodovodních řadech, přípojkách a vnitřních vodovodech a stanovuje
se jako součin měrné jednotky a jednotkového specifického skrytého úniku, podle rovnice (6):
𝑆𝑆𝑆𝑆� =

��𝑁�����
����

[m� . ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜�� ]

(6)

kde je MJ měrná jednotka (tj. délka vodovodního řadu celkem, počet přípojek, počet bytových jednotek),
qspec jednotkový skrytý únik [l·MJ-1·hod-1].
Hodnota specifických úniků je volena z přípustného intervalu hodnot, který byl stanoven na základě měření na
reálných vodovodních sítí. Hodnota jednotkového specifického úniku je závislá například na technickém stavu
sítě, stáří potrubí, způsobu provedení a dalších faktorech.
Běžná noční spotřeba se stanovuje jako součet běžné noční spotřeby domácnosti, velkoodběratelů a ostatních
odběratelů. Běžná noční spotřeba velkoodběratelů (tj. odběratelů se spotřebou větší než 500 l.hod-1) se stanovuje
měřením na přípojce [13]. Běžná noční spotřeba ostatních odběratelů, kam se řadí stavby občanské vybavenosti,
se stanovuje podle tabulkových hodnot. Noční spotřeba domácnostní se stanovuje podle rovnice (7). Přičemž
důležitým vstupem je odhad % obyvatel, které je aktivní v období MNP a stanovení specifické spotřeby
obyvatelstva v období MNP.
𝑄𝑄���� =

�� 𝑁 � �� 𝑁 �����
����

[m� . ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜�� ]

(7)

kde PO je počet obyvatel v DMA zóně, % AO procento aktivních obyvatel v období MNP (3–10 %), qspec
specifická spotřeba jednoho obyvatele v období MNP [l·os-1·hod-1].

Stanovení MNP a objemu ztrát na základě statistické analýzy průtoků
Následující metodika je založena na empirických zkušenostech, které jsou založeny na rozboru několika časových
řad odtoku vody z různých vodojemů do distribučních sítí. Postup je založen výhradně na základní statistické
analýze časové řady průtoků a je velmi snadný [14]:
Maximální hodinová spotřeba včetně ztrát, označena jako Qh, je odhadnuta jako percentil x0,995. To znamená,
že 99,5 % hodnot z celkového souboru dat je menších nebo rovno hodnotě odpovídající x0,995.
Minimální noční průtok včetně ztrát, označený jako Qh,min, je odhadnutý jako percentil x0,05.
Metodika předpokládá, že minimální noční spotřeby průmyslových podniků v DMA se stanoví měřením na
přípojce. Minimální noční potřeba domácností se odhadne jako 5 % z rozdílu maximální a minimální hodinové
spotřeby ponížené o noční spotřebu průmyslových podniků.
Ztráty vody se pak stanoví jako rozdíl minimální noční spotřeby včetně ztrát a minimální noční spotřeby
průmyslových podniků a domácností.
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Výslednou hodnotu ztrát je dále doporučeno porovnat s přijatelnými hodnotami velikostí ztrát dle různých
metodik, tyto akceptovatelné intervaly jsou 0,4–0,8 m3.hod-1.1000 obyvatel-1 nebo 1–4 l.h-1.přípojka-1. Průběh
distribuční funkce časové řady průtoků je zobrazen na Obr. 1.

Obr. 1. Distribuční funkce statistické analýzy časové řady průtoku vody do měřícího okrsku Hrbová, Jasénka.

3 PŘÍPADOVÁ STUDIE
Obě popsané metodiky byly porovnány na příkladu vybrané DMA vodovodní sítě města Vsetína. Jedná se
o městský měřící okrsek „Hrbová, Jasénka“, který je tvořen zástavbou rodinných a bytových panelových domů.
Okrsek je napájen jediným vodojemem Hrbová 800 m3, kde na odtoku vody z vodojemu je osazen magnetickoindukční průtokoměr s přenosem dat do centrálního dispečinku. V oblasti žije dle odhadu 2 568 obyvatel.
Dlouhodobý průměrný průtok 2,89 l∙s-1. Další charakteristické údaje uvádí Tab. 1.
Tab. 1 Charakteristika měřícího okrsku Hrbová, Jasénka ve městě Vsetíně.
Název charakteristiky DMA zóny
Počet zásobovaných obyvatel
Délka vodovodní sítě
Počet vodovodních přípojek
Počet bytových jednotek
Počet velkoodběratelů
Charakter měřícího okrsku
Průměrný hydrodynamický tlak
Hodnota koeficientu N1 dle konceptu FAVAD
Hodnota opravného faktoru CF
Hodnota faktoru NDF
Naměřená hodnota MNP

Hodnota
charakteristiky

jednotka

obyvatel
2568
km
9,79
ks
250
ks
1397
ks
0
zástavba rodinných a bytových domů
m v.sl.
43,42
1,50
1,00
23,75
l.s-1
0,40

Časová řada odtoku vody z tohoto vodojemu do sítě za celý rok 2017 byla provedena oběma výše popsanými
metodikami. Výsledky dekompozice podle metodiky využívající koncept FAVAD jsou uvedeny v Tab. 2. Tabulka
č. 3. uvádí výsledné hodnoty stanovení MNP a objemu ztrát dle metodiky založené výhradně na statistické analýze
časové řady průtoků.
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Tab. 2 Dekompozice MNP dle konceptu FAVAD.
Charakteristika veličiny
Maximální hodinová spotřeba Qh
Minimální hodinová spotřeba Qh,min (naměřený MNP)
Předpokládaná noční spotřeba domácností QNS
Celkový skrytý noční únik SU
Potencionální poruchový únik QPOR
Ztráty vody celkem

Q
Q
l.s-1 m3.hod-1
6,750 24,300
0,400 1,440
0,107 0,385
0,285 1,028
0,008 0,027
0,293 1,055

Tab. 3 Stanovení MNP a objemu ztrát statistickou analýzou časové řady průtoků vody.
Krok

Popis kroku

1
2
3
4
5
6
7

Maximální hodinová spotřeba včetně ztrát Qh
Minimální hodinová spotřeba včetně ztrát Qh,min
Rozdíl Qh a Qh,min
Minimální noční spotřeba VO (průmysl) v DMA MNSVO
Rozdíl Qh a Qh,min a MNSVO
Minimální noční spotřeba domácností
Ztráty vody celkem

Q
Q
l.s-1 m3.hod-1
6,000 21,600
0,700 2,520
5,300 19,080
0,000 0,000
5,300 19,080
0,265 0,954
0,435 1,566

4 DISKUZE
Každá ze dvou použitých metodiky má své silné a slabé stránky. Při stanovování ztrát vody metodou dekompozice
MNP dle konceptu FAVAD nastává problém při odhadování skrytých ztrát a skutečné spotřeby vody domácností.
V literatuře [12] jsou uvedeny doporučené intervaly hodnot jednotkových skrytých úniků a specifické spotřeby
vody. Volba konkrétní hodnoty je však subjektivní, závisí na odhadu zpracovatele a jeho znalosti vodovodní sítě.
Navíc tyto doporučené hodnoty byly stanoveny na základě několika let starého testování ve vybraných státech,
a Česká republika nebyla do tohoto testování zapojena. Vzhledem k tomu, že metody provozování a údržby se ne
vždy shodují, bylo by na místě, kdyby se obdobné testování provedlo i mezi vybranými vodárenskými systémy na
území České republiky a tím by byly stanoveny hodnoty korespondující s místními podmínkami. Dále pak
stanovení skutečné noční spotřeby je založeno na odhadu procenta obyvatelstva, které je v noci v období výskytu
MNP aktivní a na předpokladu, že tato voda je v tomto období používána pouze na splachování toalet. Procento
aktivních obyvatel bylo stejně jako jednotkové skryté úniky stanovené na základě testování, do kterého nebyla
Česká republika zapojena. Druhá metodika, založená na statistice, se s těmito problémy nepotýká, neboť
nerozlišuje ztráty na poruchové úniky a skryté ztráty. Zároveň ani nijak nezohledňuje velikost distribuční sítě, její
technický stav, tlakové poměry a další parametry, které objem ztrát ovlivňují. Za výraznou nevýhodu této metodiky
se dá ale považovat to, že při stanovování maximální a minimální hodinové spotřeby není nijak zahrnuta možnost,
že soubor dat, ze kterého se tyto požadované průtoky stanovují, může být poškozený například výpadkem měření
nebo poruchovým průtokem. MNP a maximální hodinová spotřeba jsou pouze odhadovány na základě stanovení
výskytu. Tyto nežádoucí jevy jsou eliminovány při dekompozici MNP dle konceptu FAVAD, protože samotné
dekompozici předcházela analýza průtoků. Tato analýza průtoků spočívala v tom, že data byla nejdříve roztříděna
a statisticky zpracována. Na základě pravidla 3sigma, které říká, že se statisticky zpracovaného souboru dat se
relevantní hodnoty nachází do vzdálenosti 3násobku směrodatné odchylky od střední hodnoty na obě strany, byla
tato data (celkem 24 sad dat) o extrémně vysoké nebo extrémně nízké hodnoty, které mohou znamenat havárie
a poruchy na vodovodu, požární odběry nebo výpadky měření či zastavení zásobování vodou (uzavření odtoku
z VDJ). Zároveň je touto metodikou minimální noční průtok pouze odhadován na základě stanovení četnosti
výskytu.
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5 ZÁVĚR
V rámci práce byly porovnány dva rozdílné přístupy ke stanovení ztrát vody z vodovodní sítě. Na základě
porovnání výsledků analýzy na konkrétní vodovodní síti se ukazuje, že statistický přístup je časově méně náročný,
je technicky možný, ale výsledky obou metodik se mírně liší. V rámci dalších prací by bylo velmi vhodné tyto
metody porovnat na dalších měřících okrscích, kde jsou k dispozici vysoce kvalitní vstupní informace a obě
metody dále porovnávat. Výsledkem tohoto testování by mohlo být například zpřesnění kvantilů, které definují
maximální hodinový a minimální noční průtok a definice rozsahu platnosti metodiky. Metodika založená na
statistické analýze je velmi výhodná pro takové distribuční sítě, kde nejsou známy ani základní ukazatele
a charakteristiky dané vodovodní sítě, jako jsou např. celková délka, tlakové poměry, počet vodovodních přípojek
či počet zásobovaných obyvatel. Velikou výhodou použití této metodiky, oproti využití metody dekompozice
MNP na základě konceptu FAVAD, je její rychlost a jednoduchost. Při ověření rozsahu platnosti a zpřesnění
hodnot obou kvantilů proto může sloužit pro prvotní odhad množství ztrát z vodovodní sítě.
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VERIFIKACE FUNKCE USMĚRŇOVACÍHO PRVKU
PRO ROZSTŘIKOVACÍ UZÁVĚR NA FYZIKÁLNÍM
MODELU
FUNCTION VERIFICATION OF HOOD FOR FIXED-CONE VALVE
ON PHYSICAL MODEL
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Abstrakt
Článek popisuje ověření funkce usměrňovacího prvku pro rozstřikovací uzávěr, který byl navržen pomocí 3D
numerického modelování. Ověření bylo provedeno na zmenšeném hydraulickém modelu v laboratoři. Bylo
hodnoceno vedení výtokového paprsku do požadovaného směru a tvaru a ovlivnění kapacity uzávěru prvkem. Na
základě získaných poznatků byly provedeny drobné korekce rozměrů. Výsledný tvar je popsán bezrozměrnými
charakteristikami, což usnadní další aplikaci do projekční i výzkumné praxe.
Klíčová slova
Rozstřikovací uzávěr, usměrňovací prvek, fyzikální modelování
Abstract
Article describes function verification of hood for fixed-cone valve, which was designed by 3D numerical
modelling. The verification was made on reduced physical model in laboratory. It was evaluated the conduction
of outflow jet into required direction and shape and the influence of valve’s capacity. Small changes in hood’s
dimensions were made on the base of obtained results. Resulting shape is defined by dimensionless characteristics
that facilitate future application in design or research practice.
Key words
Fixed-cone valve, hood, physical modelling

1 ÚVOD
Rozstřikovací uzávěr byl vynalezen v USA v roce 1934 [1], díky svým dobrým hydraulickým vlastnostem,
jednoduché konstrukci a relativně nízkým pořizovacím nákladům se rychle rozšířil do mnoha zemí světa. Užívá
se jej nejčastěji jako koncového regulačního uzávěru na spodních výpustech přehrad. Často je nevýhodou tvar jeho
výstupního paprsku, který má tvar dutého kužele. Zpočátku kompaktní paprsek se třením o vzduch provzdušní
a rozpadá se na vodní tříšť, ta může způsobovat problémy při namrznutí nebo při zasažení zařízení např. vodní
elektrárny [2].
Hlavním konstrukčním prvkem rozstřikovacího uzávěru je proti směru proudění pevně uchycený rozrážecí
kužel. Mezi potrubím uzávěru a podstavou rozrážecího kužele je mezera, kterou vytéká voda. Přetahováním
posuvné objímky přes tuto mezeru se dosahuje regulace průtoku. Při plně otevřeném uzávěru posuvná objímka
nezasahuje do výstupního proudu, když objímka dosedá na podstavu rozrážecího kužele, je uzávěr zavřený.
Hodnota vrcholového úhlu rozrážecího kužele γ (na Obr. 1) byla v minulosti předmětem bádání. Hodnota
γ = 90° je kompromisní z hlediska omezení vzniku podtlaků a kavitace na povrchu kužele, ke kterým dochází při
úhlech γ < 90° i z hlediska míry rozstřiku vodní tříště, pro úhly γ > 90° je široký rozstřik výtokového paprsku
problematický [3]. V současnosti lze konstrukci RU s vrcholovým úhlem rozrážecího kužele γ = 90° považovat
v ČR i ve světě za typizovanou.
Odklon výtokového paprsku od podélné osy RU β je především určen hodnotou vrcholového úhlu rozrážecího
kužele γ a přibližně platí β ≈ γ/2, na přesnou hodnotu odklonu β má vliv konstrukce uzávěru (tloušťka stěn potrubí,
úprava tvaru hrany objímky a průměr podstavy rozrážecího kužele) a případně i hodnota otevření [4].
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V lokalitách, kde je rozbíhavý tvar výstupního paprsku nepřípustný či problematický, je rozstřikovací uzávěr
umístěn ve výtokové komoře nebo opatřen usměrňovacím prvkem. Jejich úkolem je transformace tvaru výstupního
paprsku na nejčastěji prizmatický tvar obvykle sledující směr podélné osy rozstřikovacího uzávěru. S ohledem na
minimalizaci stavebních prací a finančních nákladů je přínosné budovat tato opatření prostorově nenáročná, ale
zároveň plně funkční.

Obr.1 Schematické znázornění zpětného ostřiku a přestřiku.
Za funkční je možné usměrňovací prvek označit, když vedení výstupního paprsku splňuje určité podmínky:
jedná se o usměrnění bez zpětného ostřiku a přestřiku. Zpětným ostřikem se označuje stav, při kterém je výstupní
proud po dopadu na povrch usměrňovacího prvku částečně odražen zpět k uzávěru. K přestřiku dochází, když si
výstupní proud vlivem nedostatečné spolupůsobící délky usměrňovacího povrchu nesleduje tečný směr tohoto
povrchu. Na Obr. 1 jsou oba tyto nepříznivé jevy schematicky znázorněny.
S ohledem na rotačně-symetrický tvar výstupního proudu z rozstřikovacího uzávěru je nejvýhodnější tvar
usměrňovacího prvku (nebo tvar dopadových ploch ve výtokové komoře – vzhledem k jejich stejné funkci bude
v textu jednotně užíván termín usměrňovací prvek) také rotačně symetrický. Výskytu zpětného ostřiku lze zamezit
nakloněním dopadové plochy alespoň o mezní úhel δm, takže vstupní část usměrňovacího prvku má difuzorový
tvar. Podobně je k zamezení zpětného ostřiku nutné, aby mezní délka výstupní prizmatické části byla alespoň Lm.
Správné funkce prismatické části usměrňovacího prvku bude dosaženo při jeho umístěních vzhledem k uzávěru,
které charakterizuje odlehlost Δx.
Pro rozstřikovací uzávěr o vstupním průměru D = 0,1 m s vrcholovým úhlem rozrážecího kužele γ = 90°
a usměrňovací prvek o průměru prizmatické části Dp = 3,0·D byly pomocí numerického modelu sestaveného
v programu FLOW 3D nalezeny mezní hodnoty charakteristik δm = 19° a Lm = 0,2·D, celková délka prvku je
potom Lp = 0,8·D a odlehlost Δx = 1,0·D [5]. Článek popisuje ověření vlastností tohoto usměrňovacího prvku na
fyzikálním modelu.
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2 SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ
Na vznik zpětného ostřiku má nejvíce vliv hodnota úhlu rozšíření difuzorové části δ a vzájemná poloha
usměrňovacího prvku a rozstřikovacího uzávěru, která ovlivňuje místo dopadu výstupního proudu z uzávěru.
Kawashima [6] prováděl měření míry zpětného ostřiku v závislosti na poloze usměrňovacího prvku. Pro prvek
s úhlem rozšíření difuzorové část δ = 25° doporučuje vzdálenost místa dopadu vnitřního líce výtokového paprsku
na prvek od místa přechodu mezi difuzorovou a prizmatickou částí 0,1·D.
Při rekonstrukci VD Morávka byly na nových spodních výpustech instalovány RU s netradičním osmibokým
usměrňovacím prvkem s úhlem rozšíření difuzorové části od osy δ = 22°. Výtok je realizován do štoly [7].
Přehrada Slat Springs v USA byla v rámci modernizace vybavena RU o průměru D = 1,981 m, pro který byl
s pomocí fyzikálního modelování navržen rotačně-symetrický usměrňovací prvek s úhlem rozšíření difuzorové
části δ = 30°. Tento prvek je pevně spojen s posuvnou objímkou. Maximální spád na uzávěr je 87,5 m [8].
Novým trendem je potom umísťování rozrážečů na vnitřní povrch usměrňovacích prvků s cílem dosáhnout
vyšší disipace kinetické energie výstupního proudu [9], [10]. Dosud nevyřešenou otázkou je životnost těchto
rozrážečů v reálných podmínkách, kdy budou vystaveny erozivnímu působení vysokou výtokovou rychlostí
případně unášených splavenin. Použití rozrážečů také výrazně zvyšuje míru zpětného ostřiku.
K ovlivnění kapacity uzávěru usměrňovacím prvkem dochází v případech, kdy je prvek pevnou součástí
posuvné objímky, tento vliv je podle dostupných zdrojů negativní [2]. V případě samostatně umístěného prvku
může docházet k ovlivnění kapacity v situacích, kdy je uzávěr částečně, nebo úplně ponořen pod hladinu dolní
vody [11] a je nedokonale zavzdušněn. Při dobrém zavzdušnění k ovlivnění kapacity nedochází [12].

3 METODIKA
Verifikace funkce usměrňovacího prvku byla provedena na zmenšeném fyzikálním modelu v hydraulické
laboratoři. Model rozstřikovacího uzávěru o vstupním průměru D = 0,067 m umístěný v proskleném hydraulickém
žlabu na svislé stěně byl napojen přímo na čerpadlový okruh, toto uspořádání umožnilo pracovat s většími spády
na uzávěr. Při plně otevřeném uzávěru bylo dosaženo průtoku Q = 12,4 l·s-1 a energetického spádu h0 = 1,16 m,
tyto hodnoty jsou dostatečné pro vznik plně vyvinutého turbulentního proudění, měření je tedy prováděno
v automodelové oblasti a jeho výsledky je možné extrapolovat na skutečné objekty [13].

Obr. 2 Na svislé stěně umístěný model rozstřikovacího uzávěru a usměrňovacího prvku.
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Na základě poznatků získaných z numerických simulací [5] byl vyroben model usměrňovacího prvku z 1mm
pozinkovaného plechu. Tento byl umístěn na konzoli nad uzávěrem, která umožňovala změnu polohy ve směru
podélné osy uzávěru. Na Obr. 2 je rozstřikovací uzávěr s usměrňovacím prvkem umístěným na konzoli.

4 VÝSLEDKY
Zkoušky usměrňovacího prvku na fyzikálním modelu prokázaly jako zcela dostačující hodnotu spolupůsobící
délky Lm = 0,2·D, výstupní paprsek pokračoval po opuštění prvku požadovaným směrem, k přestřikům mimo
obrys výstupního průřezu nedocházelo. Jako nedostatečná se však ukázala celková délka prvku, fotografie na
Obr. 3 zachycuje směřování části výstupního proudu mimo vstupní průřez usměrňovacího prvku. Posunutí
usměrňovacího prvku protiproudně ve směru podélné osy uzávěru sice problém se směřováním výstupního proudu
mimo vstupní průřez vyřešilo, došlo ale k projevům přestřiku na výstupním průřezu.

Obr. 3 Směřování části výstupního proudu mimo vstupní průřez usměrňovacího prvku.
Usměrňovací prvek byl proto upraven protiproudním prodloužením difuzorové části, takže jeho celková délka
byla nově Lp = 0,9·D. Takto upravený usměrňovací prvek již zachytil celý výstupním proud a nedocházelo ke
směřování výstupního proudu mimo vstupní průřez. Hodnota úhlu rozšíření difuzorové části δ = 19° byla shledána
jako přijatelná, usměrnění výstupního proudu probíhalo bez zpětného ostřiku. Byla též potvrzena správnost
hodnoty Δx = 1,0·D, která charakterizuje umístění usměrňovacího prvku vzhledem k rozstřikovacímu uzávěru.
Vliv usměrňovacího prvku na kapacitu rozstřikovacího uzávěru nebyl pozorován. Fotografie na Obr. 4 ukazuje
usměrnění výstupního proudu z rozstřikovacího uzávěru usměrňovacím prvkem po provedení výše popsané
úpravy (zakřivení paprsku je způsobeno vlivem gravitace a nejedná se o nežádoucí jev).

5 DISKUZE
Směřování části výstupního proudu mimo vstupní průřez usměrňovacího prvku bylo způsobeno odlišnou
konstrukcí zmenšeného fyzikálního modelu rozstřikovacího uzávěru a jeho zjednodušené podoby v numerické
simulaci (numerický model např. neobsahoval nosná žebra a měl jiným způsobem řešené zakončení posuvné
objímky, kterou se reguluje průtok). Působením těchto faktorů měl výstupní paprsek z uzávěru větší tloušťku než
na modelu numerickém.
Nalezená hodnota odlehlosti Δx koresponduje se zjištěním, ke kterému došel Kawashima [6], při této hodnotě
odlehlosti dopadá vnitřní líc výstupního proudu na difuzorovou část usměrňovacího prvku a dochází tedy
k postupné změně směru výstupního proudu, což se projevuje usměrněním bez zpětného ostřiku.
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Nulový vliv usměrňovacího prvku na kapacitu rozstřikovacího uzávěru je v dán dobrým zavzdušněním celého
obvodu vnějšího líce výstupního proudu, to je v souladu s již dříve prováděnými měřeními [12].

6 ZÁVĚR
Vhodnou kombinací výsledků numerického a fyzikálního modelování bylo dosaženo podstatného snížení rozměrů
usměrňovacího prvku pro rozstřikovací uzávěry při zachování jeho funkčnosti. Kromě ekonomicky příznivějšího
tvaru je toto řešení výhodné i z hlediska provozního. Nově navržený prvek nezasahuje při půdorysném pohledu
do obrysu rozstřikovacího uzávěru, což je výhodné při výměně těchto uzávěrů.
Samostatně umístěný prvek nepřenáší na uzávěr a jeho ovládací mechanismus osové síly a vibrace. Pokud je
umožněno zavzdušnění výstupního proudu po celém jeho obvodu, pak nedochází k ovlivnění kapacity uzávěru
a vzniku podtlaků, což přispívá ke stabilitě výtokového děje [12].

Obr. 4 Usměrnění výstupního proudu upraveným usměrňovacím prvek již nevykazuje nežádoucí jevy.

Poděkování
Práce byly provedeny s podporou projektu FAST-J-18-5417 „Tvarová optimalizace usměrňovacích prvků pro
rozstřikovací uzávěry“.
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Abstrakt
Obsahovú náplň článku tvoria informácie o postupe návrhu vodných diel na vodných cestách na území Slovenskej
republiky ako aj o možnostiach optimalizácie návrhu plavebných objektov týchto stavieb z hľadiska plavebnej
bezpečnosti. Keďže sú plavebné stupne vybudované na území Slovenskej republiky viacúčelové vodné diela
pozostávajúce z rôznych funkčných objektov, ktorých prevádzka sa vzájomne ovplyvňuje, je nevyhnutné pri
posúdení bezpečnosti plavby v oblasti plavebného stupňa zohľadniť aj vplyv prevádzky týchto objektov.
Kľúčové slová
Plavebná bezpečnosť, vodné cesty, optimalizácia.
Abstract
The content of this article consists of information on the process of designing of hydraulic structures located
on waterways in the area of the Slovak republic as well as on the possibilities of optimization of design
of navigational objects of these structures with regard to navigational safety. Since the navigational hydraulic
structures built in the area of the Slovak republic are multipurpose hydraulic structures consisting of various
functional objects, whose operation is interdependent, it is necessary to take into account the impact
of the operation of these objects when it comes to the navigational safety in the area of navigational hydraulic
structure.
Keywords
Navigational safety, waterways, optimization.

1 ÚVOD
Téma vnútrozemskej vodnej dopravy rezonuje na Slovensku už desaťročia. Na zabezpečenie splavnosti vodných
tokov pretekajúcich územím Slovenska pre veľké plavidlá v čo možno najväčšom časovom rozsahu v rámci
hydrologického roka je nevyhnutná realizácia vodných diel s plavebnou prevádzkou (plavebných stupňov).
Napriek odporu širšej verejnosti voči výstavbe vodných diel ostáva skutočnosťou, že v porovnaní s inými druhmi
dopráv je vodná doprava charakteristická radom predností, spomedzi ktorých je možné spomenúť napríklad nízke
zaťaženie životného prostredia, nízku nehodovosť, či nízku mernú spotrebu pohonných látok. Jej hlavným
nedostatkom naďalej zostáva zanedbanie vývoja siete vodných ciest.
Podrobnosti o zaradení vodných ciest nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky a ich jednotlivých
úsekov do príslušných tried podľa klasifikácie európskych vodných ciest ustanovuje Vyhláška MDPT SR
č. 22/2001 Z. z. Táto vyhláška delí vodné cesty na:
• sledované: vodné cesty, na ktorých je sledovaná a udržiavaná splavnosť (Dunaj a úseky Váhu a Moravy
klasifikované ako vodné cesty medzinárodného významu),
• výhľadovo sledované: vodné cesty určené na splavnenie (úseky tokov Váh, Morava, Hornád, Bodrog,
Latorica, Laborec a Nitra klasifikované ako vodné cesty medzinárodného významu a úsek Váhu s tokmi
Hron a Ipeľ klasifikovanými ako vodné cesty miestneho významu) a
• nesledované: ostatné vodné cesty.
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V rokoch 2006-2008 bola vypracovaná projektová štúdia „Zemplínska vodná cesta“ zaoberajúca sa splavnením
riek Bodrog, Laborec a Latorica. Aktuálnou témou je umožnenie plavby veľkým plavidlám po dolnom úseku
Vážskej vodnej cesty (príprava Vodného diela (ďalej VD) Kolárovo a VD Sereď).
Základným kritériom návrhu plavebných stupňov je zaistenie plavebnej bezpečnosti v celom úseku vodnej
cesty, v ktorom ich prevádzka ovplyvňuje parametre plavebnej dráhy.

2 PROBLEMATIKA PLAVEBNEJ BEZPEČNOSTI
Aby bola plavba bezpečná, je nevyhnutné na celej dĺžke vodnej cesty zaistiť dostatočné parametre plavebnej dráhy,
závislé od parametrov najväčšieho plavidla, ktorému je umožnená plavba po danej triede vodnej cesty v zmysle
klasifikácie európskych vodných ciest. Na plavebnú bezpečnosť má najmä v úsekoch vyžadujúcich komplikovaný
plavebný manéver významný vplyv ľudský faktor, ktorý je možné minimalizovať optimalizáciou návrhu
parametrov plavebnej dráhy a súvisiacich hydrotechnických a iných stavebných objektov. Ohrozenie bezpečnosti
plavebnej premávky je spôsobené najmä silovým pôsobením rýchlostného poľa prúdenia vody na plavidlo
znižujúce svoju rýchlosť, napr. pred vjazdom do rejdy plavebnej komory alebo prístavu.

Plavebná bezpečnosť v oblasti plavebného stupňa
Plavebné stupne na území Slovenskej republiky sú viacúčelové vodné diela pozostávajúce z rôznych funkčných
objektov (hať, vodná elektráreň, plavebná komora s rejdami). Ich prevádzka je príčinou špecifického smerového
usporiadania rýchlostného poľa prúdenia vody v oblasti plavebného stupňa v porovnaní s jeho usporiadaním na
voľnej trati vodnej cesty. Obtekanie zhlavia návodného múru rejdy spôsobuje nárast veľkostí priečnych zložiek
rýchlostí prúdenia v oblasti vjazdu plavidla do rejdy. Tieto rýchlosti svojím silovým účinkom vytláčajú
spomaľujúce plavidlo z ideálnej plavebnej dráhy, čím vzniká nebezpečenstvo kolízií [1].
V oblasti hornej rejdy je prúdenie vody ovplyvnené najmä prevádzkou hate (prepúšťanie prietoku cez rôznu
kombináciu haťových polí). V oblasti dolnej rejdyje prúdenie vody z hľadiska plavebnej bezpečnosti negatívne
ovplyvnené prevádzkou vodnej elektrárne, konkrétne špičkovou prevádzkou, nesprávne riadenou reguláciou alebo
havarijný výpadkom vodnej elektrárne. V týchto prípadoch spôsobuje nárast priečnych zložiek rýchlostí prúdenia
zrýchlené obtekanie zhlavia návodného múru rejdy v súvislosti s prudkou zmenou hladiny vody v rejde.
Vplyv ľudského faktora na bezpečnosť plavby v oblasti vjazdu/výjazdu plavidla do/z rejdy je možné
minimalizovať takým návrhom riešenia plavebného stupňa vrátane prípadných úprav koryta nad/pod stupňom,
ktorý v oblasti vjazdu do rejdy v rozsahu plavebných prietokov zabezpečí také hodnoty priečnych zložiek
rýchlostí prúdenia, ktoré neprekročia rýchlosť plavidla plávajúceho do rejdy. Táto rýchlosť sa pohybuje okolo
0,2–0,3 m.s-1 [2].

3 NÁVRH PLAVEBNÉHO STUPŇA
Napriek tomu, že postup návrhu riešenia jednotlivých plavebných stupňov vyžaduje individuálny prístup, je možné
definovať všeobecné kritériá tohto návrhu ako aj možnosti jeho optimalizácie.

Všeobecné kritériá
Prvý návrh (tzn. nultý variant) dispozičného riešenia plavebného stupňa by mal rešpektovať zásady zohľadňujúce
účinky silového pôsobenia rýchlostného poľa prúdenia na plavbu, a to konkrétne:
• umiestniť plavebné objekty (plavebná komora s rejdami) do konvexnej časti oblúka, príp. ak to nie je
možné z dôvodu malých polomerov oblúkov vodného toku (vzhľadom na celkovú dĺžku plavebnej
komory s rejdami), oddeliť plavebné objekty od ostatných funkčných objektov vodného diela ostrovom
a výstavbu plavebnej komory s rejdami realizovať mimo koryta toku (viď. napr. návrh dispozičného
riešenia VD Kolárovo [3]) a
• minimalizovať vplyv prevádzky vodnej elektrárne na plavbu, a teda ak je to možné, umiestniť ju
do konkávnej časti oblúka.
Pri návrhu plavebných objektov (tvar a rozmer rejd, zariadenie rejd a plavebnej komory) sa zohľadňujú
odporúčania Dunajskej komisie, ktoré je možné zovšeobecniť aj pre iné vodné cesty.
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Ciele optimálneho návrhu
Za optimálny dispozičný návrh plavebného stupňa považujeme také riešenie, ktoré zaistí dosiahnutie nasledujúcich
cieľov:
• predovšetkým v oblasti rejd minimalizovať hodnoty priečnych zložiek rýchlostí prúdenia, a zároveň
neprekročiť odporúčanú maximálnu hodnotu pozdĺžnej zložky rýchlosti prúdenia (0,8 m.s-1),
• zabezpečiť dostatočné parametre plavebnej dráhy v oblasti plavebného stupňa (dĺžka priamej časti,
plavebná hĺbka),
• zabezpečiť primeranú viditeľnosť a dohľadnosť pre posádky plavidiel v celom priestore plavebnej dráhy
a plavebných objektov,
• eliminovať vplyv rázových vĺn na plavidlo spôsobených havarijnou prevádzkou vodnej elektrárne,
• znížiť vplyv meteorologických javov, najmä účinkov vetra v časti nad plavebným stupňom.

4 MODELOVÝ VÝSKUM
V súčasnosti sa na výskum a overovanie plavebných podmienok na komplikovaných úsekoch splavných tokov
(medzi ktoré patria aj úseky v oblasti plavebných stupňov) využívajú metódy experimentálneho výskumu,
pri ktorom sú na laboratórnom hydraulickom modeli dokumentované (fotograficky, audiovizuálne) a analyzované
podmienky pohybu diaľkovo riadených modelov lodných zostáv [2].
Vzhľadom na časovú a finančnú náročnosť výskumov na fyzikálnych modeloch sa ako vhodný doplnok
odporúča matematické modelovanie, ktoré umožňuje analýzu väčšieho počtu variantných riešení plavebného
stupňa a pomáha pri identifikácii kritických prevádzkových stavov, čím znižuje množstvo skúmaných variantov
na fyzikálnom modeli [1].
Súčasný trh poskytuje množstvo spoplatnených ale aj voľne šíriteľných jedno-, dvoj- alebo
trojdimenzionálnych modelovacích systémov umožňujúcich modelovanie ustáleného a neustáleného prúdenia
vody. Kým výstupy 1D modelovacích systémov zahŕňajú údaje o priemerných hydraulických charakteristikách
v jednotlivých profiloch vodného toku (vrátane inundácie), 2D a 3D modelovacie systémy využívajú numerické
metódy riešenia parciálnych diferenciálnych rovníc vychádzajúce z diskretizácie definovanej spojitej výpočtovej
oblasti na konečný počet elementov. Po vytvorení výpočtovej siete a zavedení okrajových podmienok je sústava
rovníc riešená v jednotlivých uzloch siete.

Matematické modelovanie
Výstupom 2D modelovacích systémov sú údaje o priemerných hydraulických charakteristikách vo zvisliciach.
Hodnoty týchto charakteristík sú medzi uzlami výpočtovej siete interpolované, takže model poskytuje informáciu
o ich hodnotách v akomkoľvek plošnom bode ohraničenej výpočtovej oblasti. Výsledky simulácií sú teda tým
presnejšie, čím hustejšia je výpočtová sieť.
Pri posúdení vplyvu silového pôsobenia rýchlostného poľa prúdenia vody na pohyb plavidla je dôležité poznať
priebeh zložiek rýchlostí prúdenia po celej hĺbke ponoru plavidla, avšak najmä v jeho ťažisku. V súvislosti
s ohrozením plavebnej prevádzky sa kritické hodnoty zložiek rýchlostí prúdenia vody pôsobiacich priečne na smer
pohybu plavidla pohybujú v rozmedzí 0,2–0,3 m.s-1.
Na základe logaritmického rozdelenia bodových rýchlostí po zvislici, ktoré je považované za teoreticky
najlepšie podložené, môžeme predpokladať, že ak priečna zložka priemernej zvislicovej rýchlosti neprekročí
hodnotu 0,2 m.s-1, nepresiahne priečna zložka bodovej rýchlosti v ťažisku ponoru plavidla hodnotu 0,3 m.s-1.
Priebeh bodových rýchlostí vo zvislici v otvorených riečnych korytách s beztlakovým prúdením je možné
znázorniť krivkou zostrojenou na základe vyjadrenia von Karmanovho Zákona steny pre hydraulicky hladké
alebo drsné koryto [4]. Hydraulickú drsnosť koryta definuje tzv. trecie Reynoldsovo číslo (Re*), ktoré je možné
vypočítať napríklad zo vzťahu:

Re* = R × i × g ×

Δ

ν

(1)

kde: Re* je trecie Reynoldsovo číslo (-); R je hydraulický polomer (m); i je sklon čiary energie (-), g je gravitačné
zrýchlenie (m.s-2), Δ je absolútna drsnosť koryta (m) a ν je kinematická viskozita vody (m2.s-1).
Priebeh rýchlostí vo zvislici v otvorených riečnych korytách môžeme rozdeliť na tri kvalitatívne odlišné, ale
integrálne zóny, a to zónu väzkej podvrstvy s laminárnym prúdením nachádzajúcu sa v hrúbke niekoľkých
milimetrov nad dnom, prechodnú zónu a vonkajšiu zónu s turbulentným prúdením s prevládajúcou hrúbkou
pozdĺž zvislice (Obr. 1).
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Obr. 1 Priebeh rýchlostí vo zvislici v otvorených riečnych korytách [4] (ū je tu: bodová rýchlosť; viscous
sublayer je zóna väzkej podvrstvy; buffer layer je prechodná zóna; outer layer je vonkajšia zóna; viscositydominated region je oblasť s prevládajúcim laminárnym prúdením a turbulence dominated-region je oblasť
s prevládajúcim turbulentným prúdením).
Hrúbku väzkej podvrstvy (δv) môžeme v hydraulicky hladkých korytách (s hodnotou Re* ≤ 5) vyjadriť
zo vzťahu:

δv = 5 ×

ν
R ×i × g

(2)

kde: δv je hrúbka väzkej podvrstvy (-), R je hydraulický polomer (m), i je sklon čiary energie (-), g je gravitačné
zrýchlenie (m.s-2), Δ je absolútna drsnosť koryta (m) a ν je kinematická viskozita vody (m2.s-1).
V korytách tvorených materiálom s absolútnou drsnosťou presahujúcou teoretickú hrúbku zóny väzkej
podvrstvy vypočítanú zo vzťahu (2) väzká podvrstva absentuje. Pre výpočet bodových rýchlostí v hydraulicky
hladkom a hydraulicky drsnom (s hodnotou Re* ≥ 60) koryte teda platia odlišné vzťahy.
Vzťah pre výpočet bodových rýchlostí u(y) v hydraulicky hladkých korytách:



ρ × R ×i × g × y
+ 5,1
u( y ) = R × i × g ×  2,5 × ln


μ



(3)

kde: y je vertikálna vzdialenosť od dna (m); u(y) je bodová rýchlosť vo vzdialenosti y od dna (m.s-1), R je
hustota
vody
hydraulický polomer (m), i je sklon čiary energie (-), g je gravitačné zrýchlenie (m.s-2), ρ je
(kg.m−3) a μ je dynamická viskozita vody (Pa.s).
Vzťah pre výpočet bodových rýchlostí v hydraulicky drsných korytách:

y


u( y ) = R × i × g ×  2,5 × ln + 8,5
Δ



(4)

kde: y je vertikálna vzdialenosť od dna (m), u(y) je bodová rýchlosť vo vzdialenosti y od dna (m.s-1), R je
hydraulický polomer (m), i je sklon čiary energie (-), g je gravitačné zrýchlenie (m.s-2) a Δ je absolútna drsnosť
koryta (m).
V prípade hydraulicky hladkých korýt platí, že s narastajúcou hĺbkou vody vo zvislici klesá rozdiel medzi
priemernou a maximálnou bodovou rýchlosťou prúdenia vo zvislici, pretože sa zväčšuje hrúbka vonkajšej zóny,
v ktorej bodové rýchlosti dosahujú najvyššie hodnoty a súčasne je ich nárast minimálny. V prípade hydraulicky
drsných korýt, v ktorých priebeh rýchlostí vo zvislici závisí od absolútnej drsnosti koryta, obdobne platí, že pomer
hodnoty maximálnej bodovej rýchlosti vo zvislici k hodnote priemernej zvislicovej rýchlosti s narastajúcou hĺbkou
vody vo zvislici klesá.
Na Obr. 2 je znázornený priebeh relatívnych bodových rýchlostí vo zvislici podľa vzťahov (3) a (4)
pri uvažovaní minimálnej plavebnej hĺbky h = 2,5 m (podľa odporúčaní Dunajskej komisie), pri ktorej je v rozsahu
plavebných hĺbok a podľa logaritmického rozdelenia rýchlostí vo zvislici rozdiel medzi priemernou a maximálnou
bodovou zvislicovou rýchlosťou najväčší. Krivka znázornená plnou čiarou predstavuje hydraulicky hladké koryto
(s absolútnou drsnosťou 0,06 mm) a krivka znázornená čiarkovanou čiarou predstavuje koryto hydraulicky drsné
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(s absolútnou drsnosťou 10 cm). Polohu bodovej rýchlosti zodpovedajúcej hodnote priemernej zvislicovej
rýchlosti vymedzuje v prípade hydraulicky hladkého koryta priamka znázornená plnou čiarou a v prípade
hydraulicky drsného koryta priamka znázornená čiarou čiarkovanou. Priemerná zvislicová rýchlosť dosahuje
v prípade hydraulicky hladkého koryta približne 90,4 % maximálnej zvislicovej rýchlosti a v prípade hydraulicky
drsného koryta približne 83,8 % maximálnej zvislicovej rýchlosti.

Obr. 2 Priebeh relatívnych bodových rýchlostí vo zvislici (u(y)/umax; kde: u(y) je bodová rýchlosť vo zvislici
vo výške y od dna a umax je maximálna bodová rýchlosť vo zvislici; h je hĺbka vody vo zvislici) ako funkcia
relatívnej vzdialenosti od dna (y/h) podľa von Karmanovho rozdelenia rýchlostí pre turbulentné prúdenie
v otvorenom koryte v porovnaní s relatívnou priemernou zvislicovou rýchlosťou (v/umax; kde v je priemerná
zvislicová rýchlosť) v hydraulicky hladkom a drsnom koryte.
Za predpokladu, že maximálna zvislicová rýchlosť je 0,3 m.s-1, bodová rýchlosť 0,2 m.s-1 by zodpovedala
cca 66.7 % maximálnej zvislicovej rýchlosti, a pri hĺbke 2,5 m v prípade hydraulicky hladkého ako aj drsného
koryta by sa nachádzala v hĺbke väčšej ako bodová rýchlosť zodpovedajúca priemernej zvislicovej rýchlosti. Ak
by teda priemerná zvislicová rýchlosť bola rovná 0,2 m.s-1, maximálna zvislicová rýchlosť by neprekročila
hodnotu 0,3 m.s-1.
Aj keď prostredníctvom 3D modelovacích systémov dosiahneme spoľahlivejší výstup z hľadiska posúdenia
plavebnej bezpečnosti, 2D matematické modelovanie je taktiež využiteľné pri hľadaní optimálneho riešenia
plavebného stupňa vzhľadom na jeho menšie nároky na výkon výpočtovej techniky, a tým pádom tiež rýchlejšie
získanie výsledkov, čo v rovnakom čase umožňuje posúdenie väčšieho počtu variantných riešení ako v prípade
3D matematického modelovania. Variantné riešenia vybrané na základe výstupov 2D modelovania je v ďalších
krokoch potrebné posúdiť 3D matematickým modelovaním a fyzikálnym modelovaním.

5 OPTIMALIZÁCIA NÁVRHU PLAVEBNÉHO STUPŇA
S aplikáciou 2D matematického modelovania som sa zaoberala v rámci výskumu plavebných podmienok
na VD Kolárovo (ďalej VDKo), ktorého výstavba je plánovaná na dolnom úseku Vážskej vodnej cesty.
Objektová skladba VDKo pozostáva z hate, vodnej elektrárne, sklzu pre športové plavidlá a plavebnej komory
s rejdami. Tieto funkčné objekty sú navrhnuté tak, aby ich prevádzka zabezpečila najmä dostatočné parametre
plavebnej dráhy pre príslušnú triedu vodnej cesty v úseku r. km 43,900-0,000, vrátane zaistenia bezpečných
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plavebných podmienok pre rekreačnú plavbu, a využitie hydroenergetického potenciálu v profile VDKo, a zároveň
negatívne neovplyvnila režim podzemných vôd, či prechod povodňových prietokov.
V prvých krokoch predprojektovej prípravy VDKo bolo navrhnutých niekoľko variantných riešení jeho
lokalizácie a dispozičného riešenia so zreteľom na nautické podmienky, vplyv na podzemné vody, podmienky
realizácie, vlastnícke vzťahy k pozemkom, vodohospodárske pomery, atď. Pre ďalší výskum bola určená lokalita
v r. km 27,200 a dispozičné riešenie, ktoré uvažuje s výstavbou plavebných objektov v priepichu, a teda
s oddelením plavebných objektov od ostatných funkčných objektov VDKo umelým ostrovom, čo bolo
podmienené najmä malými polomermi zákrut a veľkou dĺžkou plavebnej komory s rejdami.
Potreba optimalizácie vybraného variantu z hľadiska plavebnej bezpečnosti vyplynula už po jeho posúdení
s využitím 2D matematického modelovania prúdenia vody v otvorenom koryte. Na posúdenie som využila softvér
River2D, prostredníctvom ktorého bol uskutočnený numerický výpočet ustáleného prúdenia v úseku Váhu
začínajúcom nad prítokom rieky Nitra, približne 3,5 km nad vybraným profilom výstavby VDKo, a ukončenom
v osi hate a v priestore horných vrát plavebnej komory. V oblasti prítoku rieky Nitra sa v koryte toku nachádza
riečny ostrov.

Obr. 3 Geometria vstupného návrhu zdrže VDKo.
Posudzovala som najnepriaznivejšie hydraulické podmienky z hľadiska plavebnej bezpečnosti, ktoré sa môžu
počas plavebnej prevádzky vyskytnúť. Horná okrajová podmienka bola teda zadaná ako maximálny plavebný
prietok a dolná okrajová podmienka ako minimálna prevádzková hladina VDKo v oblasti haťových polí.
V takýchto podmienkach dosiahne prúdenie vody v modelovanej oblasti najvyššie rýchlosti.
Zamerala som sa na vyhodnotenie priebehu priečnych zložiek rýchlostí prúdenia v úseku situovanom
v predĺžení osi plavebnej komory, ktorý predstavuje predpokladanú trajektóriu plavidla plávajúceho do hornej
rejdy. Úsek začína 250 m nad vjazdom plavidla do rejdy a pokračuje ďalších 100 m v oblasti rejdy.
Vyhodnocovaný úsek je paralelný s osou x (Obr. 4).
Zložky rýchlostí prúdenia v smere osi y boli v jednotlivých bodoch úseku dopočítané ako pomer merného
prietoku v smere osi y k príslušnej hĺbke.
Odporúčaná limitná hodnota priečnych zložiek rýchlostí (0,2 m.s-1) bola prekračovaná v úseku dlhom 108 m
končiacom 36 m pred vjazdom do rejdy, pričom najväčšia hodnota priečnej zložky rýchlosti prúdenia
vo vyhodnocovanom profile (približne 0,45 m/s) bola dosiahnutá 64 m pred vjazdom plavidla do rejdy (Obr. 5).
Keďže takéto hodnoty sú z hľadiska bezpečnosti plavby neprípustné, pristúpila som k úprave vstupných
parametrov, a to konkrétne k rozšíreniu koryta toku v oblasti nad profilom vjazdu do rejdy úpravou ľavého brehu
koryta, a tiež k úprave tvaru riečneho ostrova. Zmeny vstupného návrhu, a teda navrhované rozšírenie koryta
a upravený tvar riečneho ostrova, sú na zvýraznené na Obr. 6.
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Obr. 4 Vyhodnocovaný úsek dĺžky 350 m.

Obr. 5 Priebeh priečnych zložiek rýchlostí prúdenia vo vyhodnocovanom úseku: vstupný návrh zdrže VDKo.

Obr. 6 Morfologické úpravy (úprava riečneho ostrova, rozšírenie koryta).
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Z posudzovaných úprav uvádzam vyhodnotenie tej, ktorou som dosiahla odtlačenie prúdu vody od pravého
brehu (Obr. 7) a zníženie priečnych zložiek rýchlostí prúdenia vo vyhodnocovanom úseku na hodnoty prijateľné
z hľadiska plavebnej bezpečnosti (Obr. 8). Táto úprava bola v ďalšom kroku postúpená na posúdenie
3D matematickým modelovaním.

Obr. 7 Grafické zobrazenie rýchlostného poľa prúdenia vody v modelovanej oblasti (hore: vstupný návrh, dole:
optimalizovaný návrh).

Obr. 8 Priebeh priečnych zložiek rýchlostí prúdenia vo vyhodnocovanom úseku po optimalizácii vstupného
návrhu.

6 ZÁVER
Návrh vodných diel s plavebnou prevádzkou je aktuálnou témou na území Slovenskej republiky. Riešenie
objektovej skladby plavebného stupňa musí zabezpečiť také plavebné podmienky, aby bola plavba na vodnej ceste
bezpečná v celom úseku dosahu ovplyvnenia prúdenia vody plavebným stupňom. Prvý návrh dispozičného
riešenia plavebného stupňa by mal rešpektovať definované zásady zohľadňujúce najmä účinky silového pôsobenia
rýchlostného poľa prúdenia na plavbu. Pri hľadaní optimálneho návrhu je nevyhnutné uvažovať
s najnepriaznivejšími možnými hydraulickými podmienkami v oblasti plavebného stupňa. Potrebné je tiež
zohľadniť aj prevádzku iných funkčných objektov ovplyvňujúcich prúdenie vody najmä v oblasti vjazdu plavidla
do rejdy.
V súvislosti s vyhodnotením vplyvu prúdiacej vody na plavebnú prevádzku nám najlepšie priblíženie reality
poskytne fyzikálne modelovanie, ktoré by malo byť vždy súčasťou predprojektovej prípravy veľkých vodných
stavieb. Vzhľadom k časovej a finančnej náročnosti výskumu na fyzikálnom modeli je vhodné na základe 2D a 3D
matematického modelovania vybrať najpriaznivejšie návrhy variantných riešení plavebného stupňa, ktoré budú na
fyzikálnom modeli posúdené.
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2D matematické modelovanie som aplikovala vo výskume plavebných podmienok v oblasti plánovaného
VDKo. Úpravami koryta toku som dosiahla zníženie hodnôt priečnych zložiek rýchlostí prúdenia tak, aby bola
zaistená plavebná bezpečnosť v oblasti VDKo v rozsahu plavebných prietokov. Návrh, ktorý bol na základe
výstupov 2D matematického modelovania vyhodnotený ako optimálny, je v ďalšej fáze predprojektovej prípravy
stavby potrebné posúdiť s využitím 3D matematického modelovania.
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Abstrakt
V důsledku infiltrace vody do zeminy dochází k omezení jejího odnosu a povrchového odtoku s dopadem na
schopnost krajiny odolávat extrémním hydrologickým podmínkám. Infiltrace je přirozená (vsakuje se voda ze
srážek, povrchových vod či roztátého sněhu) nebo umělá (umělé zaplavení povrchu). Příspěvek dokumentuje
umělou infiltraci vody do zeminy sledovanou nedestruktivní geofyzikální metodou elektrické impedanční
spektrometrie (EIS) s měřicí aparaturou s přístrojem Z-metr. Hydraulické zatížení zemin bylo stanoveno
vybranými standardizovanými metodami (dvouválcová metoda, tenzní infiltrometr). Polní experimenty byly
realizovány v oblasti východního Slovenska.
Klíčová slova
Elektrická impedanční spektrometrie, infiltrace, přístroj Z-metr, sonda, zemina
Abstract
The infiltration of water into the soil is a process part of the water cycle of the Earth. Due to infiltration of water
into the soil will limit its erosion and surface runoff affect ability to withstand extreme landscape hydrological
conditions. The infiltration is natural (infiltration water from precipitation, surface water or melted snow) or
artificial (artificial flooding of the surface). The article documents the artificial infiltration of water into the soil
by a non-destructive geophysical method of electrical impedance spectrometry (EIS) with measuring apparatus
with the Z-meter device. The hydraulic load of the soil was determined by selected standardized methods (double
ring method, tension infiltrometer). The field experiments were realized in eastern Slovakia.
Key words
Electrical impedance spectrometry, infiltration, Z-meter device, probe, soil

1 ÚVOD
Infiltrace vody do zeminy je nedílnou součástí koloběhu vody v přírodě. Jedná se o proces, kdy se voda vsakuje
do zemin a propustných hornin, který je umocněn projevujícími se vlivy změn klimatu. Důsledkem výrazných
výkyvů počasí jsou přívalové deště, které vedou v mnoha případech např. k bleskovým povodním doprovázeným
vodní erozí půdy nebo sucha, která vedou ke vzniku větrné eroze. Proces infiltrace vody do zeminy ovlivňuje
vodní režim a vodní bilanci zemin, intenzitu povrchového odtoku a zásobu podzemní vody, a je ovlivněn převážně
vlastnostmi zeminy [1], [2], [3]. Existuje řada metod a přístrojů, technologií a měřicích technik [4], [5], [6], které
se používají pro sledování a vyhodnocování dané problematiky. V dané oblasti jednou z méně prozkoumaných
metod [7], [8] je metoda elektrické impedanční spektrometrie (EIS), která byla realizována prostřednictvím řešení
projektů v rámci programu EUREKA (http://www.eurekanetwork.org).
Cílem realizovaných experimentů byla komparace doby ustálení vsaku vody do zeminy při umělé infiltraci.
Hydraulické zatížení zeminy včetně doby ustálení vsaku bylo sledováno běžně používanými standardizovanými
metodami (dvouválcový infiltrometr a tenzní infiltrometr), proces sycení zeminy vodou do jeho ustálení byl
sledován nepřímou měřicí metodou EIS v lokalitách východního Slovenska. Zeminy vybraných lokalit se lišily
zrnitostí a obsahem jílů.
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2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Infiltrace vody do zeminy je významným procesem, který ovlivňuje vznik podzemní vody. Infiltraci lze rozdělit
podle různých hledisek. Podle původu se dělí na infiltraci přirozenou, kterou se rozumí infiltrace srážek nebo
povrchových vod a infiltraci umělou, tedy infiltraci vyvolanou umělým zaplavením povrchu [9], [10], [11]. Podle
tlakových poměrů na povrchu zeminy se dělí na infiltraci tlakovou, která probíhá pod vlivem výšky vodního
sloupce z rezervoáru na povrch nebo je na povrch přiváděno větší množství vody, než je povrch schopen infiltrovat
a na infiltraci beztlakovou, kdy je na povrch zeminy přiváděno tolik srážek, kolik jich zeminy stačí infiltrovat.
Podle stability okrajových podmínek se infiltrace dělí na infiltraci ustálenou, kdy je celý systém v rovnováze a na
infiltraci neustálenou, což je přechodový jev mezi rovnovážnými stavy systému [12].
Základními charakteristikami popisujícími průběh infiltrace vody do zeminy standardizovanými metodami
jsou rychlost infiltrace neboli intenzita infiltrace a kumulativní infiltrace neboli velikost infiltrace [10], [13].
Nejpoužívanějšími standardizovanými metodami používanými pro měření procesu infiltrace vody do zemin
a propustných hornin jsou infiltrometry např. válcový výtopový, kompaktní přetlakový, jednoduchý tlakový,
kruhový Mini Disk, tenzní nebo Hood. Dalšími metodami [4] jsou např. dešťový simulátor nebo Guelpský
permeametr, které jsou časově i koncepčně náročnější. Infiltrační proces ovlivňují faktory hydrologické a půdní,
které se vzájemně ovlivňují a které jsou mezi sebou úzce spjaty [10].

3 METODIKA
Experimenty byly realizovány v polních podmínkách v lokalitách Poľany a Milhostov, Obr. 1 a Obr. 2 vlevo, které
se nachází ve východní části Slovenské republiky ve spolupráci se Slovenskou Akademií věd se sídlem
v Michalovcích (okres Michalovce, kraj Košice). Zeminy byly charakterizovány Taxonomickým klasifikačním
trojúhelníkem, Obr. 1 a Obr. 2 vpravo.

Obr. 1 Lokalita Poľany – vlevo, Taxonomický klasifikační trojúhelník – vpravo.

Obr. 2 Lokalita Milhostov – vlevo, Taxonomický klasifikační trojúhelník – vpravo.
Odběr vzorků zemin byl realizován standardizovaným postupem ručním vrtákem [14] do hloubky 0,35 m
odpovídající celkové délce sondy EIS. Z Taxonomických klasifikačních trojúhelníků je patrné, že v lokalitě
Milhostov se nachází těžší zemina s vyšším obsahem jílovitých částic. Hodnocena byla okamžitá kondice zemin,
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proto nebyl proveden geologický průzkum ani sledována návaznost na další parametry, které by se případně
podílely na výsledku experimentu, např. úroveň hladiny podzemní vody, geotechnické parametry apod.
Pro realizaci experimentů simulování infiltrace vody do zeminy z náhlé srážky byly použity infiltrometry dle
Obr. 3 a aparatura metody EIS dle Obr. 4. Jedná se o aplikaci dostupných standardizovaných metod, které na
základě veličin měřených nad povrchem zeminy usuzují na vlastnosti a chování zemin. Primárně jimi proto bylo
definováno hydraulické zatížení zemin a sledována odezva, tj. rychlost vsaku do jejího ustálení. Měření bylo
doplněno sledováním vlhkosti zeminy přístrojem založeným na principu Time Domain Reflectometry (TDR) se
sondou délky 0,10 m. Experimenty byly provedeny ve stejný den za stejných okolních (povětrnostních i teplotních)
podmínek.

Obr. 3 Výtopový infiltrometr – vlevo, Tenzní infiltrometr – vpravo.

Standardizované metody
Dvouválcový výtopový infiltrometr, Obr. 3 vlevo, je zařízení, které měří vsakovací schopnost a rychlost vsaku na
povrchu zeminy. Ve zvětšujících se časových intervalech se schopnost zeminy vsakovat vodu rychle snižuje
a postupem času se přibližuje určité mezní hodnotě, kdy je vsak přibližně konstantní a je úměrný nasycené
hydraulické vodivosti zeminy. Průběh infiltrace závisí na uspřádání měření, kterým se zjišťuje vsakovací
schopnost a vyjadřuje se Darcyho filtračním vztahem, kdy po určité době přechází v průsak [5]. Tenzní
infiltrometr, Obr. 3 vpravo, je zařízení, které měří hydraulické vlastnosti zemin, kdy voda při nastaveném
hydrostatickém tlaku proniká přes vysoce propustnou nylonovou síťovinu do suché zeminy. Měření je založené
na principu záznamu úrovně hladiny vody v napájecí věži v předem definovaných časových intervalech [6].

Metoda elektrické impedanční spektrometrie
Elektrická impedance Z [15], [16], [17] popisuje elektrický odpor zeminy a fázový posuv elektrického napětí proti
elektrickému proudu při průchodu harmonického střídavého elektrického proudu dané frekvence. Rezistance R
zeminy charakterizuje obsah vody, pórovitost, vlhkost, obsah iontů, teplotu apod. v obvodech stejnosměrného
proudu. Elektrická impedance Z popisuje uvedené vlastnosti zemin v obvodech střídavého proudu, a to včetně
dopadu na charakteristiky jako je např. textura, velikost zrn, ulehlost apod.
Elektrickou impedanci zemin Z lze vyjádřit ve tvaru
� � � � 𝑗𝑗𝑋𝑋,

(1)

kde R je rezistance a X je frekvenčně závislá reaktance. Při vyjádření reaktance, která má v případě zemin převážně
kapacitní charakter,
�
𝑋𝑋 � 𝑋𝑋� � �𝑗𝑗 ,
(2)
��
je třeba vycházet z úhlové rychlosti ω, která je dána vztahem
� � ��𝑓𝑓,

(3)

kde C je kapacita a f je frekvence.
Při měření elektrických charakteristik zemin metodou EIS je do zeminy instalována sonda s měřicími
elektrodami z nerezavějící oceli umístěnými v definované vzdálenosti. Vždy dvě elektrody tvoří jeden snímač
sondy EIS. Umístění sond vyplývá z povahy experimentu a je vždy provedeno tak, aby neovlivnilo sledovaný jev.
Suchou, zmrzlou nebo silně provzdušněnou zeminu lze obecně považovat za špatný elektrický vodič, proto
hodnota R bude velká. Vodou nasycené zeminy obsahují elektricky vodivé ionty (obsah a kvalita vody, příměsi,
znečištění), proto hodnota R bude malá.
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Aplikovaná měřicí aparatura dle Obr. 4, sestává z přístroje Z-metr a sond EIS a umožňuje nastavení parametrů
a konfiguraci měření dle povahy experimentu a podmínek lokality. Sběr informací a přenos budicího signálu
zprostředkovala pasivní párová sonda se 7 snímači. Sonda o vnějším průměru 0,11 m je tvořena dvěma trubicemi
s pravidelným rozložením měřicích elektrod a distančních izolačních prvků, délka každého prvku je 0,025 m resp.
0,015 m, celková délka sondy je 0,31 m resp. 0,19 m. S měřicím přístrojem Z-metr je sonda propojena kabely
zakončenými 25 pinovým konektorem CANON.

Obr. 4 Měřicí aparatura s přístrojem Z-metr IV a sondou EIS.
Měření hodnot R a X zemin bylo na obou lokalitách realizováno při frekvenci signálu 8000 Hz stanovené na
základě frekvenční analýzy, počtu cyklického opakování měření na snímačích 5 a dobou přepínání 100 ms.
Vzdálenost mezi paralelně umístěnými trubicemi sondy (délka měřeného přímého elektrického vodiče tvořeného
zeminou) byla volena s ohledem na použitou standardizovanou metodu, a to 0,15 m pro dvouválcový infiltrometr
a 0,25 m pro tenzní infiltrometr. Proces infiltrace vody do zeminy byl sledován prostřednictvím hodnot rezistance
R v 7 měřených úrovních. Z okamžitých měřených hodnot R byly aritmetickým průměrem s rozptylem ± 2 %
odpovídajícím přesnosti přístroje vyjádřeny hodnoty R použité v grafickém zpracování pro každou měřenou
úroveň h. Srovnávací rovinou h = 0 m byl zemský povrch.

4 VÝSLEDKY
Křivky h = f (R) popisují odporové vlastnosti zemin zatížených vodou při procesu infiltrace v různých úrovních h
při průchodu střídavého elektrického proudu. Pro každou měřenou úroveň h byla rovněž vytvořena křivka
charakterizující změnu R se změnou obsahu vody v čase t, R = f (t). Získané průběhy jsou komparovány s výsledky
standardizovaných metod vyhodnocení infiltrace dle užívané metodiky Kosťjakova [18], která vystihuje
především počáteční fázi vsakování vyjádřením vsakovací rychlosti vt a kumulativní infiltrace it.

Obr. 5 Poľany – výsledky měření metodou EIS, hydraulické zatížení měřeno dvouválcovým infiltrometrem.
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Obr. 6 Milhostov – výsledky měření metodou EIS, hydraulické zatížení měřeno tenzním infiltrometrem.

Obr. 7 Výsledky měření infiltrace (dvouválcový infiltrometr – vlevo a tenzní infiltrometr – vpravo).

5 DISKUZE
Obr. 5 a Obr. 6 znázorňuje průběhy infiltrace vody do zeminy na vybraných lokalitách stanovené metodou EIS,
kde „modrá křivka“ popisuje původní (přirozený) stav zeminy z hlediska měřené rezistance R. Další křivky
znázorňují postupné sycení zeminy vodou, kdy ve shodě s teoretickým předpokladem dochází k postupnému
snižování hodnot R. Při ustálení procesu infiltrace je průběh hodnot R přibližně konstantní. Aplikované
infiltrometrické metody vyžadují pro hydraulické zatížení zemin rozdílné množství vsakované vody. V případě
dvouválcového infiltrometru se jednalo o objem V = 4,44 l, tenzní infiltrometr vyžadoval objem V = 0,30 l.
Uvedená skutečnost je zřejmá z průběhu křivek R na Obr. 5 a Obr. 6.
Na Obr. 5 – vlevo je v úrovni 0,11 m při prvním měření charakteristiky R zeminy (modrá křivka) zřejmá
anomálie, která však při jejím zatížení vodou mizí. Lze proto předpokládat, že v uvedené vrstvě se nachází zemina
s vyšším obsahem vzduchu v pórech, který je při zatížení vytěsněn vodou. Druhá anomálie v úrovni 0,21 m je
zřejmá po celou dobu experimentu a je pravděpodobně způsobena jinými mechanickými a fyzikálně-chemickými
vlastnostmi zeminy. Uvedený předpoklad potvrzuje i Obr. 5 – vpravo (modrá křivka), kdy v čase od 15 min do
30 min od počátku experimentu jsou v hloubce 0,21 m měřeny přibližně konstantní hodnoty R. Z uvedeného by
bylo možno usuzovat, že došlo k nasycení zeminy vodou. V intervalu od 30 min do 50 min však dochází k poměrně
strmému poklesu hodnot R a ustálení je konstatováno následně. Průběh potvrzuje, že se v uvedené hloubce nachází
zemina odlišných vlastností a pravděpodobně se jedná o těžší typ zeminy (např. jílovitá).
Z Obr. 6 – vpravo vyplývá, že k ustálení vsaku došlo v úrovni 0,04 m pod terénem. Čelo vsakované vody bylo
zachyceno změnou hodnot R a následně po odkopání zeminy v úrovni 0,07 m. V souladu s principem měření, kdy
se do zeminy vsakuje malé množství infiltrované vody (nenasycená zemina), nejsou změny hodnot R výrazné
a čelo vsakované vody nezasahuje do větších hloubek.
Obr. 7 uvádí vyhodnocení procesu infiltrace vody do zeminy použitými standardizovanými metodami. V obou
variantách měření byly hodnoty poklesu hladiny zatěžovací vody zaznamenávány v 5 min intervalu, což
odpovídalo charakteru lokalit i koncepci experimentu včetně intervalu odečtu hodnot R. K ustálení vsaku došlo
v t = 80 min resp. t = 65 min od počátku experimentu, což dle metodiky Kosťjakova při měření odpovídá třem
stejným po sobě jdoucím hodnotám poklesu hladiny a koreluje s průběhy na Obr. 5 resp. Obr. 6 – vpravo. Při
měření dvouválcovým infiltrometrem Obr. 7 – vlevo došlo k ustálení vsaku přibližně po 80 min, dle metody EIS
ustálení nastalo přibližně od 70 min. Průměrná hodnota objemové vlhkosti zeminy ve sledovaném profilu na
počátku měření byla 7,00 % a na konci měření 38,40 %, což odpovídá změně 81,77 %. Průměrná hodnota R na
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začátku měření dvouválcovým infiltrometrem byla 19,85 kΩ a na konci experimentu byla 2,20 kΩ. Změna hodnot
rezistance R zeminy byla 88,92 %. Na základě výsledků měření tenzním infiltrometrem Obr. 6 – vlevo včetně
detailního zobrazení lze konstatovat, že v uvedené aplikaci je v hodnotách R metoda EIS schopna zachytit změny
i při malém množství infiltrované vody. Průměrná hodnota objemové vlhkosti zeminy stanovená metodou TDR
na počátku měření byla 22,80 % a na konci měření byla 24,00 %, což odpovídá 5,00 % změně. Průměrná hodnota
R na začátku měření tenzním infiltrometrem byla 9,51 kΩ a na konci experimentu byla 8,88 kΩ. Změna hodnot
rezistance R zeminy byla 6,63 %. V obou případech měření lze konstatovat dobrou shodu metod EIS a TDR.

6 ZÁVĚR
Monitorování a posuzování procesu infiltrace vody do zeminy a volba měřicí techniky je časově náročná
a vyžaduje komplexní přístup, neboť se jedná o vyhodnocování charakteristik, které jsou časově proměnné.
Výsledky ukazují, že metodu EIS s měřicí aparaturou a přístrojem Z-metr lze využít pro měření infiltrace vody do
zeminy v polních podmínkách. Je možné sledovat pohyb čela infiltrované vody, stanovit hloubku infiltrované vody
či čas nasycení zeminy vodou v jednotlivých sledovaných úrovních. Za výhody metody je možno považovat
poměrně jednoduchý měřicí postup a manipulaci s měřicí aparaturou, možnost rychlého a vůči měřenému profilu
neinvazivního monitorování změn obsahu vody v zemině a sledování procesu infiltrace vody v jednotlivých
úrovních zeminy. Pro vyjádření hydraulických a hydrogeologických charakteristik zemin je však třeba zvažovat
i faktory ovlivňující proces infiltrace vody jako jsou klimatické podmínky, délka, trvání a intenzita srážek, sucho,
charakteristiky zeminy (např. zrnitostní složení, obsah organické hmoty, pórovitost, struktura a vlhkost zemin)
a jejího povrchu včetně agrárních charakteristik, chemické látky přidané do zeminy, vodoodpudivost, smršťování
a bobtnání (převážně v jílovitých zeminách), vliv vzduchu nacházejícího se v pórech zeminy, preferenční proudění
vody v zemině, časoprostorová variabilita hydraulických vlastností zeminy apod.
Nevýhody metody EIS tedy vyplývají z podstaty nepřímých měřicích metod, které je vždy nutné na
požadovanou veličinu kalibrovat, což v případě různorodosti zemin není jednoduché. Proto lze doporučit realizaci
měření v režimu vyhodnocování změn vůči původnímu zjištěnému stavu prostředí.
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Abstrakt
V rámci otázky bezpečnosti vodných stavieb a ich súčastí dôležitú úlohu zohráva najmä kvalita a spoľahlivosť
údajov o vodnej stavbe. V príspevku je pozornosť zameraná na VS na Hrone, kde na základe numerického modelu
boli vypočítané parametre filtračného pohybu. V numerickom modeli bolo uvažované s viacerými alternatívami,
ktoré sa zhodujú so skutočnými stavmi počas meraní filtračných rýchlostí. Na predmetnej vodnej stavbe sa okrem
pravidelného sledovania režimu podzemných vôd realizovali aj špeciálne merania filtračných rýchlostí.
Na meranie filtračných rýchlostí bola použitá jednovrtová indikátorová metóda na princípe sledovania
vertikálneho pohybu vody v sondách. V príspevku je uvedená analýza výsledkov meraných aj vypočítaných
hodnôt filtračných rýchlostí a ich vzájomné porovnanie.
Kľúčové slová
Koeficient filtrácie, filtračná rýchlosť, hrádza, podložie
Abstract
In particular, quality and reliability of the data about hydraulic structure play an important role in the safety of
a hydraulic structures and their components. The paper focuses on hydraulic structure on the Hron River and
calculation of ground water movement parameters based on the numerical model. In this model, several
alternatives were considered that coincide with real states during the filtration rates measurement. In addition,
there were also carried out the special water filtration rate measurements. For the measurement of filtration rate,
an indicator method was used to monitor the vertical movement of water in boreholes. The paper presents the
analysis of results, measured and calculated values of filtration rates and their mutual comparison.
Key words
Coefficient of permeability, filtration rate, dyke, subsoil

1 ÚVOD
Bezpečnosť vodných stavieb a ich súčastí je podmienená najmä kvalitou a spoľahlivosťou údajov o vodnej stavbe
a jej dotknutého prírodného prostredia. Pomocou numerického modelovania možno optimalizovať ich návrh,
predikovať ich správanie sa v rôznych podmienkach a pri rôznych zaťažovacích stavoch, teda riešiť ich interakciu
s prírodným prostredím. Numerické modelovanie možno vhodne využiť aj v prípade, ak je už vodná stavba
v prevádzke, napr. na určenie príčin niektorých anomálnych javov, ktoré sa počas prevádzky môžu vyskytnúť,
prípadne na overenie predpokladov, ktoré boli k dispozícií počas projektovania VS.
V príspevku sa zaoberáme vplyvom vodnej stavby MVE na Hrone na režim podzemných vôd v dotknutom
prostredí, na ktorej sa počas overovacej prevádzky objavili problémy s priesakmi cez podložie hrádze zdrže.
K riešeniu formou parametrickej štúdie bol využitý softvér Geostudio 2016 [1]. Model podložia vodnej stavby bol
zostavený na základe podkladov z inžiniersko-geologických prieskumov a dostupnej projektovej dokumentácie.
Analyzovaný bol vplyv vodnej stavby na režim podzemných vôd v dotknutom prostredí za predpokladu: VS bez
protipriesakových opatrení (tzv. pôvodný stav), VS s drenážnym kanálom a VS s drenážnym kanálom
a s podzemnou tesniacou stenou rôznych hĺbok. Pozornosť je venovaná porovnaniu nameraných hodnôt
filtračných rýchlostí v pozorovacích sondách s vypočítanými filtračnými rýchlosťami pomocou numerického
modelu.
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2 GEOLOGICKÁ SKLADBA SKÚMANÉHO ÚZEMIA
Geologická skladba danej oblasti bola zistená v rámci prieskumných prác pred výstavbou vodnej stavby a počas
overovacej prevádzky [2]. Hĺbka prieskumných vrtov sa pohybovala od cca 10 m p.t. až do 22 m p.t. Geotechnické
parametre zemín v danej oblasti boli zistené laboratórnymi skúškami z odobraných vzoriek zeminy.
Predpokladané hodnoty koeficientu filtrácie jednotlivých vrstiev boli určené pomocou empirických vzťahov
zo zrnitostnej analýzy. Pokryvné vrstvy v danej lokalite sú tvorené hlinito-ílovitými materiálmi zemín triedy F6
až F8 s mocnosťou cca do 20 cm. V blízkosti hrádzového systému sa však táto vrstva nenachádza, resp. bola
odstránená pri výstavbe, a teda nebola uvažovaná vo výpočtovom modeli. Samotné teleso hrádze tvorí materiál
charakteru štrku s prímesou jemnozrnnej zeminy až štrku hlinitého. Podložie hrádzí je tvorené vrstvou štrku
s prímesou jemnozrnnej zeminy až štrku zle zrneného s miestami sa vyskytujúcimi piesčitými polohami zemín
triedy S3 a S5 do hĺbky cca 9 až 12 metrov. V rámci prieskumu boli k dispozícií aj výsledky z čerpacích skúšok
pre túto vrstvu, kde sa uvádza odporúčaná hodnota koeficientu filtrácie pre štrkovité sedimenty 2,3∙10-4 m∙s-1.
Pod touto vrstvou sa nachádza stmelená a veľmi uľahnutá vrstva s mocnosťou okolo 2,0 m. Výnos vrtných jadier
bol tvorený stmelenými, v strede suchými valcami materiálu. Vonkajšia časť valcov bola vlhká až mokrá, čo môže
poukazovať na ich prípadné zvodnenie, ale použitá technológia vŕtania nemohla vylúčiť prítoky podzemnej vody
z vyšších úrovní obtekaním pažnice pri jej zavrtávaní. Pod uľahnutou vrstvou sa nachádza ďalšia zvodnená vrstva
podobného charakteru ako zvodnená vrstva nad prvou uľahnutou vrstvou s miestami sa vyskytujúcimi piesčitými
polohami, prípadne aj ílovitými polohami do hĺbky cca 20 až 21 m p.t. Pod druhou zvodnenou vrstvou sa opäť
nachádza stmelená a veľmi uľahnutá vrstva.

3 METODIKA MERANÍ A VÝPOČTOVÝ MODEL
Na meranie rýchlostí prúdenia podzemnej vody v záujmovom území bola použitá jednovrtová indikátorová metóda
na princípe sledovania vertikálneho pohybu vody v sondách. Použité bolo ponorné zariadenie, ktoré má
v spoločnom plášti zabudovaný dávkovač indikátoru a dva konduktometrické snímače, umiestnené na oboch
koncoch zariadenia. Indikátorom bol chlorid sodný vo vodnom roztoku. Pri meraniach sa sledujú priebehy
koncentračných kriviek, z ktorých sa stanoví tzv. vrcholový čas, v ktorom sa vyskytuje maximálna koncentrácia
indikátora. Merania sa opakujú vo vhodných intervaloch tak, aby sa výsledkami rovnomerne pokryla celá
zvodnená priepustná časť vrtu. Z nameraných parametrov vertikálneho prúdenia vody vo vrtoch sú následne
odvodené parametre prúdenia podzemnej vody v okolí vrtov v horizontálnom smere. Podrobnejší postup merania
a vyhodnotenia je možné nájsť v literatúre [3].
Výpočtový model bol zostavený na základe správ z inžiniersko-geologických prieskumov v danej oblasti
a charakteristických rezov z projektovej dokumentácie vodnej stavby. Pre výpočet bol použitý 2D model, pretože
sa predchádzajúcimi analýzami hladinového režimu podzemných vôd preukázalo, že dominantný smer prúdenia
vody je zo zdrže do priamo do priesakového kanála odkiaľ je priesaková voda odvádzaná do odpadného koryta
pod MVE [4]. Po vybudovaní priesakového kanál evidujeme ustálený stav hladín v sondách v území za
priesakovým kanálom. Všetky uvažované materiály vo výpočtovom modeli sú uvedené v Tab. 1.
Tab. 1 Materiály uvažované vo výpočtovom modeli
Farba v modeli
Názov materiálu - vrstvy
Koeficient filtrácie (m∙s-1)
Násyp Hrádzí
3∙10-5
Spevnenie Hrádzí
1∙10-4
Zvodnenec1
2,3∙10-4
Piesčitá vrstva nad S.P.
1∙10-4
Horná stmelená vrstva
1∙10-7
Zvodnenec2
1,1∙10-5
Piesčitá vrstva pod S.P.
1,2∙10-6
Dolná stmelená vrstva
1∙10-7
Koeficienty filtrácie boli stanovené pomocou empirických vzťahov a z výsledkov čerpacích skúšok. Na vodnej
stavbe sa merajú priesaky v priesakovom kanály s dĺžkou 706 m na dvoch miestach. Meraný priesak sme na
základe dĺžky a sklonu kanála prepočítali na špecifický priesak, ktorý sa približne zhodoval s vypočítanými
hodnotami z numerického modelu. Avšak nie je možno vylúčiť lokálne priepustnejšie polohy, pretože skúmaný
profil (v mieste vrtu T-4) sa nachádza v mieste zasypaného starého koryta toku. Vzhľadom k tomu, že sa
priesakové množstvá merajú iba na dvoch miestach, nie je možné presnejšie určiť špecifický priesak v jednotlivých
profiloch. Všetky veličiny sa merajú pomocou automatického snímania. Z dôvodu kontroly správnosti meraní,
obsluha vodnej stavby raz týždenne meria hladiny vo všetkých pozorovacích sondách a aj hladiny v zdrži
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a v odpadnom koryte pod zdržou, ktoré sme mali k dispozícií [5]. Tiež boli k dispozícií úhrny zrážok a hladiny
v pozorovacích sondách Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktoré sa nachádzajú v blízkosti vodnej
stavby.
V rámci výpočtu boli skúmané viaceré alternatívy, pri troch rôznych hladinách vody v zdrži (pôvodná hladina
– 164,89 m n. m. , prevádzková hladina - 166,11 m n. m. a hladina pri Q100 – 167,26 m n. m.). V rámci
parametrickej štúdie bolo uvažovaných 8 alternatív z dôvodu skúmania účinnosti protipriesakových opatrení
– drenážneho kanála a podzemnej tesniacej steny. Skúmaný bol vplyv drenážneho kanála a účinnosť tesniacej
steny s rôznymi dĺžkami. Výsledky z výpočtového modelu boli následne porovnané s meraniami filtračných
rýchlostí in situ. V príspevku sú uvedené iba výsledky výpočtu, ktoré zodpovedajú podmienkam, kedy boli
realizované merania filtračných rýchlostí t.j. alternatíva 0 - pôvodný stav, 1 – stav bez protipriesakových opatrení,
2 – s drenážnym kanálom, 7 a 8 – s drenážnym kanálom a tesniacou stenou dĺžky 9 m a 10 m. Na Obr. 1 je
znázornená časť výpočtového modelu v mieste charakteristického rezu č. 11.

Obr. 1 Detail hrádze zdrže z výpočtového modelu v mieste charakteristického profilu č. 11.

4 VÝSLEDKY VÝPOČTOV
V príspevku sú uvedené výsledky výpočtu pre charakteristický profil č. 11, kde sa nachádza vrt T-4. Tento profil
bol preto, lebo vo vrte T-4 boli namerané najväčšie hodnoty filtračných rýchlostí, ktorých hodnoty boli blízke
medzným hodnotám filtračných rýchlostí. Ak hodnoty filtračných rýchlostí sú menšie ako medzné hodnoty,
filtračná stabilita daných zemín nie je ohrozená. Medzná hodnota pre štrkovité zeminy v danej lokalite bola
stanovená na hodnotu 7∙10-4 m.s-1 [6]. Po vybudovaní podzemnej tesniacej steny boli v rámci meraní zaznamenané
zmeny v smere vertikálneho pohybu vody zo zostupného na vzostupný. Tento jav môže poukazovať na podtekanie
tesniacej steny popod jej dolný okraj, alebo signalizuje výskyt preferovaných priesakových ciest v mieste
zasypaného starého koryta toku. Pre bližšiu analýzu boli v numerickom modeli v mieste vrtu T-4 (Obr. 1)
zostrojené grafy pre všetky vypočítané hydraulické parametre, aby bolo možné porovnať vypočítané parametre
filtračného pohybu s výsledkami meraní in situ. V príspevku sú pre ilustráciu v grafickej podobe prezentované
hodnoty filtračných rýchlostí v smere osi X a Y v závislosti od hĺbky sondy (Obr. 2).
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Obr. 2 Vrt T-4 - Filtračné rýchlosti v smere osi X a Y.
Z výsledkov výpočtov je zrejmé, že dominantnejší smer prúdenia je v smere osi X. Prúdenie v smere osi Y sa
začína prejavovať, až pri dĺžke podzemnej steny od 6 m, kedy sa prúdové pole začína značne deformovať. Keďže
podzemná stena má oveľa menšiu priepustnosť, ako štrkovité a piesčité zeminy v podloží hrádze, dochádza
k obtekaniu steny popod jej dolný okraj. Tento jav je znázornený na Obr. 3, kde je porovnanie priebehov
filtračných rýchlostí pre stav s drenážnym kanálom a pre stav s drenážnym kanálom a tesniacou stenou dĺžky 9 m.

Obr. 3 Vykreslenie filtračných rýchlostí pre stav s drenážnym kanálom (vľavo) a stav s drenážnym kanálom
a tesniacou stenou dĺžky 9 m (vpravo).
Pre bližšiu analýzu a porovnanie meraných a vypočítaných hodnôt filtračných rýchlostí boli v mieste vrtu T-4
vybrané iba tie alternatívy, ktoré zodpovedajú skutočným stavom na vodnej stavbe [7], 14. 12. 2013 – bez
ochranných opatrení, 15. 3. 2014 a 20. 8. 2014 – s drenážnym kanálom a PTS (Obr. 4). Výstupy z numerického
modelu naznačujú, že ak je podzemná stena zapustená do stmelenej vrstvy, tak dôjde k úplnému utesneniu podložia
hrádze. Na základe meraní však evidujeme intenzívnejšie prúdenie vo vrtoch, ako je vypočítané pre hĺbku steny
10 m. Preto je pravdepodobnejšie, že podzemná stena, ktorá bola budovaná technológiu Mixed-in-Place, nie je
v niektorých miestach zapustená do stmelenej vrstvy a dochádza k jej podtekaniu (Obr. 3). Túto hypotézu možno
potvrdiť aj meraniami, z ktorých je zrejmé, že pred výstavbou PTS je vo vrte evidované zostupné prúdenie a po
výstavbe sa prúdenie zmenilo na vzostupné. Taktiež po vybudovaní podzemnej steny evidujeme vyššie hodnoty
nameraných filtračných rýchlostí, aké boli pred jej vybudovaní. Bolo by však dobré vykonať aj ďalšie merania na
sledovanie trendu vývoja vertikálneho prúdenia vody vo vrte – spolu s trendom vývoja filtračných rýchlostí
z hľadiska posúdenia rizika filtračnej stability zemín.
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Obr. 4 Merané a vypočítané filtračné rýchlosti vo vrte T-4.
Z porovnania (Obr. 4) je zrejmé, že medzi nameranými a vypočítanými hodnotami filtračných rýchlostí je
miestami rozdiel viac ako jeden rád. Tento rozdiel možno prisúdiť viacerými faktorom. Jedným z nich je hodnota
koeficienta drenážneho vplyvu vrtu α. Týmto koeficientom sa vyjadruje deformácia prúdového poľa v okolí vrtu
a jeho hodnota závisí od viacerých parametrov, ako sú: veľkosť vertikálneho prietoku, hydraulický sklon
a koeficientu filtrácie daného prostredia. Keďže v zložitých, priestorovo sa meniacich geologických
a hydrogeologických podmienkach je jeho stanovenie nereálne, jeho hodnoty boli stanovené experimentálne.
Zvyčajne sa v horninovom prostredí priehrad na území Slovenska uvažuje s jeho hodnotami 2 až 20, v špeciálnych
podmienkach sa nevylučuje ani vyššia hodnota. V podmienkach prezentovanej vodnej stavby sa vo výpočtoch
uvažovala hodnota α = 20. V podmienkach vodných stavieb s nižším vzdutím môže tento koeficient dosahovať
rozdielne hodnoty.

5 DISKUSIA
Z porovnania meraných a vypočítaných filtračných rýchlostí možno konštatovať nasledovné:
•
Priebehy meraných a vypočítaných hodnôt filtračných rýchlostí majú podobný priebeh, tj. je zrejmé, že
v hornej zvodnenej vrstve je intenzívnejšie prúdenie ako v dolnej zvodnenej vrstve pod stmelenou vrstvou.
•
Z porovnania zrejmé, že vypočítané hodnoty filtračných rýchlostí sú cca o jeden rád menšie ako pre merané
filtračné rýchlosti. Tento rozdiel môže byť spôsobený tým, že realizáciou zabudovania pozorovacieho vrtu
dochádza k deformácii prúdového poľa, čo je priestorový jav. Ten sa zohľadňuje - pri určovaní filtračných
rýchlostí z indikátorových meraní – koeficientom drenážneho vplyvu vrtu α. Pri 2D numerických modeloch,
pri zohľadnení heterogenity prostredia nie je možné tento priestorový jav zohľadniť.
•
Pri numerickom modelovaní filtračných rýchlostí najdôležitejšiu úlohu zohráva kvalita a spoľahlivosť
vstupných údajov – koeficient filtrácie. Koeficienty filtrácie jednotlivých vrstiev v modeli boli určené ako
stredná hodnota zo všetkých koeficientov filtrácie pre danú vrstvu, stanovených z kriviek zrnitosti zemín
pomocou empirických vzťahov. Ich rozptyl sa pohyboval v rámci niekoľkých rádov. Z toho vyplýva, že
skutočná priepustnosť daného prostredia môže byť väčšia, ale aj menšia ako vypočítaná.
•
Výsledky meraných filtračných rýchlostí vykazujú intenzívnejšie prúdenie v dolnej zvodnenej vrstve ako
vypočítané. Jednou z možností je, že vybudovaním pozorovacích vrtov došlo k prepojeniu dvoch dovtedy
oddelených horizontov. Vo výpočtovom modeli nie je uvažované s týmto prepojením a teda aj filtračné
rýchlosti sú menšie. Druhou možnosťou je, že nad vodnou stavbou sú tieto dva horizonty prepojené – čím by
sa zmenila okrajová podmienka v dolnej zvodnenej vrstve, ale na základe dostupných podkladov nebolo
možné túto hypotézu potvrdiť. K jej prijatiu by bolo treba vykonať doplňujúci geologický prieskum.
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•

Meraním filtračných rýchlostí nie je možné dostatočne presne zachytiť heterogenitu daného prostredia.
Merania vo vrtoch boli realizované po 2 m intervaloch, pričom niektoré piesčité polohy podľa geologického
prieskumu majú iba cca 1m a stmelená vrstva má tiež mocnosť do 2 m. Vybudovaním vrtu dochádza
k prepojeniu daných vrstiev, čo môže čiastočne ovplyvniť výsledky meraní.
•
Nie menej dôležitým faktorom je aj anizotropia daného prostredia. V rámci geologického prostredia môže
byť priepustnosť vyššia v horizontálnom smere ako vertikálnom. V prezentovanom modeli sa s anizotropiou
neuvažuje.
•
Sledovaná pozorovacia sonda T-4 sa nachádza v mieste zasypaného starého koryta toku, kde sa môžu
nachádzať preferované priesakové cesty. Z dostupných geologických podkladov nie je doposiaľ možné
potvrdiť ich existenciu, ale v prípade ich výskytu merané filtračné rýchlosti môžu byť väčšie ako vypočítané.
Pre overenie uvedených príčin vzniknutých rozdielov medzi meranými a vypočítanými hodnotami filtračných
rýchlostí, bude nutné namodelovať viacero charakteristických profilov, kde sa nachádzajú pozorovacie sondy,
v ktorých sa realizovali merania filtračných rýchlostí. Následným porovnaním viacerých modelov s meraniami
in situ bude možné lepšie posúdiť vzniknuté odchýlky medzi meranými a vypočítanými hodnotami filtračných
rýchlostí, určiť pravdepodobný dôvod vzniknutých rozdielov a vykonať potrebné korekcie.

6 ZÁVER
Pri navrhovaní a prevádzke vodných stavieb je potrebné mať k dispozícií dostatočné množstvo údajov o prírodnom
prostredí danej lokality. Pri modelovaní prúdenia podzemných a priesakových vôd cez podložie vodnej stavby je
najdôležitejším geotechnickým parametrom koeficient filtrácie zemín. Vo všeobecnosti je presné určenie
koeficientu filtrácie zložitá úloha, pretože zemina je prírodný materiál a jeho hodnotu ovplyvňuje viacero faktorov.
Preto sa výsledky numerického modelovania prúdenia podzemných vôd môžu líšiť od meraných hodnôt.
V príspevku je pozornosť zameraná na porovnanie vypočítaných filtračných rýchlostí pomocou numerického
modelu s meranými filtračnými rýchlosťami in situ. Porovnaním výsledkov sme dospeli k relatívne dobrej zhode
rozdelenia filtračných rýchlostí po hĺbke vrtu. Rozdiely medzi meranými a vypočítanými hodnotami filtračných
rýchlostí (cca o jeden rád) ovplyvňuje viacero faktorov, ktoré sú bližšie popísané v príspevku. Podľa nášho názoru
možno tieto rozdiely prisúdiť vstupných parametrov – koeficientom filtrácie skúmaného prostredia a zvolenej
hodnote koeficientu drenážneho vplyvu vrtu. Tieto hypotézy bude nutné podrobiť ešte ďalšej analýze.
V prípade, že sa zistia nadmerné priesaky, alebo sú prekročené limitné hodnoty už počas prevádzky vodnej
stavby, je vhodné použiť numerické modely. Inverzným modelovaním možno nasimulovať a analyzovať príčiny
týchto anomálií. Zostaveným numerickým modelom v mieste vrtu T-4 sa podarilo potvrdiť hypotézu
o pravdepodobnej existencii priesakových ciest popod PTS. Z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti vodnej stavby
tieto priesaky, na základe výsledkov meraní filtračných rýchlostí, nepredstavujú riziko pre porušenie filtračnej
stability zemín, pretože namerané aj vypočítané hodnoty filtračných rýchlostí sú menšie ako medzné hodnoty
filtračných rýchlostí.
K overeniu vplyvu prepojenia zvodnených horizontov vybudovaním vrtov na filtračné rýchlosti bolo by
vhodné použiť softvér, umožňujúci na 3D modelovanie prúdenia podzemných vôd. Z praktického hľadiska však
3D modely sú náročné na množstvo a kvalitu vstupných údajov, teda aj na priestorové rozmiestnenie prieskumných
vrtov. Pri väčšine nízkych vodných stavieb na tokoch nie sú v našich podmienkach pre takýto prístup riešenia
vytvorené podmienky.
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Abstrakt
V případě proudění přes pravoúhlý přeliv se širokou korunou s přítokovou šachtou dochází ke zvýšení úrovně
hladiny v prostoru nad šachtou. Se zmenšující se délkou přítokové šachty dochází k výraznějšímu zvýšení úrovně
hladiny v proﬁlu návodní hrany koruny přelivu oproti proﬁlu protější stěny šachty. Je tedy zřejmé, že přítok
šachtou má vliv na proudění přes přeliv. Příspěvek popisuje numerický model přepadu přes přeliv se širokou
korunou bez bočního zúžení se svislou přítokovou šachtou. Výzkum se zabýval aplikací a vhodným nastavením
numerického modelu při řešení dané problematiky. Vyhodnoceny byly průběhy hladin v podélné rovině symetrie
přítokové šachty a přelivu.
Klíčová slova
Přeliv se širokou korunou, přítoková šachta, úroveň hladiny, numerický model
Abstract
In the case of ﬂow over rectangular broad-crested weir with the inlet shaft occur the increase of the water level in
the profile above the shaft. With decreasing the length of inlet shaft occur the more pronounced increase of water
level in the profile of upstream edge of crest against profile of opposite wall of shaft. It is therefore clear that inlet
by shaft has influence on flow over weir. The paper describes numerical model of overflow on broad-crested weir
without side contractions with a vertical inlet shaft. The research dealt with application and optimal numerical
model setting for to solve the problem. The water level in longitudinal plane of symmetry of shaft and weir have
been evaluated.
Key words
Broad-crested weir, inlet shaft, water surface level, numerical model

1 ÚVOD
V některých případech v praxi se pro stanovení průtoku používají přelivy se širokou korunou s přítokovou šachtou
(laboratoře, čistírny odpadních vod, některé objekty stokových sítí, převody vody, průmysl atd.) Obr. 1. V odborné
literatuře [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8] a [9] a v normách pro stanovení průtoku pomocí přelivů se širokou
korunou [10] a [11] ale není tento případ uveden. Případ s přítokovou šachtou je uveden pouze v publikacích [12],
[13] a [14], které jsou založené na obsáhlém experimentálním výzkumu. Při všech měřených stavech byl měřen
průběh hladin a tlaky na stěně šachty, ve vybraném případě bylo měřeno rychlostní pole v profilu úplavu na koruně
přelivu.

2 CÍL
Cílem bylo simulovat proudění při všech měřených stavech popsaných ve zprávě [13] k získání informace
o vypočítané úrovni hladiny tak, aby bylo možné je vzájemně porovnat v celé délce přítokové šachty a koruny
přelivu a určit tak místa, kde lze očekávat největší rozdíly způsobené různým popisem turbulence.
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Obr. 1 Schéma přepadu přes přeliv s přítokovou šachtou

3 NUMERICKÝ MODEL A SIMULACE
Pro řešení byl použit software FLOW-3D verze 11.0.4 [15], ve kterém byla provedena geometrie modelu
i simulace proudění. Software využívá k řešení proudění rovnici kontinuity, pohybové rovnice a rovnici popisující
rozhraní tekutin [15]. Neznámými při výpočtu simulace proudění jsou rychlosti, tlaky, poloha hladiny
a charakteristiky turbulence jednotlivých modelů turbulence. Z důvodu rozsahu článku jsou zde uvedeny pouze
jmenovitě. Jejich odvození je uvedeno v [16] a [17].
Přeliv se širokou korunou a přítoková šachta byly vytvořeny z několika dílčích pevných bloků, do kterých byla
vložena výpočtová síť o šířce přelivu b = 0,500 m. Pevné bloky byly celkem tři. První blok tvořil vzhledem
k přelivu protější stěnu přítokové šachty, druhý blok tvořil přeliv se širokou korunou, přilehlou stěnu přítokové
šachty a přilehlou stěnu odtokové šachty. Třetí blok tvořil protější stěnu odtokové šachty. Přeliv byl zadán jako
ostrohranný s délkou t = 0,650 m. Boční stěny přelivu a šachty byly převýšeny 0,500 m nad korunou přelivu.
Přítoková šachta byla zadána o šířce bš = b = 0,500 m a délce šachty, která byla proměnná dle řešeného stavu
l = 0,500 m, 0,400 m, 0,300 m, 0,200 m a 0,100 m. Výška šachty byla 4 m. Odtok vody byl řešen jako přepad do
volna odtokovou šachtou. Přepad byl při všech simulovaných stavech uvažován jako dokonalý.
Výpočtová síť byla umístěna tak, aby stěny buněk tvořily stěny šachty a přelivu. Síť byla zadána jako
dvourozměrná (2D) pouze ve směru x a z, ve směru y byla uvažována pouze jako jeden výpočtový element šířky
b = 0,500 m. Celkový počet buněk byl 183 911, z toho 46 366 aktivních.
Jako počáteční podmínka bylo uvažováno s hydrostatickým rozložením tlaku v přítokové šachtě s hladinou
v úrovni poloviny přepadové výšky.
V numerickém modelu byly použity okrajové podmínky několika typů. Ve dně přítokové šachty byla zadána
vstupní okrajová podmínka jako specifická přítoková rychlost (V) bez zadání intenzity turbulence. Nutnou
podmínkou bylo, aby délka přítokové šachty byla dostatečně dlouhá k jejímu vývinu. Na všech stěnách přítokové
šachty a přelivu byla zadána stěnová okrajová podmínka (W). Na styku výpočtových bloků a v místě volné hladiny
byla zadána symetrická okrajová podmínka (S) a ve dně odtokové šachty okrajová podmínka volného odtoku (O).
Simulace byly řešeny pro maximální dobu trvání děje 600 sekund. Samostatné proudění vody o teplotě 20 °C bylo
řešeno s volnou hladinou s povrchovým napětím. Prahová odchylka při výpočtu byla nastavena na 5 %.
Modelovány 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. Rozsah přítokových rychlostí byl v rozmezí od v = 0,022 m/s do
v = 1,392 m/s.
Postupně byly provedeny simulace pomocí LES (Large Eddy Simulation) a k-ω. Pro čtyři nejvyšší průtokové
stavy všech šířek přelivu byl použit i model k-ε.

4 VYHODNOCENÍ, VÝSLEDKY A DISKUZE
Vyhodnocení simulovaných dat bylo provedeno pomocí programu FLOW-3D a MS Excel. Pro vyhodnocení byl
zaveden souřadný systém s počátkem v místě styku návodního líce přelivu a koruny přelivu v jeho podélné ose,
s kladnou osou x ve směru proudu a s kladnou osou z proti směru tíhového zrychlení. Na Obr. 2 až Obr. 6 jsou
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zobrazeny průběhy hladin v podélné rovině symetrie pro jednotlivé délky šachty při jednotlivých přepadových
výškách.
Při přepadové výšce cca h = 0,105 m a h = 0,164 m u Obr. 2 a Obr. 4 až Obr. 6 je nad přelivem vidět zvláštní
zvýšení hladiny, které je způsobeno nesouladem grafického výstupu programu s tabulkovým. Tabulkový výstup
je chybný, přesto byl použit pro vyhodnocení, protože grafický nelze použít pro zpracování dat. U větších
přepadových výšek není průběh hladiny hladký, uvedené je pravděpodobně způsobeno zvolenou velikostí
výpočtových buněk. Při vzájemném porovnání jednotlivých modelů se při h ≥ 0,145 m model LES liší od k-ω
a k-ε až o 0,020 m. Z Obr. 4 až Obr. 6 je u některých simulací pro vyšší přepadové výšky viditelné zvýšení úrovně
hladiny v profilu návodní hrany koruny. To je pravděpodobně způsobeno setrvačností velkých vírů ve směru z při
vyšších rychlostech proudění v šachtě.
Dále bylo provedeno porovnání numerických modelů k-ω a k-ε s modelem LES pomocí relativního rozdílu
průběhů hladin (Obr. 7 a Obr. 8). Byly vypočítány poměry x/hLESmin a (hk-w,ε − hLES)/hLES, kde hLESmin je úroveň
hladiny u stěny přítokové šachty při simulaci pomocí LES pro jednotlivé průtokové stavy, hk-w,ε a hLES je úroveň
hladiny při simulaci pomocí daného modelu. Obr. 7 a Obr. 8 zobrazují závislost poměrů (hk-w − hLES)/hLES
a (hk- ε − hLES)/hLES na x/hLESmin. Počátek souřadného systému je v návodní hraně koruny přelivu. Rozsah zobrazení
relativního rozdílu je pouze do profilu x/hLESmin = 3,0, kde je zúžený proud na koruně. Na Obr. 7 je viditelné, že
pro x/hLESmin < −0,2 a pro přepadové výšky bez ovlivnění povrchovým napětím a třením model k-ω v porovnání
s modelem LES vypočítává v rámci chyby výpočtu prakticky stejnou úroveň hladiny, v intervalu
−0,20 ≤ x/hLESmin ≤ 1,50 nižší úroveň, a pro x/hLESmin ≤ 1,50 vyšší. Obdobně je tomu na Obr. 8 pro model k-ε.
z [m]
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
-0,10

LES h = 0,273 m

0,00

LES h = 0,231 m

0,10

0,20

LES h = 0,191 m

0,30

0,40

LES h = 0,164 m

0,50

0,60 x [m]
LES h = 0,105 m

LES h = 0,078 m

LES h = 0,052 m

LES h = 0,038 m

k-w h = 0,273 m

k-w h = 0,231 m

k-w h = 0,191 m

k-w h = 0,164 m

k-w h = 0,105 m

k-w h = 0,078 m

k-w h = 0,052 m

k-w h = 0,038 m

k-e h = 0,105 m

k-e h = 0,164 m

k-e h = 0,191 m

k-e h = 0,231 m

k-e h = 0,273 m

Obr. 2 Průběh hladin při jednotlivých přepadových výškách pro l = 0,100 m.
z [m]
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
-0,20

-0,10
0,00
LES h = 0,038 m
LES h = 0,149 m
k-w h = 0,038 m
k-w h = 0,149 m
k-e h = 0,149 m

0,10
0,20
LES h = 0,052 m
LES h = 0,185 m
k-w h = 0,052 m
k-w h = 0,185 m
k-e h = 0,185 m

0,30
0,40
LES h = 0,077 m
LES h = 0,231 m
k-w h = 0,077 m
k-w h = 0,231 m
k-e h = 0,231 m

0,50
0,60
x [m]
LES h = 0,099 m
LES h = 0,269 m
k-w h = 0,099 m
k-w h = 0,269 m
k-e h = 0,269 m

Obr. 3 Průběh hladin při jednotlivých přepadových výškách pro l = 0,200 m.
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z [m]
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
-0,30
-0,20
-0,10
LES h = 0,252 m

0,00
0,10
LES h = 0,226 m

0,20

0,30
0,40
LES h = 0,182 m

0,50
0,60 x [m]
LES h = 0,147 m

LES h = 0,098 m

LES h = 0,077 m

LES h = 0,051 m

LES h = 0,038 m

k-w h = 0,252 m

k-w h = 0,226 m

k-w h = 0,182 m

k-w h = 0,147 m

k-w h = 0,098 m

k-w h = 0,077 m

k-w h = 0,051 m

k-w h = 0,038 m

k-e h = h = 0,252 m

k-e h = 0,226 m

k-e h = 0,182 m

k-e h = 0,147 m

Obr. 4 Průběh hladin při jednotlivých přepadových výškách pro l = 0,300 m.
z [m]
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
-0,40

-0,30

-0,20

-0,10

LES h = 0,265 m
LES h = 0,101 m
k-w h = 0,265 m
k-w h = 0,101 m
k-e h = 0,144 m

0,00

0,10

0,20

LES h = 0,235 m
LES h = 0,0759 m
k-w h = 0,235 m
k-w h = 0,076 m
k-e h = 0,19 m

0,30

0,40

LES h = 0,19 m
LES h = 0,0529 m
k-w h = 0,19 m
k-w h = 0,0529 m
k-e h = 0,235 m

0,50

0,60 x [m]

LES h = 0,144 m
LES h = 0,0378 m
k-w h = 0,144 m
k-w h = 0,0378 m
k-e h = 0,265 m

Obr. 5 Průběh hladin při jednotlivých přepadových výškách pro l = 0,400 m.
z [m]
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
-0,50

-0,40
-0,30
LES h = 0,268 m
LES h = 0,100 m
k-w h = 0,234 m
k-w h = 0,078 m
k-e h = 0,191 m

-0,20

-0,10
0,00
LES h = 0,234 m
LES h = 0,0775 m
k-w h = 0,191 m
k-w h = 0,053 m
k-e h = 0,234 m

0,10

0,20
0,30
LES h = 0,191 m
LES h = 0,053 m
k-w h = 0,145 m
k-w h = 0,0383 m
k-e h = 0,268 m

0,40

0,50
0,60 x [m]
LES h = 0,145 m
LES h = 0,0383 m
k-w h = 0,100 m
k-e h = 0,145 m

Obr. 6 Průběh hladin při jednotlivých přepadových výškách pro l = 0,500 m.
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0,25
k-w h = 0,038 m

(hk-w-hLES)/hLES [-]
0,20

k-w h = 0,052 m
k-w h = 0,078 m
k-w h = 0,105 m

0,15

k-w h = 0,164 m
k-w h = 0,191 m

0,10

k-w h = 0,231 m
k-w h = 0,273 m

-3,0

-2,0

0,05
0,00

-1,0

0,0

1,0

2,0

x/hLESmin [-]

3,0

-0,05
-0,10
-0,15

Obr. 7 Relativní odchylka průběhu hladin pro k-ω a l = 0,100 m.
0,25
(hk-e-hLES)/hLES [-]
0,20

k-e h = 0,105 m
k-e h = 0,164 m

0,15

k-e h = 0,191 m
k-e h = 0,231 m
k-e h = 0,273 m

0,10
0,05

-3,0

-2,0

-1,0

0,00

0,0

1,0

2,0

-0,05

3,0
x/hLESmin [-]

-0,10
-0,15

Obr. 8 Relativní odchylka průběhu hladin pro k-ε a l = 0,100 m.

5 ZÁVĚR
Byly provedeny zpracovány a vyhodnoceny všechny simulace proudění odpovídající měřeným stavům uvedeným
ve zprávě [13], dále byly porovnány mezi sebou výsledky za použití tří modelů turbulence. Výsledky ukazují vliv
použitého modelu turbulence na průběh hladiny. V oblasti návodní hrany koruny přelivu modely turbulence k-ω a
k-ε ve srovnání s modelem LES vypočítají úroveň hladiny níže a v oblasti zúženého proudu na koruně naopak
výše. Hladina v šachtě je vypočítána prakticky stejně všemi modely. Rozdíl mezi úrovní hladiny vypočítanou
modely k-ω a k-ε je menší, než rozdíl úrovně hladiny vypočítané jedním z modelů k-ω a k-ε a úrovně hladiny
vypočítané modelem LES. Rozdíl mezi modelem k-ω a LES je až 20 % a mezi modelem k-ε a LES až 15 %.
Největší relativní rozdíly jsou při všech stavech v relativní vzdálenosti cca 0,9.

433

JUNIORSTAV 2019

4. Water Management and Water Structures

Se zmenšující se délkou přítokové šachty a zvětšujícím se průtokem dochází k výraznějšímu zvýšení úrovně
hladiny v proﬁlu návodní hrany koruny přelivu než v proﬁlu protější stěny šachty. Změna v průběhu hladiny je
vyvolána především rychlostní výškou. Čím je rychlostní výška větší, tím je větší i rozdíl úrovně hladiny.
Doporučení modelu pro praktické využití bude možné až po provedení porovnání se změřenými daty.
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ALGORITMUS PRO VYHODNOCENÍ USAZOVACÍCH
RYCHLOSTÍ ČÁSTIC ZE ZÁZNAMU JEJICH
TRAJEKTORIE
ALGORITHM FOR EVALUATING PARTICLE SETTLING VELOCITIES
FROM THEIR TRAJECTORY RECORD
Jan Kammermayer*,1
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Jan Kammermayer, Ing., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb, Veveří 331/95, 602 00 Brno

*
1

Abstrakt
Příspěvek prezentuje základní popis experimentálního zařízení, které umožnilo pořídit záznam trajektorie částic
při jejich usazování. Částice byly zaznamenávány kamerou s nastavenou snímkovací frekvencí po 50 ms. Bylo
pořízeno přes 40 000 snímků. Ze snímků byly následně strojově odečítány souřadnice středů jednotlivých částic.
Z trajektorie středů částic byla vypočítána usazovací rychlost. Během vyhodnocování docházelo k mnoha chybám,
které bylo třeba odstranit a výsledný algoritmus pro zpracování dat upravit tak, aby pracoval s co největší přesností.
Pro následnou kontrolu dat byla použita knihovna pandas a její předdefinované funkce.
Klíčová slova
Částice, usazovací rychlost, python, pandas, openCV
Abstract
The paper presents a basic description of the experimental device, which allowed to record the trajectory of the
particles during their settling. Particles were recorded by a camera at a set scanning frequency of 50 ms. More than
40,000 photos were taken. From the pictures were then read out the coordinates of the individual particles
mechanically. Settling velocity was calculated from the particle center. During the evaluation, many errors were
removed and the resulting data processing algorithm had to be modified to work with the greatest possible
accuracy. To check the data was used Pandas library and its predefined functions.
Key words
Particles, settling velocity, python, pandas, openCV

1 ÚVOD
Usazování částic v klidné kapalině je dlouhodobě studovanou problematikou, která však doposud není zcela
uzavřená. V poslední době vzniklo v souvislosti s ní poměrně velké množství článků. Cílem experimentu bylo
stanovit konečnou usazovací rychlost pro nepravidelné částice předem známých ortogonálních rozměrů.
Experiment zahrnoval vybudování experimentálního měřicího zařízení a výběr 1000 částic 5 různých frakcí.
Požadavky na experimentální zařízení a na měřicí techniku zahrnovaly: usazování ve vodě, dosažení konečné
usazovací rychlosti zkoumaných částic, dobré světelné podmínky, možnost vytahovat částice a kvalitní zaostřené
snímky částic v pozorovacím okně. Trajektorie částice byla zaznamenána pomocí kamery se specifickou
snímkovací frekvencí. Vyhodnocení snímků bylo provedeno pomocí automatizovaného procesu s požadavkem na
co největší přesnost. Článek poskytuje informace o komplikacích vzniklých při měření a vyhodnocování dat
a o jejich řešení.
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2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Pro stanovení usazovací rychlosti bylo provedeno mnoho pokusů, počínaje Stokesem [1] a dalšími [2], [3], [4],
[5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], kteří odvodili vztahy pro stanovení usazovací rychlosti. Většina z výše uvedených
rovnic má jistá omezení při aplikaci v reálných podmínkách. Usazovací rychlost je závislá na hustotě a viskozitě
kapaliny, velikosti, tvaru a povrchové struktuře částice [4]. Základní vztahy pro usazovací rychlost jsou v případě
pravidelných částic (válce, hranoly, koule apod.) poměrně dobře popsány [1], [3], [9], [12], [13]. U nepravidelně
tvarovaných částic s proměnlivým natočením během usazování bohužel nikoliv [14], [15]. V roce 2006 autoři Wu
a Wang [11] publikovali graf a rovnici pro stanovení odporového součinitele přírodních částic s libovolným
Coreyho tvarovým indexem. Rovnice dosahuje chyby 9,1 % a jedná se o jednu z nejpřesnějších rovnic pro
usazování částic.
Pro záznam trajektorie částic lze použít metodu Particle Image Velocimetry (PIV) [16], [17], případně Particle
tracking velocimetry (PTV). V našem případě se jednalo o částice velikosti od 10 mm. Níže je popsána metoda
pro stanovení usazovací rychlosti částic ze záznamu jejich trajektorie.

3 METODA
Pro experiment bylo v Laboratoři vodohospodářského výzkumu Ústavu vodních staveb Fakulty stavební
Vysokého učení technického v Brně vybudováno experimentální zařízení [18]. Jednalo se o nádrž o rozměrech
1,00 m × 1,00 m × 2,50 m (Obr. 2). Stěny byly vytvořeny voděodolnou překližkou. V dolní části se nacházelo
pozorovací okno o rozměrech 1,00 m × 0,85 m, které bylo osvětleno dvěma reflektory. V levé boční stěně se
nacházelo osvětlovací okno. Nádrž byla do výšky 2,40 m napuštěna vodou z vodovodního řadu. Pro vytahování
částic ze dna nádrže byla vytvořena záchytná síť, která byla zavěšena na nylonových lanech.
Pro měření bylo vybráno 1000 částic, které byly rozděleny do 5 frakcí. Jednalo se o frakce 10–16 mm,
16–20 mm, 20–25 mm, 25–32 mm, 32–64 mm (Obr. 1). Částice byly popsány identifikačními čísly a pro každou
částici byly změřeny její ortogonální rozměry, hmotnost na vzduchu a pod vodou.

Obr. 1 Měřené částice frakce 32–64 mm.
Pro snímání trajektorie částic (usazování částic) byla použita kamera FlowSense 2M od firmy Dantec (Obr. 2),
která se běžně používá pro metodu PIV. Kamera byla připojena na řídicí jednotku Systém Hub od firmy Dantec
a připojena na notebook. Kamera byla umístěna v co největší možné vzdálenosti od nádrže tak, aby zabírala co
největší zorné pole pozorovacího okna. Pro kalibraci byla do nádrže umístěna měrka s vyznačenými ryskami po
100 mm. Po prvotním testování záznamu byla zvolena snímací frekvence 20 Hz, tedy 50 ms. Z důvodu omezené
mezipaměti v Systém Hubu lze provést v jedné sérii měření pouze 300 snímků. Klasické využití PIV setu nebylo
v případě vybraných částic příliš vhodné, a proto nebyly využity standartní postupy pro PIV.
Samotné měření se skládalo z několika kroků. V prvním kroku byly částice na 24 hodin ponořeny do vody,
aby řádně nasákly. Poté byla postupně každá částice umístěna přibližně 50 mm pod hladinu v nádobě, zbavena
případných přilnutých bublin, natočena svoji největší plochou rovnoběžně s hladinou v nádrži a volně puštěna. Po
dopadu částice a uklidnění proudění byl postup opakován pro všechny částice.
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Po úvodním testování byl předpoklad, že na jednu částici bude pořízeno přibližně 40 snímků. Jedná se
o poměrně veliké množství snímků a vyhodnocovat je pro 1000 částic ručně, by zabralo týdny, ne-li měsíc. Z toho
důvodu bylo nutné vyhodnocování automatizovat. Pro vyhodnocení snímků bylo uvažováno mezi skriptovacím
jazykem matlab a python. Po delší úvaze, prostudování dostupných knihoven a uživatelské přívětivosti, byl zvolen
jazyk python. Python je dynamický interpretovací jazyk vyvíjený jako „open source“ projekt [19]. V současné
době je dostupná verze 3.7.1. Jelikož samotný jazyk nemá knihovny pro analýzu obrazového záznamu a ani pro
zpracování dat, bylo třeba tyto knihovny načíst. Pro získání souřadnic ze snímků byla zvolena knihovna openCV.
Knihovna OpenCV a její podobné se v současné době využívají pro zpracování snímků v živém přenosu pro
detekci, identifikaci lidí a věcí, autonomní vozidla, měření rychlosti projíždějících aut apod. [20]. Pro následné
zpracování získaných souřadnic a kontrolu dat byla využita knihovna pandas [21].
Po provedení snímání usazování všech částic bylo třeba jednotlivé snímky roztřídit do složek a řádně označit.
Následně byly snímky načteny do paměti počítače. Snímky jsou tvořeny maticí jednotlivých pixelů o velikosti
1452 × 1186. Pokud by se jednalo o barevné snímky, tak by matice obsahovala informaci o barvě ve formátu RGB,
v našem případě se jedná o snímky černobílé a pixely nabývají hodnoty 0–255 (stupně šedi). Pro získání obrysů
jednotlivých částic, byly od sebe matice odečítány metodou absolutního rozdílu. Získané hodnoty byly následně
binarizovány za pomoci funkce s nastaveným prahem. Pokud hodnoty pixelů byly v rozmezí 0–10, byly převedeny
na 1 a ostatní hodnoty na 0. Spojením všech snímků dané částice vznikl binární obrázek bez pozadí. Následně byly
na takto připraveném obrázku detekovány hrany každé částice a z nich určeno těžiště plochy, kterou vymezovaly.
Pro odstranění šumu byly nastaveny omezující podmínky, kdy částice musela spadat do určitého rozmezí velikosti
plochy částice a poměru šířky a délky částice. Výstupem byl soubor obsahující souřadnice x (ve směru tíhového
zrychlení) a y. Dalším krokem byla kontrola souřadnic v knihovně pandas. Kontrola probíhala pomocí
statistických funkcí (průměr, medián, směrodatná odchylka apod.) a porovnávání hodnot mezi sebou. Po kontrole
všech hodnot byly vypočítány rychlosti všech částic a vyneseny do grafické podoby. Ukázka zdrojového kódu je
na Obr. 3.

Obr. 2 Vlevo pohled na nádrž a vpravo záznamová kamera FlowSense s řídicí jednotkou a notebookem.
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Obr. 3 Ukázka zdrojového kódu v jazyce python.

4 VÝSLEDKY
I přes některé problémy, které nastaly v průběhu měření nebo ve vyhodnocování, se povedlo algoritmus
optimalizovat na potřebnou úroveň spolehlivosti. Výše popsaným postupem se povedlo automatizovat jinak
poměrně časově dlouhý a náročný proces vyhodnocování usazovací rychlosti daných částic. Nejzávažnějším
problémem byla kamera, kdy docházelo k samovolné změně jasu, který způsoboval knihovně openCV potíž
rozeznat částici. Na Obr. 4 je možno vidět vyhodnocení souřadnic částice se zapsanými hodnotami x a y.

Obr. 4 Vyhodnocení částice pomocí knihovny openCV se souřadnicemi středu.
Na Obr. 5 je grafické zobrazení vývoje usazovací rychlosti interpretované délkou x v čase pro 5 náhodně
vybraných částic. Označení v legendě 10_16 - 66, kde 10_16 je označení frakce a 66 je označení vzorku. Z obrázku
je zřejmé, že usazovací rychlost není konstantní v čase. Uvedené způsobuje především natáčení částic při
usazování.
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Obr. 5 Grafické zobrazení vývoje rychlosti pro 5 náhodně vybraných částic.

5 DISKUZE
V průběhu experimentu se vyskytly určité problémy, které se musely eliminovat. K problémům docházelo kvůli
nápisu „PERI“ na zadní stěně nádoby. Tento problém byl odstraněn pomocí černého plátna umístěného na zadní
stěnu nádrže. Druhým problémem bylo ztužující žebro uprostřed pozorovacího okna. Žebro nelze odstranit,
protože slouží ke zpevnění nádrže. Snímky s částicemi, které se v místě žebra vyskytovaly, byly vyřazeny
z vyhodnocení. Třetím a nejzávažnějším problémem byla pravděpodobně chyba záznamové kamery, kdy
docházelo k samovolné změně jasu. Nastavením vhodných parametrů pro detekci částice byl odstraněn i tento
problém. Pomocí knihovny pandas byly souřadnice následně kontrolovány statistickými funkcemi. Pokud byla
objevena chybná hodnota, byla vypsána chybová hláška. Když šlo hodnotu opravit ručně, tak byla opravena,
v opačném případě byla vyřazena.

6 ZÁVĚR
V příspěvku bylo popsáno experimentální zařízení, vybrané částice s rozdělením na frakce a snímací zařízení. Pro
pořízení snímků byla využita kamera FlowSense z PIV setu. Snímkování bylo po 50 ms. Všechny pořízené snímky
byly roztříděny dle označení a následně zpracovány programem v pythonu s využitím knihovny OpenCV.
Výsledkem těchto operací byl soubor se souřadnicemi středu pro každou částici v daném čase. Souřadnice byly
následně načteny do knihovny pandas, která sloužila k datové analýze.
V průběhu experimentu se vyskytly určité problémy, které se z velké části podařilo odstranit. Celkem se
podařilo vyhodnotit automatizovaným procesem přibližně 97 % částic. Zbylá 3 % byla vyhodnocena ručně.
V příspěvku uvedená metoda vyhodnocuje pouze pohyb v rovině kolmé na snímací kameru, pro vyhodnocení
prostorové trajektorie by bylo nutné použít druhou kameru se synchronizovaným snímkováním.

Poděkování
Poděkování patří projektu specifického vysokoškolského výzkumu FAST-J-18-5409 Vývoj přemístitelného
lapáku dnových splavenin a FAST-J-17-4596 Formování nánosu říční delty v závislosti na zrnitosti přitékaných
splavenin.
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Abstrakt
Současné studie naznačují, že „chytré“ konstrukční materiály se zvýšenou elektrickou vodivostí mohou být
využity pro detekci strukturních změn materiálu nebo konstrukce a tím umožnit její snazší monitorování
a následnou údržbu. Tato studie je zaměřena na použití sazí jako vodivého plniva v popílkových geopolymerních
maltách. Geopolymery s obsahem sazí 0,5–4,0 % byly posouzeny z hlediska vlivu sazí na vybrané elektrické
vlastnosti, mechanické vlastnosti a změny v mikrostruktuře matrice. Přestože rostoucí obsah sazí způsobil značné
zlepšení elektrické vodivosti, byl spojen také s vyšším obsahem pórů v pojivu a sníženou pevností.
Klíčová slova
Popílek, geopolymer, uhlíkové saze, elektrické vlastnosti, mechanické vlastnosti
Abstract
Recent studies show that smart construction materials with enhanced electrical conductivity can be used for the
detection of structural changes in materials or structures and thus enable its easier monitoring and further
maintenance. This study is focused on the application of carbon black as a conductive admixture in fly ash
geopolymer mortars. Geopolymers with carbon black content of 0.5–4.0% were assessed concerning the carbon
black influence on selected electrical properties, mechanical performance and changes in the microstructure of the
matrix. Although the increasing carbon black content caused considerable improvement in conductivity, it was
also associated with higher porosity of the binder and reduced strengths.
Key words
Fly ash, geopolymer, carbon black, electrical properties, mechanical properties

1 ÚVOD
Chytré betony
Jako chytré betony jsou označovány pokročilé kompozitní materiály, které se od klasických betonů odlišují
především zvýšenou elektrickou vodivostí. Tato vlastnost umožňuje jejich využití v inovativních praktických
aplikacích, neboť jsou schopny sledovat změny stavu své vnitřní struktury (self-sensing concrete) a detekovat tak
napětí, tvorbu poruch a deformací nebo průběh teploty či vlhkosti v konstrukci [1]. K hlavním výhodám takto
upravených betonů se řadí možnost dlouhodobého monitorování stavu konstrukcí bez nutnosti aplikovat nákladná
a často málo efektivní řešení (např. osazování tenzometrů). S jejich užitím se počítá také v aplikaci nových
systémů pro sledování intenzity dopravy včetně zaznamenávání hmotnosti vozidel [2]. Kromě betonů se
senzorickými vlastnostmi se mezi chytré betony řadí také tzv. samozahřívací beton (self-heating concrete), jehož
zvýšená elektrická a tepelná vodivost by mohla výrazně přispět k efektivnější zimní údržbě např. u velkých
dopravních staveb [3].
Nejdůležitější složkou chytrého betonu je vhodně zvolené funkční plnivo ve formě částic nebo vláken, které
musí splňovat řadu požadavků (trvanlivost, odolnost v alkalickém prostředí, cenová dostupnost apod.). Množství
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plniva nutné pro vytvoření vodivé sítě kompozitu musí být takové, aby příliš nekomplikovalo přípravu pojiva
a nemělo významný negativní vliv na jeho vlastnosti v čerstvém ani ztvrdlém stavu. Nejčastěji se jedná o uhlíková
vlákna (CF), uhlíkové nanotrubičky (CNT), grafit, niklový prášek, saze nebo ocelová vlákna [4]. Jako uhlíkové
saze se označují technické saze s obsahem amorfního uhlíku nad 97 %, které se vyrábějí spalováním látek
s vysokým obsahem uhlovodíků. Vyznačují se velkým měrným povrchem a k jejich výhodám patří dobrá
elektrická vodivost, chemická i tepelná stabilita a nízká cena [5].

Alkalicky aktivované materiály, geopolymery
Aplikace vodivých příměsí je v současnosti testována především v cementových matricích. Tato studie se věnuje
jejich použití v alternativních pojivech na bázi geopolymerů. Alkalicky aktivovaná pojiva vznikají reakcí
amorfních hlinitokřemičitanových prekurzorů s alkalickým aktivátorem, neboť silně zásadité prostředí je nutné
pro rozpouštění vstupních látek a následný vznik nové vazebné fáze. Alkalický aktivátor je nejčastěji volen na
bázi alkalických hydroxidů a/nebo křemičitanů (vodní sklo) [6]. Pro výrobu těchto pojiv se využívají přírodní,
uměle vyrobené i odpadní materiály (různé druhy strusek, popílků, metakaolin, pálené jíly a další) a podle
posledních studií je vhodný i dostatečně reaktivní keramický odpad, např. cihelný prach [7].
Pojem „geopolymer“, poprvé uvedený dr. Davidovitsem, je možné použít pro skupinu alkalicky aktivovaných
materiálů, které vznikají anorganickými polykondenzačními reakcemi především polymerních hlinitokřemičitanů
a alkalických křemičitanů. Struktura geopolymerů má podobu pravidelně uspořádané trojrozměrné sítě složené
z SiO4 a AlO4 tetraedrů spojených kyslíkovými můstky [8, 9] a k nejvhodnějším prekurzorům pro jejich syntézu
se řadí popílky s nízkým obsahem CaO a kalcinované jílové materiály [9].
Alkalicky aktivované materiály vykazují srovnatelné nebo lepší vlastnosti ve srovnání s pojivy na bázi
Portlandského cementu. Mezi jejich výhody patří dobré mechanické vlastnosti, zvýšená chemická odolnost
a tepelná stabilita. V neposlední řadě se jedná o technologii, která z velké části využívá odpadní materiály a šetří
tak přírodní zdroje i energii.

2 POUŽITÝ MATERIÁL A METODY
Základními surovinami pro výrobu geopolymerní matrice byl elektrárenský popílek ze spalování černého uhlí
(Elektrárna Dětmarovice), jehož chemické složení je uvedeno v Tab. 1, a běžně prodávané sodné vodní sklo
s křemičitým modulem MS = SiO2/Na2O =1,6 (Vodní sklo, a.s.). Jako vodivé plnivo byly použity uhlíkové saze
Vulcan 7H (CS CABOT) v množství 0,5–4,0 % z hmotnosti popílku. Z přísad bylo použito dispergační činidlo
Triton X-100 (2% roztok). Plnivo malt tvořil normalizovaný křemenný písek ve třech frakcích (PG1, PG2, PG3)
s max. velikostí zrna 2,5 mm.
Tab. 1 Chemické složení popílku.
%

SiO2 Al2O3 Fe2O3
49,82 24,67 7,50

CaO
3,91

MgO
2,68

Stotal
0,91

Na2O
0,70

K2O
2,78

Složení jednotlivých receptur je uvedeno v Tab. 2. U každé směsi byl nejdříve smíchán popílek s vodním
sklem. Potom byly přidány saze a dispergační prostředek, případně i s částí záměsové vody. Po pečlivé
homogenizaci byly postupně přidány všechny frakce písku a zbývající voda. Celkové množství vody bylo zvoleno
tak, aby směsi dosáhly stejné zpracovatelnosti (dle EN 1015-3 1999).
Tab. 2 Receptury geopolymerních malt.
Popílek [g]
Vodní sklo [g]
Saze [g]
Písek [g]
Triton 2% [ml]
Voda [g]

REF
350
280
1050
35

S 0,5
350
280
1,75
1050
1,75
35

S 1,0
350
280
3,5
1050
3,5
35

S 2,0
350
280
7
1050
7
40

S 3,0
350
280
10,5
1050
10,5
45

S 4,0
350
280
14
1050
14
50

Z každé směsi byla vyrobena sada tří trámců o rozměrech 40 × 40× 160 mm a jejich povrch byl zakryt fólií,
aby nedocházelo k rychlému úniku vlhkosti. Za 2 h od zamíchání byly formy vloženy do sušárny a proteplovány
při 40 °C po dobu 24 h. Odformovaná zkušební tělesa byla zabalená uložena v laboratorním prostředí (22 ± 2 °C,
φ = 45 ± 5 %) až do doby zkoušení.
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Připravené trámce byly charakterizovány impedanční spektroskopií v rozmezí 40 Hz až 1 MHz s použitím
sinusového generátoru Agilent 33220A a dvoukanálového osciloskopu Agilent 54645A. Výstupní napětí
generátoru signálu bylo 5,5 V. Vstupní hodnoty pro elektrickou kapacitu a odpor osciloskopu byly 13 pF a 1 MΩ.
Za účelem provedení impedanční analýzy byly vzorky umístěny mezi paralelními mosaznými elektrodami (30 ×
100 mm) tak, aby vzdálenost mezi elektrodami činila 40 mm. Po provedení měření byly stanoveny mechanické
vlastnosti zkušebních těles (pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu po 56 dnech zrání). K analýze pórovitosti
a mikrostruktury vzorku byl využit porozimetr Micromeritics Poresizer 9310 a skenovací elektronový mikroskop
(SEM) Tescan MIRA3 XMU.

3 VÝSLEDKY A DISKUZE
Elektrické vlastnosti
Elektrický odpor všech geopolymerů se snižoval s rostoucím obsahem sazí a také s rostoucí frekvencí měření, jak
je patrné z Obr. 1. Při nízkých frekvencích měření byl elektrický odpor u vzorků s max. 1 % sazí výrazně vyšší
než u ostatních geopolymerů, při vysokých frekvencích už byly rozdíly mezi jednotlivými vzorky malé a pokles
odporu pozvolný.
Vizuálně podobné jsou křivky změny elektrické kapacity geopolymerů na Obr. 2, elektrická kapacita se však
s rostoucím podílem sazí zvyšovala. U vzorků s podílem funkčního plniva 2–4 % kapacita kolísala a křivky se
zpočátku prolínaly, po překonání frekvence 1000 Hz už měly průběh plynulý. Při 1 kHz byla elektrická kapacita
těchto vzorků téměř dvojnásobná oproti referenčnímu vzorku, který měl kapacitu 55,9 pF.
REF
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Obr. 1 Elektrický odpor popílkových geopolymerů dle obsahu sazí.
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Obr. 2 Elektrická kapacita popílkových geopolymerů dle obsahu sazí.
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Vyšší podíl sazí způsobil také nárůst elektrické vodivosti při všech frekvencích měření, největší nárůst se
ukázal u vzorků S 2,0 a S 4,0 (Obr. 3). Přestože vzorky S 3,0 a S 4,0 vykázaly podobný průběh elektrického
odporu, geopolymer se 4 % sazí měl výrazně vyšší elektrickou kapacitu při frekvencích nad 10 kHz a vodivost.
Na rozdíl od elektrického odporu a kapacity se vodivost zvyšovala s rostoucí aplikovanou frekvencí měření.
140

Elektrická vodivost [mS·m-1]

120
100
0,5 GHz

80

1 GHz
1,5 GHz

60

2 GHz
2,5 GHz

40

3 GHz
20
0

0

1

2

3

4

Obsah uhlíkových sazí [%]

Obr. 3 Elektrická vodivost popílkových geopolymerů dle obsahu sazí při vybraných frekvencích.

Mechanické vlastnosti
Změny mechanických vlastností v závislosti na obsahu sazí jsou zobrazeny na Obr. 5. Pevnost v tahu za ohybu
zůstala prakticky nezměněna a pohybovala se kolem 5 MPa, přítomnost vodivého plniva na ni neměla negativní
vliv. Naopak pevnost geopolymerních malt v tlaku postupně klesala a při obsahu sazí 2–4 % dosáhla podobných,
přibližně polovičních hodnot ve srovnání s referenčním vzorkem (23,5 MPa).
v tahu za ohybu

30

v tlaku

Pevnost [MPa]

25
20
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10
5
0
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S 2,0
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Obr. 5 Mechanické vlastnosti popílkových geopolymerů dle obsahu sazí (po 56 dnech zrání).

Mikrostruktura
S rostoucím obsahem sazí ve struktuře geopolymerů se zvyšovala potřeba záměsové vody a tedy i celková
pórovitost ve ztvrdlém stavu, jak je patrné z Obr. 6. Zatímco při obsahu sazí do 1 % byla celková pórovitost menší
než 0,080 cm3/g, vzorky s 2–4 % sazí měly kumulativní objem pórů vyšší než 0,095 cm3/g. Tento nárůst se projevil
ve snížené pevnosti těchto tří vzorků, jak bylo uvedeno výše. Zajímavé je, že zkušební vzorek S 1,0 měl téměř
stejný obsah i distribuci pórů jako vzorek S 0,5, ale výrazně nižší pevnost v tlaku.
Po snímkování vzorků elektronovým mikroskopem jsme se přesvědčili, že touto metodou nelze provést
zpětnou kontrolu kvality dispergace sazí jako vodivého plniva, jak je to možné např. u malt plněných grafitem.
Saze jsou totiž tvořeny aglomeráty velmi jemných částic uhlíku, které se při míchání rozdruží do takové míry, že
není možné jednoznačně identifikovat jejich množství a rozmístění v matrici.
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Obr. 6 Kumulativní objem pórů popílkových geopolymerů dle obsahu sazí.

4 ZÁVĚR
Tato práce se zabývala použitím uhlíkových sazí jako snadno dostupného vodivého plniva do geopolymerních
malt na bázi elektrárenského popílku, které by bylo potenciálně možné použít při výrobě tzv. chytrých betonů.
Saze byly do referenčního materiálu přidány v dávce 0,5–4,0 % a kromě elektrických vlastností (elektrický odpor,
vodivost, kapacita) byly posouzeny také mechanické vlastnosti kompozitu a jeho pórová struktura. Obsah sazí nad
2,0 % způsobil snížení el. odporu a zvýšení el. kapacity geopolymeru především při frekvencích do 1 kHz. Při 4%
obsahu sazí se výrazně zvýšila el. vodivost materiálu. I přes tento nárůst se nedá s jistotou říci, jestli bylo dosaženo
perkolačního prahu, vodivost by se při vyšší dávce sazí zřejmě dále zvyšovala. Z hlediska mechanických vlastností
je výhodou minimální vliv sazí na pevnost v tahu za ohybu (u všech geopolymerů přibližně 5 MPa), která je
obecně u geopolymerních pojiv vyšší než u cementových pojiv stejné pevnostní třídy. Od 2 % sazí však stoupla
porozita pojiva a došlo k významnému poklesu pevnosti v tlaku až o 50 %. Navazující výzkum by mohl ověřit
vlastnosti kompozitu při vyšších dávkách uhlíkových sazí a zjistit, zda byla jejich dávka pro
dosažení perkolačního prahu dostatečná. Po identifikaci ideálního množství sazí je možné se dále zaměřit na
složení geopolymeru tak, aby se co nejvíce omezil negativní vliv vodivého plniva na pórovitost a pevnost v tlaku.
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Abstrakt
Práce se zabývá možnostmi využití vybraných druhotných surovin k modifikování vyvíjeného vysokopevnostního
potěru na polymercementové bázi. Cílem je zlepšení fyzikálně−mechanických vlastností materiálu využitím
mletého vysokoteplotního popílku a skelného recyklátu, jimiž byl nahrazován cement v míře 20 a 40 hm%.
Nejprve byly stanoveny pevnosti v tlaku po 3, 28 a 90 dnech zrání. U vybraných receptur byl snímkováním RTG
tomografem posouzen vliv aditiv na strukturu potěru. Hlavním zjištěním je, že je možné nahradit pojivo i v míře
40 % při nárůstu pevností až o 20 %. Zároveň byl prokázán pozitivní vliv mletého skla na hutnost a celistvost
struktury cementového kamene. Na základě zjištěných údajů je možné říct, že pomocí vhodných druhotných
surovin můžeme výrazně optimalizovat vyvíjený potěr.
Klíčová slova
Polymercementový kompozit, druhotná surovina, vysokoteplotní popílek, skelný recyklát, struktura
Abstract
The thesis studies the possibilities of using secondary raw materials to modify the currently developed polymercement based high-strength screed. The objective is to improve the physical-mechanical properties by using
ground high-temperature fly ash and recycled glass. Compressive strengths were determined after 3, 28 and 90
days of aging. The effect of additives on the screed structure was assessed by RTG scanning. It was found, it is
possible to replace the binder even at a rate of 40% with the strength increased by up to 20%. At the same time,
the positive influence of the ground glass on the compactness and integrity of the cement stone structure was
demonstrated. The conclusion, it is possible to significantly optimize the developed screed by using suitable
secondary raw materials.
Key words
Polymercement composite, secondary raw material, fly ash, waste glass, structure

1 ÚVOD
Cílem této práce je ověření možnosti náhrady silikátového pojiva druhotnou surovinou ve vysokopevnostním
podlahovém potěru na polymercementové bázi. Bude sledován zejména vliv druhotné suroviny na vývoj pevností
v tlaku a struktury výsledného kompozitu. Dílčím cílem je ověření vlivu jemnosti mletí druhotných surovin na
vlastnosti vyvíjené stavební hmoty.
Přestože jsou dostupné podlahové potěry na široké škále materiálových bází, v oboru průmyslových podlah
jsou nejvyužívanější potěry na cementovém a polymercementovém základu. Tento trend má spojitost s širokým
spektrem uplatnění v rozdílných expozičních podmínkách a zároveň poměrně nízkými pořizovacími náklady ve
srovnání s jinými stavebními materiály. Přesto se obvykle jedná o jednu z nejdražších položek v receptuře
podlahových potěrů. Při výrobě cementu zároveň vzniká velké množství tzv. skleníkových plynů, a proto je kladen
stále větší důraz na nalezení alternativních materiálů, schopných cement alespoň částečně nahradit. Využitím
druhotných surovin je možné snížit ekologickou stopu člověka a zároveň nezanedbatelně snížit náklady na vstupní
suroviny.
Jak bylo zmíněno výše, mezi základní požadavky kladené na potěry průmyslových podlah patří pevnost v tlaku
a odpovídající struktura cementového kamene. Ta má zásadní vliv na nasákavost a úzce související chemickou
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odolnost potěru i celého podlahového systému. Z toho důvodu byl sledován vliv příměsi vybraných druhotných
surovin na zpracovatelnost čerstvého potěru a pomocí snímkování RTG tomografem také na strukturu
cementového kamene.

2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Pod pojmem vysokopevnostní beton se chápe kompozit splňující pevnostní třídu v tlaku C55/67 v případě
obyčejných a těžkých betonů, u lehkých betonu musejí splňovat alespoň pevnostní třídu LC50/55. Jde o betony
s nízkým množstvím záměsové vody (w = 0,20−0,35), vyznačující se vysokou pevností v tlaku, zvýšenou hutností
a s tím spojenou zvýšenou odolností v chemicky agresivních prostředích [1], [2].
Vysokoteplotní elektrárenské popílky. Jedná se o nespalitelné zbytky spalování práškového uhlí v kotlích
tepelných elektráren při teplotách 1 200 − 1 700 °C. Vysokoteplotní popílky představují přibližně 80 %
nespalitelných zbytků. Nejčastějším způsobem odstranění popílku ze spalin je pomocí elektrostatických
odlučovačů. Kritéria kladená na popílky do betonu specifikuje norma ČSN EN 450−1, 2 [3]. Chemickým složením
jsou popílky podobné přírodním pucolánům a na rozdíl od cementů mají výrazně nižší podíl CaO. To je důvod,
proč se popílky vyznačují pucolánovými vlastnostmi, na rozdíl od hydraulicky působících cementů.
Granulometrie, chemické i mineralogické složení popílků je do určité míry proměnlivé. Závisí na druhu
spalovaného uhlí, jemnosti mletí paliva, technologii spalování, teploty v kotli i způsobu odlučování ze spalin.
Částice popílku jsou skelné kuličky o měrném povrchu 200−600 m2∙kg−1. Měrná hmotnost popílku se v závislosti
na typu a vlastnostech pohybuje v rozmezí 2100−2600 kg∙m−3 a sypná hmotnost 800−1100 kg∙m−3 [4], [5]. V. Boel
zjistil, že přídavkem popílku do betonu dosáhneme lepší vnitřní struktury, dojde k vyplnění kapilár hydratačními
produkty a vznikne hutnější struktura cementového kamene. To má za následek zvýšení pevností a zároveň
odolnosti proti působení chemicky agresivních látek [6].
Sklo je pevná látka o vysokém obsahu amorfního SiO2. Jedná se o látku vznikající tuhnutím taveniny bez
krystalizačních pochodů. Tvrdost skla na Mohsově stupnici tvrdosti je 5. Pojmem skelný recyklát je myšleno
obalové sklo, zejména lahvové, vyráběné z 50 % křemičitého písku, 10 % Na2CO3 (soda), 12 % CaCO3 (vápenec),
18 % drcených střepů odpadního skla a 4 % ostatních látek. Použití odpadního skla (kontejnerového) ve výrobě
skla nového naskýtá možnost značného snížení nákladů na suroviny, energie a opotřebení strojního zařízení. Avšak
zdaleka ne všechno sklo je možné využít ke zpětné recyklaci což představuje značný ekologický problém po celém
světě. Sodnovápenaté sklo tvoří prakticky 80 % veškerého skelného odpadu (63 % sklo bílé barvy). Z tohoto typu
skla se vyrábí např. láhve, sklenice, tabulové sklo atd. Jemně mleté sodnovápenaté sklo vykazuje vysokou
pucolánovou aktivitu, kdy spotřebovává portlandit za vzniku CSH fází. Dle Zheng je hraniční hodnotou velikosti
částic 75 μm, pod tuto hranici má sklo již dostatečnou pucolánovou aktivitu. V případě použití skelného recyklátu
je potřeba brát v potaz možný vznik alkalicko-křemičité reakce (ASR) mezi použitým sklem (zdrojem aktivního
SiO2) a alkáliemi (nejčastěji obsažených v cementu). Lee ve své studii tvrdí, že limitní zrnitost skelné moučky po
jejímž dosažení nehrozí AKR je 300 μm [7], [8], [9].

3 METODIKA
Jako základní hmota při výzkumu byla použita jedna z dílčích verzi podlahového potěru z právě probíhajícího
vývoje. Suchou směs dodal výrobcem jako dvousložkovou (Tab. 1). První složku, dle informací dodaných
výrobcem, představovalo pojivo, konkrétně portlandský cement CEM I 42,5 R. Druhou složkou byly speciální
hmoty, které svým charakterem modifikují řadu vlastností, tedy plniva, sypké přísady, příměsi a vlákna. Počátek
hydratace potěru byl doprovázen výrazným vývinem hydratačního tepla, což mohlo mít negativní vliv na výsledné
vlastnosti kompozitu. Vzhledem ke skokovému nárůstu teploty v době nabývání prvotních pevností mohlo
docházet k vzniku mikrotrhlin, které mají negativní vliv na fyzikálně−mechanické vlastnosti a trvanlivost
výsledného stavebního díla.
Tab. 1 Přibližné složení referenční hmoty.
Materiál
Portlandský cement CEM I 42,5 R
Křemenný písek 4–8 mm
Křemenný písek 0–4 mm
Přísada pucolánového typu
Mletý vápenec
Směs přísad

Podíl ve směsi [%]
37–46
14–20
24–38
3,5–4,4
3–5
1,15–1,95
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Použitými druhotnými surovinami byl vysokoteplotní hnědouhelný elektrárenský popílek (VP) a skelný
recyklát ze sodnovápenatého skla (SR), pocházející z kontrolované výroby. Sklo bylo nutné nejprve předupravit
pomocí čelisťového drtiče na jednotnou frakci 0−4 mm a následně byly druhotné suroviny pomlety pomocí
laboratorního kulového mlýna na dva specifické měrné povrchy: varianta A = 300 m2·kg−1 (± 50 m2·kg−1)
a B = 400 m2·kg−1 (± 50 m2·kg−1) (Tab. 2).
Tab. 2 Fyzikální charakteristiky předpřipravených druhotných surovin.
Měrná hmotnost
[kg·m−3]

Měrný povrch
[m2·kg−1]
A
348
Vysokoteplotní
VP
2100
popílek
B
450
A
300
Skelný recyklát
SR
2560
B
400
U všech předupravených druhotných surovin byla stanovena granulometrie pomocí laserové difrakční analýzy.
(Tab. 3)
Druhotné suroviny

Označení

Varianta

Tab. 3 Granulometrie předpřipravených druhotných surovin.
Druhotné suroviny
Vysokoteplotní
popílek
Skelný recyklát

Varianta
A
B
A
B

% < 0,01 mm
16,47
28,84
14,70
30,71

0,01 < % < 0,063 mm
55,64
63,35
40,75
53,12

% > 0,063 mm
27,99
7,87
44,55
16,18

Zkušební receptury
Referenční hmota se 100 % dávkou portlandského cementu byla modifikována substitucí části pojiva
předpřipravenými druhotnými surovinami v míře 20 a 40 % z hmotnosti pojiva. Pro potřeby výzkumu byla
vypracována metodika homogenizace suchých směsí i metodika výroby a uložení zkušebních těles, která se
zároveň nevylučuje s technickými listy vyvíjeného potěru. Referenční i jednotlivé modifikované směsi o hmotnosti
20 kg byly míseny pomocí vertikálního šnekového homogenizátoru, přičemž pro zajištění dokonalého rozmíšení
byla stanovena doba homogenizace 30 minut. Vodní součinitel pro referenční hmotu byl předepsán výrobcem na
0,17 kg vody/1 kg suché směsi se 100 % dávkou cementu. Pro ostatní zkušební receptury byl stanoven optimální
vodní součinitel pomocí zkoušky konzistence na střásacím stolku (ČSN EN 1015-3). Vodní součinitel byl volen
tak, aby konzistence čerstvé hmoty byla vždy odpovídající referenční hmotě (Obr. 1).

Obr. 1 Vliv jemnosti mletí druhotných surovin na rozlití na střásacím stolku.
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Následně byla vyrobena normová zkušební tělesa 160×40×40 mm (Obr. 2) a uložena v laboratorním prostředí
pod PE fólii, přičemž byla pravidelně ošetřována vodou. Celkem byla vyrobena zkušební tělesa od devíti receptur.

Obr. 2 Sada normových zkušebních těles 160 × 40 × 40 mm.

Laboratorní zkoušky
Pevnost v tlaku je nejvýznamnější materiálová charakteristika cementových kompozitů. Výroba zkušebních těles
a jejich zkoušení odpovídalo normě ČSN EN 13892-2, tedy normě určené ke zkoušení potěrových systémů.
Zkouška pevnosti v tlaku byla provedena na zkušebních trámcích o rozměrech 160 × 40 × 40 mm.
Vnitřní struktura zkušebních těles byla charakteristika studovaná pomocí rentgenového (RTG) tomografu.
Jedná se o metodu založenou na prozařování vzorku z nejrůznějších úhlů v jedné rovině, čímž vznikne zpravidla
několik set projekcí. Ty jsou následně zrekonstruovány a výstupem je plošný řez zkoumaným objektem. Na
základě vyhodnocení pevností stanovených u jednotlivých zkušebních receptur, byly vybrány tři reprezentativní
receptury pro studium vnitřní struktury cementového kamene.

4 VÝSLEDKY
Na Obr. 3 jsou graficky vyjádřeny výsledky krátkodobých pevností v tlaku po 3 dnech zrání a zároveň
dlouhodobých pevností v tlaku po 28 a 90 dnech zrání. Světlou barvou jsou vyjádřeny krátkodobé třídenní
pevnosti, tmavou barvou dlouhodobé devadesáti denní pevnosti v tlaku. Vlevo jsou pevnosti referenčních těles,
dále pak pevnosti těles modifikovaných receptur s určitou dávkou druhotných surovin o specifickém měrném
povrchu.
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Obr. 3 Pevnosti v tlaku zkušebních těles po 3, 28 a 90 dnech zrání.
Na Obr. 4−6 je grafický výstup snímkování vybraných zkušebních těles pomocí RTG tomografu. Vlevo je
snímek struktury referenčního zkušebního tělesa, uprostřed snímek struktury tělesa se 40 % náhradou cementu
vysokoteplotním popílkem o měrném povrchu 348 m2∙kg−1. Vpravo je dále snímek struktury tělesa se stejnou
mírou náhrady pojiva mletým skelným recyklátem o měrném povrchu 300 m2∙kg−1.

Obr. 4−6 Tomografické snímky struktury zkušebních těles (z leva): REF; 40VP348; 40VP300.

5 DISKUZE
Volba vodního součinitele. Z výsledků zkoušky rozlití na střásacím stolku (Obr. 1) je zjevné, že s rostoucím
měrným povrchem druhotných surovin rostla spotřeba záměsové vody. Zároveň platí, že jednotlivé druhotné
suroviny měly rozdílný vliv na spotřebu záměsové vody. Vzorky obsahující vysokoteplotní popílek se
vyznačovaly tixotropií, naopak použitím skelné moučky bylo dosaženo mnohem lepší zpracovatelnosti i při
poměrně výrazném snížení vodního součinitele.
Stanovení pevnosti v tlaku. Referenční potěr se vyznačoval velice rychlým nárůstem pevností a již po
72 hodinách dosahoval více než 50 N∙mm−2 (Obr. 3). U většiny receptur s druhotnými surovinami se projevilo
nižší množství cementu a nabyly nižších pevností. Výjimkou byly receptury 20VP450 a 40SR300, u nichž je
možné předpokládat, že bylo dosaženo hutnější struktury, což vedlo k větší výdrži v tlaku.
Z výsledků měření po 28 dnech zrání je zjevné, že použitím obou druhotných surovin bylo možné zachovat či
zlepšit pevnost v tlaku zkušebních těles. Projevila se tak pucolanita příměsí. V případě použití mletého popílku
bylo nejlepších výsledků dosaženo u receptury s vyšší dávkou poměrně hrubého popílku s měrným povrchem
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300 m2·kg−1, kdy došlo k navýšení pevnosti o 10 %. Podobných výsledků bylo dosaženo i v případě využití
mletého skla, kdy došlo k navýšení pevnosti až o 12 %.
Vzhledem k pucolánové aktivitě použitých příměsí byly stanoveny také dlouhodobé pevnosti po 90 dnech
zrání. Potenciál pucolanity se výrazně projevil u zkušebních těles s obsahem vysokoteplotního popílku, ale ještě
vyšších pevností bylo dosaženo u zkušebních těles obsahujících příměs skelného recyklátu. V případě popílku
bylo nejvyšších pevností dosaženo u receptury 40VP348, kdy došlo k nárůstu pevnosti o 19 % oproti referenční
receptuře. Ještě vyšší pevnosti v tlaku bylo dosaženo při využití mletého skla, konkrétně u receptury 40SR300
došlo k nárůstu pevnosti o 26 %.
Snímkování RTG tomografem. Vzhledem k výše zmíněným výsledkům byly pro studium vnitřní struktury
vybrány vzorky receptur s vyšší mírou substituce cementu druhotnými surovinami o nejnižších jemnostech mletí,
tedy: 40VP348 a 40SR300 (Obr. 4−6).
Ve struktuře referenčního potěru vzniklo velké množství smršťovacích trhlinek, což bylo prokázáno pomocí
snímkování zkušebních těles tomografem. Potvrdila se tak obava, že vzhledem k vysokým hydratačním teplotám
vyvíjeným při počátku tuhnutí potěru, dochází k narušení celistvosti cementového kamene. Ze snímku tělesa
receptury 40VP348 je zjevné, že částečná náhrada cementu popílkem měla zanedbatelný vliv na strukturu
cementového kamene. Ve struktuře potěru se vyskytovalo nižší, ale stále významné množství trhlin a mikropórů.
Studiem struktury snímků těles obsahujících příměs mletého sodnovápenatého skla byl prokázán pozitivní vliv
této druhotné suroviny na hutnost a celistvost cementového kamene. Mletý skelný recyklát se tedy projevil jako
vhodná alternativní surovina pro tento materiál.

6 ZÁVĚR
Referenční potěr dosahuje vysokých pevností hlavně díky vysokému obsahu rychle tuhnoucího portlandského
cementu. To vede k vysokým pevnostem v tlaku již po několika dnech, což je u potěru vzhledem k obvyklému
tlaku na rychlost provádění stavebních prací žádaná vlastnost. Zároveň potěr díky rychlému nárůstu pevností
vyžaduje velice důkladné ošetřování, jelikož je náchylnější na vznik smršťovacích trhlin ve struktuře cementového
kamene. Použitím pucolánově aktivních druhotných surovin jako částečné náhrady pojiva byl prokázán jejich
pozitivní vliv na určité zklidnění počátečních hydratačních procesů. Počáteční nárůst pevností byl zpomalen, ale
rychlá pochůznost podlahy byla zachována. Z dlouhodobého hlediska pevnosti v tlaku pozitivně ovlivňovala
pucolanita vybraných příměsí. S tímto souvisí také spojitost mezi jemností mletí druhotných surovin a dosaženými
pevnostmi v tlaku. Příliš vysoký měrný povrch příměsí má za následek jejich vyšší reaktivitu, a tak méně přispívají
ke zklidnění hydratace pojiva. Tělesa s obsahem vysokoteplotního popílku dosahovala výborných pevností, ale
neprojevil se vliv popílku na vnitřní strukturu potěru. Jako vhodný pro tuto aplikaci se jeví skelný recyklát namletý
na měrný povrch 300 m2∙kg−1 a to i při náhradě 40 % cementu. U této receptury bylo dosaženo nejvyšší pevnosti
v tlaku i nejhutnější struktury cementového kamene. Z dosažených výsledků je možné konstatovat, že optimalizace
podlahového potěru byla úspěšná a výsledkem je podlahový potěr s požadovanými užitnými vlastnostmi.
Vzhledem k tomu, že se jedná o součást vyvíjeného komplexního podlahového systému, bude vyvinutý podlahový
potěr aplikován v poloprovozních podmínkách a budou ověřeny základní fyzikálně−mechanické charakteristiky
potěru i celého podlahového systému.

Poděkování
Tento příspěvek byl zpracován s finanční podporou z rozpočtu v rámci projektu FAST J 18 5428 „Vliv substituce
cementu druhotnými surovinami na vlastnosti vysoceodolného silikátového kompozitu“ a v rámci projektu
č. LO1408 „AdMaS UP – Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie“, podporované Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy v rámci „Národního programu udržitelnosti I“.

Použité zdroje
[1]
[2]
[3]
[4]

AÏTCIN, Pierre-Claude. Vysokohodnotný beton. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a Českou betonářskou společnost vydalo Informační centrum
ČKAIT, 2005. Betonové stavitelství. ISBN 80-867-6939-9.
R. Hela, Technologie betonu: Modul M01, Brno, 2007.
G GOLEWSKI, Grzegorz Ludwik. Improvement of fracture toughness of green concrete as a result of
addition of coal fly ash. Characterization of fly ash microstructure. Elsevier. 2017, 12.
DOI: 10.1016/j.matchar.2017.11.008. ISBN 10.1016/j.matchar.2017.11.008.
PYTLÍK, Petr. Technologie betonu. 2. vyd. Brno: VUTIUM, 2000. Učebnice (VUTIUM). ISBN 80-214-1647-5.

453

JUNIORSTAV 2019

[5]
[6]
[7]
[8]

[9]

454

5. Building Materials and Components

DE SCHUTTER, Geert. Samozhutnitelný beton. Praha: ČBS, Česká betonářská společnost ČSSI, 2008.
ISBN 978-808-7158-128.
BOEL, V, Microstructure of Self-compacting Concrete in Relation with Gas Permeability and Durability
Aspocts. Doctoral thesis (in Dutch) Ghent University, 2006.
SHI, C., ZHENG, K. A review on the use of waste glasses in the production of cement and concrete.
Resources, Conservation and Recycling. 2007, vol. 52, s. 234-247.
LEE, Hyeongi, Asad HANIF, Muhammad USMAN, Jongsung SIM a Hongseob OH. Performance
evaluation of concrete incorporating glass powder and glass sludge wastes as supplementary cementing
material. Journal of Cleaner Production. 2018, 170, 683-693. DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.09.133. ISSN
09596526.
PERTOLD, Zdeněk, Šárka ŠACHLOVÁ, Aneta ŠŤASTNÁ a Vlastimil BÍLEK. Alkalicko-křemičitá
reakce v České republice a možnosti její eliminace. Beton TKS. 2014, 2014(2), 8.

5. Stavebně materiálové inženýrství

JUNIORSTAV 2019

VYBRANÉ DESIGNOVÉ ÚPRAVY
ARCHITEKTONICKÝCH BETONŮ A JEJICH VLIV
NA MECHANICKÉ PARAMETRY A TRVANLIVOST
IMPACT OF SELECTED ARCHITECTURAL CONCRETE
MODIFICATIONS ON MECHANICAL PARAMETERS AND DURABILITY
Martin Ťažký*,1, Lucia Osuská1, Rudof Hela1
tazky.m@fce.vutbr.cz
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 331/95, 602 00 Brno

*
1

Abstrakt
Beton je kompozitním materiálem, u něhož existuje velká škála možností zakomponování speciálních úprav
během jeho výroby nebo po zatvrdnutí, díky kterým se otevírá velký prostor jeho využití v moderním designu
výstavby. Článek se zabývá možností probarvení betonové směsi a následnou úpravou povrchu zatvrdnutého
betonu, kterou jsou vymývané povrchy s obnaženým kamenivem a leštěné povrchy s obnaženým kamenivem.
Cílem článku je ověřit dopad těchto úprav na samotnou výrobu a následně na mechanické parametry a trvanlivost,
které předurčují oblast, pro kterou je možné tyto architektonické betony použít.
Klíčová slova
Architektonický beton, design, trvanlivost, leštěný povrch, vymývaný povrch, pigment
Abstract
Concrete is a composite material for which a wide range of special modification possibilities are possible in both
a fresh and hardened state, which provides a number of options for using concrete in architecture, as well as interior
and exterior design. This article deals with the possibility of colouring a concrete mixture and the subsequent
modification of hardened concrete, such as washed and polished concrete surfaces. The objective of the article is
to verify the impact of these modifications on the production of concrete itself, and subsequently, on the physicalmechanical parameters and durability that determine the area for which this architectural concrete can be used
(urban furniture, garden furniture, fence elements, interior design, etc.).
Key words
Architectural concrete, design, durability, polished surface, washed surface, pigment

1 ÚVOD
Architektonický beton je v moderní urbanistické výstavbě stále častěji využívaným materiálem. Zejména díky
vývoji chemických přísad a kosmetických doplňků lze poměrně snadno modifikovat jeho pohledové vlastnosti.
Betonové směsi lze vyrábět v celé řadě barevných odstínů a povrchy i takto barevných betonů dále upravovat dle
představ projektanta a investora [1]. Samotnou kapitolou jsou poté architektonické betony, pro jejichž výrobu bylo
užito speciálních prvků, jako jsou například světlovodné optické kabely, díky kterým pak beton zcela mění svůj
vzhled i mechanické a fyzikální parametry [2].
Ačkoliv lze pro výrobu použít celá řada probarvujících látek nebo modifikovat finální povrchovou úpravou
vzhled betonových prvků, vždy je třeba stanovit vhodnost těchto úprav zejména na mechanické a trvanlivostní
parametry betonu, má-li plnit statickou funkci nebo je-li vystaven agresivnímu prostředí (taktéž využití v exteriéru)
[3].
Tento příspěvek se zabývá možností výroby probarvovaných betonových prvků a jejich následné designové
zušlechťování povrchu. V rámci provedeného experiment byl zkoumán dopad probarvení betonové matrice na
samotnou výrobu betonové směsi a následně byly provedeny dva způsoby nejběžnějších povrchových úprav pro
stanovení jejich dopadu na trvanlivostní parametry. První povrchovou úpravou bylo obnažení zrn kameniva
pomocí zpomalení a následného vymytí povrchové vrstvy cementového tmele a druhou povrchovou úpravou bylo
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obnažení zrn kameniva leštěním povrchu betonu po jeho zatvrdnutí. Cílem provedeného experimentu bylo
posoudit zejména vhodnost obou povrchových úprav betonu a probarvení pro jeho použití v exteriéru při vystavení
různému druhu namáhání agresivními vlivy.

2 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
Probarvení matrice betonu
Různých barevných odstínů betonových prvků lze dosáhnout obvykle použitím pigmentů. Pigmenty do betonu
existují obecně organického a anorganického typu. Jejich použití a výběr je dán především požadovaným stupněm
probarvení, odstínem a podmínkami, jakým bude beton vystaven. Jejich dávkování je vždy během výroby
betonové směsi a přesné množství je dáno požadovaným odstínem betonu, tedy i v závislosti na vstupních
surovinách. Pro zlepšení probarvovací schopnosti použitého pigmentu je často využíváno vhodných příměsí,
například jemně mleté strusky, ale pro světlé odstíny v ideálním případě taktéž bílého cementu. Pouze díky bílému
cementu a kvalitnímu kamenivu dokonale zbaveného všech nečistot je možné vyrábět betony bílé barvy.
V rámci experiment byly vyrobeny tři betonové směsi stejného složení. Jedna byla ponechána zcela bez
probarvení, jako refereční záměs a zbylé dvě simulovaly výrobu probarveného betonu. První způsob probarvení
byl dán pouze záměnou klasického šedého portladnského cementu cementem bílým a v druhém případě byl
k šedému cementu přidán navíc černý pigment. Konkrétní složení jednotlivých receptur zobrazuje Tab. 1.
Tab. 1 Složení betonových směsí.
Suroviny

REF

Bílý beton

Černý beton

CEM I 42,5 R [kg]
CEM I 52,5 R - bílý [kg]
Jemně mletá vysokopecní struska [kg]
Vodní součinitel v/c [-]
DTK 0-4 mm [%]
HDK 4-8 mm [%]
HDK 8-16 mm [%]
Superplastifikační přísada [% mp]
Černý pigment [kg]
Pozn.: mp – hmotnost pojiva

380
50
0,40
48
23
29
1,0
-

380
50
0,40
48
23
29
1,0
-

380
50
0,41
48
23
29
1,1
19

U všech receptur byla pro dodržení rovnice absolutních objemů v závislosti na odlišných měrných hmotnostech
obou cementů a pigmentu korekce prováděna pouze dávkou kameniva.
Černý pigment byl anorganického typu železité povahy ve formě prášku od firmy Precheza a.s.
Betonové směsi byly vyráběné na stejný stupeň konzistence dle ČSN EN 12350-2 [4] v rozmezí 150 až 160 mm
sednutí kužele. Pro ověření dopadu obou způsobů probarvení betonové směsi na čerstvý stav byl navíc stanoven
obsah vzduchu v čerstvém betonu dle ČSN EN 12350-7 [5]. Výsledky všech prováděných zkoušek na betonech
v čerstvém stavu obsahuje Tab. 2.
Tab. 2 Výsledky zkoušek ČB.
Vlastnost

REF

Bílý beton

Černý beton

Sednutí kužele [mm]
Teplota ČB [°C]
Obsah vzduchu v ČB [%]
Objemová hmotnost ČB [kg/m3]

160
22,2
2,2
2360

160
22,6
3,0
2380

150
22,2
2,1
2370

Z výsledků stanovení konzistence metodou sednutí kužele a korekce dávkování záměsové vody
a superplastifikační přísady je zřejmé, že přidáním použitého práškového pigmentu dochází ke zvýšení
vodonáročnosti betonové směsi, což je dáno zejména vysokým měrným povrchem tohoto pigmentu. Toto tvrzení
však nemusí být obecně platné pro všechny druhy pigmentu a tento případný negativní jev je eliminován při použití
pigmentů v kapalném skupenství.
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Výsledky stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu naopak poukázaly na mírný negativní projev tvorby
vzduchových pórů při použití bílého cementu. Tyto vzduchové póry jsou nežádoucí zejména z hlediska poklesu
mechanických parametrů zatvrdlého betonu, pokud je obsahuje. Jejich pozitivní vliv na trvanlivostní parametry
nelze předpokládat, protože se nejedná o účinné mikropóry, které jsou pro zvýšení trvanlivosti v prostředí mrazu
záměrně v betonu vytvářeny pomocí speciálních provzdušňovacích přísad.

Dopad probarvení matrice na odolnost proti mrazu
Má-li být beton vystaven podmínkám venkovního prostředí v oblastech s výskytem mrazu, je nutné, aby byl tzv.
mrazuvzdorný. Tato vlastnost byla na všech vyrobených betonech stanovena dle normového postupu ČSN 73 1322
[6], který spočívá v cyklickém střídání mrazu -20 °C a zalití vzorků vodou o teplotě 20 °C. Jako zkušební tělesa
slouží hranoly o rozměrech 100×100×400 mm, které jsou po provedení požadovaného počtu zmrazovacích cyklů
odzkoušeny na pevnost betonu v tahu ohybem dle ČSN EN 12390-5 [7] a na zlomcích je dále stanovena pevnost
betonu v tlaku dle ČSN EN 12390-3 [8]. Identickým způsobem byly odzkoušeny srovnávací vzorky vyrobené ze
stejné záměsi betonu a získané výsledky jednotlivých zkoušek jsou vzájemně porovnány. Beton se považuje za
mrazuvzdorný, je-li pokles pevnosti v tahu ohybem zmrazovaných vzorků oproti pevnosti vzorkům srovnávacím
maximálně 25 % (index mrazuvzdornosti 0,75).
Velká část architektonických pohledových betonů slouží právě pro účely užití v exteriéru, mrazuvzdornost
takových betonů proto může být rozhodující parametr z hlediska zachování si požadovaného vzhledu.
U probarvovaných betonů může být jeho mrazuvzdornost ovlivněna použitím pigmentu. Takové betony mohou
navíc při působení mrazu postupně ztrácet svou barevnou stálost.
Následující tabulka Tab. 3. zobrazuje dosažené výsledky všech popsaných zkoušek.
Tab. 3 Výsledky mrazuvzdornosti.
Vlastnost

REF

Bílý beton

Černý beton

Změna hmotnosti po 100 cyklech [%]
Index mrazuvzdornosti po 100 cyklech - tlak [-]
Index mrazuvzdornosti po 100 cyklech - ohyb [-]

- 0,14
1,00
1,16

- 0,14
1,14
1,15

- 0,18
0,97
1,06

Výsledky mrazuvzdornosti prokazují, že všechny vyrobené betony, tedy i beton s bílým cementem a beton
s přídavkem černého pigmentu i po 100 zmrazovacích cyklech dobře odolávají působení mrazu. Použitý pigment
ani bílý cement tedy nemá žádný negativní dopad na mrazuvzdornost tímto způsobem probarvených betonů. Jak
zobrazuje fotografie Obr. 1 taktéž z vizuálního hlediska nedošlo díky 100 cyklům mrazu ke ztrátě barevnosti. Na
fotografii je pro ilustraci pouze beton probarvený černým pigmentem a na její levé straně je lomová plocha vzorku
srovnávacího a na straně druhé vzorku zmrazovaného.

Obr. 1 Lomová plocha betonu probarveného černým pigmentem (vlevo srovnávací vzorek, vpravo
po 100 cyklech mrazu).

Vybrané úpravy povrchu architektonického betonu
V rámci experimentu byly zvoleny dvě zřejmě nejjednodušší a nejběžnější povrchové úpravy betonů, které slouží
k zatraktivnění jeho vzhledu při použití jako designového prvku ve stavebnictví. První zvolenou úpravou bylo

457

JUNIORSTAV 2019

5. Building Materials and Components

obnažení zrn použitého kameniva díky zpomalení hydratace a následnému vymytí povrchové vrstvy cementového
tmele. Pro tyto účely lze obecně použít dva postupy. Prvním je nanesení zpomalovacího přípravku na povrch
výrobku ihned po jeho výrobě například nástřikem a druhou možností je použití tzv. zpomalovacích papírů, které
jsou zpomalovací látkou napuštěny, umístěny do formy a následně je na ně betonová směs nalita. V tomto případě
se otevírá větší možnost individuality při tvorbě reliéfu daného vymytím, jehož tvar je poté závislý přímo na tvaru
papíru vkládaného do formy. Vzniklý reliéf na povrchu betonu je proto dán prakticky pouze možností výrobce
navrhnout atraktivní tvar samotného papíru.
V tomto experiment bylo pro zobecnění výsledků použito prvního postupu, kdy ihned po výrobě betonové
směsi a výrobě zkušebních vzorků byl na povrch těchto vzorků nástřikem aplikován zpomalovací přípravek.
Přibližně po 12 hodinách byl tento povrch vymyt proudem vody, jak zobrazují následující fotografie. Tímto
postupem byly vyrobeny zkušební vzorky požadovaných rozměrů s vymývaným povrchem s obnaženým
kamenivem. Stejným způsobem je možné vyrábět například obkladové nebo jiné architektonické prvky.

Obr. 2 Povrch zkušebního vzorku s nanešeným zpomalovačem a ukázka vymytí.
Druhou použitou úpravou povrchu zatvrdlého betonu bylo jeho broušení a následné leštění. Tato úprava se
běžně používá tam, kde je snahou odhalit použité kamenivo a matrici betonu, ale jsou kladeny podmínky na
hladkost povrchu. Příkladem mohou být například obkladové prvky nebo taktéž podlahové krytiny.
Výsledný rozdíl povrchů stejného betonu zobrazuje následující fotografie Obr. 3. Na fotografii jsou zachyceny
vzorky, které sloužily pro stanovení odolnosti těchto povrchů proti působení mrazu a chemických rozmrazujících
látek. Cílem experiment bylo ověřit právě dopad různé úpravy povrchu vzorku, ale taktéž možného probarvení na
odolnost vůči tomuto agresivnímu prostředí.

Obr. 3 Rozdílné úpravy povrchů (nahoře leštěný, dole vymývaný).
Dobrá odolnost povrchu betonových prvků proti působení mrazu a chemických rozmrazujících látek je nutná
v případě, že jsou vzorky vystaveny venkovnímu prostředí tam, kde lze předpokládat výskyt mrazu a aplikace
posypových solí. Tato odolnost je proto nezbytná zejména u vzorků použitých jako podlahová krytina nebo
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obkladových prvků poblíž komunikací, kde hrozí styk s agresivním médiem. Během zkoušky jsou vzorky stranou
s upraveným povrchem ponořeny do výšky 5 mm do 3% roztoku NaCl a probíhá cyklické střídání mrazu a tepla.
Výsledky zkoušky prováděné dle normového postupu ČSN 73 1326 [9] zobrazuje následující tabulka Tab. 4. Jako
vyhovující hodnota je považován maximální odpad po 100 zmrazovacích cyklech 1000 g/m2.
Tab. 4 Výsledky odolnosti povrchu proti mrazu a chemickým rozmrazujícím látkám.
Vlastnost
REF – vymývaný
REF – leštěný
Bílý beton – vymývaný
Bílý beton – leštěný
Černý beton – vymývaný
Černý beton – leštěný

Odpad po 25
cyklech [g/m2]
324,4
51,0
269,7
47,4
492,0
109,7

Odpad po 50
cyklech – načítaný
[g/m2]
538,7
118,7
420,0
144,2
949,0
260,8

Odpad po 75
cyklech – načítaný
[g/m2]
701,4
205,8
539,4
280,7
1369,4
445,0

Odpad po 100
cyklech – načítaný
[g/m2]
850,6
371,3
695,2
488,3
1885,9
746,1

Výsledky provedené zkoušky jednoznačně prokazují rozdílnost odolnosti vymývaných a leštěných povrchů.
I když u většiny vzorků jsou pro tuto zkoušku vyhovující oba druhy povrchu, mezi odolností všech leštěných
a vymývaných povrchů jsou výrazné rozdíly. Vymývané povrchy jsou více náchylné k zadržování zamrzající
kapaliny na členitém povrchu, což má za následek snížení odolnosti proti tomuto typu agresivního prostředí.
Naopak povrchy zcela hladké odolávají až do jejich rozrušení dobře, protože na nich nemá kde agresivní medium
ulpívat.
Výrazné rozdíly jsou patrné taktéž u probarvovaných betonů. Probarvení matrice betonu pouze pomocí použití
bílého cementu nemá žádný výrazný dopad na trvanlivost proti mrazu a chemickým rozmrazovacím látkám.
Naopak u betonu, pro jehož probarvení matrice, bylo užito černého pigmentu vykazuje znatelně zhoršenou
trvanlivost a v případě vymývaného povrchu vykazují vzorky již zcela nevyhovující hodnotu odolnosti.
V rámci tohoto experimentu byl prokázán výrazný vliv použitého pigmentu při odolnosti povrchu proti
působení mrazu a chemických rozmrazovacích látek, kdy se jeho použití jeví jako problematické. Bylo taktéž
prokázáno, že pro aplikaci prvků z architektonického betonu, které budou silně namáhány mrazem
a rozmrazovacími látkami, jsou vhodnější takové úpravy povrchu, které zajistí, že agresivní medium nebude na
povrchu vzorku ulpívat.

3 ZÁVĚR
Pro výrobu architektonického betonu existuje celé řada možností jak modifikovat jeho barevnost a pohledovost.
Ani dosažení požadované barevnosti nebo požadované úpravy povrchu však nejsou zcela bez limitujících
skutečností. Mezi tyto skutečnosti patří zejména možné snížení trvanlivosti při použití v exteriéru. Před každou
výrobou speciálního betonového prvku s designovou jedinečností je třeba pečlivě zvážit jakému prostředí bude
tento prvek odolávat. Ani zcela výjimečný architektonický beton si nemůže zachovat svou originalitu, není-li
schopen odolávat agresivitě prostředí, ve kterém se nachází. Některé druhy pigmentu sloužících pro dosažení
požadované barevnosti cementové matrice mohou zhoršovat trvanlivosti takového betonu ve venkovním prostředí.
Stejně tak je třeba mít na paměti, že každá úprava povrchu architektonického betonu musí být volena s ohledem
na použití i možnou trvanlivost výrobku.
V rámci návaznosti na provedený experiment bude sledován dopad použití vysokoteplotního úletového
popílku na výrobu architektonických betonů. Vyrobené vzorky na použití vysokoteplotního popílku budou
posuzovány zejména z hlediska jejich pohledovosti a možnosti probarvování matrice.

Poděkování
Příspěvek byl vytvořen v rámci řešení projektu č. FAST-J-18-5367 „Dopad SNCR na kvalitu vysokoteplotních
popílků a jejich využití jako příměsi do cementových kompozitů“.
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Abstrakt
Článek porovnává vliv přídavku několika odlišných biopolymerních přísad na dlouhodobé vlastnosti vápenným
malt. Sledovány jsou pevnostní charakteristiky až do stáří jednoho roku, a to u vzorků uložených v laboratoři
i v exteriéru, je sledován i vliv uložení na porozitu těchto vzorků. U většiny vzorků dochází použitím přísady ke
zlepšení pevnostních charakteristik. Deriváty biopolymerů obsahující hydroxypropylovou skupinu vykazují
provzdušňující účinek, který napomáhá jejich zvýšené odolnosti ve venkovních podmínkách. Použitím
biopolymerních přísad lze docílit významné modifikace vlastností malty bez negativních následků v dlouhodobém
horizontu.
Klíčová slova
vápenná malta, pevnost v tahu za ohybu, pevnost v tlaku, porozita, trvanlivost
Abstract
The article studies the influence of addition of biopolymeric admixtures on long-term characteristics of aerial limebased mortars. The strength properties up to the 365 days of age are studied for the specimens stored either in
laboratory or exterior conditions, and the influence of storing conditions on the porosity of tested mortars is
studied. The addition of biopolymeric admixture improved the strength properties of studied mortars in most cases.
The biopolymeric derivatives containing the hydroxypropyl group have shown air-entraining function, which
further improves their durability. By addition of biopolymeric admixtures it is possible to notably modify the
properties of mortar without the negative effects in long-term point of view.
Key words
lime-based mortar, flexural strength, compressive strength, porosity, durability

1 ÚVOD
Viskozitu modifikující přísady jsou ve stavebních materiálech hojně využívány především do betonu a suchých
omítkových a maltových směsí. Vzhledem k objemu výroby betonu v porovnání s vápennými maltami je i většina
studií zpracována s jejich využitím spolu s cementem a použití ve vápenných maltách je prozkoumáno pouze
okrajově. V současnosti jsou nejpoužívanějšími ethery celulózy, avšak rozšiřuje se i využití gumy guar a jejích
derivátů, etherů chitosanu, a diutanové a xanthanové gumy [1], [2]. Tato studie je zaměřena na vliv vybraných
biopolymerních přísad na dlouhodobé fyzikálně-mechanické vlastnosti vápenných malt a na jejich trvanlivost.
Používané biopolymery lze rozdělit do několika základních skupin. Rostlinného původu jsou deriváty
vycházející z gumy guar (HPG, CMHPG) a z mořských řas pocházející algináty (ALGNA). S pomocí mikrobů
sou připravovány gumy xanthanová (XG) a diutanová (DG). Výchozí látkou pro výrobu derivátů chitosanu
(HPCH, CMCH) je chitin, jeden z nejrozšířenějších polysacharidů na zemi, který se získává především ze schránek
mořských živočichů. Deriváty chitosanu mají mírně zahušťující efekt v maltách na bázi vápna i cementu.
V případě cementových směsí snižuje dobu zpracovatelnosti, ale také působí slabým retardačním účinkem, avšak
toto nemá výrazný vliv na pevnosti připravených betonových vzorků [3], [4], [5], [6], [7]. Ve vápenných maltách
vykázaly hydroxypropyl- deriváty chitosanu i gumy guar provzdušňující účinky a minimální negativní vliv na
pevnosti malt. Deriváty gumy guar v porovnání s deriváty chitosanu více ovlivňovaly zpracovatelnost malty [8],
[9]. Přídavek alginátů do receptury samozhutnitelného betonu výrazně omezil bleeding a vylepšil vlastnosti betonu
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v čerstvém stavu. Při použití v cementové normové maltě dosahovaly malty jmenovitých pevností použitého
cementu i přes vyšší množství zéměsové vody nutné pro přípravu malty o stejné zpracovatelnosti [10], [11]. Stejně
tak i gumy xanthanová a diutanová při přídavku vhodného množství do samozhutnitelného betonu výrazně snižují
rizika bleedingu, segregace a vylepšují chování betonu v čerstvém stavu [12], [13], [14]. V porovnání s XG je
účinnost přídavku DG nezávislá na teplotě a koncentraci mono- a bi- valentních iontů (včetně Ca2+) [15].
Z dlouhodobého hlediska byly sledovány pouze deriváty chitosanu a gumy guar [16], [17] a to pouze nezávisle
na sobě a s různým druhem kameniva. Cílem tohoto článku je srovnat vliv i dalších biopolymerů na dlouhodobé
(180 a 365 dní) pevnosti vápenných malt, a jejich vzájemné porovnání.

2

MATERIÁLY A METODY

Materiály
Pro přípravu malt byl použit vápenný hydrát třídy CL 90 S dle EN 459-1 společnosti Carmeuse ze závodu Mokrá,
převážně křemičitý písek frakce 0–4 mm (Českomoravský štěrk a.s., Hulín) a přísady v dávkách 1‰, 5‰ a 10 ‰
z hmotnosti použitého pojiva. Použité přísady byly:
• alginát sodný (ALGNA) (Sigma-Aldrich, co),
• guma guar (G) (Sigma-Aldrich, co),
• diutanová guma (DG) (Kelco-crete DG-F, Basf Construction Solutions GmbH),
• xanthanová guma (XG) (Kelzan AP-AS, Biesterfeld Silcom s.r.o.),
• hydroxypropyl guar (HPG) (Lamberti s.p.a.),
• karboxymethylhydroxypropyl guar (CMHPG) (Lamberti s.p.a.),
• hydroxypropyl chitosan (HPCH) (Kraeber & Co GmbH),
• karboxymethyl chitosan (CMCH) (Kraeber & Co GmbH).
Poměr pojiva ke kamenivu byl zvolen 1:1 objemově, což bylo přepočteno na 1:3 hmotnostního poměru. Pro
přípravu vzorků bylo použito konstantní množství záměsové vody s vodním součinitelem 1,15.

Metody
Z uvedených materiálů byly připraveny malty, ze kterých byly vyrobeny sady vzorků 40 × 40 × 160 mm, které
byly po 72 hodinách odformovány a po prvních 7 dní umístěny v laboratoři. Po 7 dnech zrání byla jeda sada vzorků
umístěná do exteriéru a vystavena vlivům vnějšího prostředí, zatímco zbylé sady zůstaly až do provádění zkoušek
v interiéru. Po 180 dnech zrání byly stanoveny objemové hmotnosti měřením a vážením a pevnost v tlaku a tahu
za ohybu dle EN 1015-6, a EN 1015-11. Tyto vlastnosti byly sledovány i na vzorcích po rok starých a to i na těch
uložených v exteriéru. Na rok starých vzorcích byla sledována struktura vzorků pomocí vysokotlaké rtuťové
porozimetrie.

3 VÝSLEDKY A DISKUSE
Objemové hmotnosti

OH [kg m-3] 180d
OH [kg m-3] 365d

149
0
148
9

HPCH 10

151
1
150
4

HPCH 5

155
2
150
8

HPCH 1

152
7
152
0

CMHPG 10

151
8
153
7

CMHPG 5

144
6
142
7

CMHPG 1

144
3
146
7

HPG 10

150
6
149
5

HPG 5

150
6
154
2

HPG 1

153
0
152
4

G 10

151
3
153
0

G5

153
5
152
8

G1

REF

Tab. 1 Hodnoty objemových hmotností (OH) po 180 a 365 dnech vzorků s G, HPG, CMHPG a HPCH.

147
9
144
2

V Tab. 1 a Tab. 2 jsou shrnuty objemové hmotnosti vzorků získané jejich měřením a vážením. Jsou zde, v rámci
jednoho stáří, pozorovatelné tři trendy: u většiny sledovaných přísad pokles objemové hmotnosti s rostoucí dávkou
přísady (HPG, HPCH, ALGNA, DG), s dávkou mírně rostoucí objemová hmotnost (CMHPG) a poté nevýrazné
změny naznačující nevýrazný vliv přídavku přísady na objemovou hmotnost přísady (G, CMCH, XG). Objemová
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hmotnost se u vzorků pohybovala v rozmezí 1430–1550 kg m-3.Objemová hmotnost je provázána s obsahem
vzduchových pórů v maltě a tedy i obsahem vzduchu, proto nejvýraznější rozdíly v objemové hmotnosti nastaly
u HP derivátů, které provzdušňují maltu [8, 9]. Stejně tak i snižující se objemovou hmotnost má za následek
snižující se obsah vzduchu v případě CMHPG. Ostatní přísady vykazovaly změny provzdušnění pouze malé
v rámci změn zpracovatelnosti [8], [9], [18].

CMCH 1

CMCH 5

CMCH 10

ALGNA 1

ALGNA 5

ALGNA 10

DG 1

DG 5

DG 10

XG1

XG 5

XG 10

Tab. 2 Hodnoty objemových hmotností po 180 a 365 dnech vzorků s CMCH, ALGNA, CG a XG.

OH [kg m-3] 180d

1553

1515

1513

1533

1532

1496

1555

1517

1520

1483

1534

1514

OH [kg m-3] 365d

1549

1552

1553

1529

1530

1498

1556

1557

1518

1548

1546

1562

Pevnost v tahu za ohybu a v tlaku

1,0
0,8
0,6
0,4

G
CMHPG
CMCH
DG

0,2
0,0

0

2

4

HPG
HPCH
ALGNA
XG
6

8

10

Pevnost v tahu za ohybu [N mm-2]

Pevnost v tahu za ohybu [N mm-2]

Vzorky byly po 180 a 365 dnech zrání otestovány na pevnostní charakteristiky. Na Obr. 1. jsou znázorněny
výsledky zkoušky pevnosti v tahu za ohybu. Celkově nejhorších výsledků dosáhly vzorky s přídavkem čisté gumy
guar, což bylo předpokládáno vzhledem k výsledkům testů vzorků s kratší dobou zrání [8]. Je zde pozorovatelný
pokles pevnosti při nízké dávce přísady, který je již několikrát popsán v literatuře [8], [16], především v případě
přídavku G a XG. S výjimkou DG a ALGNA vykazují pevnosti ostatních vzorků rostoucí trend v závislosti na
dávce přísady. Pozitivní vliv na pevnost v tahu za ohybu má především přídavek HPG, a derivátů chitosanu, kdy
v nejvyšší dávce dosahují více než 140 % pevnosti referenční malty.
1,2
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4

G
CMHPG
CMCH
DG

0,2
0,0

0

2

Dávka přísady [‰]

3,0

2,5

2,5

2,0
1,5
G
CMHPG
CMCH

0,5
0,0

0

2

8

10

Pevnosti v tahu za ohybu vzorků po 180 (vlevo) a 365 dnech zrání.

3,0

1,0

6

Dávka přísady [‰]

Pevnost v tlaku [N mm-2]

Pevnost v tlaku [N mm-2]

Obr. 1.

4

HPG
HPCH
ALGNA
XG

4

HPG
HPCH
ALGNA
6

Dávka přísady [‰]

8

10

2,0
1,5
1,0

G
CMHPG
CMCH

0,5
0,0

0

2

4

HPG
HPCH
ALGNA
6

8

10

Dávka přísady [‰]

Obr. 2. Pevnosti v tlaku vzorků po 180 (vlevo) a 365 dnech zrání.
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V grafech na Obr. 2. jsou znázorněny pevnosti vzorků vápenných malt v tlaku. Přídavek většiny
z biopolymerních přísad snižuje i dlouhodobé (stejně jako krátkodobé [8], [16], [18], [19], [20] pevnosti v tlaku
vápenných malt a to až o 30%. Při požadavku nejmenšího ovlivnění pevností v tlaku je vhodné použít deriváty
chitosanu, které v nízkých dávkách pevnost výrazně nesnižují a ve vyšších ji dokonce zvyšují v řádu nižších desítek
procent.

Vzorky uložené v exteriéru

250

Pevnost v tahu za ohybu

200

Pevnost v tlaku

150
100
50
0
REF
G1
G5
G 10
HPG 1
HPG 5
HPG 10
CMHPG 1
CMHPG 5
CMHPG 10
HPCH 1
HPCH 5
HPCH 10
CMCH 1
CMCH 5
CMCH 10
ALGNA 1
ALGNA 5
ALGNA 10
DG 1
DG 5
DG 10

Poměrná pevnosti [%]

Na Obr. 3. jsou porovnány pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku po 365 dnech vzorků uložených v interiéru a vzorků,
které byly po 7 dnech umístěny do venkovního prostředí, kde byly zbývajících 358 dní vystaveny povětrnostním
vlivům. Po této expozici byly vzorky s přídavkem XG poničeny natolik, že nebylo možné provést žádnou
z plánovaných zkoušek (Obr. 4. ). Některé další vzorky (HPG a CMHPG) byly značně poničeny, ale bylo možné
alespoň provést zkoušku pevnosti v tahu za ohybu. Většina vzorků dosáhla, především při pevnosti v tlaku, lepších
výsledků než malta referenční. Nebyl prokázán tak jasný vliv přídavku HPG na trvanlivost jako byl pozorován
v literatuře [19], ale obecně přídavek biopolymeru mírně zvýšil trvanlivost malty. Důvodem za výsledky výrazně
vyšších pevností pro vzorky uložené v exteriéru jsou příhodnější relativní vlhkost a občasné vlhčení vzorků formou
srážek, které příznivě ovlivňují karbonataci.

Obr. 3. Poměrná pevnost v tahu za ohybu a v tlaku vzorků uložených v exteriéru ke vzorkům uloženým
v laboratoři.

Obr. 4.

Zničené vzorky XG 1 a XG 5 a silně poškozené vzorky CMHPG 1 po uložení v exteriéru.

Vysokotlaká rtuťová porozimetrie
Po 365 dnech byla na vzorcích s nejvyšší dávkou přísady zjištěna distribuce pórů pomocí vysokotlaké rtuťové
porozimetrie. Z tvarů křivek kumulativního obsahu pórů na Obr. 5. pozorujeme velmi podobné rozložení pórů
menších jak 0,1 µm ve všech vzorcích s výjimkou DG, kde jsou ve větším počtu zastoupeny menší póry v porovnání
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Kumulativní objem pórů [cm3g-1]

s ostatními vzorky. Velmi rozdílné obsahy pórů před prvním inflexním bodem v oblasti 1 µm průměru pórů jsou
způsobeny rozdílným obsahem vzduchu v čerstvé maltě při přípravě vzorků, neboť právě těchto velikostí jsou
vzduchové póry. Je zde tedy dobře pozorovatelný provzdušňující vliv HP derivátů gumy guar a chitosanu [8], [9].
V rozporu s literaturou [19] je zde pozorováno zmenšení průměru nejvíce zastoupených pórů v maltách s přídavkem
biopolymeru v porovnání s referenční maltou, v porovnání s maltami sledovanými v literatuře byla pro přípravu
zobrazených malt použita přibližně trojnásobná dávka přísady a stejně tak byla v tomto případě porozita sledována
na starších vzorcích, přičemž porozita právě v této oblasti se s probíhající karbonatací mírně mění [21].
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Obr. 5. Křivky znázorňující distribuci pórů ve vybraných vzorcích.

0,001

4 ZÁVĚR
Byl zkoumán vliv přídavku biopolymerních přísad na dlouhodobé vlastnosti vápenných malt. Bylo zjištěno, že
i dlouhodobé pevnosti vápenných malt jsou mírně sníženy přídavkem biopolymerní přísady do receptury vápenné
malty. U pevností v tahu za ohybu se již vliv přídavku přísady liší v závislosti na jejím druhu a přídavek derivátů
chitosanu, hydroxypropyl guaru a alginátu sodného pevnosti vzorků zvyšuje. Při uložení v exteriéru a vytavení
klimatickým vlivům přídavek derivátů chitosanu a vyšších dávek alginátu sodného příznivě ovlivňuje trvanlivost
připravených malt, naopak přídavek xanthanové gumy snížil trvanlivost výrazně. V rámci studia mikrostruktury
pomocí vysokotlaké rtuťové porozimetrie byl potvrzen provzdušňující účinek především hydroxypropyl derivátů
chitosanu a gumy guar. Pro další studium vhodnosti použití těchto přísad do vápenných malt je možné ustoupit od
sledováni vlivu xanthanové gumy a gumy guar, které dosáhly nejhorších výsledků v rámci pevností, případně
výrazně snížily trvanlivost malty v případě xanthanové gumy.
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Abstrakt
Odprašky vznikajú ako druhotná surovina počas výroby slinku. Je to prachový materiál zachytávaný zo spalín
pomocou elektrostatických odlučovačov. Vysoký obsah sulfátov a chloridov avšak limituje jeho použitie
v stavebníctve. Ich chemické zloženie a fyzikálne vlastnosti ovplyvňuje prevažne druh paliva v danej prevádzke,
podmienky horenia a typ pece. V súčasnosti sa využitie odpraškov našlo v oblasti nízko pevnostných materiálov,
predovšetkým pri postupe úpravy zemín v sektore stavieb dopravnej infraštruktúry, ako zložka cestných
zmesových spojív. Cestné spojivá zvyšujú únosnosť zemín, upravujú ich granulometriu a eliminujú objemové
zmeny. Odprašky zvyšujú účinnosť popolčekov v zmesi spojiva a ich vyšší obsah voľného vápna zase priaznivo
vplýva na proces znižovania vlhkosti ílových zemín.
Klíčová slova
Odprašky, úprava zemín, popolček
Abstract
Cement kiln dust (CKD) are produced as a secondary material during the clinker production. The high content of
sulphates and chlorides in composition of CKD limit its use in concrete construction. The type of fuel in cement
plant, combustion conditions and type of furnace influence its chemical composition and physical properties. At
present, the use of CKD is locate in the field of low strength materials, particularly for soil treatment in the road
construction as a component of road binders. Road binders improve bearing capacity of soils, adjust its
granulometry and eliminate volume changes. CKD increase the efficiency of fly ash in mixture of binder and its
higher content of free lime also favourably influences the process of reducing moisture of soils.
Key words
Cement kiln dust, soil treatment, fly ash

1 ÚVOD
Cieľom výskumu je stanoviť fyzikálne a mechanické vlastnosti zmesí cementárenských bypassových odpraškov
a popolčekov v prospechu úpravy zemín v oblasti cestného stavebníctva. Veľká časť cestných spojív obsahuje
popolčeky alebo vysokopecnú trosku ako lacnú druhotnú suroviny z energetického i hutníckeho priemyslu. Tieto
materiály nahradzujú podiel cementu alebo vápna v cestných spojivách a tým sú ekonomicky a ekologicky
prívetivé [1], [2].
V súčasnosti sa na svete vyrobí približne 3,6 miliardy metrických ton cementu a produkcia neustále stúpa.
Pri výrobe 1 tony cementu sa spotrebuje 1,8 tony prírodného horninového materiálu a uvoľní sa približne
0,8 tony CO2 do ovzdušia, čo negatívne vplýva na vývoj globálneho otepľovania [3].
Popri výrobe v cementárniach vznikajú taktiež takzvané odprašky. Ich podiel v procese činí približne 3,5 %
z celkovej produkcie cementu. Ich nehomogénne zloženie, ktoré sa mení vzhľadom na typ paliva a proces
výpalu v peci, zabraňuje širšiemu využitiu odpraškov v stavebníctve [4], [5].
V Českej republike našli najmä uplatnenie ako doplňujúca zložka hydraulických cestných spojív. Cestné
spojivá zlepšujú vlastnosti zemín a zvyšujú ich únosnosť (stabilizácia). Sú určené na úpravu podkladových
vrstiev vozoviek cestných komunikácií alebo na stabilizáciu zemín pod dráhy železníc [2], [6]. Odprašky, vďaka
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vysokému podielu voľného vápna v zložení, pozitívne ovplyvňujú účinnosť a mechanické vlastnosti popolčekov
pri úprave zemín, a to najme pri problematických plastických ílovitých zeminách.
Druhotné materiály ako elektrárenské popolčeky, vysokopecná granulovaná troska alebo cementárenské
odprašky sa úspešne využívajú i pri výskume alkalicky aktivovaných materiálov [4], [7], [8].

2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Úprava zemín je postup, pri ktorom sa modifikujú základné vlastnosti zemín ako maximálna suchá objemová
hmotnosť, obsah vody, zrnitosť (granulometria), únosnosť, stlačiteľnosť, konzistenčné medze a objemové zmeny
ošetrovaných zemín. Touto úpravou je možné docieliť vyššiu použiteľnosť lokálnych zemín v mieste stavby,
bez procesu náročnej výmeny alebo implementácie dodatočnej výstuže, čo predražuje a spomaľuje výstavbu.
K účelu úpravy zemín sa v praxi využívajú najčastejšie tieto spojivá – cement, vápno, vysokopecná troska,
hydraulické cestné spojivá a popolčeky [2], [6].

Cementárenské odprašky
Cementárenské bypassové odprašky sú anorganický, alkalický, druhotný produkt zachytávaný pomocou
elektrostatických odlučovačov priamo z cementárskej pece počas výpalu slinku. Vznikajú pri teplotách medzi
800-1000 °C a určité množstvo odpraškov je možné opäť použiť ako surovinovú vsádzku, ale ich nehomogenita
vlastností limituje ich ďalšie využitie v cementárenskom a betonárskom priemysle.
Odprašky zvyčajne obsahujú vysoké objemy chloridov, síranov, alkálií alebo ťažkých kovov i voľného oxidu
vápenatého. Tým sa stávajú rizikovým materiálom, ktorý môže ohroziť životné prostredie, a preto sú predmetom
mnohých súčasných výskumov a štúdií. Nevýhoda cementárenských odpraškov nastáva hlavne v oblasti betónu,
kde vplývajú na rýchlejšie korodovanie výstuže, síranové rozpínanie a alkalicko-kremičitú reakciu vyhotovených
produktov. Využívajú sa hlavne pri výrobe nenáročných konštrukcií a materiálov ako je asfaltový betón, ľahké
tvárnice, zmesové spojivá pre stabilizáciu zemín a ako aktivátor pucolánov (kremič. popolčeky) [3], [4], [5], [9].

Popolčeky po denitrifikácii
Popolčeky sa v stavebníctve začali využívať v prvej polovici 20. storočí, avšak ich použitie sa obmedzovalo iba
ako prísada do betónu, a to kvôli úspore Portlandského cementu a zníženie hydraulického tepla pri výstavbe
priehradových hrádzí. Prvý záznam o použití popolčeku do násypových telies pozemných komunikácií sa datuje
do roku 1952 vo Veľkej Británii. V USA začali prvé pokusy až v 70. rokoch, a to pri výstavbe alebo oprave
cestných násypov. V roku 2009 sa v EU15 (prvých 15 štátov Európskej únie) využilo približne 15,4 milióna ton
popolčeku, a z toho pripadlo na násypové telesá 23,1 %. V Československu sa štúdium vlastností popolčekov,
hlavne tých s pôvodom z odkalísk, začal vo veľkej miere až po tragickej havárii odkaliska popolčeku pri
elektrárni Nováky [1], [2]. Popolčeky, najmä tie vysokoteplotné kremičité, obsahujú čiastočky kremičitého skla
a chemicky pozostávajú hlavne z oxidov SiO2, Al2O3, Fe2O3 a v malej miere z CaO. Zachytávané sú
v priestoroch elektrárenského komína Obr.1 na princípe elektrostatických síl. Konečné vlastnosti popolčekov
závisia na type spaľovaného uhlia (paliva), teplote a priebehu spaľovania a na type pece a okrajových
podmienkach v nej [10], [11].

Obr. 1 Elektrárenské komíny.
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Dnešné prísne trendy v ochrane životného prostredia vedú k znižovaniu oxidov dusíka NOx v spalinách
z produkcie elektrární a teplární tzv. denitifikáciou. Znižovanie NOx zo spalín sa zvyčajne realizuje pomocou
selektívnych redukcií. Kvôli nízkej cene a jednoduchšej prácnosti sa v praxi využíva najmä selektívna
nekatalická redukcia SNCR. V priebehu procesu spaľovania paliva, sa do pece vstrekne roztok amoniaku
(močoviny) a pri teplotách okolo 950 °C reaguje s oxidmi dusíka a premieňa sa na N2 a vodu. Avšak na druhej
strane sa zlúčeniny amoniaku naviažu na zachytávaný popolček, a tým menia jeho vlastnosti a znižujú potenciál
využitia popolčekov v betónových konštrukciách. Pri styku zo zásaditými látkami ako je aj cement, sa amoniak
z popolčeku uvoľňuje, kedy vzniká nepríjemný zápach, čo vymedzuje jeho využitie v stavebnej praxi. Najvyššia
prípustná koncentrácia amoniaku vo vzduchu pracovného prostredia (NPK-P) je 52 ppm. Koncentrácia
amoniaku 200 ppm v popolčeku je odporúčaná hranica pre použitie popolčeku na betonárskom trhu [12], [13],
[14].

3 METODIKA
Ako vstupné suroviny pre základný výskum boli vybrané cementárenské bypassové odprašky vyprodukované na
Slovensku a kremičitý vysokoteplotný popolček po denitrifikácií, vyprodukovaný v Moravsko-sliezskom kraji.
Ako prvé bol stanovený percentuálny obsah oxidov SiO2, Al2O3. Fe2O3 , CaO a SO3 pomocou fluorescenčného
spektrometra štandardným postupom. Následne boli určené pomery materiálov vo vybraných zmesiach, a to
zmesi čistých odpraškov (skratka CBO), čistého kremičitého popolčeka (skratka KPD) a suroviny v pomeroch
80/20 (80 % CBO), 50/50 (50 % CBO) a 20/80 (20 % CBO).
Metodika skúšania vlastností spojív určených k úprave zemín vychádza z noriem pre skúšanie cementov
ČSN EN 196, kedy oba materiály nadobúdajú podobné charakteristiky. Na vybraných zmesiach bol stanovený
počiatok tuhnutia pomocou Vicatovho prístroja (ČSN EN 196-3) vždy na zmesi s konzistenciou 175 cm
(plastická), pričom bola zaznamenávaná povrchová teplota každej vzorky od konca miešania v cementárenskej
miešačke až po dobu počiatku tuhnutia vo Vicatovom prstenci. Teplota bola indikovaná pomocou
bezkontaktného laserového teplomeru v časových intervaloch 10 minút.
Následne bola stanovená objemová stálosť (riziko rozpínania) vzoriek v studenej vode podľa normy ČSN EN
459-2, keďže chemickou analýzou bol v zložení odpraškov detegovaný vysoký obsah CaO a SO3. Princípom
skúšky je pozorovanie trhlín na dvoch koláčikoch po dobu 28 dní. 200 g spojiva sa dôkladne miešalo s 72-79 g
vody (podľa potreby) po dobu 3 minút. Potom sa zo zmesi vytvarujú dve guľôčky, ktoré sa na sklenenej
podložke vyklepú do požadovaných rozmerov (hrúbka 10 mm a priemer cca 60 mm). Koláčiky sa na 24 hod.
vložia do vlhkostnej skrine a následne sa opatrne snímu z podložky, vložia do vody a ďalších 27 dní sa pozorujú
trhliny, skrútenia alebo rozpad vzoriek. Skúška sa vyhodnotí podľa charakteru chovania zobrazeného na Obr. 2
a Obr. 3.
Ako ďalšie bola stanovená pevnosť v tlaku do 7,28 a 56 dňoch, a to normovým postupom ČSN EN 196-1, no
vodný súčiniteľ bol vždy prispôsobený konečnej konzistencii zmesí (plastická), kedy vyššie podiely popolčeku
vykazovali vyššiu spotrebu vody. Posledná bola určená jemnosť mletia preosievacou skúškou podľa normy ČSN
EN 196-6. Princípom vyhodnotenia testu je zistiť percentuálny podiel zostatku suchého materiálu o hmotnosti
25 g na site s veľkosťou ôk 0,09 mm.

Obr. 2 Vyhovujúce trhliny spôsobené zmrštením.

Obr. 3 Nevyhovujúce trhliny spôsobené rozpínaním.
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4 VÝSLEDKY
Oxid [%]
CBO
KPD

Tab. 1 Obsah základných prvkov vo vstupných surovinách.
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
SO3
5,98
2,64
1,37
32,87
7,39
58,12
32,74
7,89
4,14
0,67

Cl
13,41
0,01

Tab. 2 Hodnoty počiatku doby tuhnutia a jemnosti mletia vzoriek.
Zmes (CBO/KPD)
100 % CBO
80 % CBO
50 % CBO
20 % CBO
Počiatok doby tuhnutia [min]
Jemnosť mletia - zostatok [g]

75
59,2

Obr. 4 Vývoj povrchovej teploty zmesí po dobu
65 minút od zmiešania zložiek.
Pevnosť [MPa]
7 dní
28 dní
56 dní

155
42,8

210
26,4

0 % CBO
minimálne 250
15,6

Obr. 5 Porovnanie závislosti pevnosti v tlaku po 28
dňoch a potreby zámes. vody k zachovaniu konzistencie.

Tab. 3 Hodnoty pevností v tlaku testovaných zmesí.
100 % CBO
80 % CBO
50 % CBO
20 % CBO
2,6
<1
<2
< 1,5
3
3,7
3,7
4,2

Obr. 6 Nevyhovujúca pevnosť v tlaku - rozpad.
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100
51,2

0 % CBO
-

Obr. 7 Vyhovujúci stav pevnosti v tlaku – 50 % CBO.
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Obr. 8 Rozpad vzorky 100 % CBO
po 5min vo vodnom kúpeli.
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Obr. 9 Zmršťujúce trhliny vzorky 80 % CBO
po 28 dňoch - vyhovuje.

5 DISKUZE
Fluorescenčná spektrometria, viď Tab. 1, detegovala vysoký obsah oxidu vápenatého (CaO), síranov (SO3)
a chloridov (Cl) v zložení cementárenských bypassových odpraškov, čo odpovedá avizovaným výsledkom
zahraničných výskumov a príslušných publikácií . Vysoký obsah týchto látok je zapríčinený prevažne typom
tuhých alternatívnych palív používaných v cementárniach – textil, pneumatiky, mäsokostná múčka alebo PUR
pena z chladničiek. Sírany a chloridy urýchľujú spevňovanie upravovaných zemín a urýchľujú tuhnutie zmesí,
avšak vo vysokých koncentráciách môžu spôsobiť napúčanie, čo sa ale pri skúške objemovej stálosti neprejavilo
- Obr. 9. Alternatívnym postupom určenia objemovej stálosti v studenej vode pre vápenaté materiály s obsahom
SO3 3-7 % bolo zistené, že vzorky čistých odpraškov nepreukázali hydraulické vlastnosti. Po 1 dni tvrdnutia sa
po vložení do vodného kúpeľa rozpadli, Obr. 8. Preto sa dá predpokladať, že odprašky predovšetkým fungujú
ako aktivátor pucolanity kremičitého popolčeka po denitrifikácií.
Z hodnôt po stanovení počiatku doby tuhnutia, viď Tab. 2, je zrejmé, že doba počiatku sa predlžovala
so vzrastajúcim podielom popolčekov v zmesi. V prípade vzorky čistého popolčeku (0 % CBO) tuhnutie
nezačalo ani po 4 hodinách, 250 minútach, a skúška bola ukončená. V prípade 100 % CBO, vzorka začala
tuhnúť výrazne rýchlejšie, už po 75 minútach. Lenže podľa charakteru hmoty sa dalo konštatovať, že nedošlo
k požadovanej hydratácií zmesi, ale iba k jej vysušeniu, ktoré spôsobila reakcia CaO s vodou a zapríčinila tým
i zvýšenie teploty materiálov až na teplotu 42 °C - Obr. 4. Výsledkom boli znižujúce sa pevnosti v tlaku v čase,
a po 56 dňoch došlo pri vyvodení minimálneho tlaku dokonca ku rozpadu vzorky 100 % odpraškov - Obr. 6.
Z konečných výsledkov pevnosti v tlaku, viď Tab. 3, je zrejmé, že pevnosť závisí na jemnosti mletia
priamoúmerne. Maximálna hodnota bola dosiahnutá pri 20 % CBO, a zmes 0 % CBO vykazovala nulové
pevnosti, čo znova potvrdzuje tvrdenie, že CBO pôsobí ako aktivátor KPD, zaznamenané v Tab. 3 a na Obr. 5.
V dôsledku vysokého množstva chloridov mali odprašky tendenciu vytvárať sbalky (nabaľovanie a nalepovanie
zŕn materiálu na seba a tvorba väčších granuliek), čo malo nepriaznivý vplyv na vyhodnotenie preosievacej
skúšky, výsledky v Tab. 2. Fyzikálne vlastnosti vzorky 50% CBO (vyhovujúca spracovateľnosť pri w=0,5
a počiatok doby tuhnutia) sa najviac približovali k normovej cementovej kaše. Táto zmes dosiahla pevnosti
v tlaku po 28 dňoch 3,7 MPa, ale ďalšie viditeľné zvýšenie po 56 dňoch sa nepreukázalo. Najvyššie pevnosti
dosiahla vzorka 20% CBO a to 4,2 MPa po 56 dňoch, čo je pre spojivo bez Portlandského slinku, určené
k úprave zemín, uspokojivá hodnota pevnosti v tlaku. Túto hodnotu dosiahla zmes v prípade vyššieho obsahu
vody – 255 g, viď Obr. 5, ktoré bolo pridané kvôli zachovaniu konzistencie (spracovateľnosti) zmesi.

6 ZÁVĚR
Vybrané druhotné suroviny boli testované ako potenciálne zmesové spojivo k úprave zemín. Z laboratórnych
testov je zrejmé, že najvyšší potenciál majú zmesi odprašky:popolček = 50 : 50 a odprašky:popolček = 20 : 80.
Prvá uvedená zmes nevykazuje zvýšenú potrebu vody k zachovaniu normovej konzistencie (w = 0,5) a dosiahla
pevnosť v tlaku 3,7 MPa po 56 dňoch, druhá zmes dosahovala najvyššiu pevnosť, a to 4,2 MPa i pri vyššom
podiele vody w = 0,56. Odprašky dosahovali vyšší podiel síranov i chloridov, ale tento fakt nemá negatívny
vplyv na použitie spojiva do zemín, a ani sa nepreukázalo rozpínanie skúšaných vzoriek. Otáznym by bolo
možné zasolenie upravovaných pôd a ich okolia (podzemná voda). Chloridy nie sú v hydratovanom spojive
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fixované a prebieha ich vylúhovanie. Avšak pri predpokladanom dávkovaní 5 % vybraných spojív na 1 kg
zeminy, nám vychádza 1,34–3,35 g možných rozpustných chloridov na 1 kg stabilizovanej zeminy. Vzhľadom
na tieto hodnoty problematické zasolenie zemín neočakávame, ale určite je preventívny monitoring potrebný. Na
druhej strane, sú cesty a vozovky solené v zimnom období proti namŕzaniu oveľa vyššími dávkami NaCl, ktoré
sa do okolia týchto stavieb dostávajú po ich rozpustení. Toto by som poukázala ako potenciálny problém
z oblasti cestnej výstavby, ktorý sa na vedomie až tak neberie.
Budúci výskum bude zameraný na stanovenie mechanických a deformačných vlastností upravovaných
zemín, a to hlavne ílovitého typu, kde sa využije vysoký obsah vápna v zložení cementárskych bypassových
odpraškoch k zníženiu obsahu vody v zeminách a k zvýšeniu ich únosnosti. Výhodou tohto spojiva je hlavne
jeho nízka obstarávacia cena, čo by malo byť pre potenciálnych odberateľov atraktívne a riešilo by to i problém
skládkovania testovaných druhotných surovín. Ďalším zámerom bude do zmesí pridať podiel Portlandského
slinku, a tým zvýšiť hodnotu pevností v tlaku i konečnú únosnosť ošetrovaných zemín.

Poděkování
Podklady pre prezentované výsledky výskumu boli získané vďaka finančnej podpore z prostriedkov TAČR
v rámci Programu na podporu aplikovaného výskumu ZÉTA – TJ01000174 „Výzkum použití křemičitých
popílků po denitrifikaci jako pojiva, přímesi do cementu a alkalicky aktivovaných systémů“ a z projektu
GeoDust RISE - 734833 „Utilization of secondary raw material in geopolymers production“.
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Abstrakt
Syntéza relatívne čistých slinkových minerálov je kľúčová pre štúdium ich správania v priemyselne vyrábaných
cementoch ako aj pre prípravu analytických štandardov. Cieľom tohto článku je príprava čistej fáze tetrakalcium
aluminoferitu a sledovanie kryštalizačného procesu na základe výpočtu veľkosti kryštalitov s využitím
najjednoduchšej metódy, a to Scherrerovej rovnice. Na základe výsledkov XRD analýzy je teplota 1350 °Ⅽ
s izotermickou výdržou 3 hodiny dostačujúca na prípravu čistej fáze tetrakalcium aluminoferitu. Tento režim
výpalu sa zároveň vyznačuje veľmi dobrým vývojom kryštalickej štruktúry. Nižšia teplota výpalu z hľadiska
kvality minerálu je nedostačujúca, pretože sa v mineráli vyskytujú ešte nečistoty v podobe Ca12Al14O32 a zároveň
vyššia teplota výpalu je už zbytočná.
Klíčová slova
Tetrakalcium aluminoferit, XRD, Scherrerova rovnica, kryštalit
Abstract
The synthesis of relatively pure clinker minerals is crucial for the study of their behavior in industrially produced
cements as well as for the preparation of analytical standards. The aim of this article is to prepare the pure phase
tetracalcium aluminoferite and to observe the crystallization process based on the calculation of the size of the
crystallite using the simplest method, the Scherrer's equation. Based on the results of the XRD analysis, the
temperature of 1350°C with an isothermal duration of 3 hours is sufficient to produce the tetrakalcium
aluminoferrite pure phase. This firing mode is also characterized by a very good development of the crystalline
structure. The lower firing temperature in terms of mineral quality is insufficient because there are still debris in
the form of Ca12Al14O32 in the mineral, and the higher the firing temperature is unnecessary.
Key words
Tetracalcium aluminoferit, XRD analysis, Scherrer equation, crystallite

1 ÚVOD
Najvýznamnejšou súčasťou cementu je Portlandský slinok, ktorý sa vyrába výpalom surovinovej múčky
v cementárskej peci pri teplote 1450 °Ⅽ. O konečných vlastnostiach slinku a cementu nerozhoduje priamo zloženie
chemické ale zloženie mineralogické. Mineralogické zloženie slinku je výsledkom použitých surovín
a technológie výroby. Dodnes je známych v Portlandskom slinku viac ako 25 minerálov. Je nutné rozlišovať čisté
minerály od technických, ktoré sú v slinku obvykle pozmenené prítomnosťou ďalších zložiek či nečistôt v pevnom
roztoku. Medzi najvýznamnejšie technické fázy vyskytujúce sa v slinku sú alit (C3S), belit (C2S), trikalcium
aluminát (C3A) a brownmillerit (C4AF) (podľa Törnebohma) a ich polymorfy [1], [2], [3].
Tento článok sa venuje optimalizovaniu prípravy a sledovaniu kryštalizačného procesu pri príprave čistej fáze
tetrakalcium aluminoferitu C4AF.
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2 LITERÁRNY PREHĽAD/POPIS SÚČASNÉHO STAVU
Pre prípravu surovinovej zmesi bola použitá metóda Wesselský-Jensen. Táto metóda udala potrebný pomer
surovín, čím všetka podobnosť s pôvodnou metodikou končí. Zmeny v postupe boli uskutočnené na základe
predchádzajúcich neúspešných pokusov o syntézu čistej fázy C4AF na FAST VUT podľa metódy WesselskýJensen.
Z dôvodu predchádzajúcich neúspešných pokusov o syntézu čistej fáze C4AF sa práca zameriava na
optimalizáciu výrobného procesu, overenie čistoty a sledovanie kryštalizačného procesu v procese výroby C4AF.
K predchádzajúcemu neúspechu došlo pri pokusoch o syntézu C4AF pomocou metódy Wesselský-Jensen [4]
hlavne kvôli zvolenému páliacemu režimu.
Z tohoto dôvodu a cieľu nájdenia čo najoptimálnejšieho spôsobu výpalu bolo vyskúšaných deväť rôznych
páliacich režimov. Zároveň sa kládol omnoho väčší dôraz na precíznosť už v rannom štádiu prípravy surovinovej
múčky, kedy došlo k v predĺženiu doby homogenizácie a k zmene použitého média v procese mletia surovinovej
múčky v planetovom mlyne PULVERISETTE 6. Upustilo sa od lisovania peliet, ktoré boli nahradené samovoľne
vznikajúcimi zbalkami surovinovej múčky, ktorými sa plnili platinové kelímky k syntéze v pevnej fázy.

3 METODIKA
Na prípravu surovinovej zmesi bola použitá metóda Wesselský-Jensen, ktorá udala molárny pomer použitých
surovín. Zmes surovín sa homogenizovala v prítomnosti vody v planetovom mlyne Pulverisette 6 po dobu
10 minút pri 400 otáčkach za minútu. Princíp mletia spočíva v rotácii mlecej nádoby okolo vlastnej osi
a v opačnom smere okolo spoločnej osi tanierového kolesa. Tento zložitý pohyb uvádza mlecie gule do pohybu
s energeticky vysokým mlecím potenciálom.
Takto zhomogenizovaná surovinová zmes bola na 24 hodín uložená v laboratórnej sušiarni BINDER C 170.
Samovoľne vzniknuté zbalky z vysušenej surovinovej zmesi o priemere 10 mm sa následne ukladali do
platinových kelímkov bez hutnenia.
Vzorky sa pálili na 3 rôzne páliace teploty, a to 1300, 1350 a 1400 °Ⅽ s troma rôznymi izotermickými výdržami
1, 3, 5 hodín. Syntéza v pevnej fázy prebiehala v laboratórnej komorovej vysokoteplotnej superkanthalovej peci
II s objemom 20 litrov a napätím 400 V. Po ukončení boli platinové kelímky okamžite chladené studeným prúdom
vzduchu po dobu niekoľkých minút.
Takto pripravené vzorky sa následne upravili k XRD analýze. Ako prvé sa podrobili mletiu vo vibračnom
diskovom mlyne RS 200 po dobu 30 sekúnd pri 900 otáčkach za minútu. Princíp mletia spočíva v kruhových
horizontálnych vibráciách, ktoré pôsobením na mlecie telesá vyvolávajú odstredivú silu, dôsledkom ktorej
je materiál mletý nárazom, tlakom a trením. Bola vybraná mlecia kapsula o objeme vnútornej nádoby 100 ml
s mlecími telesami z nerezovej oceli – valcom a prstencom.
Takto pripravený materiál sa ďalej mlel v prítomnosti izopropylalkoholu v McCrone Micronising Mill, čím sa
dokončila príprava vzorky na XRD analýzu.
Kontrola fázového zloženia sa uskutočnila prostredníctvom XRD analýzy na prístroji XRD Panalytical
Empyrean s Cu katódou vlnovým žiarením λ = 1,540598 pre žiarenie Kα1, čím sa zároveň získali vstupné hodnoty
pre stanovenie vplyvu páliacej teploty a izotermickej výdrže na vývoj veľkosti kryštalitov C4AF.
Veľkosť kryštalitov sa vyhodnocovala na zvolených difrakčných líniách na vhodne vybraných
kryštalografických rovinách, ktoré mali hlavný kryštalografický smer. Boli vybrané 2 výrazné kryštalografické
roviny určené Millerovými indexami hkl: 200 a 411, ktoré sa na difrakčnom zázname prejavovali difrakčnými
líniami na uhloch 2θ: 50,4 a 33,7°.Vyhodnotenie prebehlo prostredníctvom programu HIGHSCORE PLUS
s využitím Scherrerovej rovnice.
Pomocou štandardu LaB6 (hexaborit lantanu), ktorého teoretická veľkosť kryštalitov je rovná nekonečnu sa
odčítala chyba prístrojového rozšírenia a prostredníctvom upravenej Scherrerovej rovnice sa vypočítala výsledná
veľkosť kryštalitov:
𝐾𝐾𝐾 𝐾𝐾
1
𝐾𝐾𝐾 𝐾𝐾 1
 . = 
  .
                                (1)
𝐿𝐿 𝐿 𝐿
cos 𝜃𝜃 √𝐵𝐵� − 𝑏𝑏 �
cos 𝜃𝜃 𝛽𝛽

kde: L je veľkosť kryštalitu, K je Scherrerova konštanta, λ je vlnová dĺžka použitého žiarenia, θ je difrakčný
uhol, B sú nami namerané hodnoty pološírok a b sú namerané hodnoty pološírok použitého štandardu (LaB6).
Posledným krokom bolo snímkovanie na rastrovacom elektrónovom mikroskope TESCAN MIRA3 XMU.
Boli vybrané 3 vzorky, ktoré boli pripravené pomocou koloidného roztoku grafitu v izopropyalkohole a rotačným
čerpadlom odčerpávanou naprašovačkou uhlíka.
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4 VÝSLEDKY
C4AF bol vypálený na teploty 1300, 1350 a 1400 °Ⅽ s izotermickými výdržami 1, 3 a 5 hodín. Pre zistenie
dosiahnutej čistoty bol materiál podrobený XRD analýze. Prehľad difrakčných záznamov jednotlivých teplôt
výpalu pri izotermickej výdrži 3 hodiny je uvedený v nasledujúcom difraktograme na Obr. 1.
Pri teplote 1300 °Ⅽ nachádzame na difraktograme nečistoty v podobe minerálu zo skupiny Ca12Al14O32.
Teplota 1350 °Ⅽ s izotermickou výdržou 3 hodiny je už dostačujúca na plné vykryštalizovanie C4AF. Z tohto
dôvodu je teda teplota 1400 °Ⅽ z hľadiska kvality materiálu už zbytočná.
Pre prehľadnosť získaných výsledných hodnôt kryštalitov boli zostavené 3D grafy vyjadrujúce závislosť
veľkosti kryštalitov C4AF na teplote a izotermickej výdrži, ktoré sú uvedené v nasledujúcich grafoch na Obr. 2
a Obr. 3.

Obr. 1 Difraktogramy C4AF (brownmilleritu) pri rôznych teplotách výpalu s izotermickou výdržou 3 hodiny
(B-Brownmillerit, N-Ca12Al14O32).
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Obr. 2 Graf. znázornenie vplyvu teploty výpalu a izotermickej výdrže na veľkosť kryštalitov C4AF v rovine
200.

Obr. 3 Graf. znázornenie vplyvu teploty výpalu a izotermickej výdrže na veľkosť kryštalitov C4AF v rovine
411.
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Trend zmeny veľkosti kryštalitov je v oboch zvolených rovinách veľmi podobný. K najvýraznejším zmenám
v kryštalinite dochádza do teploty 1350 °Ⅽ s izotermickou výdržou 3 hodiny.
Tvar zŕn sa vyhodnocoval prostredníctvom optickej mikroskopie. Na obr. 4 sú priložené snímky C4AF pri
3 rôznych teplotách s izotermickou výdržou 3 hodiny. Pre ilustráciu kryštalickej štruktúry v závislosti na teplote
boli vybrané snímky so zväčšením 1000×.

A

B

C

Obr. 2 Snímky optického mikroskopu C4AF (A-1300/3hod, B-1350/3hod, C-1400/3 hod).

5 DISKUSIA
Článok sa venuje príprave a sledovaniu vplyvu teploty a izotermickej výdrže na proces kryštalizácie C4AF.
Na základe výsledkov XRD analýzy môžeme konštatovať, že teplota 1300 °Ⅽ aj s výdržou 5 hodín bola
nedostačujúca na plné vykryštalizovanie materiálu, pretože na difraktograme nachádzame reziduá minerálu s iným
mineralogickým zložením než požadovaným C12Al14O32. Pri teplote 1350 °Ⅽ s izotermickou výdržou 3 hodiny sa
už podarilo pripraviť čistú fázu C4AF a teda teplota 1400 °Ⅽ bola z hľadiska páliaceho režimu už zbytočná.
Na vyhodnotenie vplyvu páliaceho režimu na kryštalinitu C4AF bola zvolená najjednoduchšia metóda
využívajúca výpočet veľkosti kryštalitov pomocou Scherrerovej rovnice s odčítaním prístrojového rozšírenia.
Trend vo vývoji kryštalitov C4AF môžeme považovať v oboch zvolených rovinách za veľmi podobný. Všeobecne
môžeme tvrdiť, že čím je teplota výpalu a izotermická výdrž vyššia tým sú hodnoty veľkosti kryštalitov väčšie.
K najvýraznejším zmenám vo veľkosti kryštalitov dochádza do teploty 1350 °Ⅽ do 3 hodín izotermickej výdrže
v oboch rovinách. Do tejto teploty a výdrže dochádza k plynulému nárastu veľkosti kryštalitov na hodnotu 180 nm
v rovine 200 a na hodnotu 256 nm v rovine 411. So zvyšujúcou sa izotermickou výdržou v rovine 200 dochádza
iba k nepatrnému zvýšeniu veľkosti kryštalitov na hodnotu 183 nm a v rovine 411 na hodnotu 313 nm. U teploty
1400 °Ⅽ dochádza už skôr k spečeniu kryštálovej štruktúry. Je treba brať do úvahy aj fakt, že hodnoty vyššie ako
200 nm sú hodnoty na hranici použiteľnosti metódy a prístrojového rozšírenia.
Vývoj kryštalickej štruktúry C4AF potvrdili aj snímky z elektrónovej mikroskopie. Pri teplote výpalu 1300 °Ⅽ
je kryštalická štruktúra relatívne jemná s drobnými kryštálikmi zatiaľ čo pri teplote 1350 °Ⅽ dosahuje svoj vrchol
a na snímke pozorujeme veľké kryštality C4AF. Naopak pri teplote 1400 °Ⅽ sa povrch javí ako spečený.

6 ZÁVER
Z dôvodu potreby získania najvýhodnejšieho či najoptimálnejšieho spôsobu výpalu C4AF bolo vyskúšaných deväť
rôznych páliacich režimov. Po vyhodnotení výsledkov XRD analýzy a rastrovacieho elektrónového
mikroskopovania sa ako najvhodnejší výpal čo sa náročnosti a čistoty získaného materiálu javí výpal na teplotu
1350 °C (s nárastom teploty 8 °C /minútu) s izotermickou výdržou 3 hodiny. Takto syntetizované vzorky C4AF sa
v XRD analýze prejavili ako požadovaná čistá fáza C4AF. Výpal na vyššie teploty a výdrže bol teda zbytočný. Pri
nižšej teplote sa v mineráli vyskytovali nečistoty vo forme Ca12Al14O32. Režim výpalu na 1350 °Ⅽ s izotermickou
výdržou 3 hodiny sa zároveň prejavil veľmi dobrým vývojom kryštálovej štruktúry, kde veľkosť kryštalitov
dosiahla hodnôt približne180 nm, čo potvrdili aj snímky z elektrónového mikroskopu.
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Abstrakt
Fyzikálně-mechanické vlastnosti vápeno-silikátových kompozitů jsou závislé na jejich mikrostruktuře. Cílem
výzkumu byla studie vlivu druhotné suroviny na mikrostruktury vápeno-silikátových kompozitů a distribuci pórů.
Pozornost byla věnována fluidnímu popílku, škváře a mletému obalovanému sklu. Pro výrobu kompozitů byly
zvoleny molární poměry C/S 0,73 a 1,0. Autoklávování probíhalo při teplotě 170 a 190 °C, s hydrotermální dobou
4, 8 a 16 hod. Významný vliv na mikrostrukturu byl zaznamenán u vzorků se škvárou, dle XRD analýzy byly
zaznamenány vysoké intenzity tobermoritu. Zároveň vzorky vykázaly nejpravidelnější distribuci pórů. Na druhou
stranu, byla naměřena průměrná velikost pórů 1 mm. Škvára se tedy jeví jako perspektivní materiál, ovšem je třeba
se výzkumu vlivu škváry věnovat více.
Klíčová slova
Vápeno-silikátový kompozit, druhotná surovina, škvára, mleté obalové sklo, tobermorit
Abstract
The physico-mechanical properties of the calcium silicate composites are dependent on their microstructure. The
aim of the research was to study the influence of the secondary raw material on microstructures of calcium silicate
composites. Attention was paid to FBC, slag and ground glass. The C/S molar ratios of 0.73 and 1.0 were chosen
for the production of composites. Autoclave temperature was 170 and 190 °C, and hydrothermal time was 4, 8 and
16 hrs. Significant impact on the microstructure was observed in specimens with slag, according to XRD analysis,
high intensite of tobermorite were noted. At the same time samples showed the most regular distribution of pores.
Therefore, it seems to be a perspective material, but it is necessary to devote more research to the influence of
slag.
Key words
Lime-silicate composite, secondary raw material, slag, ground container glass, tobermorite.

1 ÚVOD
Mikrostruktura vápeno-silikátových kompozitů je neustálým předmětem výzkumů. Tyto kompozity jsou
hydrotermálně ošetřovány, čímž vznikají sloučeniny pro kompozity typické. Jedná se o kalcium hydro silikáty
(CSH), které vznikají sloučením oxidu vápenatého, oxidu křemičitého a vody. Právě typickým CSH minerálem je
tobermorit. Tobermorit je považován za indikátor pevnosti a tím i kvality kompozitu. Funguje jako plnivo, které
spojuje jednotlivá zrnka agregátu. Jeho morfologie se může lišit, a to v závislosti jak na teplotě a délce
autoklávování, tak na poměru jednotlivých oxidů, nebo na vlivu dalších podmínek. Plně vykrystalizovaný
tobermorit má podobu dlouhých jehlic, které vyrůstají z povrchu zrn agregátu do všech směrů. Hydrotermální
úprava se v praxi provádí mezi 150 °C až 220 °C v rozmezí tlaku par 0,8 – 1,6 MPa.
Tento základní výzkum se zabývá sledováním mikrostruktury vápeno-silikátového kompozitu zároveň
s vlivem použité druhotné suroviny. Cílem je popsat mikrostrukturu kompozitu a pochopit změny, které mohou
nastat s použitím druhotné suroviny. Byly vybrány tři druhotné suroviny, a to fluidní popílek, škvára a obalové
sklo.
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2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Možnosti náhrady křemičitého písku alternativní surovinou ve vápeno-silikátových kompozitech, zejména pak
v autoklávovaném pórobetonu jsou zkoumány již desítky let. Převážná část studií se zabývá náhradou písku
popelovinami.
Kurama a spol. se ve svém výzkumu zabývali náhradou písku fluidním popílkem. Z jejich studie vyplývá, že
částečná náhrada písku fluidním popílkem v pórobetonu vede ke zvýšení pevnosti v tlaku. Toto zvýšení si
vysvětlují vznikem tenkých krystalů tobermoritu v mikrostruktuře pórobetonu. Dále náhrada fluidním popílkem
přispívá ke snížení objemové hmotnosti pórobetonu. Ovšem při náhradě 100 % písku fluidním popílkem dochází
k razantnímu snížení pevností, což je dáno zvýšenou porozitou matrice. Mikropóry jsou rozloženy kolem povrchu
zrn popílku, což může být hlavní příčinou snižování pevnosti v tlaku se stoupajícím poměrem náhrady křemičitého
písku fluidním popílkem [2].
Využití škváry ze spalovacích procesů je poměrně málo probádanou oblastí, zvláště pak využití škváry
v pórobetonu. Škvára je charakteristická vysokou nehomogenitou. Studie o mineralogickém složení hnědouhelné
škváry ukázaly, že kromě sklené fáze může obsahovat krystaly mulitu, amorfní křemen, anortit, melilit, zbytky
vypálených jílových zemin, magnetit a sádrovec. Dále může obsahovat zbytky nespáleného uhlí a sloučeniny síry,
které lze považovat ve škváře za škodlivé z hlediska využití jako agregátu. Tyto zbytky mohou způsobovat
objemové změny zejména pak při použití v cementových betonech [3]. Na druhou stranu Chucholowski a spol. ve
svém článku uvádějí, že přítomnost síranu v pórobetonu během hydrotermálního ošetření podporuje tvorbu
tobermoritu. Tobermorit detekovali v dobře krystalické morfologii v podobě struktury nazývané „house of cards“.
Zároveň zastávají názor, že právě tato morfologie přispívá k vyšším pevnostem v tlaku než morfologie
jehličkovitá, která bývá obecně považována za tu pevnější. Další morfologií, ve které se může tobermorit
vyskytovat v kompozitech, je v podobě fólií. Chucholowski uvádí, že právě tato morfologie negativně přispívá
k vlastnostem kompozitů [4].
Ještě méně je pak prozkoumána možnost využití mletého obalového skla v pórobetonu. Výzkumníci z Polska
se věnovaly studii použití skelného recyklátu ve výrobě pórobetonu. Pozorovaly změnu morfologie tobermoritu
z destičkovité na vláknitou. Dále z jejich výzkumu vyplývá, že náhrada nad 8 % již snižovala výsledné pevnosti
v tlaku.[5]

3 METODIKA
Materiály
Na začátku byly nejprve vybrány křemičité suroviny, kterými měl být nahrazen písek ve vápeno-silikátových
kompozitech. Hlavní kritérium výběru křemičitých surovin byl obsah oxidu křemičitého. Chemické složení
surovin je uvedeno v Tab. 1. Dále bylo snahou vybrat druhotné suroviny tak, aby tvořily zástupce větších skupin.
Byl vybrán fluidní popílek, hnědouhelná škvára a mleté obalové sklo.
Tab. 1 Základní chemické složení vstupních surovin.
Oxid
SiO2 [%]
CaO [%]
Al2O3 [%]
Na2O [%]

Písek
92,9
0,2
2,5
0,7

F. pop.
38,1
17,7
24,7
0,3

Škvára
51,0
4,4
22,4
1,8

Sklo
71,0
10,4
1,7
13,0

Vápno
0,0
95,6
0,0
0,0

Návrh receptur
Na základě chemického složení byly vypočteny receptury, a to tak, aby byl dodržen molární poměr oxidu
křemičitého ku oxidu vápenatém (dále molární poměr C/S) 0,73 a 1,0. Jednotlivé poměry surovin jsou zobrazeny
v grafu na Obr. 1. V první fázi bylo mícháno pouze vápno a křemičitá surovina. To znamená, že náhrada
křemičitého písku druhotnou surovinou byla 100%.
Ve fázi druhé byl studován vliv druhotné suroviny na pórovou strukturu vzorků. Poměr surovin byl
v recepturách zachovaný, pouze byl přidán hliníkový prášek, a to v množství 0,1 % z celkové navážky surovin.
Tímto bylo dosaženo pórové struktury vzorků. Důvodem bylo získání základní informace o vlivu druhotné
suroviny na tvorbu pórové struktury. Nejedná se však o funkční vzorky, pouze o základní výzkum.
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Obr. 1 Poměry surovin.

Příprava vzorků
Příprava vzorků spočívala v homogenizaci vápna, křemičité složky a vody. Voda byla nalita v takovém množství,
aby byla vytvořena konzistence tekuté kaše. Vodní součinitel se pohyboval v rozmezí 0,57 až 0,77. Kaše byla
nalita do vymazaných forem o rozměru 20×20×100 mm. Po 24 hodinách byly vzorky odformovány a vysušeny.
Poté byly autoklávovány prostřednictvím autoklávovacích kapslí. Autoklávovací kapsle se skládala z ocelového
obalu a teflonové vložky. Vzorky byly umístěny do teflonové vložky na distanční podložku, tak aby nebyly
v kontaktu s vodou, který byla do vložky nalita. Množství vody bylo 10 % z objemu teflonové vložky. Kapsle se
následně vložila do sušárny. Vzorky byly autoklávovány při teplotách 170 °C a 190 °C po dobu hydrotermální
výdrže 4, 8 a 16 hodin.

Studie mikrostruktury
Na vyautoklávovaných a vysušených vzorcích byly stanoveny základní fyzikálně mechanické vlastnosti po vzoru
normy ČSN EN 196-1 a ČSN EN 12390-7.
Vzorky zbavené okrajových ploch byly namlety na velikost zrn < 0,5 mm ve vibračním mlýně, poté
v XRD-mlýně McCorne na velikost menší než 20 µm s přídavkem isopropanolu. Po mletí byly sušeny při teplotě
40 °C do ustálené hmotnosti. Takto připravený materiál byl naplněn do kyvet a podroben XRD analýze pomocí
přístroje Empyrean Panalitical.

4 VÝSLEDKY
Pevnost v tlaku
Pevnost v tlaku vzorků je zobrazena graficky na Obr. 2. V grafu jsou barevně vyneseny hodnoty pevnosti v tlaku
vzorků s molárním poměrem C/S 1,0 jako barevné sloupce, a v pozadí jsou sloupce znázorňující hodnoty vzorků
s molárním poměrem C/S 0,73. Popis pevností v tlaku je uveden v diskuzi.
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Obr. 2 Pevnost v tlaku vzorků.

Mikrostruktura
Prostřednictvím XRD analýzy vzorků byly detekovány obsažené minerály. Pro účel tohoto výzkumu byly vybrány
pouze minerály nejvíce zastoupené.
Majoritní minerály nalezeny ve vzorcích byly následující:
• Vzorky s pískem – křemen, portlanditu, tobermorit (až při 190 °C)
• Vzorky s fluidním popílkem – tobermorit, portlandit (jen při C/S 1,0), katoit, gypsit
• Vzorky se škvárou – tobermorit, portlandit (jen při 170 °C), katoit, křemen
• Vzorky se sklem – tobermorit, portlanditu
Zhodnocení mikrostruktury vzorků je uvedeno v diskuzi.

Distribuce pórů
Doplňující studií vlivu druhotných surovin na mikrostrukturu, respektive strukturu, byla také studie distribuce
pórů. Jedná se ovšem pouze studii, která je založená na vizuálním zhodnocení.

Obr. 3 Snímky pórové struktury vzorků
A) vzorek s pískem, B) vzorek s f. pop., C) vzorek se škvárou, D) vzorek se sklem.
Na Obr. 3 jsou snímky struktury vzorků nakypřených po přídavku hliníkového prášku. Zhodnocení pórové
struktury je uvedeno v diskuzi.
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5 DISKUZE
Pevnost v tlaku
Byl zaznamenán pokles pevností v tlaku vzorů při molárním poměru C/S 1,0. To je pravděpodobně dáno vysokým
obsahem portlanditu (Ca(OH)2) v mikrostruktuře ve vzorcích. Krystaly portlanditu jsou typické svým
hexagonálním tvarem. Pokud jsou tyto krystaly v mikrostruktuře obsaženy, tvoří zrna, které neplní funkci pojiva,
což má za následek nižší pevnosti v tlaku.
Vzorky s fluidním popílkem dosahovaly velice nízkých pevností v tlaku, a to bez ohledu na teplotu, nebo délku
autoklávování. Nebyla zde prokázaná žádná závislost. Naopak, tyto výsledky jsou v souladu s Kuramou a spol.
[2], kteří uvádějí, že 100% náhrada písku fluidním popílkem má za následek pokles pevnosti v tlaku.
Pevnost v tlaku vzorků se škvárou dosahovala již vyšších hodnot než fluidní popílek, dokonce vzorek
autoklávovaný na 190 °C po dobu 8 hodin, dosáhl pevnosti v tlaku srovnatelné s referenčním vzorkem s pískem.
Nárůst hodnot pevnosti v tlaku s teplotou a dobou autoklávování je patrný hlavně u vzorků s molárním poměrem
C/S 0,73. Ovšem pouze do doby 8 hodin autoklávování, poté bylo zaznamenané snížení pevnosti v tlaku.
Jednoznačně nejvyšších hodnot pevností v tlaku ze všech surovin, pak dosahovaly vzorky s mletým sklem.
Zcela nejvyšší hodnota pak byla naměřena u vzorku se sklem autoklávovaným při teplotě 190 °C po dobu 8 hodin.
Stejně jako u vzorku se škvárou, i zde došlo při 16 hodinách k poklesu pevnosti v tlaku. Tuto skutečnost lze
vysvětlit tak, že tobermorit, který má hlavní vliv na mechanické vlastnosti, se při teplotě 190 °C a 16 hodinách
stává nestabilní a začíná jeho přeměna na xonotlit. Xonotlit je ve vápenopískových kompozitech nežádoucí.
Z hlediska fyzikálně mechanických vlastností se jeví jako perspektivní surovina škvára a obalové sklo. Fluidní
popílek má v této náhradě negativní přínos.

Mikrostruktura
Ve vzorcích s pískem byly pomocí analýzy detekovány jako majoritní minerály křemen a portlandit. Dle
předpokladu, nedošlo ani u jednoho minerálu k výraznému rozpouštění hydrotermální reakcí při teplotě 170 °C.
Vytvořené podmínky nebyly dostačující pro reakci krystalických zrn SiO2. Dokonce ani prodloužení doby
autoklávování na 16 hodin při této teplotě nebylo dostačující pro tvorbu tobermoritu.
Tobermorit (Ca5Si6O16(OH)2 ∙ 4H2O) byl zaznamenán až při teplotě 190 °C, kdy s narůstající dobou autoklávování
docházelo k rozpouštění křemene ve prospěch tobermoritu.
Ve vzorku s fluidním popílkem také docházelo k postupné krystalizaci tobermoritu v závislosti na délce
autoklávování, přesto byla délka 4 hodin a teplota 170 °C dostačující pro jeho tvorbu. Minerál katoit, který se
objevil také ve vzorku se škvárou, se ve vzorcích vyskytoval díky vyššímu množství Al2O3 v surovině. Tento oxid
bývá přítomen ve sloučeninách jako hlinitokřemičitan. Hlinitokřemičitany jsou vysoce reaktivní a tvoří takzvané
CASH fáze. Dále byl detekován minerál gypsit (CaSO4 ∙ 2H2O), který byl přítomen pouze ve vzorcích vyrobených
z fluidního popílku. Důvodem jeho přítomnosti je vysoký obsah SO3 v popílku, který činí 5,36 %.
Dle analýzy vzorek se škvárou obsahoval také krystalický křemen, který se při 170 °C nijak nerozpouštěl.
Ovšem zvýšení poměru C/S na 1,0 mělo příznivý vliv na jeho rozpustnost, a zároveň na tvorbu tobermoritu. Dále
byl ve vzorku obsažen katoit ve slabě krystalické morfologii. Při 190 °C a 16 hodin byl u vzorku, vyrobeném
v poměru C/S 0,73 detekován, mimo minerály obsažené už ve vzorcích při 170 °C, také anortit a hillebrandit.
Anortit (CaAl2SiO2O8) je minerál, který se vyskytuje v zrnitých, snadno štěpných agregátech.
Hillebrandit (Ca2SiO3(OH)2) má pravoúhlé destičkovité krystaly. Tvorbu anortitu a hillebranditu podpořil
pravděpodobně obsah Al2O3 ve škváře.
Pokud bude zaměřena pozornost hlavně na tobermorit, jakožto na hlavní CSH fázi, lze říci, že
nejperspektivnější surovinou se jeví škvára. Je zajímavé, že dle XRD analýzy tobermorit ve škváře dosahoval
jednoznačně nejvyšších hodnot. Dále obalové sklo, přesto že intenzita tobermoritu nebyla nejvyšší, přináší slibné
výsledky. Je to velmi čistý a reaktivní materiál, který tvoří s vápnem pouze tobermorit a portlandit. Z tohoto
hlediska lze sklo považovat za stabilní druhotnou surovinu.

Distribuce pórů
Pórová struktura pórobetonu, vyrobeného z vápna a fluidního popílku s přídavkem hliníkového prášku, je velmi
nesourodá. Průměrná velikost pórů se pohybuje okolo 1-2 mm. Na snímku na Obr. 3 si lze všimnout, že došlo
k hromadění větších pórů do horní části vzorku. Matrice pórobetonové hmoty zřejmě neměla v době nakypření
dostatečnou viskozitu, aby bylo zabráněno úniku velkých pórů k povrchu a k propojování pórů.

483

JUNIORSTAV 2019

5. Building Materials and Components

Struktura vzorku se sklem obsahovala velký objem pórů o velikosti 2-4 mm, některé póry dosahovaly velikosti
dokonce 6 mm. Tyto velké póry byly obsaženy hlavně v horní vrstvě vzorku. Příčinou je pravděpodobně příliš
rychlá reakce hliníkového prášku se směsí vápna a skla, při které došlo k uvolnění vodíku.
Pokud by se na vzorky nakypřené pomocí hliníkového prášku nahlíželo jako na hotový výrobek pórobetonu,
pak by nejblíže jeho struktuře byl vzorek se škvárou. Distribuce pórů ve struktuře je oproti ostatním vzorkům
poměrně pravidelná. Přesto ve vzorku ojediněle docházelo ke spojování pórů na větší kapiláry. Ovšem právě tento
vzorek vykazoval poměrně nízké manipulační pevnosti, a i po autoklávování byl velmi křehký.

6 ZÁVĚR
Tento základní výzkum byl proveden za účelem základního stanovení vlivu druhotných surovin na mikrostrukturu
vápeno-silikátových kompozitů. Předmětem studie tři vybrané druhotné suroviny, a to fluidní popílek, škvára
a sklo. Hlavním kritériem byla mikrostruktura, respektive obsah a krystalizace tobermoritu. Přesto, že může být
škvára považována za nestabilní surovinu, která obsahuje škodliviny v podobě zbytků uhlí a sloučenin síranů,
dosahovala jednoznačně nejzajímavějších výsledků. Do budoucna by bylo možné pokračovat ve výzkumu škváry
jakožto možnosti částečné náhrady křemičitého písku v pórobetonu.
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Abstrakt
Do budoucna je plánováno s použitím až 50 % stavebního a demoličního odpadu (C&DW) pro výrobu nových
stavebních konstrukcí. To nás vede k zamyšlení, jak budeme schopni používat recyklované betonové kamenivo
(RCA) jako náhražku za přírodní kamenivo (NA) do betonových směsí. Proto se v tomto příspěvku věnujeme
porovnání dvou typických zástupců recyklovaných kameniv se zástupcem přírodních kameniv. Za zástupce
recyklovaných kameniv jsme vybrali čistě betonový recyklát z bourání betonové plochy a smíšený recyklát
z demolice bytového domu. Jako zástupce přírodních kameniv jsme si zvolili těžené kamenivo.
Klíčová slova
Stavební a demoliční odpad (C&DW), recyklované betonové kamenivo (RCA), přírodní kamenivo (NA), zkoušení
kameniv
Abstract
In the future, it is planned to use up to 50 % of construction and demolition waste (C&DW) for the production
of new building structures. This leads us to think about how we can use recycled concrete aggregate (RCA)
as a substitute for natural aggregate (NA) in concrete mixtures. This is why we compare the two typical
representatives of recycled aggregates with a representative of natural aggregates. As a representative of recycled
aggregates, we chose pure concrete recycled from the cutting of concrete and mixed recyclate from the demolition
of the apartment building. As a representative of natural stone, we chose the extracted aggregate.
Key words
Construction and demolition waste (C&DW), recycled concrete aggregate (RCA), natural aggregate (NA), stone
testing

1 ÚVOD
Kamenivo tvoří nosnou kostru betonové směsi, zaujímá téměř 80 % objemu v betonu. Kvůli tomu se
do podvědomí dostává problematika udržitelnosti výstavby a recyklace. I když v současné době probíhá velice
rychlý rozvoj v oblasti stavebních materiálů, přesto beton zůstává stavivem, které má ve stavebnictví jedno
z nejširších uplatnění. Složení betonu může být značně různorodé v závislosti na použitém plnivu, přísadách nebo
příměsích. Funkci plniva však vždy tvoří kamenivo. V závislosti na vlastnostech konstrukcí je možné upravovat
složení betonu tak, aby splňoval jednotlivé požadavky, např. pevnost, hutnost, odolnost vůči vlivům. Jedním
z požadavků může být také jeho následná recyklace.
Beton jako kompozitní materiál se skládá ze dvou složek, kameniva a cementové kaše. Podrobným
zkoumáním se však objeví i třetí složka, kterou je vrstvička na rozhraní cementové kaše a kameniva, je tenká
cca 10–50 mikronů a nazýváme ji styčná tranzitní zóna. Vzniká tak, že zrnka cementu jsou vzdáleny od povrchu
zrna kameniva, a tak zrno je obaleno pouze vrstvou vody a mizivým obsahem cementových částic. Snaha
cementu oddálit se od kameniva je podpořena i homogenizačním procesem v míchačce.
Prosté betony z recyklovaného betonu nedosahují vlastností původních betonů. Recyklovaný beton má často
menší pevnost a větší dotvarování a smršťování než beton původní. Zlepšení těchto vlastností může nastat
použitím epoxidových disperzí bez přítomnosti rozpouštědla. Tím se zlepší adhezní vlastnosti cementového tmele
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spojujícího cementový recyklát, a pokud jsou disperze naneseny na suchý recyklát, mají vliv na snížení hodnoty
nasákavosti.
Vlastnosti betonu z recyklovaného kameniva jsou ovlivněné nečistotami, které obsahuje recyklované
kamenivo. Použitím se nečistoty přenesou do nového materiálu, nebo do konstrukce. Jedná se o nečistoty v podobě
hlíny, skla, sádry, plastů, textilií, papírů apod. Význam nečistot a jejich procentuální zastoupení v recyklovaném
betonu není zanedbatelný, odráží se na kvalitě nově vzniknutého materiálu.

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Využití upraveného stavebního a demoličního odpadu (C&DW) jako částečné náhrady za přírodní kamenivo (NA)
šetří nejen přírodní zdroje, ale zároveň přispívá ke snížení množství stavebního odpadu na skládkách. Motivací
pro použití recyklovaného kameniva (RCA) však nejsou jen tyto uváděné výhody korespondující s cíli udržitelné
výstavby, ale i jeho cena a dostupnost, která je v mnoha státech příznivější, než je tomu u kameniva přírodního.
Nevýhodou recyklace je, že sekundární materiál již nedosahuje vlastností primární suroviny, v našem případě
přírodního kameniva. Metody zkoušení, třídění a klasifikace jsou pokryty evropskými normami ČSN EN 12620 +
A1 Kamenivo do betonu [1] ČSN EN 933-11 Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Klasifikace složek
hrubého recyklovaného kameniva [2]. Proto se ve větší míře nepoužívá. Důležitým aspektem při výrobě
recyklovaného kameniva je také ekonomický aspekt, je důležité, aby výroba recyklovaného kameniva nebyla
dražší než těžba přírodních surovin, ztratil by se význam recyklace.
Protože trvanlivost betonu je omezená, musíme předvídat jeho rozklad a následnou demolici, než bude
vybudována nová betonová konstrukce. Proto bychom měli uvažovat o řešení recyklace betonu poté, co přestane
plnit svou funkci.
Je však vhodné říci, že RCA dosud nebyla široce používána ve stavebnictví kvůli rozmanitosti jednotlivých
recyklovaných betonových směsí. Z tohoto důvodu je v RCA pozorováno několik fyzikálně-mechanických
vlastností, jako je objemová hmotnost, pórozita, absorpce vody, odolnost proti mrazu, reaktivita nezhydratovaného
cementu v RCA, vyluhovatelnost znečišťujících látek, čistota samotného RCA, alkalická křemičitá reakce atd. [3].

3 METODIKA
Pro ověření základních vlastností recyklovaných kameniv jsme zvolili dva typy mírně odlišných betonových
recyklátů. Pro naše potřeby je budeme označovat jako RCA 1 a RCA 2. RCA 1 je betonový recyklát z bourání
venkovní betonové plochy, oproti tomu RCA 2 pochází z demolice bytového domu, obsahuje tedy širokou škálu
materiálů různých od betonu – keramický střep, kousky skla apod. Jako referenční přírodní kamenivo bylo pro
naše potřeby vybráno přímo z vody těžené kamenivo.
Abychom dosáhli pro u všech porovnávaných kameniv shodné vstupní podmínky, zvolili jsme si pro testování
frakci kameniva 0–16 mm. Ty jsme podrobili níže popsaným zkouškám a měřením.

Zrnitost
Stanovení zrnitosti, neboli sítový rozbor kameniva je jedna ze základních zkoušek prováděných na kamenivech
dle normy ČSN EN 933-1 Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 1: Stanovení zrnitosti – Sítový
rozbor [4]. Principem je roztřídit a oddělit materiál pomocí sady sít do několika frakcí se sestupnou velikostí
otvorů. Výsledkem je grafické vyjádření zastoupení jednotlivých frakcí ve vzorku kameniva. Velikost navážky
zkušebního vzorku závisí na maximální velikosti zrna D. V našem případě jsme použili pro všechny zkoušená
kameniva frakci 0–32 mm. Zároveň jsme stanovili procento jemných částic < 0,063 mm formou odplavků.

Objemová hmotnost
Objemová hmotnost RCA závisí od zbytkové malty. Protože zbytková malta má hustotu nižší jako kamenivo,
je objemová hmotnost recyklovaného kameniva nižší jako přírodního kameniva. Její hodnota je od
2100–2500 kg/m3, přírodní kamenivo má objemovou hmotnost cca 2400–2900 kg/m3. Další závislosti jsou
velikost zrna. Čím menší zrno, tím je menší objemová hmotnost, ale také pevnost betonu. Objemová hmotnost má
vliv na nasákavost, odolnost vůči CHRL. Čím je menší, tím je beton více nasákavý a má menší odolnost vůči
CHRL [3]. Zkoušení objemové hmotnosti kameniv jak pak popsáno v normě ČSN EN 1097-6 Zkoušení
mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti [5].
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Nasákavost
Povrch recyklovaného kameniva je zaprášený a popraskaný, což zapříčiňují nárazy a drcení při recyklaci betonové
sutě. Tmel je v oblasti tranzitní zóny pórovitější a nasákavější a to vede ke vzniku větších částic Ca(OH)2 a tím je
zvýšená propustnost betonu [3]. Proto jsme na vzorcích zkoušeli 24 hodinovou nasákavost dle normy ČSN EN
1097-6 Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn
a nasákavosti [5].

Tvarový index
Tato zkouška se určuje pouze u hrubého kameniva dle normy ČSN EN 933-4 Zkoušení geometrických vlastností
kameniva - Část 4: Stanovení tvaru zrn - Tvarový index [6]. Principem je rozdělení jednotlivých zrn podle poměru
jejich délky k tloušťce (L/E), kdy tvarový index se vypočte jako hmotnostní podíl zrn s poměrem větším než 3.

Sypná hmotnost
Jedná se o hmotnost objemové jednotky kameniva s dutinami a póry včetně mezer i mezi zrny. Rozlišujeme sypnou
hmotnost volně sypaného a setřeseného kameniva. Pro tento příspěvek jsme zkoušeli prvně jmenovanou vlastnost,
kterou jsme stanovili dle ČSN EN 1097-3 Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva – Část 3:
Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva [7].

4 VÝSLEDKY
Tato část příspěvku sumarizuje naměřené výsledky námi testovaných vzorků dvou recyklovaných betonových
kameniv (RCA 1 and RCA 2) s jedním referenčním těženým kamenivem (reference RA). Výsledky jsou sepsány
v přiložených tabulkách.
V první fázi jsme nejdříve stanovili procento jemných částic, kdy tato zkouška volně přecházela na sítový
rozbor testovaných vzorků.
Tab. 1 Stanovení procenta jemných částic.
Vzorek
NA
RCA 1
RCA 2

Procento jemných částic (< 63 µm) [%]
0,23
0,45
1,38

Tab. 2 Výsledky stanovení sítového rozboru kameniv.
Velikost síta [mm]
0,063
0,125
0,25
0,5
1
2
4
5,6
8
11,2
16
22,4
31,5

Celkový propad [%]
NA RCA 1 RCA 2
0,0
0,0
0,0
0,1
0,2
1,6
0,6
0,7
5,2
2,9
1,4
15,1
6,2
2,0
25,9
9,4
2,3
34,4
14,3
2,5
44,2
23,3
3,1
51,1
50,9
14,7
58,4
76,8
58,2
65,3
98,1
97,7
71,7
100
100
76,1
100
100
85,6
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Celkový propad [%]
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Obr. 1 Křivky zrnitosti jednotlivých vzorků.
Další zkouškou bylo porovnání objemových hmotností, abychom předešli odchylkám vlivem různých vlhkostí
kameniv, stanovovali jsme objemovou hmotnost na vzorcích vysušených do ustáleného stavu.
Tab. 3 Stanovení objemové hmotnosti ve vysušeném stavu.
Vzorek
NA
RCA 1
RCA 2

Frakce [mm]
0–4
4–16
0–4
4–16
0–4
4–16

Objemová hmotnost ve vysušeném stavu ρrd[kg/m3]
2630
2580
2080
2270
2240
2230

Pro stanovení 24hodinové nasákavosti jsme využili vzorky ze zkoušení objemové hmotnosti, tak aby byly
podmínky pro všechny vzorky shodné.
Tab. 4 Stanovení 24 hodinové nasákavosti.
Vzorek
NA
RCA 1
RCA 2

Frakce [mm]
0–4
4–16
0–4
4–16
0–4
4–16

Nasákavost po 24 hodinách WA24 [%]
1,2
0,75
9,5
5,7
5,9
5,3

Tvarový index jsme stanovovali na omezených frakcích 4–8 a 8–16 mm pomocí speciálního posuvného
měřítka s poměrem čelistí 1 : 3. Výsledkem je hodnota poměru L/E, kdy zrna s větším poměrem než 3 nejsou
vhodná pro použití do betonové směsi z důvodu nestejnorodosti materiálu, kdy by mohlo docházet během hutnění
betonové směsi k tvorbě kaveren nebo k lámání těchto nevyhovujících zrn.
Tab. 5 Stanovení tvarového indexu.
Vzorek
NA
RCA 1
RCA 2
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Frakce [mm]
4–8
8–16
4–8
8–16
4–8
8–16

Tvarový index SI
10
13
10
4
6
9
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Závěrečnou zkouškou bylo stanovení sypné hmotnosti volně sypaného kameniva pomocí normové nádoby
o známém objemu, v našem případě 10 litrů.
Tab. 6 Stanovení sypné hmotnosti volně sypaného kameniva.
Vzorek
NA
RCA 1
RCA 2

Frakce [mm]
0–16
0–16
0–16

Sypná hmotnost volně sypaného kameniva [kg/m3]
1580
1120
1550

5 ZÁVĚR
Největší podíl jemných částic a zároveň výrazný podíl částic pod 4 mm mělo RCA 2, kdy výsledná hodnota byla
cca 3x vyšší než pro RCA 1 a dokonce 6x vyšší než pro reference NA. Sama zkouška sítového rozboru ukázala,
že RCA 2 obsahuje téměř 45 % zrn pod 4 mm, oproti tomu RCA 1 má pouze 2,5 %. Tento výsledek vznikl nejspíše
z důvodu rozdílného nastavení čelistí drtícího stroje.
Stanovení objemové hmotnosti nám ukázalo, že obě recyklovaná betonová kameniva mají podobnou
objemovou hmotnost cca 2250 kg/m3, tedy cca o 350 kg/m3 nižší než v případě reference NA 2600 kg/m3.
24hodinová nasákavost poukázala na nejčastější problém při používání recyklovaného betonového kameniva,
tedy nasákavost. Ta je v případě recyklovaných betonových kameniv cca 5x vyšší a u RCA 1 frakce 0–4 mm
dokonce 9× vyšší než u reference NA (cca 1 %). Za výsledkem může stát vyšší podíl cementového prachu v dané
frakci.
Když vyhodnotíme zkoušku tvarového indexu, který nejlépe dopadl u frakce 8–16 mm RCA 2 s hodnotou 4,
pochopíme, proč byla pro RCA 1 naměřena nejnižší sypná hmotnost volně sypaného kameniva 1120 kg/m3 oproti
cca 1550 kg/m3 u reference NA a RCA 2.
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Abstrakt
Mechanické poškozování povrchu cementových kompozitu účinkem abraze je dlouhodobý proces a dochází
k němu zejména u dopravních či vodohospodářských staveb. Povrchová abraze betonu je způsobena stykem
drobných pevných částic či proudem kapalin s povrchem betonu, kdy dochází k uvolňování povrchových vrstev
a odhalování zrn kameniva betonu. Beton se tak stává náchylnějším na vznik nežádoucích trhlin a pórů, které
snižují trvanlivost tohoto materiálů. V rámci příspěvku bude řešena problematika odolnosti povrchových vrstev
vůči účinkům abraze pevných části.
Výzkum je zaměřen na sledování vlivu různých typů kameniva a vlivu přídavku jemně mletého vápence, včetně
perspektivního směru zakomponování uhlíkových nanotrubiček za účelem zvýšení odolnosti povrchu
cementového kompozitu vůči abrazi.
Klíčová slova
Cementový kompozit, abraze, odolnost povrchu, mechanické vlastnosti
Abstract
To a mechanical surface degradation of cement composites by an abrasion influence occurs mainly for traffic
structures buildings and water management structures. The surface concrete abrasion is created by contact with
small solid particles or water stream with a surface of concrete, where the surfaces layer from concrete are removed
and the grains of aggregate are revealed. In this way is a concrete more open to creating cracks and porous which
can lead to decreasing of the durability of this material.
An experiment is aimed to a monitoring of influence of different aggregates types with using of powdered
limestone including a perspective way of carbon nano-tubes incorporation to increase a surface resistanace of
cement composite to abrasion.
Key words
Cement composites, abrasion, surface resistance, mechanical properties

1 ÚVOD
Abraze, je jeden z nejběžnějších způsobů mechanického poškozování betonových prvků. Jedná se o dlouhodobý
proces a často mu není věnována přílišná pozornost, což může mít z dlouhodobého hlediska až fatální důsledky
pro celou konstrukci. Obecně lze abrazi klasifikovat jako fyzické opotřebení povrchu v důsledku cyklicky se
opakujících dynamických sil a posunů. Odolnost proti abrazi lze tedy definovat, jako schopnost odolávat
opotřebení vlivem tření. Při obrušování daného povrchu dochází ke ztrátě materiálu z povrchu betonu [1].
U betonových konstrukcí je důležité odolnost materiálu proti abrazi řešit zejména tam, kde dochází například
k dlouhodobému styku s tekoucím médiem, ať už v kapalného nebo pevného skupenství, nebo tam, kde jdou
povrchové vrstvy betonu namáhané pojížděním. Jako příklady obou jmenovaných lze uvést například potrubní
systémy, prvky betonových hrází vodních děl nebo pozemní komunikace. U všech jmenovaných konstrukcí je
důležité, aby nedocházelo k narušování povrchu a struktury kompozitu, protože musí tyto prvky často odolávat
navíc působení dalších agresivních médií nebo okolnímu prostředí. Pokud by u takových konstrukcí docházelo
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k narušení jinak prakticky uzavřeného povrchu abrazí, bylo by tak pro tyto agresivní látky mnohem jednodušší
dostávat se do vnitřní struktury kompozitu, což může mít za důsledek až jeho celkovou degradaci nebo degradaci
ocelové výztuže, je-li v prvku umístěna, a tím až ke ztrátě statické funkce konstrukce.
Návrh betonů s vysokou odolností proti abrazi musí často respektovat odlišné zásady, než je tomu u klasických
betonových konstrukcí. Obecně jsou podle normy ČSN EN 206+A1 [2] tyto betony navrhovány pro prostředí XM.
Ačkoliv zmíněná norma předepisuje například minimální dávky cementu, maximální vodní součinitel a jiné, návrh
betonu, který má vysokou životnost i v náročných abrazivních podmínkách, se často opírá o dnes ne zcela
probádané obecné úsudky.
V rámci tohoto příspěvku je proto zásadním úkolem posoudit dopad různých druhů kameniva na odolnost
betonu proti abrazi a vliv příměsi jemně mletého vápence. Poznatky z tohoto experimentu budou poté dále
prohloubeny v rámci dalších studií se snahou optimalizovat složení betonové směsi tak, aby jeho odolnost
a životnost byla co nejvyšší.
Obecně lze říci, že odolnost betonu proti abrazi je dána všemi jeho vstupními složkami. Největší část
betonového kompozitu zaujímá kamenivo, jehož vliv bude v rámci experimentu dále zkoumán. Nelze však
opomenout ani vliv samotného cementového kamene, jehož vlastnosti předurčuje zejména množství a druh
požitého cementu, popřípadě příměsi, vodní součinitel a taktéž využití různých druhů chemických přísad [3].
Jak vychází z výše psaného, betony odolné proti abrazi jsou často betony masivních konstrukcí (konstrukce
vodních přehrad), kde je navíc třeba brát vysoký zřetel na regulaci vývinu hydratačního tepla. V tomto případě se
často používá různých druhů aktivních nebo pasivních příměsí. Má-li betonový povrch kvalitně odolávat
abrazivnímu chování musí vykazovat minimum defektů například v podobě mikrotrhlin. Každý takový defekt je
místem snadnějšího rozrušení a obnažení vnitřní sktruktury kompozitu [3].
Vztáhneme-li tento experiment na vývoj vysokohodnotných betonů odolných proti abrazi masivních
konstrukcí vodních přehrad, je zřejmé, že abrazivní chování v tomto případě zajišťuje zejména proudící médium
(vody), popřípadě pevné částice ní unášené. Samotné opotřebení povrchu betonové konstrukce souvisí s tím, jaká
je rychlost proudící vody, velikosti, tvar a tvrdosti částic, úhel jejich nárazu na povrch a hustota těchto částic.
V rámci dlouhodobého výzkumu se podařilo tento typ opotřebení nasimulovat pomocí vodního paprsku, kde je
možné nastavit všechny psané parametry. V rámci předešlých experimentů se vědeckému týmu pana Foldyna
s naší součinností podařilo prokázat pozitivní vliv modifikace cementové matrice uhlíkovými nanotrubičkami při
zvýšené odolnosti proti působení vodního paprsku [4], [5]. Předpokladem pro další pokračování výzkumu proto
je objasnění vlivu základních složek betonu a následné optimalizace jeho složení včetně přídavku uhlíkových
nanotrubiček pro zajištění tzv. pancéřového povrchu a odolnosti proti abrazi.

2 METODIKA A SLOŽENÍ
Cílem experimentu bylo ověření odolnosti povrchových vrstev betonu vůči mechanickému poškozování vlivem
abraze pevných částic. Abraze byla simulována podle současně platných norem zabývajících se obrusností betonu
nebo obrusností potěrových materiálů.
V rámci experimentu bylo snahou objasnit dopad použitého typu kameniva (z hlediska mineralogie), potažmo
použití příměsi. Pro účely tohoto experimentu byly vybrány 3 rozdílné druhy kameniva, přičemž se jednalo o běžné
používané druhy kameniva do betonu. Kamenivo v betonu tvoří pevnou kostru a je nositelem pevností. Při zajištění
správného poměru mísení jednotlivých frakcí je zabezpečena minimální mezerovitost, čím se materiál stává
kompaktnějším. Každé kamenivo má však jiné vlastnosti, se kterými je nutno při návrhu betonových směsí
uvažovat. Při návrhu jednotlivých receptur byla vycházeno z koncepce zachování stejné výsledné křivky zrnitosti
jednotlivých směsí kameniva, díky čemu došlo k eliminaci vlivu samotné skladby křivky zrnitosti. Volba
použitých příměsi vycházela z praxe, kdy byla vybrána nejčastěji využívaná příměs typu I, tedy příměs inertní –
jemně mletý vápenec.
Zásadním pro experiment bylo sledování odolnosti betonů vůči obrusu dle normy ČSN 73 1324 [6] ve stáří 28
a 90 dní normového zrání. Jedná o zkoušku prováděnou pomocí Böhmova přístroje, za použití brusného kotouče
a brusného materiálu – korundu. Způsob přípravy a rozměr zkušebního tělesa bude popsán v následujících
odstavcích.
V rámci prováděného experimentu byl u zkušebních těles sledován vývoj jejich pevností v čase. U zkušebních
receptur byla stanovena pevnost v tlaku ve stáří 28 a 90 dní dle ČSN EN 12390-3 [7].

Suroviny a výroba zkušebních těles
Pro analýzu vlivu druhu kameniva v betonu na jeho odolnost proti abrazi byly vyrobeny 3 zkušební směsi. Tyto
směsi byly vyrobeny s využitím velmi jemně mletého vápence, který byl klasifikován jako příměs typu I.
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Pro výrobu těchto zkušebních směsí byly vybrány následující 3 druhy kameniva:
• drcené kamenivo z lokality Želešice – amfibolitická hornina
• drcené kamenivo z lokality Olbramovice – granodioritická hornina
• kopané kamenivo z lokality Žabčice – sedimentární psamitická hornina
Jednotlivá skladba kameniva obsahovala vždy 3 frakce – 0-4 mm, 4-8 mm a 8-16 mm, přičemž jejich vzájemné
mísení vycházelo z výpočtu optimální křivky zrnitosti této směsi, které zajistí její minimální mezerovitost.
Výsledné křivky zrnitosti všech směsí kameniv si vzájemně odpovídaly, což bylo zajištěno důkladnou analýzou
použitých kameniv a výpočtem jejich vzájemného poměru mísení. Do experimentu tak nevstupoval další neznámý
parametr, který lze klasifikovat jako závislost odolnosti betonu proti abrazi na skladbě kameniva.
Všechny receptury byly navrženy na konzistenci S4 cca 180 mm sednutí kužele dle normy ČSN EN 12350-2
[8] a jednotlivá skladba byla volena s ohledem na dosažení požadované třídy betonu minimálně C 35/45, což je
minimální pevnostní třídy betonu pro prostředí XM3 dle ČSN EN 206+A1. Přesné složení jednotlivých zkušebních
směsí je uvedeno v následující Tab. 1.
Tab. 1 Složení betonových směsí.
ZEL_V
OLB_V
CEM I 42,5 R [kg]
320
320
Vápenec [kg]
70
70
0-4 mm Žabčice [%]
24
47
0-4 mm Želešice [%]
24
4-8 mm Želešice [%]
13
4-8 mm Žabčice [%]
4-8 mm Olbramovice [%]
11
8-16 mm Želešice [%]
39
8-16 mm Žabčice [%]
8-16 mm Olbramovice [%]
42
Voda [kg]
175
170
0,7
0,7
MC Powerflow 2695 [%] z mp
Pozn.: mp – hmotnost pojivové složky

ZAB_V
320
70
46
14
40
170
0,7

3 VÝSLEDKY
Výsledky stanovení pevnosti v tlaku ve stáří 28 a 90 dní jsou shrnuty v následující Tab. 2, ke které náleží i grafické
vyjádření, Obr. 1.
Tab. 2 Výsledky pevnosti v tlaku.
tlak 28 [MPa]
tlak 90 [MPa]
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ZEL_V
55,5
67,0

OLB_V
56,7
58,0

ZAB_V
49,3
56,7
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Obr. 1 Vývoj pevností v tlaku 28 a 90 dní.
Výsledky pevností v tlaku po 28 dnech normového zrání prokazují, že byla naplněna požadovaná pevnostní
třída betonu a prakticky výsledky pevnosti všech zkušebních směsi si v tomto stáří odpovídají. Z tohoto hlediska
lze říci, že samotná obrusnost betonu by neměla být ovlivněná jeho pevností. U všech receptur lze pozorovat nárůst
pevností v čase i napříč tomu, že příměs jemně mletého vápence je klasifikována jako příměs neaktivní. Tyto
výsledky se však shodují s celou řadou již provedených výzkumů, které zkoumají skrytou aktivitu velmi jemně
mletého vápence. Tato skrytá „aktivita“ je poté připisována jeho funkci v podobě tvorby krystalizačních
zárodků [9].
Z hlediska druhu kameniva poté vykazují dle očekávání mírně vyšší pevnosti směsi s amfibolitickém
kamenivem mající největší pevnost (Želešice). U tohoto kameniva jsou obecně očekávány i nejvyšší odolnosti
proti abrazi z důvodu jeho vysoké tvrdosti.
Cílem experimentu bylo zkoumání odolnosti povrchu vůči mechanickému poškození. Stanovení obrusnosti
probíhalo pomocí normy ČSN 73 1324, která předepisuje stanovení obrusnosti betonu a počet zkušebních cyklů
je stanoven na 20. Vyhodnocením je poté procentuální úbytek váhy vzorku ve vztahu k původní hmotnosti
zkušebního vzorku. Zkušební tělesa o rozměrech cca 70 mm jsou upnuta do zařízení, jehož podstatou je brusný
kotouč o průměru cca 750 mm s rychlostí otáčení 30 ± 1 otáčka za minutu. Na tento brusný kotouč je v trajektorii
zkušebního vzorku před každou zkouškou nasypán korund odpovídající výše citované normě o hmotnosti 20 g.
Samotný zkušební vzorek je během zkoušky zatížen silou 294 ± 3 N.
Zkoušení obrusnosti bylo prováděno ve stáří 28 a 90 dní a výsledky jsou uvedeny v následující Tab. 3 spolu
s grafickým vyjádřením výsledků, Obr. 2.
Tab. 3 Výsledky stanovení odolnosti betonu vůči obrusu.
ČSN 73
1324

28 dní [%]
90 dní [%]

ZEL_V
5,6
4,1

OLB_V
5,7
4,6

ZAB_V
6,1
4,5
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Obr. 2 Porovnání výsledků odolnosti proti obrusu.
Z výsledků zkoušek je patrné, že nejvyšší odolnost proti abrazi vykazují v rámci obou zkušebních metod
vzorky vyrobené za použití amfibolitického kameniva. Naopak nejnižší odolnost proti obrusu stanovenou při
normových 28 dnech vykazují vzorky vyrobené ze sedimentární horniny, která vykazuje nejnižší hodnoty tvrdosti.
Jako velice pozitivní lze hodnotit výrazné zvýšení odolnosti proti obrusu metodou ČSN 73 1324 při stáří 90 dnů
oproti 28 dnům, přičemž je patrné, že s rostoucí dobou zrání výrazně stoupá odolnost proti obrusu. V rámci
provedeného experimentu při použití inertní příměsi v podobě velmi jemně mletého vápence dochází ke smazávání
výrazného rozdílu použitého druhu kameniva. Na základě provedeného experimentu lze tedy říci, že druh
použitého kameniva hraje nejvýznamnější roli zejména v kratším období zrání betonu, kdy je zřejmě hlavním
nositelem pevnosti a odolnosti proti abrazi.

4 ZÁVĚR
V rámci experimentu byl ověřen vliv druhu použitého kameniva na odolnost vůči mechanickému poškozování
povrchu. Na základě výsledků provedených zkoušek je zřejmé, že druh kameniva má výrazný dopad na odolnost
betonu proti abrazi zejména při kratším úseku zrání. Experiment prokázal, že toto pozitivní ovlivnění se s delším
časovým úsekem smazává a jako velice odolné betony proti abrazi mohou být taktéž směsi vyrobené za použití
standartní sedimentární horniny.
Dalším postupem v tomto obsáhlém a stále probíhajícím výzkumu bude zhodnocení všech nabytých výsledků,
podrobení stejných vzorků zkoušce vysokotlakým vodním paprskem (viz úvod příspěvku) a optimalizace
výsledných receptur pro výrobu vysokohodnotných betonů s důrazem na výrazné zvýšení odolnosti betonu proti
abrazi. V další fázi experimentu budou pro výrobu speciálních vysokohodnotných betonů užity uhlíkové
nanotrubičky a dojde k ověření jejich vlivu a jejich účinného zakomponováni do cementové matrice, od kterého
je očekáváno, že může pozitivně ovlivnit odolnost povrchu cementového kompozitu vůči účinkům abraze pevných
částic [4].

Poděkování
Příspěvek byl vytvořen v rámci řešení projektu č. FAST-S-18-5410 „Studium efektu aplikace grafenoidů
a uhlíkových nanotrubiček v cementových kompozitech“ a projektu GA18-25035S ,,Studium účinků proudících
kapalin na opotřebení cementových kompozitů a následné modelování mechanické koroze“.
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Abstrakt
Příspěvek analyzuje rozdílné požadavky evropské harmonizované normy EN 197-1 [8] a norem zabývajících se
klasifikací a zkušebnictvím cementů v rámci Ruské federace. Pro sjednocení pravidel klasifikace a vlastností
cementů byly v rámci Ruska přepracovány normativní dokumenty, které vychází ze zmíněné evropské normy.
V experimentální části výzkumu bylo provedeno stanovení odolnosti různých druhů cementu vůči agresivnímu
prostředí. Vzorky byly umístěny po dobu 3 měsíců do následujících agresivních prostředí: destilovaná voda, 5%
roztok MgS04, 3% roztok Na2SO4, roztok H2SO4 s рH 3-4. Výsledky experimentu zkoušek prokázaly, že
s nárůstem množství strusky v cementu obecně klesá jeho odolnost proti korozi.
Klíčová slova
Agresivní prostředí, cement, koroze
Abstract
In this work we analyzed the different requirements of the European harmonized standard EN 197-1 [8] and
standards for the classification and testing of cements in the Russian Federation. To harmonize the classification
rules and properties of cements, normative documents based on the European standard have been revised in Russia.
In the experimental part of the research, determination of the resistance of various types of cement against the
aggressive environment was made. Samples were placed for 3 months in the following aggressive media: distilled
water, 5% MgSO4 solution, 3% Na2SO4 solution, H2SO4 solution pH3-4. The results of the test experiments have
shown that with the increase in the amount of slag in cement, its corrosion resistance generally falls.
Key words
Aggressive media, cement, corrosion

1 ÚVOD
Evropský výbor pro normalizaci (CEN) přijal normu EN 197-1 [8], která stanovuje jednotnou klasifikaci,
technické požadavky a metody pro stanovení kvality cementu. V rámci Ruské federace byly dle starých
normativních dokumentů tyto požadavky normy EN 197-1 [8], pokud jde o klasifikaci a kritéria shody, zohledněny
v normě GOST 10178 [5]. Nyní však Ruská federace přijímá a vytváří nové normativní dokumenty pro klasifikaci
a zkušebnictví cementů, které již přímo vychází a prakticky odpovídají evropské normě EN 197-1 [8]. Pro
zkušebnictví cementů je v rámci Evropy zavedena norma EN 196-1 [9], které prakticky odpovídá norma v Ruské
federaci GOST 310.4 [2]. Tento krok je podmíněn zejména požadavkem pro snadnější vědeckou, technickou
a ekonomickou spolupráci s okolními evropskými zeměmi. Nejnovější normativní dokument, který se zaobírá
klasifikací a požadavky na cementy je GOST 31108 [6]. Tato norma však namísto všech 27 druhů cementů, které
stanovuje evropská norma EN 197-1 [8] popisuje pouze 12 druhů cementů, které jsou nejčastěji v rámci Ruské
federace používány. Obecně lze hlavní rozdíly mezi nově vydanou normou GOST 31108 [6] a zejména dříve
používanou normou GOST 10178 [5] stručně popsat následovně:
o nová možnost použití aktivních minerálních přísad při výrobě cementu CEM I 42,5 N, přičemž
norma GOST 10178 [5] použití aktivních minerálních přísad pro jmenovaný typ cementu
zakazovala.
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zavedení třídy pevnosti cementů podle pevnosti v tlaku, které v podstatě vychází z evropské normy
EN 197-1 [8]. Tento parametr má však oproti normě EN 197-1 [8] znatelný rozpor v rámci úrovně
spolehlivosti pevnosti v tlaku, podle kterého jsou pevnostní třídy cementů odvozeny. V normě
GOST 31108 [6] mají třídy pevností cementů pravděpodobnostní povahu a jsou stanoveny s úrovní
spolehlivosti 95 % namísto 100 % uvedených v EN 197-1 [8].
o u cementů všech tříd pevnosti, s výjimkou požadavků na pevnost ve stáří 28 dnů, byly dodatečně
určeny pevnosti ve stáří 2 dnů s výjimkou tříd 22,5 N a 32,5 N, přičemž u obou jmenovaných druhů
cementů jsou pevnostní parametry namísto stáří 2 dnů stanoveny při stáří 7 dnů.
o pro všechny třídy pevnosti, s výjimkou třídy 22,5, bylo zavedeno rozdělení cementů podle jejich
rychlosti tuhnutí a tvrdnutí. Cementy byly stejně jako u normy EN 197-1 [8] rozděleny jako cementy
s normální dobou tuhnutí označované jako N a s urychlenou dobou tuhnutí označované jako R.
V rámci příspěvku byly všechny zkoušky provedeny v souladu s novým normativním dokumentem GOST
31108 [6], který jak bylo psáno výše, umožňuje používání minerálních příměsí. Účelem provedeného experimentu
bylo posouzení cementů vyrobených za použití těchto příměsí z hlediska jejich odolnosti proti různým druhům
agresivního prostředí.
Pro studii byly analyzovány 3 druhy cementů pocházející z cementárny JSC Nevyansky Cementnik a jednalo
se o cementy CEM I 42,5 N, CEM II/A-S 32,5 N, CEM II/B-S 32,5 N.
o

2 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
Vzorky pro experimentální část práce byly vyrobeny v souladu s normou GOST 310.4 [2], která předepisuje
velikost, složení, způsob výroby a podmínky zrání zkušebních těles. Odolnost vyrobených těles proti korozi
v agresivním prostředí popisuje norma GOST 27677-88 [1], podle které bylo v rámci experimentu postupováno.
Tato norma stanovuje nejmenší velikost vzorku, která by měla být více než čtyřnásobek maximální velikosti zrna
kameniva. Pro výrobu vzorků bylo užito maximálního zrna kameniva odpovídajícímu písku dle normy GOST
8736 [4]. Tento písek je zároveň schválen pro výrobu normalizovaných těles pro stanovení pevnosti cementu.
Z každého druhu cementu byly dle výše citované normy vyrobeny 3 tělesa (1 zkušební sada) pro uložení
v každém agresivním prostředí. Vyrobené vzorky po výrobě byly umístěny po dobu 28 dní ve vodném prostředí
v souladu s normou. Při stáří 28 dní byly vzorky umístěny do různých druhů agresivního prostředí, které jsou
podrobněji popsány v dalších částech příspěvku. Vzorky byly umístěny tak, aby byl zajištěn jednotný přístup
agresivního prostředí ke vzorkům ze všech stran. Vyhodnocením odolnosti vzorků proti agresivitě prostředí
je udáváno formou indexů v tlaku a v tahu za ohybu (kkor), přičemž se vždy porovnává výsledek referenčního
vzorku ze stejného druhu cementu, který je uložen ve vodném prostředí a je zkoušen při stejném stáří jako vzorek
uložený ve stanoveném agresivním prostředí.
Podle normy GOST 27677-88 [1] musí agresivní prostředí po dobu celé zkoušky (uložení zkušebních těles)
vykazovat následující parametry:
•
koncentrace agresivního prostředí by se neměla měnit o více než 5 %,
•
tvrdost by neměla překročit 2 °,
•
pH by nemělo kolísat o více než ± 0,2,
•
agresivní CO2- ±10 mg·l-1;
•
odchylka teploty korozního prostředí by neměla přesáhnout ± 3 °С,
•
poměr objemu agresivního roztoku v kubických centimetrech k 1 cm2 povrchu vzorku by měl být alespoň
5:1
V rámci experimentu byly vzorky podrobeny agresivnímu prostředí po dobu 3 měsíců.
Vzorky jsou klasifikovány jako odolné proti agresivnímu prostředí, je-li jejich index v tahu za ohybu (kkor-ohyb)
minimálně 0,80. To znamená, že pokles v tahu za ohybu oproti referenčním vzorkům je maximálně 20 %.

Výroba zkušebních těles
Pro stanovení odolnosti cementů proti korozi byly vyrobeny trámečky o rozměrech 40 × 40 × 160 mm podle GOST
310.4 [2]. Pro výrobu těchto těles bylo užito každého druhu analyzovaného cementu. Složení malty vychází
z poměru mísení cementu se standardizovaným pískem v poměru 1 : 3 (pro jednu dávku bylo použito 2,5 kg
cementu a 7,5 kg písku v korekci na suchý stav). Dávka vody pro všechny vzorky je normou stanovena na vodní
součinitel w = 0,5. Je-li použit písek s vlhkostí větší než 0, musí být při jeho dávkování na tuto vlhkost brán zřetel
a musí být proveden přepočet při dávkování vody i jeho samotného. Použitý písek pocházel z pískovny Machnevo
a disponoval následujícími parametry:
vlhkost - 3,19 %,
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sypná hmotnost - 1460 kg/m3,
objemová hmotnost - 2703 kg/m3,
obsah prachu, bahna a hlíny – 2 %,
granulometrické složení uvádí Tab. 1.

-

Tab. 1 Granulometrické složení písku.
Velikost síta [mm]
Zůstatek na
sítě

2,5

1,25

0,63

0,315

0,16

αi [%]

4,91

12,45

25,22

39,97

15,24

Méně než
0,16
2,21

V rámci experimentu byly analyzovány následující druhy cementu: CEM I 42,5 N, CEM II/A-S 32,5 N, CEM
II/B-S 32,5 N.
Vzorky pro stanovení odolnosti byly umístěny v následujících agresivních prostředích:
- destilovaná voda;
- 5% roztok MgS04;
- 3% roztok Na2SO4;
- roztok H2SO4 při рH 3-4.
Vzorky cementových trámečků byly umístěny v nádobě s agresivními roztokami po dobu 3 měsíců. Kontrola
koncentrace roztoků byla prováděna každý týden, přičemž všechny roztoky byly každý 2. týden kompletně
měněny. Na konci tohoto období byly u vzorků stanoveny pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu. Výsledky testů jsou
uvedeny v Tab. 3 a vzhled vzorků je popsán v Tab. 2.

Výsledky experimentu

Obr. 1 Pevnost v tahu za ohybu.
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Obr. 2 Pevnost v tlaku.

Šedá

Šedá

CEM II/AS 32,5 N

CEM II/BS 32,5 N

Kontrolní
Destilovaná voda
Na2SO4
H2SO4
MgSO4

Agresivní
prostředí

Šedá

Rohyb, MPa
5,73
5,85
5,73
6,57
5,85

Šedobílý

Šedobílý

Šedobílý

Barva

Hnědá

Hnědá

Hnědá

Barva

Zkorodované
hrany

Zkorodované
hrany

Zkorodované
hrany

Povaha povrchu

H2SO4

Bílý
povlak

Bílý
povlak

Bílý
povlak

Barva

kkor-tlak
–
1,05
1,21
0,77
0,84

Rohyb, MPa
6,21
5,26
4,06
7,17
5,73

Typ cementu
CEM II/A-S 32,5 N
kkor-ohyb
Rtlak, MPa
–
35,47
0,85
32,25
0,65
37,27
1,15
42,00
0,92
44,85
kkor-tlak
–
0,91
1,05
1,18
1,26

Tab. 3 Výsledky korozní odolnosti analyzovaných cementů.

Žádné změny

Žádné změny

Žádné změny

Povaha povrchu

Na2SO4

CEM I 42,5 N
kkor-ohyb
Rtlak, MPa
–
40,77
1,02
42,81
1,00
49,54
1,15
31,60
1,02
34,25

Žádné změny

Žádné změny

Žádné změny

Povaha povrchu

Destilovaná voda

Barva

CEM I
42,5 N

Typ
cementu

Tab. 2 Popis vzhledu vzorků po uložení v agresivním prostředí.

Rohyb, MPa
7,29
6,21
4,78
7,64
3,58

Šedá

Šedá

Šedá

Barva

kkor-tlak
–
0,91
0,88
0,47
0,87

Žádné změny

Žádné změny

Žádné změny

Povaha povrchu

Kontrolní

CEM II/B-S 32,5 N
kkor-ohyb
Rtlak, MPa
–
48,93
0,85
44,44
0,65
43,22
1,05
23,16
0,49
42,61

Zkorodované hrany

Zkorodované hrany

Zkorodované hrany

Povaha povrchu

MgSO4
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3 ZÁVĚR
Z výsledků experimentu je zřejmé, že agresivní prostředí v podobě destilované vodě a roztoku Na2SO4 nemá
prakticky žádný negativní dopad na vzhled vzorků. Povrchy všech analyzovaných vzorků umístěných v těchto
prostředích byly prakticky beze změny z hlediska celistvosti i barevnosti. Naopak agresivita roztoku H2SO4 vůči
všem druhům cementů se značně projevuje už při jejich vizuálním zhodnocení. Zkušební vzorky uložené v tomto
agresivním prostředí již po 3 měsících změnily svou barvu a dochází k narušení jejich povrchů a hran. Z odborné
literatury vyplývá, že vniklé hydratační produkty reagují s kyselinami za vzniku jejich vápenatých solí a amorfní
hmoty SiO2•nH2O, Al(OH)3 a Fe(OH)3 [7]. Z chemického hlediska a lze soudit, že v případě uložení vzorků
v prostředí kyseliny H2SO4 vzniká korozní produkt CaSO4•2H2O a louh železa, který má za důsledek změnu barvy
povrchu zkušebních vzorků.
V prostředí MgSO4 byl u všech vzorků rovněž patrný dopad na jejich barvu a celistvost jejich povrchu. Vzorky
uložené v tomto agresivním prostředí byly na svém povrchu pokryty tenkým hutným povlakem bílé barvy a jejich
povrch byl rovněž značně rozrušen, což se projevilo zejména na rozpadu hran těles. Obecně lze říci, že s nárůstem
množství strusky v cementu klesá odolnost proti působení agresivního roztoku MgSO4.
Z hlediska mechanických parametrů vzorků uložených v různých agresivních prostředí lze pozorovat značný vliv
množství příměsi použité pro výrobu portlandského cementu. V tomto případě byly jako aktivní příměs pro výrobu
všech analyzovaných cementů použitá vysokopecní struska. Z výsledků lze jednoznačně říci, že při posouzení
odolnosti proti agresivnímu prostředí v souladu s normou GOST 27677-88 [1], tedy podle indexu kkor-ohyb, je odolný
proti všem používaným druhům agresivního prostředí odolný pouze čistý portlandský cement CEM I 42,5 N, který
obsahuje pouze minimální množství strusky. Zbylé dva testované cementy z důvodu vyššího obsahu strusky jsou
svou pevností klasifikovány jako cementy třídy 32,5. I v tomto případě lze však říci, že s rostoucí náhradou slinku
struskou klesá odolnost cementu proti agresivnímu prostředí z hlediska posouzení dle citované normy. V případě
tohoto experimentu je cement CEM II/A-S 32,5 N odolný proti působení destilované vody a roztokům roztoky H2SO4
a MgSO4. Poslední analyzovaný cement, CEM II/B-S 32,5 N, obsahující největší podíl náhrady slinku struskou by
již odolný pouze proti působení prostředí destilované vody a roztoku H2SO4.
V rámci experimentu byl však oproti požadavkům citované normy navíc stanoven index kkor-tlak, vycházející
z posouzení pevností v tlaku zkušebních těles. Výsledky tohoto parametru poté zcela neodpovídají výsledkům
psaným výše vycházejícím z indexu kkor pevnosti v tahu za ohybu. U některých vzorků je patrný značný pokles
pevnosti v tahu za ohybu po uložení v agresivním prostředí, kdežto pevnost v taku vykazuje kladné hodnoty
indexu kkor. Jako příklad lze uvést výsledky u cementu CEM II/A-S 32,5 N a uložení v agresivním prostředí
Na2SO4. Zcela opačný trend je poté patrný u vzorků z cementu CEM I 42,5 N uložených v prostředí H2SO4
a MgSO4. Do jisté míry tato skutečnost poukazuje na rozdílný proces koroze v odlišných agresivních prostředích,
kdy některé nově vznikající korozivní produkty mohou tvořit „kostru“ vzorku obdobně jako rozptýlená výztuž
a zlepšují tak pevnost v tahu za ohybu a v jiném případě dochází k rozkladu hydratačních produktů cementu a tím
zcela k degradaci cementového kamene.
V rámci pokračování experimentu budou pro výrobu vzorků použity uhlíkové nanotrubičky, díky kterým by
mohl být zmírněn negativní dopad různých druhů agresivního prostředí právě na pevnost v tahu za ohybu.
Uhlíkové nanotrubičky dokáží ve vzorku působit obdobným stylem jako rozptýlená výztuž, přičemž jejich
odolnost proti agresivnímu prostředí by měla být bezproblémová [10].
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MOŽNOSTI ZPRACOVÁNÍ POPÍLKŮ
DO ALKALICKY AKTIVOVANÝCH HMOT
OPTIONS FOR THE PROCESSING OF ASHES TO ALKALI-ACTIVATED
SYSTEMS
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Katedra stavebních hmot a diagnostiky staveb, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava

*
1

Abstrakt
Příspěvek se zabývá možnostmi zpracování popílků při přípravě alkalicky aktivovaných systémů. Alkalicky
aktivované hmoty patří v posledních letech mezi hojně sledované skupiny materiálů. Jejich výhodou jsou
zejména ekologické aspekty, jedná se však o hmoty, z nichž jsou jejich velkým potenciálem také výborné
fyzikálně-mechanické a trvanlivostní vlastnosti. V experimentální části byly připraveny směsi na bázi alkalicky
aktivovaného popílku a byly stanoveny vybrané fyzikálně-mechanické a trvanlivostní vlastnosti.
Klíčová slova
Alkalicky aktivovaný systém, popílek, kompozit
Abstract
The paper deals with the possibilities of fly ash processing in the preparation of alkali-activated systems.
Alkali-activated systems have been among the most closely watched groups of materials in recent years. Their
advantages are especially ecological aspects, but they are mixtures, for which their great potential is also
excellent physical-mechanical and durability properties. In the experimental part, mixtures based on alkali
activated fly ash were prepared and selected physical-mechanical and durability properties were determined.
Key words
Alkali-activated system, ash, composite

1 ÚVOD
Vzhledem k aktuálním trendům ve stavebnictví, v nichž je jedním ze základních požadavků na stavby udržitelný
rozvoj, je nutné hledat možnosti náhrady primárních, těžených surovin jejich alternativami, tedy surovinami
druhotnými, odpadními.
Alternativou pro pojivové složky vznikající z těžených přírodních materiálů, které se vyznačují velkou
energetickou náročností při výrobě, by mohly být suroviny na bázi alkalické aktivace, při níž se využívají
především sekundární produkty hutnického a energetického průmyslu. Materiály vzniklé alkalickou aktivací
tvoří rozhraní mezi hydraulickými anorganickými pojivy, skelnými a keramickými materiály. Tyto materiály
dosahují oproti nynějším pojivům vyšších pevností a vyznačují se také vyšší odolností. Rozšíření materiálů do
praxe brání především proměnlivost jejich vlastností v závislosti na vlastnostech vstupních surovin a způsobu
jejich zpracování a dále používání agresivních chemických látek, nutných k jejich přípravě.

2 POPÍLKY PRO ALKALICKOU AKTIVACI
Popílky patří mezi tuhé produkty, které vznikají při spalování uhlí a jsou obsaženy ve spalinách. Popílky jsou
zachycovány pomocí filtrů, kterými lze zachytit až 99 % popílku. Popílky s pucolánovou aktivitou se používají
převážně ze spalování černého a hnědého uhlí. Výsledné složení popílku je závislé na kvalitě uhlí, způsobu
spalování a dalších přídavných činidlech [1], [2].
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Nejčastěji popílky obsahují oxidy SiO2, Al2O3, Fe2O3 při odsiřování narůstá podíl oxidů CaO a MgO. Dva
základní typy popílků jsou Typ F s obsahem oxidů SiO2, Al2O3, Fe2O3 více jak 70 % a Typ C s obsahem oxidů
SiO2, Al2O3, Fe2O3 v rozmezí 50–70 % a vyšším obsahem CaO [1], [2].
Pro účely použití popílků v pojivech je důležitá pucolánová aktivita, která je vyjádřena schopností amorfního
SiO2 reagovat s Ca(OH)2 za normálních teplot za vzniku hydratovaných křemičitanů vápenatých [2].

Křemičité popílky (Typ F)
Před samotným spalováním je nutné nejdříve spalovaný materiál pomlít na velikost zrn přibližně do 90 μm.
Uhelný prach je spolu se vzduchem vháněn k vysokoteplotním hořákům, kde vlivem vysoké teploty dojde ke
spálení uhelného prachu během několika vteřin. Větší nespalitelné časti, spadnou na dno kotle a jemnější
nespalitelné části odcházejí se spalinami a jsou zachycovány na elektrostatických a mechanických filtrech.
Nespalitelné části v komínovém systému rychle chladnou a tvoří převážně kulovité amorfní částice. Spalování
probíhá kolem teploty 1200–1700 °C, odsíření obvykle probíhá vápennou propírkou až po zachycení
nespalitelných částic [3].

Vliv denitrifikace na popílky
Oxidy dusíku u plynných exhalátů bývají označované jako NOx, do kterých můžeme zahrnout oxid dusnatý, oxid
dusičitý, oxid dusný, oxid dusitý a oxid dusičný. Oxidy dusíku se tvoří tam, kde je při spalování dosažena
vysoká teplota. Můžeme tam zahrnout spalování paliv, výrobu kyseliny dusičné, spalovací motory a další
průmyslové procesy. Nejčastěji tvořený je oxid dusnatý, který tvoří 90–99 % NOx, ten se při chladnutí spalin
mění na oxid dusičitý. Oxidy dusíku reagují s vodní parou za tvorby kyseliny dusité a dusičné, které jsou
součástí kyselých dešťů [4].

Sekundární opatření na snížení obsahu dusíku
Sekundární opatření na snížení obsahu dusíku tvoří soustava chemických procesů, kdy dochází k reakcím ve
spalinách a navázání oxidu dusíku do nově vzniklých chemických sloučenin. Nejrozšířenější procesy
denitrifikace jsou selektivní redukce. Tato metoda je rozložena do dvou typů, selektivní katalytická redukce
(SCR), která probíhá při nižších teplotách (80–420 °C) s katalyzátory a selektivní nekatalytická redukce
(SNCR), která probíhá při vysokých teplotách (800–900 °C) bez katalyzátoru.
Tyto metody jsou zatíženy nedokonalou přeměnou amoniaku, která vede k emisím amoniaku a krystalizaci
amonných solí na povrchu popílků. U metody SCR se nejčastěji vyskytuje NH4HSO4 a u metody SNCR jde
o (NH4)2SO4 [4].

Selektivní katalytická redukce SCR
U této metody se jako redukční činidlo využívá amoniak NH3, může být použit v plynném stavu nebo jako
močovina, ten v přítomnosti katalyzátoru redukuje oxidy dusíku na dusík a vodu. V metodě SCR lze využít
několik druhů katalyzátorů, proto mohou reakce probíhat ve velkém rozsahu teplot.
Jako katalyzátory v metodě SCR se používají oxidy na bázi titanu a železa, zeolity nebo materiály na bázi
aktivních uhlíkových materiálů. Katalyzátory se dají použít v několika formách, mohou být ve formě bloků
s vylisovanými otvory, desek nebo pelet. Blokový katalyzátor je tvořený nosnou keramickou podložkou
a samotný katalyzátor je tvořen nosičem na bázi TiO nebo Al2O3 aktivních složek (V2O5, WO3 a MoO3).
Deskový katalyzátor je tvořen kovovou mřížkou, na které je umístěn katalyzátor. Katalyzátor na bázi pelet je
tvořen aktivním uhlím nebo zeolity, ty se nejčastěji používají při fluidním spalování [4].

Vlastnosti popílků po denitrifikaci
Pro snížení obsahu dusíku se používá nejčastěji močovina, případně roztok amoniaku, tyto látky na snížení
obsahu dusíku pak jsou v jisté míře zastoupeny i v popílcích. Tento popílek může vytvářet problémy, když se
dostane do kontaktu s vodou. Při kontaktu s cementem a vodou pak dochází k uvolnění plynného amoniaku dle
rovnice (1) [5].
(1)
NH4(ag)+OH(ag)↔NH3(g)+H2O

503

JUNIORSTAV 2019

5. Building Materials and Components

Amoniak obsažený v popílcích reaguje se sírou v popílku za vzniku síranu a hydrogensíranu amonného. Aby se
zamezilo tvorbě těchto produktů, je potřeba snížit obsah SO3 ve spalinách. Vlivem chemických sloučenin
obsažených v popílku dochází ke snížení pH, to se projevuje zejména při reakci s vodou a CaO. Tyto produkty
reagují s CaO za vzniku vody soli a amoniaku, který se po smíchání začíná ihned uvolňovat. Uvolňování
amoniaku má za následek silný zápach, uvádí se taktéž, že dochází k viditelnému úniku amoniaku při použití
plastifikátoru na bázi polykarboxylátu [5].

3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
Jedná se o úvodní část experimentu, kdy jsou porovnávány pevnosti alkalicky aktivovaných popílků před a po
denitrifikaci. Pevnosti se sledovaly v různém místě zrání, kdy prvních 48 hodin probíhalo zrání v klima komoře
při 70 °C a 90 % vlhkosti. Po odformování byly vzorky rozděleny do tří skupin, první zůstala umístěna v klima
komoře až do doby zkoušení, druhá byla umístěna ve vlhkostní skříni a třetí byla umístěna v uzavřené nádobě
v laboratorním prostředí. Původní receptura se sodným vodním sklem (NaVS) vychází z ověřené receptury
s vysokopecní granulovanou struskou, jen byl upraven silikátový modul na hodnotu MS1,7. Jako další aktivátory
byl použity hydroxid sodný a draselný. Způsob uložení je uveden v Tab. 1.
Tab. 1 Způsob uložení.
Uložení
1
2
3

48 hod
Klima
komora

→ 7 dnů
Klima komora
Vlhkostní skřín
Uzavřená nádoba

Chemické vlastnosti sledovaných popílků
V experimentu jsou použity popílky z elektrárny v Ostravě – Třebovicích. Byly použity křemičité popílky před
a po denitrifikaci metodou SNCR. Chemické složení je uvedeno v Tab. 2.
Tab. 2 Chemické složení popílků.
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
SO3
K2O
MgO

Po denitrifikaci
58,12
32,74
7,89
4,18
0,67
2,51
0,92

Čisté popílky
54,56
31,93
7,85
4,02
0,77
2,59
0,84

Stanovení objemových hmotností
Výsledky objemových hmotností jsou uvedeny v Tab. 3 a graficky znázorněny v grafech Obr. 1 až Obr.3.
Tab. 3 Hodnoty objemových hmotností.
Ozn.
KOH 50%
NaOH 50%
NaVS MS 1,7
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Uložení
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Čisté popílky

Popílky po denitrifikaci

Objemová hmotnost [kg/m ]

Objemová hmotnost [kg/m3]

2180
2240
2190
2100
2150
2190
1950
2100
1950

2110
2160
2120
2000
2030
2040
1990
2070
1980

3

Objemová hmotnost
[kg/m3]
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2500
2000
1500

Čisté popílky

1000

Popílky po denitrifikaci

500
0

1

2

3

Uložení

Objemová hmotnost
[kg/m3]

Obr. 1 Hodnoty objemových hmotností popílků aktivovaných KOH.
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Uložení

Objemová hmotnost
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Obr. 2 Hodnoty objemových hmotností popílků aktivovaných NaOH.
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Čisté popílky
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Popílky po denitrifikaci
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0

1

2

3

Uložení

Obr. 3 Hodnoty objemových hmotností popílků aktivovaných NaVS.

Stanovení pevností připravených směsí
Výsledky pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku jsou uvedeny v Tab. 4 a graficky znázorněny v grafech Obr. 4 až
Obr. 9.
Tab. 4 Hodnoty pevností v tlaku a tahu za ohybu.
Ozn.
KOH 50%
NaOH 50%
NaVS MS 1,7

Uložení
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Čisté popílky
Pevnost v
Pevnost v tahu za
tlaku [MPa]
ohybu [MPa]
7,1
1,3
3,1
0,7
2,8
0,8
4,9
1,1
3,5
0,8
3,3
0,8
6,9
1,4
4,2
0,8
4,6
0,7

Popílky po denitrifikaci
Pevnost v
Pevnost v tahu za
tlaku [MPa]
ohybu [MPa]
4,2
0,9
2,3
0,5
2,1
0,5
3,0
0,7
2,2
0,5
2,1
0,3
7,3
0,6
4,1
0,5
5,1
0,3
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Pevnost v tlaku
[MPa]

8,0
6,0
Čisté popílky

4,0

Popílky po denitrifikaci

2,0
0,0

Uložení
1

2

3

Obr. 4 Hodnoty pevnosti v tlaku popílků aktivovaných KOH.

Pevnost v tahu za
ohybu [MPa]

1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Čisté popílky
Popílky po denitrifikaci

1

2

3

Uložení

Obr. 5 Hodnoty pevnosti v tahu za ohybu popílků aktivovaných KOH.

Pevnost v tlaku
[MPa]
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5,0
4,0
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2,0
1,0
0,0
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Popílky po denitrifikaci
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Obr. 6 Hodnoty pevnosti v tlaku popílků aktivovaných NaOH.
Pevnost v tahu za
ohybu [MPa]

1,2
1,0
0,8

Čisté popílky

0,6

Popílky po denitrifikaci

0,4
0,2
0,0

1
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3

Uložení

Pevnost v tlaku
[MPa]

Obr. 7 Hodnoty pevnosti v tahu za ohybu popílků aktivovaných NaOH.
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Obr. 8 Hodnoty pevnosti v tlaku popílků aktivovaných NaVS.
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Pevnost v tahu za
ohybu [MPa]

1,5
1,0

Čisté popílky
Popílky po denitrifikaci

0,5
0,0

1

2

3

Uložení

Obr. 9 Hodnoty pevnosti v tahu za ohybu popílků aktivovaných NaVS.

4 DISKUZE
Výsledné hodnoty objemových hmotností se pohybují od 1950 kg/m3 do 2240 kg/m3. Nejnižších objemových
hmotností bylo dosaženo u popílků aktivovaných NaVS. U těchto směsí bylo dosaženo vyšších hodnot
objemových hmotností u popílků po denitrifikaci. U popílků aktivovaných hydroxidy bylo dosaženo vyšších
objemových hmotností u čistých popílků. Z hlediska uložení bylo dosaženo nejnižších objemových hmotností při
uložení v klima komoře. Ve většině případů bylo dosaženo nejvyšších objemových hmotností, když byly vzorky
uloženy ve vlhkostní skříni.
Z hlediska pevností bylo dosaženo vždy vyšších pevností při uložení v klima komoře, ve většině případů bylo
dosaženo vyšších hodnot pevností u čistých popílků. Nejvyšší hodnoty pevnosti v tlaku u čistých popílků byly
dosaženy při použití KOH. Nejvyšší pevnost v tlaku byla dosažena u popílků po denitrifikaci aktivovaných
NaVS při uložení v klima komoře.
U pevnosti v tahu za ohybu bylo u všech sledovaných vzorků dosaženo vyšších hodnot pevností u čistých
popílků při uložení v klima komoře. Mezi uložením ve vlhkostní skříni a v uzavřené nádobě v laboratorním
prostředí nebyly zjištěny výrazné rozdíly pevností.

5 ZÁVĚR
Hmoty připravené z popílků upravených denitrifikací dosahují nižších objemových hmotností, než je tomu
u popílků bez úpravy.
Kromě směsi s aktivátorem ve formě sodného vodního skla bylo rovněž u všech testovaných směsí dosaženo
vyšších pevností v tahu i v tlaku u hmot na bázi popílku bez úpravy denitrifikací.

Poděkování
Práce je podporována z prostředků projektu Výzkum použití křemičitých popílků po denitrifikaci jako pojiva,
příměsi do cementu a alkalicky aktivovaných systémů, číslo V-TJ01000174-2.
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*
1

Abstrakt
Tato práce je zaměřena na ověření možnosti využití speciálně upraveného nebezpečného odpadu, solidifikátu,
vzniklého z vybrané druhotné suroviny jako solidifikačního činidla a nebezpečného odpadu (end-produktu), jako
plniva do polymerní spárovací hmoty. Celkově byly ověřovány dvě technologie solidifikace, přičemž jednou
z nich bylo mokré sbalkování surovin a druhou byla suchá homogenizace. Jako výhodnější se jeví využití
technologie suché homogenizace, která je ekonomicky méně náročná. Možnost použití speciálně upraveného
plniva byla ověřována vybranými zkouškami, z jejichž výsledků bylo zjištěno, že spárovací hmota vykazovala
vysoké pevnosti v tlaku, přibližně 50 MPa, pevnosti v tahu za ohybu až kolem 20 MPa. Vyvinutá hmota vykazuje
taky velmi dobrou soudržnost s taveným čedičem.
Klíčová slova
Solidifikace, epoxidová pryskyřice, spárovací hmota, nebezpečný odpad, filtrový popílek
Abstract
This work is focused on the verification of the possibility of using specially modified hazardous waste,
solidification product, formed from selected secondary raw materials as solidifying agent and hazardous waste
(end-product) as a filler in polymer grout joint material. Totally, two solidification technologies were verified, the
first one was wet granulation of raw materials and another one was dry homogenization. It is more advantageous
to use dry homogenization technology, which is economically less demanding. The possibility of using a specially
modified filler was verified by the appropriate tests, and results showed that the grout joint showed high
compressive strength of approximately 50 MPa, flexural strength up to about 20 MPa. Developed material can
also be characterized by very good cohesion with the cast basalt.
Key words
Solidification, epoxy resin, grout joint, hazardous waste, fly ash

1 ÚVOD
Cílem této práce bylo ověřit možnost využití solidifikátu vytvořeného z vybrané druhotné suroviny jako
solidifikačního činidla a nebezpečného odpadu jako plniva do polymerní spárovací hmoty. Tato hmota bude určena
především pro spárování čedičových prvků v kanalizačních stokách a některých průmyslových provozech, kde
bude vystavena silnému chemickému agresivnímu prostředí. V souvislosti s neustálou produkcí nebezpečných
odpadů v průmyslu a snahou co nejvíce zamezit skládkování těchto materiálů je potřeba najít vhodné využití
takovýchto nebezpečných odpadů. Nebezpečný odpad byl upraven vhodnou technologií solidifikace za účelem
vzniku vhodného plniva použitelného do polymerní spárovací hmoty. V rámci provedeného výzkumu byly
ověřovány celkem dvě technologie solidifikace. Jednou z nich byla suchá homogenizace surovin (solidifikační
technologie 1 – ST1) a druhou bylo mokré sbalkování surovin (solidifikační technologie 2 – ST2). Solidifikace
mokrým sbalkováním byla prováděna zkrápěním vodou směsi vytvořené z nebezpečného odpadu, fluidního
popílku a cementu na granulačním talíři. Takto vytvrzené a následně vysušené sbalky byly pak pomlety a v závěru
vzniklo velmi jemné plnivo v podobě solidfikátu. Solidifikace suchou homogenizací byla prováděna dokonalým
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mísením nebezpečného odpadu a fluidního popílku v homogenizátoru po dobu 24 hodin. Možnost využití takto
speciálně upraveného plniva byla ověřována vybranými zkouškami, kterými bylo stanovení pevnosti v tlaku
a pevnosti v tahu za ohybu, stanovení přídržnosti spárovací hmoty k čedičové dlaždici, stanovení pevnosti v tahu
a poměrného prodloužení při přetržení, pomocí optického mikroskopu bylo sledováno rozložení plniva
v epoxidové matrici a také rozhraní spojení spárovací hmoty s čedičovou dlaždicí. Z výsledků zkoušek pak bylo
zjištěno, že spárovací hmota vykazovala velmi dobré pevnosti v tlaku okolo 50 MPa, pevnosti v tahu za ohybu
okolo 20 MPa, pevnost v tahu okolo 18 MPa s poměrným prodloužením při přetržení okolo 0,50 % a také měla
velmi dobrou přídržnost k čedičové dlažbě. Z důvodu možnosti uvolnění některých složek nebezpečného odpadu
z plniva nelze tuto spárovací hmotu používat do hygienicky čistých provozů.

2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Pro výrobu nejkvalitnějších spárovacích hmot do náročných průmyslových provozů se nejčastěji využívají pojiva
na polymerní bázi, které se vyznačují velmi dobrou adhezí k většině materiálů [1]. Jedny z nejkvalitnějších pojiv
jsou polymerní pojiva na bázi epoxidové pryskyřice (EP), které vynikají výbornou přilnavostí k většině materiálů,
a po vytvrzení vynikají výbornými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi, minimálním smrštěním a dobrou
chemickou odolností [2][3]. Z tohoto důvodu byla pro tento výzkum jako pojivo vybrána právě polymerní hmota
na bázi epoxidové pryskyřice (EP). Využitím EP jako pojiva pro správkovou hmotu se zabývali Hodul a kol. [4],
kde sledovali možnosti využití denitrifikovaných elektrárenských popílků do správkových hmot. Aby bylo možné
nebezpečný odpad (NO) použít jako plnivo do polymerních hmot, je potřeba ho nejprve vhodně upravit.
Nejběžnějším typem úpravy nebezpečných odpadů (NO) je právě výše zmíněná solidifikace (stabilizace) [5].
Jedná se o smísení NO s reakčními činidly, která navážou nebezpečné látky do pevné matrice, aby nedocházelo
k uvolňování kontaminovaných složek do životního prostředí. Nejčastěji používanými činidly jsou vápno, cement
nebo elektrárenský popílek. Tímto typem úpravy se již také zabývali Hodul a kol. [6] v jejich experimentu, ve
kterém se zabývali solidifikací neutralizačních kalů. Solidifikací dalších NO se zabývali i Lopéz a kol. [7], kteří
se snažili stabilizovat NO obsahující velké množství rtuti. Snahou je maximálně využívat veškeré odpady, aby se
co nejvíce omezilo jejich velice nákladné upravování a skládkování, což přispívá k ochraně životního prostředí.

3 METODIKA
V této části jsou uvedeny zkušební postupy, kterými bylo ověřováno využití upraveného nebezpečného odpadu
(NO), solidifikátu, jako plniva do polymerní spárovací hmoty.

Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku
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. Bylo zkoušeno 20%, 30% a 40% plnění spárovací hmoty plnivem
ze suché homogenizace a plnivem z technologie sbalkování. Zkoušky byly prováděny na zkušebních trámečcích
o rozměrech 20 × 20 × 100 mm viz. Obr. 1. Nejprve byla prováděna zkouška stanovení pevnosti v tahu za ohybu
a na zlomcích trámečků byla prováděna zkouška stanovení pevnosti v tlaku.

Obr. 1 Stanovování pevnosti v tahu za ohybu na zkušebním lise.

Stanovení tahových vlastností
Tato zkouška byla prováděna podle normy ČSN EN ISO 527-1 Stanovení tahových vlastností – Část 1: Základní
principy a ČSN EN ISO 527-2 Stanovení tahových vlastností – Část 2: Zkušební podmínky pro tvářené plasty.
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Zkouška probíhala podle uvedených norem na speciálních zkušebních tělesech ve tvaru oboustranných lžiček
viz. Obr. 2 na zkušebním lise viz. Obr. 3. Zatěžování probíhalo rychlostí 5 mm/min. Z naměřených hodnot byly
spočítány nejvyšší pevnost v tahu a poměrné prodloužení při nejvyšší pevnosti (přetržení).

Obr. 2 Zkušební tělesa pro stanovení tahových
vlastností.

Obr. 3 Zatěžování zkušebního tělesa tahovou sílou
v testovacím zařízení.

Stanovení soudržnosti s čedičovou dlažbou
Tato zkouška byla prováděna podle normy ČSN EN 1542 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových
konstrukcí – Zkušební metody – Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou. Na povrch spárovací hmoty byly
nalepeny kovové terče o průměru 50 mm viz. Obr. 4, které se po vytvrzení lepidla ořezaly do osmiúhelníku až do
podkladní čedičové dlažby. Následně byly pomocí odtrhového zařízení DYNA Proceq Z16 viz. Obr. 5 terče
odtrženy a byla zjištěna soudržnost spárovací hmoty s čedičovou dlažbou Obr. 6.

Obr. 4 Nalepené a ořezané kovové terče
pro stanovení soudržnosti.

Obr. 5 Provádění odtrhové
zkoušky.

Obr. 6 Odtržena spárovací
hmota od povrchu dlaždice.

Sledování kontaktní zóny mezi spárovací hmotou a čedičovou dlažbou
Detail spojení spárovací hmoty s povrchem čedičové dlažby byl sledován pomocí digitálního mikroskopu WHX950F. Tento digitální mikroskop má obrazový snímač CMOS s virtuálními pixely 1600 (H) × 1200 (V),
snímkovací frekvenci 50 F/s a umožňuje zvětšení až 200×. Kontaktní zóna byla pozorována při zvětšení 20×
a 200×.

4 VÝSLEDKY
V následující sekci jsou interpretovány výsledky provedených zkoušek v podobě grafických výstupů a obrázků.
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Pevnost v tahu za ohybu
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Obr. 7 Grafické zpracování výsledků pevnosti v tahu za ohybu.
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Obr. 8 Grafické zpracování výsledků pevnosti v tlaku.

Pevnost v tahu

Obr. 9 Grafické zpracování výsledků pevnosti v tahu a poměrného prodloužení při přetržení.
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Obr. 10 Grafické zpracování výsledků soudržnosti spárovací hmoty k čedičové dlažbě.
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Obr. 11 Detail napojení vyvinuté spárovací hmoty (30% ST2) k tavenému čediči – zvětšení 20×.

Obr. 12 Detail napojení vyvinuté spárovací hmoty (30% ST2) k tavenému čediči – zvětšení 200×.

5 DISKUZE
Z výsledků provedených zkoušek vyplynulo, že upravený nebezpečný odpad (NO) v podobě solidifikátu se jeví
jako velice vhodné plnivo. V rámci provedeného výzkumu byl mimo jiné také sledován vliv různých
solidifikačních technologií na výsledné vlastnosti spárovací hmoty. Bylo zjištěno, že ve většině případech
vykazovala lepší vlastnosti spárovací hmota s plnivem vytvořeným mokrým sbalkováním. Tato skutečnost je
pravděpodobně způsobena tím, že při mokrém sbalkování byl do solidifikační směsi přidán taky cement, který
způsobil, že plnivo mělo vyšší pevnost a došlo k lepší inkorporaci polutantů. Při porovnání výsledných hodnot je
ale vidět, že rozdíly v pevnostech jsou minimální, a vzhledem k složitější, časově náročnější a nákladnější
technologii mokrého sbalkování, je ekonomicky výhodnější solidifikační technologie suché homogenizace.
Z výsledků tří-bodové pevnosti v tahu za ohybu Obr. 7 a pevnosti v tlaku Obr. 8 je vidět, že s rostoucím procentem
plnění mají výsledné hodnoty spíše klesající tendenci, a proto bylo pro další zkoušení zvoleno 30% plnění, které
zaručovalo relativně dobré vlastnosti a také poměrně vysoké procento plnění. Pevnosti v tahu za ohybu se
pohybovaly u hmoty s 30% plněním okolo 25 MPa a pevnosti v tlaku byly přibližně 50 MPa. Posouzením výsledků
pevnosti v tahu a poměrného prodloužení při přetržení Obr. 9 je zřejmé, že lepší pevnost vykazovala spárovací
hmota s plnivem připraveného mokrým sbalkováním, nicméně tento rozdíl je minimální. Pevnost v tahu se
pohybovala okolo 18 MPa s poměrným prodloužením při přetržení 0,50 %. Při zjišťování soudržnosti spárovací
hmoty s čedičovou dlažbou bylo zjištěno, že soudržnost je 3,48 MPa, což je poměrně vysoká hodnota soudržnosti,
a také zde bylo zjištěno, že rozdíl mezi hmotami s různě připravenými plnivy je minimální Obr. 10. Pro zjištění
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detailu napojení spárovací hmoty a čedičové dlažby byla pomocí digitálního mikroskopu sledována kontaktní zóna
těmito materiály. Při zvětšení 20× (Obr. 11) byly pozorovatelné vzduchové póry ve spárovací hmotě vzniklé
v důsledku míchaní, ale v kontaktní zóně spárovací hmota-čedičová dlažba nebyly pozorovány žádné imperfekce.
Pro ještě detailnější pozorování napojení spárovací hmoty na čedičovou dlažbu bylo zvoleno zvětšení až 200×
(Obr. 12), kde bylo ještě lépe vidět dokonalé přilnutí spárovací hmoty k dlažbě, kdy hmota dokonale kopíruje
nerovnosti povrchu dlažby. Mimo jiné při takovémto zvětšení je již poměrně dobře pozorovatelná struktura jak
spárovací hmoty, tak čedičové dlažby. Ve struktuře spárovací hmoty je vidět, že plnivo je dokonale rozloženo
v celém objemu epoxidové matrice a nedochází ke vzniku shluků.

6 ZÁVĚR
Z provedeného výzkumu, který se zabýval zjištěním možností využitím speciálně upraveného nebezpečného
odpadu (solidifikátu) jako plniva do polymerní spárovací hmoty vyplynulo, že takto upravený solidifikát se jeví,
jako velice vhodné plnivo. Byly porovnávány celkem dvě navržené technologie solidifikace, přičemž jednou
technologií bylo mokré sbalkování a druhou suchá homogenizace. Vzhledem ke skutečnosti, že výsledky s oběma
takto připravenými plnivy byly velice podobné a druh solidifikační technologie neměl žádný výrazný vliv na
výsledné fyzikálně-mechanické vlastnosti spárovací hmoty, tak se jeví jako ekonomicky výhodnější technologie
suché homogenizace. Jako ideální procento plnění bylo zvoleno 30% plnění epoxidové pryskyřice (EP), které
zaručovalo dosažení velice dobrých výsledných pevností při použití poměrně značného objemu plniva
obsahujícího nebezpečný odpad (NO). To má za následek snížení potřebného množství drahé EP, čímž dojde ke
zlevnění celkové ceny hmoty. Využívaní vhodného NO a druhotných surovin dále přispívá k omezení skládkování
těchto materiálů a snižování ekologických zátěží. Celkově bylo zjištěno, že zkoušená spárovací hmota s takto
upraveným plnivem vykazovala velice dobré výsledné pevnosti a přídržnosti k velmi tvrdé a hladké čedičové
dlažbě. Další fází řešeného výzkumu by mělo být ověření chemické odolnosti vyvinuté spárovací hmoty a také
stanovení odolnost vůči obrusu.

Poděkování
Tato práce byla vypracována v rámci specifického výzkumu FAST-J-18-5265 „Výzkum speciální spárovací
hmoty na polymerní bázi s využitím druhotných surovin a nebezpečných odpadů“ a v rámci projektu FV20303
„Progresivní polymerní hmoty s využitím druhotných surovin a nebezpečných odpadů do chemicky silně
agresivního prostředí“.
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Abstrakt
V ČR je v současné době využíván výhradně křemičitý písek jako primární složka pórobetonu. Výzkum se
zaměřuje na možnost využití druhotných surovin a jejich vliv na reologii směsi při různém množství záměsové
vody a výsledné fyzikální vlastnosti pórobetonu. Sledován byl vliv množství záměsové vody na rozlití směsi
s 10 %, 30 % a 50 % příměsí druhotných surovin. Mezi zkoumané druhotné suroviny byly zařazeny fluidní úletové
a ložové popeloviny, škváry a skelný recyklát. Pórobeton s příměsí druhotných surovin byl vyvíjen
v hydrotermálních podmínkách autoklávu při 12 hodinové izotermní výdrži na 190 °C. Z výsledků práce je patrné,
že druhotné suroviny ovlivňují reologii čerstvé surovinové směsi a také fyzikální vlastnosti pórobetonu.
Klíčová slova
Pórobeton, druhotné suroviny, fluidní popílek, škvára, sklo
Abstract
In the Czech, exclusively silicon sand is used as the primary component of AAC. The research focuses on the
possibility of using secondary raw materials and their influence on rheology of the mixture at different amounts
of mixing water and resulting physical properties of AAC. The influence of the quantity of mixing water on spill
mixture with 10 %, 30 % and 50 % of secondary raw materials was monitored. The secondary raw materials
examined included FBC ash, slag and glass. AAC with admixtures of secondary raw materials was developed in
hydrothermal conditions of the autoclave at 12 hours isothermally at 190 °C. From the results it is evident that the
secondary raw materials influence the rheology of the raw material mixture as well as the physical properties of
AAC.
Key words
Aerated autoclaved concrete, secondary raw materials, fluidized bed combustion ash, slag, glass

1 ÚVOD
Práce je zaměřena na ověření vlivu druhotných surovin na fyzikálně-mechanické vlastnosti pórobetonu. Hlavním
cílem je sledování reologických vlastností směsi při využití různého množství příměsí druhotných surovin.
Reologie směsi ovlivňuje tvorbu struktury, a tudíž výsledné fyzikálně mechanické vlastnosti a mikrostrukturu.
V reálné technologii výroby pórobetonu je vhodná reologie stanovena pomocí zkoušky rozlití a stanovuje se při
každém odlití směsi. Při nevhodné reologii může docházet k trhlinám, špatným tepelně izolačním vlastnostem
výrobku, malé pevnosti atd. Tato zkouška bude aplikována v laboratorních podmínkách a bude sledován vliv
rozlití směsi na objemovou hmotnost a pevnost v tlaku vzorků.
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2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Pórobeton je přímo lehčený a dosahuje tak nízkých objemových hmotností. Vylehčení se dosahuje vytvořením
pórů v čerstvé surovinové směsi. Základní skladba surovin obsahuje vápno, cement a křemičitý písek.
Proces vytváření struktury se dělí do dvou etap. První etapa probíhá za normálního tlaku. Při této etapě se vytváří
pórová struktura pórobetonu a dochází k tuhnutí směsi. Vytváření struktury pórobetonu začíná při vylití suspenze
do forem. Dochází k tzv. nakypřování, které způsobuje reakce hliníkového prášku a hydroxidu vápenatého.
Nejdříve je narušena pasivní vrstva hliníku a hliník začne hydratovat za vzniku vodíku. Hydratace hliníku
postupuje a vytváří se nerozpustný hydroxid hlinitý a polykrystalický katoit. Postupně se velikost hliníku snižuje,
až se zcela rozpustí a zastaví se uvolňování vodíku. Tato reakce je urychlena v alkalickém prostředí [1].
Vhodné rozložení pórů zajišťuje ideální viskozita směsi. Při nízké viskozitě může vzniklý plyn ze směsi
odcházet a naopak při příliš vysoké viskozitě nemůže prosytit celou strukturu. Pro měření reologie směsi se
používá např. viskozimetr, který je vhodný pro laboratorní zkoušení. V reálné technologii výroby se pro určení
vhodné viskozity používá zkouška rozlití [2].
Druhá etapa probíhá v autoklávu v hydrotermálních podmínkách, při kterých vznikají nové krystalické
kacinumhydrosilikátové fáze a vysoce krystalický tobermorit. Vznik krystalických fází probíhá tak, že veškeré
vápenaté složky obsažené v cementu a vápně reagují s křemenem [3].
Pro pórobeton se již osvědčilo používání druhotných surovin, např. vysokoteplotní popílek. Při nových
ekologických ošetření vysokoteplotního popílku již však nelze z provozních důvodů použít. Vysokoteplotní
popílek je denitrifikován a při reakci s vápnem uvolňuje amoniak. Proto by měly být studovány další druhotné
suroviny, které se budou moci využít při výrobě pórobetonu.
Energetický průmysl produkuje vedle vysokoteplotního popílku také fluidní popílek. Ten vzniká
v modernějších fluidních kotlích při nižší teplotě spalovaní. Ve fluidním kotli se spaluje pomleté uhlí s vápencem
ve vznosu neboli tzv. fluidní vrstvě při teplotě cca 750 °C. Vznikají dva druhy popílků. Fluidní úletový popílek,
který je odnášen se spalinami a zachytáván v odlučovačích. Druhý fluidní ložový popel odsáván z fluidní vrstvy
pro udržení konstantní hladiny.
Další druhotná surovina s obsahem oxidu křemičitého a vzniklá při spalování je škvára z technologie spalování
odpadů. Tato škvára vzniká při spalování nad 1000 °C ve spalovně komunálního odpadu. Produkce této druhotné
suroviny bude neustále narůstat.
Mezi tříděný odpad, který není vhodné spalovat patří recyklované sodnovápenaté sklo. Množství vytříděného
skla stále vzrůstá, obsahuje vysoké množství oxidu křemičitého, a proto by mohlo být vhodné pro výrobu
pórobetonu. Toto tvrzení potvrdili i další výzkumy [4].

3 METODIKA
Materiály
Základní suroviny pro výrobu pórobetonu jsou vápno, cement, křemičitý písek a hliníkový prášek. K těmto
surovinám byla přidána 10 %, 30 % a 50 % příměs druhotných surovin. Receptura je zobrazena v Tab. 1.
Tab. 1 Receptura s 10 %, 30 % a 50 % příměsí druhotné suroviny.
Suroviny
Vápno
Cement
Písek
Sádrovec
Hliníkový prášek
Plastifikační přísada
Druhotná surovina

Příměs druhotné suroviny [kg/m3]
10 %
30 %
50 %
38
32
28
55
46
40
337
285
247
13
13
13
0,450
0,450
0,450
0,396
0,396
0,396
43
109
158

Druhotné suroviny byly zvoleny s ohledem na množství produkce a oxidu křemičitého. Vybrán byl fluidní
ložový a úletový popílek z teplárny Poříčí (dále jen fluidní úletový a ložový popílek), škvára vzniklá ve spalovně
komunálního odpadu v Brně (dále jen škvára SAKO) a recyklované sklo. Kromě fluidního úletového popílku se
jedná o hrubé materiály, a proto byly mlety na požadovaný měrný povrch cca 300 m2/kg. Mletí probíhalo
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v kulovém mlýně s rychlostí otáček 49 otáček/min. V Obr. 1 je zobrazeno chemické složení a v Tab. 2 fyzikální
vlastnosti druhotných surovin.

Obr. 1 Chemické složení druhotných surovin.
Pozitivní vliv na tvorbu mikrostruktury resp. na mechanické vlastnosti má podle literatury oxid křemičitý
a hlinitý. Oxid křemičitý je nejvíce obsažen ve skelném recyklátu a škváře SAKO. Vyšší obsah oxidu hlinitého
májí fluidní popele. Naopak sírany, oxid sodný a oxid draselný mají negativní vliv na vývoj mikrostruktury. Vyšší
obsah síranů obsahují fluidní popílky. Je to dáno jejich technologií výroby. Škvára SAKO a skelný recyklát
obsahují vyšší obsah oxidu sodného.
Tab. 2 Fyzikální vlastnosti druhotných surovin.

Nasákavost [%]
Měrná hmotnost [kg/m3]
Měrný povrch [m2/kg]

Skelný recyklát

Škvára SAKO

37
2560
293

83
2800
312

Fluidní úletový
popílek
130
2510
390

Fluidní ložový
popel
193
2740
250

Nasákavost a měrný povrch výrazně ovlivňuje reologii směsi. Fluidní popílky mají díky své pórové struktury
vysokou nasákavost. Měrný povrch druhotných surovin se pohybuje od 250 do 390 m2/kg.

Metody
Zkoušky byly provedeny podle platných norem. Zkouška „rozlití“ byla navržena pro určení konzistence směsi.
Objemová hmotnost se stanoví jako poměr hmotnosti suchého vzorku vysušeného při (110േ5) °C a jeho
objemem podle normy ČSN EN 678 Stanovení objemové hmotnosti v suchém stavu autoklávovaného pórobetonu
[5].
Pevnost v tlaku se určuje jako poměr mezi maximální silou zatížení při porušení a zatěžovanou plochou podle
normy ČSN EN 679 Stanovení pevnosti v tlaku autoklávovaného pórobetonu [6].
Rozlití pórobetonové čerstvé směsi se provádí na plastové podložce s prstencem o daných rozměrech (výška
5,4 cm, průměr 7,1 cm). Do prstence se nalije čerstvá surovinová směs a po jeho zvednutí se měří dva na sebe
kolmé průměry rozlití směsi. Deska i prstenec musí být při této zkoušce suché a měření průměrů se musí provést
ihned po rozlití směsi.

Příprava vzorků
První důležitou fází je příprava pískovo-síranového kalu. Použitá voda do kalů je předehřátá a po smíchání písku
a energosádrovce v míchačce musí mít kal 40 °C. Do míchačky se vsype předem zhomogenizované vápno, cement
a druhotná surovina a bezhliníková směs se nechá mísit v míchačce 60 sekund. K připravené směsi se přidá hliník
rozmísený ve vodě s odmašťovadlem a směs se nechá mísit dalších 40 sekund. Na hotové směsi se ihned provede
zkouška rozlití. Nakypření a zrání vzorků probíhalo v laboratorní sušárně při 40°C a vzorky byly zakryty folií.

Autoklávování
Proces autoklávování je zobrazen v Obr. 2. Teplota 190 °C je zvolena s ohledem na rozpustnost krystalu křemene.
Při 12 hodinové době isotermické výdrže je dostatečná pro tvorbu krystalů kalciumhydrosilikátů,
popř. tobermoritu.
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Obr. 2 Autoklávovací proces.

4 VÝSLEDKY
Grafické výsledky rozlití směsi, objemová hmotnost vzorků s 10 %, 30 % a 50 % příměsí fluidního úletového
a ložového popílku jsou zobrazeny v Obr. 3 ve vrchním grafu. V Obr. 3 ve spodním grafu jsou uvedeny dosažené
pevnosti vzorků. Pomocí sloupců v grafu jsou zobrazeny hodnoty rozlití směsi v závislosti na vodním součiniteli.
Pro názornost jsou zde uvedeny použité vodní součinitele u všech ostatních vzorků s jinými příměsemi druhotných
surovin. Ve vrchním grafu je také pomocí bodů zobrazena objemová hmotnost vzorků v závislost na vodním
součiniteli. Ve spodní části Obr. 3 je v grafu zobrazena pevnost v tlaku vzorků. Popis výsledků je uveden v diskuzi.

Obr. 3 Graf rozlití směsi (sloupce), objemové hmotnosti vzorků (body) a pevnosti v tlaku (sloupce) vzorků
s 10 %, 30 % a 50 % příměsí fluidního úletového a ložového popele Poříčí.
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Grafické výsledky rozlití směsi, objemová hmotnost vzorků s 10 %, 30 % a 50 % příměsí recyklovaného skla
a škváry SAKO jsou zobrazeny v Obr. 4 ve vrchním grafu. V Obr. 4 ve spodním grafu jsou uvedeny dosažené
pevnosti vzorků. Rozložení grafu je stejné jako u grafu fluidních úletových a ložových popelů. Popis výsledků je
uveden v diskuzi.

Obr. 4 Graf rozlití směsi (sloupce), objemové hmotnosti vzorků (body) a pevnosti v tlaku (sloupce) vzorků s
10%, 30% a 50% příměsí recyklovaného skla a škváry SAKO.

5 DISKUZE
Z levého grafu na Obr. 3 je patrné, že při vyšší příměsi fluidního úletového popílku stoupá spotřeba vody pro
dosažení stejné konzistence. Při 30 % příměsi fluidního úletového popílku se razantně snižuje rozlití směsi
a zvyšuje objemová hmotnost. Fluidní popílky mají vysokou nasákavost a směs se stává více viskózní a dosahuje
nižších hodnot rozlití. Vysoká nasákavost fluidních popílků je způsobena nízkou teplotou spalování, která
nezpůsobí protavení zrn jako u vysokoteplotních popílků. Při 50 % příměsi je hustota směsi nejvyšší. Objemová
hmotnost vzorku s 50 % příměsí je ale nižší než u vzorku s 30 % příměsí a stejnou hodnotou rozlití. Tento jev
může být způsoben morfologií výsledných krystalů vzniklých během procesu autoklávování. Křemičitý písek
obsahuje krystalický oxid křemičitý na rozdíl od fluidních popílků, které obsahují amorfní hlinitokřemičitany.
Pevnosti vzorků nevykazují výrazný rozdíl a nejsou tedy ovlivněny viskozitou a množstvím vody. Obecně lze
pozorovat vyšší pevnosti u vzorků s 30 % příměsí fluidního popílku. Pórová struktura u vzorku s příměsí fluidního
popílku vykazuje pravidelnou distribuci pórů se zastoupením pórů o velikosti okolo 2 mm a okolo 0,1 mm.
V pravém grafu na Obr. 3 jsou zobrazeny vzorky s příměsí ložového popele. Stejně jako u úletového popílku
při vyšších příměsích ložového popele stoupá spotřeba vody pro dosažení stejné konzistence. I přes vyšší
nasákavost fluidního popílku nezvyšuje viskozitu směsi jako úletový popílek. Důvodem bude jeho menší měrný
povrch, protože bude potřeba menší množství vody na obalení zrn. Objemová hmotnost lineárně klesá při
vzrůstajícím vodním součiniteli a rozlití směsi. Je to způsobeno nižší viskozitou směsi, ve které se vyvíjí nižší tlak
na vzniklé póry. Pevnost v tlaku vzorků je nejvyšší u 10 % příměsi a s množstvím příměsi klesá. Při stoupajícím
vodním součiniteli a rozlití nepatrně klesají pevnosti vzorků. Stejně jako u úletového popílku lze říct, že viskozita
a množství vody neovlivňuje výsledné pevnosti ale pouze objemovou hmotnost. Distribuce pórů je u všech vzorků
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s příměsí ložového popele rovnoměrná. Velikost pórů se pohybuje okolo 2 - 5 mm a malé množství pórů
o velikosti 0,1 mm. Stěny mezi póry jsou velmi silné, jejich tloušťka se pohybuje okolo 1 mm. U fluidního popílku
můžeme pozorovat zvětšení pórů. Důvodem bude jeho vyšší obsah volného vápna, protože hliníkový prášek
reaguje s hydroxidem vápenatým, který vzniká po reakci vápna s vodou. Během měření byl dále pozorován trend
zvýšení viskozity při zvýšení teploty směsi.
V levém grafu na Obr. 4 jsou zobrazen vzorky s příměsí recyklovaného skla (dále jen skla). Výsledky zkoušky
rozlití ukazují, že sklo neovlivňuje viskozitu směsi. Lze také říci, že objemová hmotnost vzorků s příměsí skla při
vyšším vodním součiniteli klesá výrazně méně než u vzorků s fluidními popely. Nejvyšší pevnosti vzorků
s příměsí skla byly dosaženy při vodním součiniteli 0,55 a rozlitím cca 24 cm. Pórová struktura vzniklá u vzorků
s příměsí skla je pravidelná. Vyšší příměs skla neovlivňuje velikost ani distribuci pórů. Nejvyšší zastoupení pórů
je cca o velikosti 1 mm. Mezi většími póry se tvoří i menší s velikostí okolo 0,1 mm.
V pravém grafu na Obr. 4 jsou zobrazeny vzorky s příměsí škváry SAKO. Příměs škváry SAKO neovlivňuje
viskozitu směsi stejně jako příměs skla. Při narůstajícím vodním součiniteli stoupají hodnoty rozlití nezávisle na
množství příměsi. Nejvyšších pevností dosáhli vzorky s vodním součinitelem 0,55 a rozlitím cca 27 cm. Vzorek
s příměsí škváry SAKO má pravidelnou distribuci pórů. Nevyšší zastoupení mají ve vzorku póry s velikostí cca
1 mm. Mezi nimi se vyskytují menší póry s velikostí od 0,1 mm.

6 ZÁVĚR
Výsledky ukazují, že velký vliv na viskozitu mají fluidní úletové a ložové popílky. Již při 10 % příměsi zvyšují
viskozitu směsi a pozitivně tak ovlivňují proces nakypření struktury. Z toho lze usuzovat, že suroviny s větší
nasákavostí a pórovou strukturou budou zvyšovat viskozitu směsi. U fluidních popílků nebyl určen ideální vodní
součinitel, protože se u těchto surovin mění obsah volného vápna a nelze jednoznačně určit konstantní rozlití
směsi.
Škvára SAKO a sklo neměli žádný vliv na reologii směsi. U škváry SAKO byl stanoven ideální vodní součinitel
0,55 a rozlití 27 cm. U recyklovaného skla byl stanoven ideální vodní součinitel 0,55 a rozlití 24 cm.
Výzkum také ukázal, že se struktura směsi měnila s objemovou hmotností. Při nižší objemové hmotnosti byla
struktura vzorku více prosycena póry. Velikost pórů byla ovlivněna teplotou směsi a také viskozitou. To znamená,
že při vyšším obsahu volného vápna v druhotné surovině se ve vzorku tvoří větší póry.

Poděkování
Tento příspěvek byl zpracován v rámci specifického výzkumu FAST-J-18-5455 "Vliv příměsi druhotných surovin
na vlastnosti autoklávovaného pórobetonu".
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Abstrakt
Z pohledu funkce vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému hraje nejdůležitější roli izolant. Účelem je
v objektu dosáhnout co nejnižší spotřeby energie při zachování tepelné pohody člověka a v neposlední řadě
úspora financí. Standardně používané izolanty jsou vyráběny z neobnovitelných zdrojů, čímž zatěžují životní
prostředí. Cílem tohoto článku je shrnout vybrané vlastnosti těchto izolantů a pomocí optimalizace vybrat
vhodné alternativy izolantů, které jsou vyrobeny z obnovitelných zdrojů. Vybraný izolant bude následně
testován v novém vnějším tepelněizolačním kompozitním systému.
Klíčová slova
Izolace, optimalizace, extrudovaný polystyren, dřevovlákno
Abstract
From the point of view of the function of the outer thermal insulation composite system, the insulant plays the
most important role. The purpose is to achieve the lowest possible energy consumption in the object while
preserving the person´s thermal comfort and, last but not least, saving the money. Standard insulators used are
made from non-renewable sources, what damage the environment. The aim of this article is to summarize the
selected properties of these insulators and to optimize the selection of suitable alternatives for insulators made
from renewable sources. The selected insulant will then be tested in a new external thermal insulation composite
system.
Key words
Insulation, optimization, extruded polystyrene, wood fiber

1 ÚVOD
Ohled na životní prostředí by měl být nedílnou součástí v myšlení každého jedince i společnosti. Vědomí toho,
že musíme chránit Zemi, abychom zachovali životní prostředí, i pro další generace nás vede k nutnosti přemýšlet
nad udržitelným využíváním přírodních zdrojů, recyklovatelnosti výrobků a spotřebě energií.
Různé nařízení, normy a emise nutí stavební společnosti (výrobce) tzv. myslet ekologicky. K tomuto se
v posledních několika letech přidávají samotní koncoví zákazníci, kteří požadují ekologicky šetrné výrobky
a jsou ochotni tento aspekt akceptovat v ceně výrobku. Z pohledu stavebních výrobků se tedy řeší nejen nařízení
či právní rámec, ale také snaha uspokojit zákazníka z pohledu ekologie.
Tepelný izolant, jak uvádí norma ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov, je materiál výrazně omezující
šíření tepla, vykazující charakteristickou hodnotu součinitele tepelné vodivosti max. 0,1 W·m-1·K-1 při
referenčních teplotních a vlhkostních podmínkách a daném stáří [1].
Funkce izolantu je založena na principu tzv. mikroprostorů. Jde o uzavření plynu nejčastěji vzduchu mezi
vlákna a částečky izolantu nebo také do matrice izolantu. Zadržený plyn je tedy bez pohybu a je tak základem
dobrých tepelněizolačních vlastností. Vzduch jako takový je tepelně izolační medium a proto je snahou
dosáhnout co nejmenších vzduchových částeček mezi vlákny. Takto oddělené částečky vzduchu mají tu
vlastnost, že předávání tepla je podstatně omezeno. Tepelně izolační materiály můžeme tedy chápat jako
kompozit tuhých a plynných složek [2].
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Z pohledu funkce vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému (ETICS) hraje právě izolant
nejdůležitější roli. V následujících částech článku budou popsány izolanty a pomocí optimalizace bude vybrána
nejvhodnější alternativa pro sestavení nového systému, který bude svým složením přínosem pro životní
prostředí.

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Tepelně-izolační vlastnosti ETICS jsou závislé zejména na izolantu. Účelem je v objektech dosáhnout co
nejnižší spotřeby energie při zachování tepelné pohody člověka a úspory financí.
Níže jsou uvedeny nejběžnější izolanty a jejich možné alternativy.
Standardně používané tepelné izolace pro ETICS:
• Expandovaný fasádní polystyren (EPS).
• Minerální vlna (MW) [2].
Ekologické varianty tepelné izolace pro ETICS:
• Korkové desky.
• Konopné desky.
• Dřevovláknité desky [2].

Expandovaný fasádní polystyren (EPS)
EPS je nejrozšířenější tepelně zpracovatelný plat (tzv. termplast). Z hlediska uplatnění v ETICS se jedná
o nejčastěji používaný izolant [2].
Výroba: Hlavní složkou pro výrobu EPS je styren. Ten je získáván vícestupňovou úpravou ropy a dále je
s přidáním přísad polymerizován v tzv. polystyrénové perle. K takto vzniklým perlám je přidáno nadouvadlo (4–
7 % pentanu) a vzniká tzv. zpěňovatelný polystyren. Ten se předpěňuje působením syté vodní páry
v předpěňovacích zařízeních. Díky nízkému bodu varu nadouvadla (37 °C) se kuličky naplní vzduchem a cca
40× se zvětší jejich objem. Následně jsou kuličky EPS meziuskladněny v provzdušňovacích silech. Předpěněné
a vyzrálé perle mohou být různými způsoby zpracovány na konečné výrobky. Nejrozšířenějším způsobem je
následná výroba bloků a řezání na desky. Dutina blokové formy ve tvaru kvádru s parními tryskami ve stěnách
se zcela vyplní předpěněnými perlemi a vystaví opět působení syté vodní páry. Perle změknou a působením
pentanu a vzduchu v buňkách opět expandují. V uzavřeném prostoru formy se vzájemně svaří a vytvoří
kompaktní blok. Následuje odležení kvádru a přesné nařezání pomocí odporového drátu [3].
Výhody:
•
•
•
•

Cena produktu.
Nízká hmotnost (nízká hustota).
Jednoduchá aplikace.
Dobrá opracovatelnost [2].

Nevýhody:
•
•
•
•
•

Objemová stálost (náchylný k objemovým změnám).
Hořlavost (třída E).
Nasákavost.
Degradace při teplotách nad 75 °C.
Poškození povrchu izolantu vlivem slunečního záření [2].

Minerální vlna (MW)
Díky svým vlastnostem je minerální vlna po EPS druhým nejvyužívanějším izolantem v ETICS. Vlivem
požárních norem je tento typ izolace stále častěji vyžadován. Vlastnosti kamenné minerální izolace se liší typem
a konkrétním výrobcem.
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Výroba: Hlavními složkami pro výrobu čedičové vlny je čedič, struska a diabas. Pro tavení hlavních složek
se používá kupolová pec, v které při vysokých teplotách dochází ke vzniku roztavené lávy a tato láva následně
natéká na rozvlákňovací stroje. Do tekuté hmoty se přidávají pojiva a impregnační oleje, které zajistí dobrou
soudržnost a vyšší odolnost proti vodě. V procesu rozvlákňování vzniká jemné vlákno z roztaveného materiálu,
které je v tenkých vrstvách usazováno na pás sběrné komory. Vlna se pomocí kyvného systému vrství, přičemž
množství uložené vlny koresponduje s finálními vlastnostmi materiálu. Na řadu přichází tzv. krepovací zařízení,
kde dochází ke stlačení materiálu na požadovanou tloušťku. Dále materiál putuje do tvrdící komory a dochází
k vytvrzení materiálu. Soustavou podélných, příčných a dělících pil je materiál formátován do finálních rozměrů
ve tvaru desek či lamel. Odpadní materiál je zpětně zpracováván [4].
Výhody:
•
•
•

Odolnost proti ohni (třída A2).
Vysoká životnost a stálost.
Vysoká paropropustnost [2].

Nevýhody:
•
•
•

Vyšší cena.
Nasákavost a případné zhoršení tepelněizolačních vlastností.
Zpracovatelnost a aplikace [2].

Korkové desky
Ekologický izolační materiál z obnovitelných zdrojů. Jedná se o pružný a odolný materiál, který odolává
dlouhodobému působení vody. Použitelný do obvodových plášťů ve formě desek. [2]
Výroba: Korek je odumřelým buněčným pletivem korkového dubu. Nejvíce je pěstován v Portugalsku,
Španělsku a v Severozápadní Africe. Zpracování korku je následující: korek se oloupe ze stromů, následně je
sušen a v tlakových nádobách vystaven nízce přehřáté vodní páře. Tím se korek rozpíná a není potřeba
jakýchkoliv přísad. Expanze je provázena korkovou pryskyřicí a uvolňováním fenolu. V případě úpravy
vlastností (zejména impregnace) se může přidávat bitumen (není již expandován čistě) [2].
Výhody:
•
•
•
•

Rozměrová stálost.
Odpuzuje hmyz a škůdce.
Útlumové vlastnosti až 20 dB.
Použitelný ve velké škále teplot (od -200 °C až do 200 °C) [2].

Nevýhody:
•
•

Vysoká cena.
Dostupnost [2].

Konopné desky
Ekologický izolační materiál. Desky vyrobené z konopných vláken s příměsí pojivových vláken s roztokem sody
jako ochrana proti hoření a plísním. Nejdůležitějšími charakteristikami jsou zejména: vhodnost pro difuzně
otevřené systémy, dobrá tepelně izolační vlastnost, dobrá akumulace tepla, trvalá pružnost desek, stabilita ve
vlhkých podmínkách [2].
Výroba: Základní surovina je konopné vlákno, které se zkracuje na délku 7–8 cm. Jako pojivo se používají
tzv. BiCo vlákna. Pojivo je na bázi polypropylenu a je zdravotně nezávadné. Z vláken se připraví směs, která je
následně umístěna do termofixačních pecí, kde se pojivo s konopnými vlákny propojí. Následuje řezání na
požadované rozměry [2].
Výhody:
•
•
•
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Dobré akustické vlastnosti.
Manipulace a řezání bez výrazných zdravotních rizik [2].

Nevýhody:
•
•

Vyšší cena.
Zpracovatelnost a aplikace.

Dřevovláknité desky
Hlavní předností dřevovláknitých desek je díky vysoké objemové hmotnosti schopnost tepelné akumulace, která
zabraňuje v interiéru letnímu přehřívání a rychlému vychládání v podzimních a zimních měsících. Díky difúzní
propustnosti těchto izolací umožňuje konstruovat difúzně otevřené skladby obvodových [5].
Výroba: Jako základní materiál pro výrobu této tepelné a zvukové izolace jsou jehličnaté stromy. Ty se
zpracují na dřevní štěpku, pomocí vodní páry se nechají změknout a mezi ocelovými kotouči se postupně
rozvlákní. Do výsledné formy desek se materiál upravuje suchým či mokrým způsobem. Mokrý proces využívá
přirozených pojících vlastností dřeva a jeho vláken. Naproti tomu v suchém procesu se vlákna obalují do PU
pryskyřice. Desky pro ETICS jsou vyráběny výhradně mokrým výrobním procesem [2].
Výhody:
•
•
•
•
•

Vhodná pro difuzně otevřený systém.
Dobrá akumulace tepla.
Zvukově izolující .
Dostatek tlouštěk od 50 mm do 200 mm.
Aplikace na sraz i na pero a drážku [2], [5].

Nevýhody:
•
•
•

Vyšší cena.
Větší objemová hmotnost.
Nasákavost [2].

3 METODIKA
Výběr izolantu proběhl pomocí optimalizace dle vybraných fyzikálně-mechanických parametrů, ceny a hlavně
dopadu na životní prostředí.
Optimalizace znamená proces výběru nejlepší varianty z množství možných jevů. [6] Tento rozhodovací proces
je rozdělen do několika kroků, které jsou popsány níže.
Schéma optimalizačního procesu:
1. krok – stanovení variant: formulace cíle rozhodnutí, kterým je výběr optimální varianty. Jednotlivé
varianty jsou označeny velkými písmeny [6].
2. krok – stanovení kritérií: v rámci skupin kritérií se stanoví konkrétní ocenitelná kritéria, která jsou
označena číslicemi [6].
3. krok – sestavení rozhodovací matice: rozhodovací matice je tvořena variantami a kritérii hodnocení. Každé
kritérium je označeno max. nebo min. podle toho, jaká hodnota je žádoucí a vhodnější [6].
4. krok – výpočet váhy kritérií: pro výpočet váhy byla použita metoda párového srovnání. Váhy se stanovují
dle počtu vzájemných preferencí mezi dvojicemi kritérií. Zjišťuje se, které ze dvou kritérií je důležitější,
srovnání se provádí v tzv. Fullerově trojúhelníku [6].
Důležitost i-tého faktoru vi:
(1)
𝑣𝑣� = 𝑛𝑛 𝑛 𝑛 𝑛 𝑛𝑛� ,
kde i = 1,2,3,… n,
n - celkový počet kritérií,
pi – pořadí důležitosti i-tého kritéria.
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Váha fi:
𝑓𝑓� =

��

∑�
��� ��

(2)

5. krok – sestavení výpočtové matice: pro jednotlivá kritéria a varianty jsou stanoveny hodnoty podle vztahu:
𝑏𝑏�� ∙ 𝑓𝑓� ∙ 100,

(3)

kde bij - transformované hodnoty z výpočtové matice
fi - váha kritérií

Pokud požadavek na kritérium je dán minimální hodnotou, potom hodnota bij je dána vztahem:
���� ��� ) � ���

𝑏𝑏�� =

���� ��� ) � ���� ��� )

𝑏𝑏�� =

���� ��� ) � ���� ��� )

(4)

Pokud požadavek na kritérium je dán maximální hodnotou, potom hodnota bij je dána vztahem:
��� � ���� ��� )

(5)

6. krok – vyhodnocení optimální varianty: nejvyšší hodnota součtu ukazuje na nejoptimálnější variantu [6].

4 VÝSLEDKY
Vybrané varianty izolačního materiálu vhodného pro kontaktní zateplovací systém jsou uvedeny v Tab.1.
I. Stanovení variant
A EPS 70F
B MW TR10
C Korkové desky
D Konopné desky
E Dřevovláknité desky
Tab. 1 Posuzované varianty.
Hodnocená kritéria byla vybrána na základě důležitosti pro aplikaci v kontaktním zateplovacím systému
a velká váha byla přidělena mimo součinitele tepelné vodivosti zejména vlastnostem jako je obnovitelnost
suroviny izolantu a jeho možnost likvidace po uplivnutí živostnosti systému. Hodnocená kritéria jsou uvedena
v Tab. 2.
II. Stanovení kritérií
1 Součinitel tepelné vodivosti - λ [W/m·K]
2 Faktor difúzního odporu - µ [-]
3 Součinitel prostupu tepla - U [W/m2·K]
4 Cena [Kč/m2]
5 Obnovitelná surovina [ANO; NE]
6 Finanční náročnost likvidace [Kč]
Tab. 2 Hodnocená kritéria.
Dle uvedené metodiky a výpočtů byla sestavena výpočtová matice pro posouzení vhodnosti izolantů pro
vnějšího tepelněizolačního kompozitní systém zohledňující udržitelné využívání přírodních zdrojů, viz Tab. 3.
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Výpočtová matice pro vhodnost alternativního izolantu
součin transformované matice bij · fij · 100
Kritérium Váha fi
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
Ʃ=

0,19048
0,09524
0,14286
0,04762
0,28571
0,23810
1

9,5238095
0
0,8025682
4,7619048
0
0
15,08828

E

19,047619
0
3,1746032 12,698413
9,5238095 8,2101806 9,1954023 7,8817734
2,0064205
0
0,4012841 1,2038523
3,4997131
0
3,3275961 3,0407344
0
28,571429 28,571429 28,571429
0
23,809524 23,809524 23,809524
34,07756 60,59113 68,47984 77,20573

Tab. 3 Výpočtová matice pro vhodnost alternativního izolantu.

5 DISKUZE
Dle výsledných dat získaných pomocí optimalizačního procesu byla jako optimální vyhodnocena varianta E,
která dosáhla nevyšší hodnoty součtu. Jedná se o dřevovláknité desky, které nejlépe splnily vhodnost pro použití
v kontaktním zateplení díky svým fyzikálně-mechanickým vlastnostem a zejména přínosem pro životní
prostředí.

6 ZÁVĚR
Ve stavební praxi se nachází několik možných alternativ ke standardním izolantům, avšak ne všechny izolanty se
souborem svých vlastností blíží těmto izolantům. Díky zvolené optimalizaci se podařilo prokázat, že
nejvhodnější variantou jsou dřevovláknité desky a jsou vhodnou alternativou pro standardní izolanty. Potvrdily
se tak hypotézy o vhodnosti tohoto izolantu.
Další kroky výzkumu budou směřovat k posouzení celého systému kontaktního zateplení, který bude
sestaven z izolantu z dřevovláknitých desek, vyvíjené stěrkové hmoty a vyvíjené omítky. Všechny tři součásti
systému jsou vybírány a vyvíjeny za účelem šetrného složení s kladným dopadem na životní prostředí.
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ELEMENTS WITH ELIMINATION OF MICRO CRACKS
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*
1

Abstrakt
Z důvodu dosažení vysokých estetických požadavku architektonických betonů je u designových prvků velice
nežádoucí zejména tvorba mikrotrhlin vznikajících především v důsledku hydratace cementu, které poté
znehodnocují architektonické hledisko výrobku. Cílem experimentu bylo cíleně omezit vznik těchto defektů
spojených především s objemovými změnami během hydratace cementového kompozitu. Pro eliminaci
negativního projevu smršťování betonu budou v příspěvku zkoumány speciální chemické přísady a bude ověřen
jejich dopad na finální fyzikálně-mechanické parametry kompozitu. Nejdůležitější pozorovanou vlastností bude
samotné smršťování betonu během jeho zrání v čase ihned od namíchání až do 28 dnů a rozbor dalších vlastností
poukazujících na průběh a ovlivnění samotného hydratačního procesu.
Klíčová slova
Prvky architektonického betonu, smrštění betonu, hydratace cementu, protismršťovací přísady
Abstract
Because of the high aesthetic requirements, the formation of micro cracks, which result primarily from the
hydration of the cement and degrade the architectural aspect of the product, are very undesirable for the structural
elements. The objective of the experiment was to achieve a targeted reduction in the occurrence of these defects,
which are associated with volume changes during the hydration of the cement composite. In order to eliminate the
negative shrinkage effect of concrete, special chemical additives will be examined in this document and their
impact on the final physical and mechanical parameters of the composite will be verified. The most important
observed property will be the shrinkage of concrete during maturation, which is the period immediately after
mixing up to 28 days.
Key words
Architectural concrete elements, Shrinkage of concrete, cement hydration, concrete curing, shrinkage cracks

1 ÚVOD
Pohledové betony se v moderním stavebnictví díky rozsáhlým tvarovým možnostem těší stále větší oblíbenosti
u architektů a designérů. Prvky z tohoto moderního, industriálně působícího materiálu, tvoří samotný vzhled
exteriéru a interiéru a jsou výsledkem originálního architektonického díla. Pro docílení požadovaného estetického
vzhledu je však nutné velice opatrně přistupovat k samotnému návrhu betonové směsi, který může mít v případě
nevhodného postupu negativní následky v podobě neatraktivnosti výsledného díla.
Jednou z možných poruch narušujících estetický vzhled je výskyt drobných trhlin vznikajících v důsledku
hydratace cementu [1], [2]. Přítomnost smršťovacích trhlin působí nejen nevzhledně, ale taktéž může vézt ke
snížení trvanlivosti betonového díla. Proces samotného smršťování nelze zcela odstranit, avšak je možné jej
alespoň částečně omezit [3]. Podstata smršťování je poměrně složitým jevem a skládá se z několika procesů
smrštění, které na sebe do jisté míry navazují. 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
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velkými kapilárami. Současně působí napětí vyvolané působením cementového kamene na povrch kameniva.
Vlivem kapilárních sil pak dochází ke smršťování cementového kamene a stlačování povrchu zrn kameniva.
Zřejmě nejefektivnější způsobem jak omezit proces smršťování betonu je vhodná volba vstupních surovin
a použití tzv protismšťovacích přísad (SRA). Tyto přísady fungují na principu zpomalení hydratace cementu tak,
že snižují povrchové napětí vody v pórovité struktuře cementové matrice [4], [5]. Pro tento experiment byly
vybrány 3 typy protismršťovacích přísad a byl zkoumán jejich vliv na chování cementového kompozity a taktéž
ovlivnění vlastností cementových past.

2 METODIKA
Cílem experimentu bylo ověření vlivu různých protismršťovacích přísad na objemové změny betonů. Celkem byly
použity 3 typy přísad redukujících objemové směny betonů (shrinkage reduction admixture – SRA) v různém
dávkování.
Primárním bylo sledování objemových změn betonů do 28 dní normového zrání. Tento jev byl monitorován
pomocí speciálního zařízení vyrobeného z U profilu z nerezové oceli, do kterého je uložen zkušební vzorek. Měřící
žlab použitý pro toto stanovení odpovídá požadavků rakouské normy OENORM B 3329:2009-06-01 [6]. Pohyb
volného čela formy vlivem objemových změn je snímám pomocí vysoce citlivého elektronického čidla, díky
kterému jsou tyto hodnoty přenášeny a zapisovány do softwarového programu. Mezi další zkoušky, kterými
se tento článek zabývá je sledování hydratačních procesů pomocí měření vývinu hydratačních teplot
semiadiabatickou metedou dle EN 196-9 [7], a stanovení počátku a konce doby tuhnutí cementu dle EN 196-3 [8].
Tyto vlastnosti poukazující na průběh hydratačních pochodů se úzce pojí s finálním průběhem objemových změn
betonu během jeho zrání.
Jakým způsobem jsou ovlivněny tyto parametry v důsledku použitých SRA a jejich dávkování, bylo ověřeno
na cementových pastách. Díky cementovým pastám, stejného složení pojivové fáze jako u vyrobených betonů,
je možné prokazatelně stanovit, jak SRA ovlivňují proces hydratace.

Popis a složení surovin pro výrobu zkušebních vzorků
Pro tento experiment byly požity 3 typy přísad aktivních proti vzniku smršťovacích trhlin v betonu. Použité přísady
se vzájemně lišily jejich chemickou bázi, přičemž první typ přísady byl na bázi vícesytných alkoholů (C40) a další
typ přísady kombinací těchto vícesytných alkoholů a povrchově aktivních látek (C60). Chemická báze třetí přísady
(AD) byla ve formě syntetických glykolů. Jejich dávkování bylo 0,5 % a 2,0 % z hmotnosti cementu. Toto
dávkování odpovídá mezním hranicím dle doporučeného dávkování uváděného výrobcem. Celkem bylo
připraveno 7 zkušebních směsí.
Množství cementu bylo voleno z hlediska návrhu vysokopevnostního pohledového betonu v množství 450 kg
na 1 m3. Vzhledem k tomu, že při návrhu pohledových betonů je nutné uvažovat s větším množstvím pojivové
složky zaručí toto množství i dostatečně výrazný projev smršťování. Celkové množství kameniva byla dopočtené
z rovnice absolutních objemů a procentuální zastoupení jednotlivých frakcí je uvedeno v tabulce č. 1. Konzistence
byla navržena na rozmezí 160–180 mm sednutí kužele dle EN 12350-2[9]. Množství záměsové vody bylo voleno
s ohledem na dosažení požadované konzistence a její rozdílné množství bylo kompenzováno množstvím kameniva
v souladu s rovnicí absolutních objemů.
Pro stanovení vlivu SRA na vývin hydratačních teplot byly připraveny pouze cementové pasty. Cementové
pasty obsahují stejný poměr zastoupení pojivové báze a chemických přísad. Jejich vodní součinitel byl volen
s ohledem na zachování stejného stupně konzistence metodou rozlití pomocí střásacího stolku dle EN 1015-3 [10].
Tab. 1 Složení betonových směsí.

CEM I 42,5 R [kg]
w/c [-]
DTK 0–4 mm [%]
HDK 4–8 mm [%]
HDK 8–16 mm [%]
HDK 11–22 mm [%]
Plast. přísada [%]
SRA [%]

REF

C40_0,5%

C40_2,0%

0,39

0,39

0,36

0

0,5

2,0

C60_0,5%
450
0,39
48
10
24
18
1,0
0,5

C60_2,0%

AD_0,5%

AD_2,0%

0,36

0,39

0,36

2,0

0,5

2,0
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3 VÝSLEDKY
Následující graf zachycuje průběh hydratačních teplot v cementových pastách. Měření probíhalo semiadiabatickou
metodou dle EN 196-9 při uložení kalorimetrů do klimatizační komory s konstantními parametry okolního
prostředí 20 °C a relativní vlhkostí 50 %.

Obr. 1 Průběh hydratačních teplot cementových past.
Grafický průběh hydratačních teplot cementových past jednoznačně poukazuje na efekt SRA během hydratace
směsi. U všech receptur je znatelné, že vyšší dávka SRA znatelně oddaluje průběh hydratace a celkově dosažená
maximální teplota klesá. Tato skutečnost bude dále v rámci experimentu ověřeno pomocí stanovení počátku a doby
tuhnutí stejných cementových past.
Na základě průběhu hydratačních teplot cementových past lze předpokládat, že díky SRA bude silně ovlivněn
samotný průběh objemových změn betonových směsí. Obecně pomalejší vývin hydratačního tepla spojený
s rapidním poklesem maximální dosažené teploty směsi, má velice kladný vliv na zabránění mikrotrhlin daných
hydratačním procesem. U betonových směsí tak nedochází k rychlým objemovým změnám daným migrací
vlhkosti uvnitř prvku vyvolanými rychlým vývinem hydratačního tepla a povrchy takových betonových prvků
nebudou tak náchylné k tvorbě mikrotrhlinek, jejichž tvorba vede ke znehodnocení celého architektonického díla.
Tab. 2 Stanovení počátku a konce doby tuhnutí.
REF

C40_0,5%

C40_2,0%

C60_0,5%

C60_2,0%

AD_0,5%

AD_2,0%

Počátek tuhnutí [hod]

12:00

12:51

15:53

12:36

14:46

13:46

16:14

Konec tuhnutí
[hod]

15:15

15:26

17:13

15:07

15:56

15:01

17:34

Výsledky stanovení počátku a doby tuhnutí analyzovaných cementových past s SRA prokazují výše psané
závěry a tyto výsledky se přímo pojí s výsledky průběhu hydratačních teplot. Je zřejmé, že vyšší dávka SRA
oddaluje počátek i konec tuhnutí cementové pasty a zároveň jsou patrné rozdíly mezi jednotlivými typy SRA.
Obecně na základě obou provedených zkoušek na cementových pastách lze soudit, že jako nejúčinnější z hlediska
potlačen rychlého vývinu hydratačního tepla se jeví přísada AD, která je na bázi syntetických glykolů.
Následné grafické průběhy objemových změn vyrobených betonových směsí poukáží na reálné možnosti
redukce těchto objemových změn pomocí SRA. Součástí vyhodnocení této zkoušky je taktéž vizuální porovnání
povrchu betonové směsi zejména z hlediska možné tvorby mikrotrhlin. Uložení zkušebních vzorků po celou dobu
zkoušky bylo ve sklepní místnosti s téměř konstantními podmínkami okolního prostředí 20 ° C a relativní vlhkostí
70 %.
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Obr. 2 Průběh smrštění betonů do 28 dní stáří.
Tab. 3 Smrštění ve stáří 36 hodin a 28 dní a porovnání účinnosti SRA vzhledem k referenčnímu vzorku.
REF

C40_0,5%

C40_2,0%

C60_0,5%

C60_2,0%

AD_0,5%

AD_2,0%

Smrštění 36 hodin [‰]-552,07

-429,23

-346,07

-464,63

-348,66

-416,57

-440,68

Porovnání s REF

22%

37%

16%

37%

25%

20%

-628,965

-470,585

-646,06

-496,51

-579,07

-552,22

16%

37%

14%

34%

23%

27%

Smrštění
[‰]

28

Porovnání s REF

dní
-751,34
-

Z grafického průběhu objemových změn betonových směsí je patrné, že SRA mají největší pozitivní dopad
zejména na počáteční smrštění do 36 hodin stáří. Poté je u nižšího procenta dávkování obdobný průběh všech
betonových směsí s SRA jako směsi referenční. Jiný trend průběhu objemových změn do 28 dnů stáří vykazují
všechny SRA při jejich vyšším dávkování. V tomto případě je zřejmé, že objemové změny po 36 hodinách stáří
mají pozvolnější průběh oproti ostatním recepturám.
Výše psané závěry podtrhují výsledky procentuálního porovnání dosažené objemové změny dané receptury se
směsí referenční. Z tohoto hlediska lze jako nejúčinnější posoudit přísadu AD v dávce 0,5 % a C40 v dávce 2,0 %.
Nejvyšší kladná hodnota ovlivnění smrštění v porovnání s referenční směsí byla 37 %. Ve velké míře všechny
dosažené výsledky korespondují s výsledky prováděných analýz na cementových pastách. Taktéž na základě
průběhu objemových změn lze říci, že přísada AD vykazuje nejkladnější chování v tom ohledu, že její redukce
objemových změn není výrazně závislá na jejím množstevním dávkování. Zcela opačný trend je u zbylých dvou
typů SRA, kde je výrazný rozdíl ovlivnění smrštění při jejich rozdílném dávkování. Díky nižšímu dávkování SRA
je možné předcházet negativům, které SRA mohou způsobovat z hlediska výsledných pevnostních parametrů
betonů, jako prokazují některé zahraniční studie [4], [5].
Dle předpokladu byly u referenční směsi výsledné hodnoty smrštění po 28 dnech dosti výrazné, překračující
hodnotu 0,750 ‰. U takto výrazného smrštění nelze vyloučit vznik mikrotrhlin, které mohou mít za následek nejen
zhoršení mechanických a trvanlivostních parametrů betonového prvku, ale taktéž dopad na jeho architektonické
hledisko, pro které je vznik trhlin zcela nežádoucí. Tyto mikrotrhliny byly taktéž vizuálně na povrchu vzorku, na
kterém měření objemových změn probíhalo, prokázány pouze u referenční směsi. Správné použití SRA se tedy
jeví jako velice silný nástroj pro potlačení vzniku nežádoucích mikrotrhlin na povrchu betonového
architektonického díla, jehož tvar je často velice subtilní, takže pro jeho výrobu musí být použito
vysokohodnotných betonů.
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4 ZÁVĚR
V rámci experimentu bylo posouzen vliv různých typů SRA a jejich množstevního dávkování na hydratační proces
cementové matrice a zejména na probíhající objemové změny betonových směsí. Výsledky jednoznačně prokazují,
že SRA silně ovlivňují samotný hydratační proces, což má za následek pozitivní ovlivnění výsledných objemových
změn. SRA se tak jeví jako velice účinný nástroj díky kterému je možné eliminovat časté mikroporuchy vyskytující
se u architektonických betonů, u kterých je kladen důraz na kvalitní povrch. Pro výrobu náročných
architektonických prvků je třeba často využívat vysokohodnotných betonů s vyšší dávkou pojivové složky, což
sebou přináší negativní dopad na vznikající objemové změny nesoucí sebou až vznik mikrotrhlin na povrchu
prvku, a tím znehodnocení celého díla. SRA je jednou z možností, jak se těmto negativním vlivům
u architektonických betonů bránit.

Poděkování
Příspěvek byl vytvořen v rámci řešení projektu č. FAST-J-18-5374 „Problematika objemových změn
vysokohodnotných betonů v závislosti na různých metodách jejich stanovení.“
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Abstrakt
Príspevok je orientovaný na zhodnotenie možností využitia diagnostiky stavebných objektov a výstupov procesu
mobilného 3D skenovania existujúcich objektov a ich úpravy prostredníctvom softvérovej transformácie
do prostredia BIM (Building Information Modeling). Dôraz je kladený na problematiku vytvárania informačného
modelu stavebného objektu na základe point cloudu určeného mobilným 3D mapovaním. Hlavným cieľom bolo
spracovanie nameraných dát mobilného mapovania, realizácia úkonov importu týchto dát do programového
prostredia Autodesk Revit a vytvorenie BIM modelu. Pridruženým cieľom bolo porovnanie výsledného objektu
pochádzajúceho z point cloudu s existujúcou projektovou dokumentáciou. Zhodnotenie celého procesu
prostredníctvom SWOT analýzy predstavuje záver príspevku.
Kľúčové slova
Nedeštruktívna diagnostika, 3D laserové skenovanie, vozovka, BIM, mračno bodov
Abstract
The paper is focused on the evaluation of the possibilities using the diagnosis of building objects and outcomes
of the mobile 3D scanning process of existing objects and their software transformation using
Building Information Modeling (BIM). Emphasis is placed on the creation of building object based on the point
cloud determined by 3D mobile mapping. The main objective was to process measured data from mobile mapping,
import data into the Autodesk Revit program and create a BIM model. A partial objective was to compare
the resulting object originating from the point cloud to the existing project documentation. Conclusion of the paper
is evaluating the process through SWOT analysis.
Key words
Non-destructive diagnostics, 3D scanning, pavement, BIM, point cloud

1 ÚVOD
Priemysel, ako aj celé životné prostredie človeka je do citeľnej miery poznačené integráciou moderných
a inovatívnych technológií, pričom stavebníctvo ako významná súčasť hospodárstva rozvíjajúcich sa krajín EÚ,
nemôže byť výnimkou. Najmä z titulu značnej miery senzitivity, ktorú bolo možné zachytiť v krízovom období,
je nutné si uvedomiť skutočnosť, že budúcimi faktormi žiaducej miery konkurencieschopnosti odvetvia je návrh
a zavádzanie nástrojov, ktoré v sebe integrujú kroky systematického manažérskeho riadenia, prihliadania
na efektívne ekonomické prístupy a v neposlednom rade integráciu pokročilých technických a technologických
procesov. Do tejto skupiny procesov je možné zaradiť napr. zavádzanie metód spracovania investície (realizácie
stavebnej zákazky) prepájajúcich využitie pokročilej technológie získavania nevyhnutných iniciačných údajov
(dátových vstupov) formou 3D laserového skenovania jestvujúceho stavu objektov a pokročilé softvérové riešenia
z prostredia BIM (Building Information Modeling) ako nástroja pre spracovanie takto získanej dokumentácie.
Aplikácia daného postupu predstavuje východisko pre následné a príbuzné aktivity spojené s realizáciou
nevyhnutných častí stavebného investičného zámeru, akými sú napr. projekcia, ocenenie stavebnej zákazky
alebo tzv. „Facility management“.
Na tomto mieste je vhodné uviesť, že aplikácia 2D a 3D laserového skenovania bola a stále je veľmi populárna
v geografických a geodetických činnostiach, avšak v prepojení s BIM nástrojmi dostáva táto technológia
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v prostredí stavebníctva nový rozmer a význam. Jedným z významných dôvodov prečo presadzovať BIM systémy
vo svete je aj snaha o redukciu nákladov spojených s realizáciou stavebných projektov. V spolupráci s aktivitami
spočívajúcimi v digitálnom spracovaní dát umožňuje rýchlu manipuláciu s informáciami, eliminuje riziká spojené
s možnosťami vzniku chýb spôsobených napríklad zlým zápisom, náčrtom alebo nepravdivou interpretáciou
zápisu v rámci spolupráce medzi vykonávateľom meraní in situ a spracovateľom 3D modelu.

2 DIAGNOSTIKA STAVEBNÝCH OBJEKTOV
Využívanie kompletných údajov získaných pomocou nedeštruktívnej diagnostiky je hlavným zdrojom vstupných
informácií pre analýzu stavu stavebných objektov, vyhodnotenie a včasné návrhy opatrení, ktoré zabezpečia
dodržanie alebo predĺženie životnosti stavebných objektov. Spracované výsledky sú vhodným základom
pre plánovanie a efektívne rozmiestnenie prostriedkov – vzniká súvislosť medzi disponibilnými prostriedkami
(údržba, opravy) a kvalitou daných objektov. Zavedenie zberu údajov pomocou nedeštruktívnej diagnostiky vedie
k celkovej objektivizácií v rozdeľovaní prostriedkov zároveň ovplyvňuje kvalitu stavebných objektov.

Mobilný 3D skenovanie – mobilný mapovací systém MMS
Laserové skenovanie je v súčasnej dobe najmodernejšia a bezkonkurenčne najefektívnejšia metóda diagnostiky
a hromadného zberu presných priestorových dát. Veľkou výhodou je zameranie obrovského množstva bodov
za krátky čas a možnosť merania aj v ťažko prístupných priestoroch. Laserový skener využíva pulzovú laserovú
technológiu. Výstupom je mračno bodov - stovky miliónov bodov s priestorovými súradnicami. Ku každému bodu
môžu byť priradené aj informácie o farbe a intenzite. Takouto metódou získané virtuálne modely vykazujú
minimálnu stratu informácií o svojich rozmeroch a tvaroch [1], [2].
Mobilný mapovací systém (MMS) je vo svojej podstate nedeštruktívna diagnostika, ktorá umožňuje
bezkontaktné určenie priestorových súradníc bodov, prostredníctvom senzorov a príslušného vyhodnocovacieho
softvéru, ktoré sú súčasťou vozidla Lynx SG1. Mobilný laserový skener je schopný zhromaždiť obrovské
množstvo bodov až 1,26 bodov/sekunda (tzv. mračno bodov, resp. point cloud Obr. 1 vpravo) s minimálnym
rozstupom vo veľmi krátkom čase. Prostredníctvom kamery sú počas skenovania získané tiež digitálne fotografie,
na základe ktorých je možné jednotlivým bodom priradiť ich reálnu farbu. Výstupom skenovania teda môže byť
mračno bodov s vysokou hustotou, alebo 3D model v reálnych farbách umiestnený v požadovanom súradnicovom
systéme [3].
Mobilné skenovanie alebo inými slovami - mobilné mapovanie všeobecne spočíva v zhromažďovaní údajov
pomocou mobilného mapovacieho zariadenia, spracovaní nameraných údajov (tzv. post-processing) a následnom
spracovaní mračna bodov (tzv. point cloud processing). Pre zhromažďovanie údajov v teréne kombinuje mobilné
mapovacie zariadenie viacero technológií naraz (zariadenie LiDAR, globálny navigačný satelitný systém,
inerciálne meracie jednotky a jednotku merania vzdialenosti).
Výsledkom diagnostiky a zberu dát v teréne prostredníctvom mobilného mapovacieho systému sú teda údaje
z GNSS antén namontovaných na vozidle, observačné údaje zo základnej (statickej) stanice GNSS,
dáta z jednotiek IMU a DMI, taktiež údaje z fotografií získaných prostredníctvom digitálnych kamier a mračno
bodov. Všetky tieto dáta slúžia ako vstupné údaje pre následné spracovanie tzv. post-processing. Pod pojmom
post-processing máme na mysli ďalšie spracovanie a zdokonalenie nameraných údajov. Výsledkom je mračno
bodov (point cloud – Obr. 1 vpravo) umiestnené vo vybranom súradnicovom systéme, ktoré má informácie o farbe,
polohe, výške a intenzite každého bodu. Následné spracovanie zahŕňa klasifikáciu mračna bodov podľa zvolených
kritérií (napr. intenzita odrazu, farba bodov, nadmorská výška). Je to dôležitý proces, pri ktorom je možné použitím
vhodných nástrojov oddeliť jednotlivé prvky v mapovanej oblasti (vegetácie, stromy, budovy, elektrické vedenia
a pod.). V závislosti od požadovaných výsledkov z mobilného mapovania je možné následne vektorizovať mračno
bodov (napr. terénne okraje, budovy) pomocou modelovania jednotlivých objektov alebo vykonať analýzy
v aplikáciách GIS [3], [4].

3 DIAGNOSTIKA 3D MOBILNÝM SKENOVACÍM
SYSTÉMOM
Pred samotným začatím mapovania bolo nutné sa uistiť, že prognóza počasia predpovedá dobré jazdné vlastnosti
a atmosférické podmienky pre meranie, ktoré zahŕňajú napríklad teplotu ovzdušia v rozmedzí -10 ̊C až + 40 ̊C,
však v prípade ak sú kamery vypnuté môže Lynx pracovať aj pri teplotách -20 ̊C, minimálne množstvo zrážok
(dážď, krúpy, sneh, hmla) a takisto vhodné atmosférické podmienky bez znečistenia oparom, dymom a pod.
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Pri mapovaní bol využívaný skener mobilný - Obr. 1 vľavo (a z toho dôvodu bolo nutné vykonať obhliadku
budovy, aby bol zabezpečený voľný a plynulý prechod automobilu okolo celého stavebného objektu.

Obr. 1 Mobilný skener počas merania Hospodárskeho bloku ŽU (vľavo), point cloud objektu (vpravo).
Pred vykonaním samotnej diagnostiky je potrebné ponechať mobilný skener zamerať svoju polohu 5 minút
staticky (stojace vozidlo) a 5 minút dynamicky (dynamická jazda s vozidlom), čím sa zamerajú na základe GPS
(Global Positioning System), POS (Position Orientation System) a IMU (Inertial measurement unit) presné
geografické údaje o polohe [2], [4].

Obr. 2 Sledovanie zberu dát (vľavo), aktuálne zobrazenia nameraných dát (vpravo) počas jazdy vozidlom.
Pri jazde s vozidlom Lynx a počas zberu dát je nutné sledovať systém pre maximalizáciu kvality (Obr. 2).
Monitorovaním systému počas prieskumu je možné predísť zlyhaniu systému, strate dát, prípadne zlepšiť zber
a presnosť dát. Po ukončení jazdy diagnostickým vozidlom je nutné ponechať prístroje zbierať dáta ešte 10 minút
staticky na mieste, kde nie sú prekážky k oblohe pre lepšiu koordináciu lokalizačných systémov.

Obr. 3 Porovnanie neorezaného a orezaného mračna bodov.
Post-processing point cloudu (Obr. 3), zabezpečuje zdokonalenie nameraných dát. Odstráni sa niekoľko
miliónov bodov a tým sa mračno bodov stáva prehľadnejšie pre následné modelovanie a zároveň má súbor
aj menšiu veľkosť, čo sa prejaví pri modelovaní v programe jeho rýchlejšou odozvou na príkazy,
ktoré sú programu zadávané. Nasledoval proces modelovania stavebného objektu v softvérovom prostredí
Autodesk Revit [5]. BIM modelovanie je praktické pre celkovú výstavbu a uľahčuje monitoring problematických
častí stavby v čase prevádzky. Napomáha správcom stavebných objektov zostavovať finančný plán z hľadiska
budúcich výdavkov na opravy a tým lepšie plánovať celkovú správu objektov. Je to dôležitý nástroj pre tzv. Life
cycle assessment, kde môže byť nápomocný pri optimalizácií životného cyklu objektu pri matematickom
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analytickom riešení v kombinácií s experimentálnym overením fyzikálnych, mechanických a únavových
charakteristík. [6] Výrobcovia stavebných prvkov alebo technologických zariadení riešia otázku, či, kedy a akým
spôsobom nastúpiť do BIM. V prípade výrobcov to obvykle znamená poskytnúť portfólio svojich výrobkov
stavebným projektantom vo forme 3D modelov s pridruženými informáciami. Vzniká konkurenčná výhoda
v zmysle, že šanca zapracovania práve ich produkt bude v stavebnom projekte je vyššia, pretože projektant dostane
hotový model, ktorý môže do projektu jednoducho vložiť namiesto toho, aby sa obťažoval s jeho vytváraním [7].
Skenovanie je potom vhodné využiť pri dokumentovaní nepravidelných objektov ako sú sochy reliéfy,
archeologické nálezy pretože zachytáva celý objekt s zvolenou mierou detailov. Z uvedených štúdií bolo zistené,
že fotogrametria a skenovanie sú metódy, ktoré na seba skôr nadväzujú a ich kombinácia môže vyriešiť množstvo
problémov, ktoré sa pri použití technológií jednotlivo vyriešiť nedajú [8].
Následne sa využili namerané dáta a zrealizovalo sa porovnanie naskenovaných údajov (skutočného stavu)
s reálnou dokumentáciou. Výsledkom bolo zistenie nedokonalostí v projektovej dokumentácií, ktoré uvádzam
v nasledujúcom Obr. 4.

Obr. 4 Porovnanie point cloudu s projektovou dokumentáciou - stĺpy (vľavo), okno (vpravo).
Z uvedených príkladov je zjavné, že porovnanie projektovej dokumentácie a point cloudu má veľké uplatnenie.
Napríklad pri kolaudácií alebo kontrole kvality v rámci kontrolného stavebného merania, kde je možné rýchlo
a jednoducho zistiť nezrovnalosti, ktoré vznikli počas výstavby medzi skutočným stavom stavby a výkresovou
dokumentáciou. V nasledujúcej kapitole sa autor venuje kompletizovaniu vnútorných silných a slabých stránok
a vonkajších príležitostí a hrozieb predstavenej problematiky a to prostredníctvom SWOT analýzy,
ktorá je využívaná ako základný nástroj na vyhodnotenie súčasného stavu problematiky z rôznych hľadísk.

4 POSÚDENIE PROCESU POMOCOU SWOT ANALÝZY
V rámci SWOT analýzy (Tab. 1) je zhodnotený celý proces spracovaný v príspevku. SWOT analýza
je základným nástrojom, ktorý sa používa na vyhodnotenie súčasného stavu z rôznych hľadísk, a to z hľadiska
silných a slabých stránok, príležitosti a ohrození. Zároveň načrtáva možné alternatívy budúceho vývoja, možnosti
na ich využitie, prípadne ich riešenie. SWOT analýza je vlastne kombináciou analýzy O-T a S-W. O-T analýza
predstavuje vonkajšiu – externú analýzu, zameriavajúcu sa najmä na vonkajšie prostredie (príležitosti a ohrozenia.
S-W analýza predstavuje vnútornú – internú analýzu, v ktorej ide o rozbor vnútorných faktorov problematiky [9].
Tab. 1 SWOT analýza

O – OPPORTUNITIES
PRÍLEŽITOSTI
• Využívanie moderných technológií – moderné
trendy
• Nízka konkurencieschopnosť na domácom a trhu
• Možnosť uchytiť sa aj na medzinárodnom trhu
• Vyššia efektivita pri plánovaní a rozpočtovaní
• Spolupráca a cenné predávanie skúseností medzi
mladšími
projektantmi
so
skúsenými
projektantmi
• Zefektívnenie komunikácie v prípade ak BIM
language bude dobre definovaný
• Postupná automatizácia stavebníctva
• Simulácie výrobných procesov
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T – THREATS OHROZENIA
• Technológia predbehla legislatívu
• Návratnosť investície v dlhšom časovom
horizonte
• Nepripravenosť trhu na inovatívne technológie
• Terestrický
mobilný
skener
využívaný
na diplomovú prácu pochádza z Kanady –
v prípade poruchy je servis veľmi náročný
a zdĺhavý čo môže ohroziť termín odovzdávania
projektu
• Pomalý rast trhu a voľný vstup zahraničnej
konkurencie na domáci trh
• Odliv vysokokvalifikovanej pracovnej sily
do zahraničia
• Rozdiely v softvérových knižniciach
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• Existencia konferencií, ktoré môžu priniesť
rýchlejšiu informovanosť o technológií BIM a 3D
skenovaní
• Odznievanie finančnej krízy – možnosť nástupu
nových technológií
S – STRENGHTS
SILNÉ STRÁNKY
• Možnosť využitia mobilného skenera a stým
spojený rýchlejší zber a spracovanie veľkého
počtu dát
• Skrátenie práce vykonávanej v teréne pri vyššej
bezpečnosti
• Presné zameranie skutočného stavu
• Meranie neobmedzuje premávku, prípadne
len minimálne
• Z klasického 3D modelu sa stáva model
informačný – väčšia užitočnosť projektu aj
v priebehu stavby a v rámci spravovania budovy
• Presnosť projektu (menej chýb, konzistentné
výstupy, jednotné výkazy)
• Zrozumiteľné, jednoznačné a rýchle spracovanie
zmien, eliminácia kolízií a duplicity
• Väzba medzi prvkami v projekte (zmena
v projekte sa prejaví vo všetkých pohľadoch
a výstupoch)
• Vizualizácia projektu – zrozumiteľná aj pre laikov
• Všetky vlastnosti a objemy prvkov použitých
v modeli sú automaticky generované vo výkazoch
• Zníženie spotreby energie v priebehu životného
cyklu budovy
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• Potreba učiť sa nové veci a s tým spojené
ohrozenie implementácie

W – WEAKNESSES SLABÉ STRÁNKY
• Vysoké počiatočné náklady na zaobstaranie
technológie, a vyškolenie personálu
• V prípade skenovania mobilným skenerom, musí
byť zabezpečený voľný prechod automobilu
okolo celého zameriavaného objektu (prípadne
kombinovať so statickými skenermi)
• Skenovanie musí prebiehať len v spolupráci
s kvalifikovaným pracovníkom
• Závislosť meraní na počasí – v prípade zlých
poveternostných podmienok sa môžu namerané
dáta znehodnotiť
• Na spracovanie dát sú potrebné špecializované
softvérové vybavenia a pracovníci
• Servis skenerov je len v zahraničí –
vyššie náklady a zdĺhavý proces opravy
• Spolupráca viacerých povolaní - inak nie je BIM
efektívny
• Neexistuje univerzálna BIM softvérová
platforma
• Vyššie náklady na kvalifikovanú pracovnú silu
• Zvýšené nároky na priestorovú predstavivosť
a na analytické myslenie
• Elektronický dokument, ktorý je náchylný
na stratu dát

Nepostačuje iba identifikácia jednotlivých silných a slabých stránok alebo príležitostí a hrozieb, pretože tým
vzniká len zoznam položiek, ktorý neobsahuje ďalšie riešenie situácie. Preto je potrebné jednotlivé položky
zoznamu rozanalyzovať a ohodnotiť ich vplyv na proces ako celok. Najlepšie prednosti sú také, ktoré sú špecifické
a je zložité ich určitým spôsobom napodobniť, čím v podstate vytvárajú konkurenčnú výhodu.
Pre prípad príspevku, kde bol riešený proces získania, transformácie a využitia nameraných dát (reprezentovaných
point cloudom) v prostredí BIM je možné jednoznačne uviesť, že v celom procese prevládajú najmä pozitívne
stránky. Kritické miesta je potrebné eliminovať na minimum, keďže bránia aktivitám a efektívnemu výkonu.
Pre tento prípad je možné slabé stránky eliminovať procesom riadenia rizík, prípadne kontinuálnym investovaním
do ľudských zdrojov, ktoré budú dané procesy realizovať. Aj napriek prevládajúcim pozitívam nad negatívami,
boli pri spracovaní zistené aj určité slabé stránky v riešenej oblasti a to v spojitosti napríklad s využitím
3D mobilného laserového skenera na pozemné stavby. Je potrebné prihliadať nato aby výškový dosah lasera
bol pre meraný objekt dostačujúci. Z uvedeného vyplýva, že výhodnejšie je využívať mobilný skener pri mapovaní
líniových stavieb, kde dokonca ani nie je nutné obmedziť premávku tzn. že meranie je možné vykonávať za plnej
prevádzky komunikácie. Pri vyhotovovaní informačného modelu budovy (Obr. 5) je dôležité dokonale poznať
softvér, v ktorom informačný model bude vytvorený, aby bolo možné využiť všetky výhody, ktoré softvér ponúka
a tým model posunúť na vyššiu úroveň, pričom môže byť zabezpečené priaznivé zachovanie energií a prostredia
a podpora užívateľov k produktívnej práci počas celej životnosti budovy.

Obr. 5 Pohľad na výsledný BIM model bez mračna bodov (vľavo) s mračnom bodom (vpravo).
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5 ZÁVER
Príspevok prehľadnou formou poukazuje na výhody a nevýhody inovatívnych technológií a ich využitia
v prostredí stavebného odvetvia, a to s orientáciou na princípy BIM prepojené s možnosťami získavania vstupných
dát prostredníctvom 3D mapovania objektov.
Príspevok je venovaný problematike BIM (Building Information Modeling) ako revolučného spôsobu
realizácie vybraných úkonov v rámci prípravy, výstavby a správe budov (Facility managementu) a terestriálnemu
laserovému skenovaniu, ktoré je výnimočné svojou rýchlosťou, presnosťou a množstvom zbieraných dát.
Je to všeobecne využívaná metóda zberu dát, ktorá je rýchla a dáta môžu byť veľmi podrobné.
Súbežne sa spracoval strategický prehľad SWOT, ktorý poukazuje na niekoľko zaujímavých faktov,
ďalej je poukázané na ostatné možnosti využitia laserového skenovania a informačného modelovania budov.
Point cloud poslúžil na porovnanie existujúcej projektovej dokumentácie, teda na odhalenie možných odchýlok
skutočného (reálneho) stavu budov od výkresovej dokumentácie.
Medzi zaujímavé zistenia je možné zaradiť aj skutočnosť, že slovenskom trhu existuje "diera" v danom odvetví
spojenom s využitím BIM a 3D skenovania objektov. Stavebné firmy pristupujú aj napriek jestvujúcim benefitom
k využitiu daných prístupov skepticky a odkladajú aktivity spojené s ich postupným zavádzaním do svojho
manažérskeho prostredia. A to aj napriek skutočnosti, že by si tým zabezpečili vyššiu mieru
konkurencieschopnosti voči ostatným subjektom na trhu.
Záverom je možné uviesť, že vďaka stále aktuálnejším a silnejúcim požiadavkám na efektívnosť
a komplexnosť realizácie vybraných procesov riadenia stavebnej zákazky, bude v krátkodobom horizonte
nevyhnutne kladený stále väčší dôraz na využívanie nástrojov a princípov budovaných na myšlienke informačného
modelovania budov (BIM). Pri správnej aplikácii nástrojov určených na kreovanie informačného modelu stavby
je možné docieliť jednoznačné procesné a ekonomické benefity, ktoré umožnia nielen získavať komplexné dáta
o predmetnej stavbe, ale taktiež pristupovať k riadeniu procesu správy objektov vo všetkých fázach ich životného
cyklu. Taktiež je možné uviesť, že dané prínosy prevyšujú v konečnom dôsledku hlavnú nevýhodu BIM prístupov,
ktorým je vyššia počiatočná investícia spojená so zabezpečením samotných produktov BIM
(licencií a IKT vybavenia), ako aj s nutnosťou akceptovať zvýšené náklady určené na preškolenie personálu
určeného na prácu s danými aplikáciami.
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Abstrakt
Systémy hospodárenia s vozovkou v rámci svojich aplikácií vychádzajú z nevyhnutných údajov, ktoré sú
charakterizované prevádzkovou spôsobilosťou a únosnosťou. V rámci rozhodovacích algoritmov sú dôležité
zmeny premenných parametrov, ktoré je možné odvodiť z jestvujúcich komunikácií alebo z experimentálnych
úsekov. V laboratóriu Žilinskej univerzity sa nachádza zariadenie APT (Accelerated Pavement Testing), ktoré
tieto zmeny parametrov vozovky simuluje. Článok opisuje merania a vyhodnotenia, ktoré boli uskutočnené na
testovacej vozovke pri 500 000 prejazdoch. Výsledkom týchto meraní je odvodenie degradačných funkcií.
V článku sú uvedené aplikácie takýchto funkcií vo výpočtovom programe ISEH, na základe ktorého je možné
ekonomicky zhodnotiť vybrané úseky komunikácií a užívateľské prínosy.
Kľúčové slová
Systém hospodárenia s vozovkou, drsnosť, degradačný model, ISEH, užívateľské prínosy
Abstract
Pavement management systems in their applications depend on the necessary data, which are characterized by
operational capability and load capacity. For decision making algorithms are important changes of variable
parameters that can be derived from existing communications or from experimental segments. At the University
of Žilina there is an APT (Accelerated Pavement Testing) that simulates these changes to road parameters. The
article describes the measurements and assessments made on the test road at 500,000 crossings. The result of these
measurements is the deduction of degradation functions. The paper lists the applications of these functions directly
in the ISEH calculation program, which makes it possible to economically evaluate selected sections of
communications and user benefits.
Key words
Pavement Management System, roughness, degradation model, ISEH, user benefits

1 ÚVOD
Základom pre obnovu a rozvoj cestnej siete je systém hospodárenia s vozovkou. Tento systém sa využíva pri
plánovaní, rozhodovaní a optimalizovaní finančných i ekonomických prostriedkov. Dôležitým predpokladom pre
uspokojenie potrieb užívateľov ciest je najmä dostupnosť a kvalita cestnej infraštruktúry.
Počas životnosti konštrukcie je potrebné zabezpečiť bezpečnú a plynulú jazdu užívateľov, ktorí požadujú, aby
vozovka bola v určitej kvalite, čo priamo ovplyvňuje ich náklady. Pre udržanie určitého stavu vozovky je potrebné
aplikovať stavebné zásahy, ktoré volíme na základe analýzy diagnostických meraní.
V článku sú opísané a vyhodnotené merania drsnosti na cyklicky zaťažovanom modely vozovky.
Vyhodnotením jednotlivých meraní získame degradačné funkcie, ktoré sa aplikujú vo výpočtovom programe
ISEH. Takto vytvorená degradačná funkcia môže bližšie popísať výsledné náklady resp. prínosy užívateľov.
Užívateľské prínosy sú charakterizované rozdielom nákladov medzi vozovkou pred opravou a po jej
oprave/rekonštrukcii. V rámci programu ISEH sú hodnotené rôzne kategórie vozidiel. V nákladoch sa uvažujú
pohonné hmoty, mazadlá, pneumatiky, náhradné diely, servis, doprava a preprava. Každá oprava vozovky by mala
priniesť užívateľom určité prínosy, týkajúce sa najmä úspory času a prevádzkových nákladov [1].
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2 MERANIE A HODNOTENIE PARAMETROV
PREVÁDZKOVEJ SPÔSOBILOSTI
Experimentálna časť vozovky (Obr. 1. ) bola postavená v mierke 1:1 a pôsobí na nej ťažká náprava, ktorá simuluje
dopravné zaťaženie. [2] Testovanie prebieha za stálych teplotných podmienok na vozovke 6,0×2,2 m umiestnenej
pod zariadením, po ktorej jazdia kolesa oboma smermi s polovičnou návrhovou nápravou nákladného vozidla
o hmotnosti 5,25 t. Životnosť skúšobnej vozovky sa predpokladá na 2 000 000 prejazdov návrhovej nápravy, počas
merania bolo uskutočnených približne 500 000 prejazdov.
Mobilnú časť tvorí elektromotor s výkonom 45 kW, táto časť sa opakovane rozbehne po vozovke v dĺžke cca
4,45 m požadovaným zrýchlením, na požadovanú konštantnú rýchlosť a požadovaným spomalením zastane. Po
zastavení sa mobilná časť s rovnakým postupom rozbehne do začiatočnej polohy. Napätie, ktoré vyvolá mobilná
časť, je zaznamenávané riadiacou jednotkou prostredníctvom snímačov. Dotykový tlak pneumatiky je 0,65 MPa,
tlak hustenia v pneumatike 0,60 MPa. Šírka pneumatiky je 295 mm. Zaťaženie sa realizovalo posunom iba
v pozdĺžnom smere. Statická časť je pevne spojená s podlahou. Skladá sa z vodiacej koľajnice, káblového žľabu,
koncových dorazov, oplotenia a elektrického rozvádzača [3], [4].

Obr. 1. TESTER VOZOVKY typ:105-03-01 na Žilinskej univerzite [5].
Tab. 1 Popis zariadenia experimentálneho úseku k Obr. 1. [5].
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kolesá
Koncové dorazy
Ovládací panel
Elektrický rozvádzač
Brzdové odpory
Vodiaca koľajnica
Vodiaca koľajnica
Závažia
Gumové nárazníky

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Vyrovnávacia nádržka hydraulického systému
Hydraulický tlmič
Motor zdvíhania horného rámu
Prevodovka zdvíhania horného rámu
Elektromotor
Vyrovnávacia nádrž prevodového oleja
Prevodovka
Motor zdvíhania manipulačného pojazdu
Motor, prevodovka a hnacie koleso

Konštrukcia vozovky bola v laboratóriu položená na betónovú podlahu, na ktorej bola umiestnená gumová
pryžová vrstva. Pomocou meraní ľahkou dynamickou doskou sa zistilo, že vrstva má modul pružnosti 90 MPa,
a teda zodpovedá reálnemu podložiu vozovky. Pred dokončením vozovky sa do jej konštrukcie umiestnilo
9 kolmých senzorov na smer pojazdu, 12 senzorov v smere pojazdu, 4 vertikálne senzory, 2 teplomery
a 3 vlhkomery. Skladba jednotlivých konštrukčných vrstiev vozovky je uvedená na Obr. 2.

540

6. Management stavebnictví

JUNIORSTAV 2019

Obr. 2. Skladba konštrukčných vrstiev vozovky.

Meranie hĺbky makrotextúry vozovky pieskom (MTD)
Pre vykonanie skúšky sa vybral rovnorodý povrch vozovky tak, aby neobsahoval trhliny. Cieľom skúšky je zistiť,
aká hĺbka makrotextúry sa nachádza na posudzovanom povrchu vozovky. Pri skúške bola použitá balotina so
zrnitosťou 200µm o objeme 25 ml (±150 mm3). Piesok na vozovke sa rozprestieral pomocou kruhového kotúča
o priemere 65 mm s pogumovaným obalom od stredu krúživými pohybmi tak, aby piesok zaplnil textúru vozovky.
Piesok na vozovke nesmie vytvárať vlny ani sa nesmie vytláčať z priehlbín. Po rozprestretí sa pomocou meradla
minimálne na štyroch miestach odmeria priemer kruhovej plochy [6]. Meranie hĺbky makrotextúry povrchu
vozovky sa vykonalo na 5 miestach podľa STN 73 6195:
ℎ� =

10�
𝜋𝜋𝜋 𝜋𝜋 �

(1)

hp – hĺbka mikronerovnosti piesku [mm3]
d – priemerná hodnota priemerov kruhovej plochy pokrytej pieskom [mm]
Tab. 2 Tabuľka s vyhodnotením hĺbky koľaje.
Miesto
v stope
v stope
v stope
v stope
mimo

Nameraný priemer kruhu [mm]
1

2

3

4

205
260
200
180
180

210
185
205
180
170

190
190
220
165
200

210
210
200
195
200

5
200

Aritmetický
priemer
kruhu [mm]
203,75
209,00
206,25
180,00
187,50

hp
0,77
0,73
0,75
0,98
0,91

Priemerné hp

Hodnotenie
vn ≥ 80 km/h

0,81

hp˃0,8

vyhovuje

0,91

hp˃0,8

vyhovuje

Na základe tejto skúšky sa zistilo, že drsnosť na predmetnom skúšobnom úseku vozovky vyhovuje. Tento
výsledok avšak nemusí znamenať, že na danom úseku sú vyhovujúce podmienky z hľadiska protišmykových
vlastností. Z tohto dôvodu sa vykonala aj metóda hodnotenia odolnosti proti šmyku pomocou kyvadla.

Meranie odporu povrchu proti šmyku kyvadlom
Metóda skúšky kyvadlom spočíva na základe straty energie normovanej gumenej trecej pätky kĺzajúcej sa po
testovanej vozovke, vďaka čomu získame odpor vozovky proti šmyku. Kyvadlový skúšobný prístroj sa umiestnil
na povrch vozovky a pomocou vyrovnávajúcich skrutiek a libely sme ho nastavili do vodorovnej polohy. Rameno
skúšobného prístroja bolo uvoľnené z vodorovnej polohy prostredníctvom spúšťacieho tlačidla na navlhčenú
vozovku. Po prešmyku kyvadla je potrebné zachytiť rameno pri jeho vratnom kmite a následne je možné
zaznamenanú hodnotu odčítať. Tento postup sa opakuje päťkrát tak, aby sa jednotlivé hodnoty neodlišovali o viac
ako tri jednotky. V opačnom prípade je nutné meranie opakovať, až dokým tri po sebe uskutočnené merania
nebudú mať rovnakú hodnotu [3], [7]. Meranie a korekcie sa vykonávajú podľa STN 73 6195:
PT𝑉𝑉 𝑉 𝑉

∑(𝑣𝑣� + 𝑣𝑣� + 𝑣𝑣� + 𝑣𝑣� + 𝑣𝑣� )
5

(2)

PTV – hodnota trenia určená kyvadlovým skúšobným prístrojom
v1 – v5 – namerané hodnoty pre každý kmit

Pre teplotu povrchu vozovky, ktorá bola 18°C, sa stanovuje korekcia hodnoty PTV -1°C. Použitá bola široká
trecia pätka v nominálnej dĺžke 126 mm (±1 mm). Výsledky výpočtov sú uvedené v nasledujúcej Tab. 3 a Tab. 4:
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Tab. 3 Tabuľka s výpočtami PTV a PTVCORR určené kyvadlovým prístrojom.
Jednotlivé hodnoty
Priemerné
Umiestnenie Teplota [°C]
kmitov
PTV
PTV
v1 v2 v3 v4 v5
36 35 33 33 33
34,0
v stope
v stope
36 36 35 35 35
35,4
33,3
v stope
30 30 30 31 31
30,4
18
mimo koľaje
48 47 48 48 49
48,0
48,5
mimo koľaje
49 49 49 49 49
49,0

PTVCORR
32,3
47,5

Tab. 4 Tabuľka s vyhodnotením drsnosti podľa STN 73 6195 [6].
Umiestnenie PTVCORR
Hodnotenie drsnosti
v stope koľaje
32,3
PTVCORR˂55
nevyhovuje
mimo koľaje
47,5
PTVCORR˂55
nevyhovuje
V oboch prípadoch (v stope aj mimo koľaje) pri zhodnotení drsnosti povrch nevyhovel. V mieste mimo koľaje
nemusela vyhovieť drsnosť z dôvodu mastnejšieho povrchu (vyliatie prevádzkových kvapalín a pod.).

3 APLIKÁCIA PROGRAMU ISEH PRE POTREBY PRAXE
Program ISEH je samostatný program vytvorený na Žilinskej univerzite, prostredníctvom ktorého je možné
zadávať a upravovať dopravno-prevádzkové, stavebné a geometrické parametre jednotlivých úsekov cestnej siete.
Prostredníctvom programu ISEH je možné navrhovať jednotlivé varianty technológii, ceny, životnosti údržby
a opráv vozoviek [8]. Z nameraných parametrov prevádzkovej spôsobilosti, teda najmä pozdĺžnej nerovnosti, je
možné vytvoriť vývojové funkcie. Týmito vývojovými funkciami je možné sledovať priebeh jednotlivých
parametrov v čase.
Pre hodnotenie prevádzkovej spôsobilosti vozovky sa používa degradačný model VUIS. Dôležité je spomenúť,
že vozovky s rôznou konštrukciou sa správajú rozdielne. Degradačné modely pre asfaltové vozovky
s nestmelenými podkladovými vrstvami majú exponent B = 3 a so stmelenými vrstvami B = 2 [9].
V tomto modely sa aplikujú vzťahy prevádzkovej spôsobilosti a indexu času t/T, tento vzťah je vyjadrený
nasledovne:
𝑡𝑡 �
(3)
� �𝑥𝑥� = 1 − � �
𝑇𝑇
T – životnosť technológie stavebnej úpravy [roky],
B – parameter konštrukcie vozovky,
t – čas, ktorý uplynul od začiatku používania vozovky alebo čas od poslednej veľkej opravy.
Druhým typom funkcie je aktuálnejšia degradácia odvodená Žilinskou univerzitou na základe údajov z Cestnej
databanky, ktorá vo svojej podstate kopíruje priebeh pozdĺžnej nerovnosti (IRI) ale aj priečnej nerovnosti (RUT),
v závislosti od dopravného zaťaženia a času. Priebeh tejto funkcie je vyjadrený konkrétnym premenným
parametrom, ktorý sa v prvých rokoch výrazne zhoršuje až do dosiahnutia pomalšieho šírenia. V posledných
rokoch majú obe degradácie, teda pôvodná VUIS aj aktuálna (CD, ŽU), zhodné tvary krivky Obr. 3. [10]. Tvar
priebehu funkcie je možné popísať matematicky nasledovne:
(4)
𝑦𝑦 = −1,141𝑥𝑥 � + 1,498𝑥𝑥 � − 0,834𝑥𝑥 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
1,2

1
aktuálna (ŽU, CD) degradácia

p(x)

0,8
0,6

pôvodná (VUIS) degradáciastmelená vrstva

0,4
0,2
0

pôvodná (VUIS) degradácianestmelená vrstva
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

rok

Obr. 3. Priebeh degradačných funkcií [10].
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4 VÝSLEDKY
Ako už bolo v predchádzajúcej časti spomenuté, rozdiel medzi pôvodnou (VUIS) degradáciou a aktuálnou (ŽU,
CD) degradáciou je, že pri aktuálnej degradácii sa premenný parameter zhoršuje rýchlejšie ako pri pôvodnej.
V rámci svojej práce som analyzovala vstupné údaje z Cestnej databanky cesty II/583 (ULS 2631A00703_
2631A58200), ktoré som následne aplikovala v programe ISEH pri použití oboch typov degradačných funkcií.
Na Obr. 4. a Obr. 5. je možné vidieť priebeh užívateľských prínosov použitím oboch funkcií v programe ISEH.
25000

cena [€]

20000
15000
10000
5000
0
2018
2023
Pôvodná (VUIS) degradácia

2028

2033
2038
rok
Aktuálna (ŽU, CD) degradácia

Obr. 4. Grafické znázornenie priebehu užívateľských prínosov.

užívateľské prínosy [€]

100000
50000
0
-50000

-100000
-150000
-200000
-250000
Pôvodná (VUIS) degradácia

Aktuálna (ŽU, CD) degradácia

rok

Obr. 5. Grafické znázornenie užívateľských prínosov počas životného cyklu cesty.
Ekonomická efektívnosť vypočítaná programom ISEH je pre obe funkcie rôzna, čo môžeme vidieť aj
v nasledujúcej Tab. 5. Pri výpočte týchto ukazovateľov sa uvažovalo s premennými parametrami (rovnosť,
drsnosť, stav porušenia krytu), nepremennými parametrami (smerové a výškové vedenie, rýchlosť, šírka jazdného
pásu a pod.) ale aj s únosnosťou. Tieto údaje boli získané na základe meraní, ktoré vykonáva pomocou špeciálnych
prístrojov Slovenská správa ciest.
Tab. 5 Ukazovatele ekonomickej efektívnosti.
Vnútorné výnosové percento
Čistá súčasná hodnota
Doba návratnosti

Pôvodná (VUIS) degradácia
6,756 %
75 270,26 €
2031

Aktuálna degradácia (ŽU, CD)
3,419 %
7 568,92 €
2036

Na základe už analyzovaných výstupov zhodnocujem, že pri pôvodnej (VUIS) degradácii sú užívateľské
prínosy vyššie, ako pri aktuálnej (ŽU, CD) degradácii. To znamená, že pri VUIS degradácii dosiahneme dobu
návratnosti investície skôr, vyššiu čistú súčasnú hodnotu a teda aj vyššie vnútorné výnosové percento, ako pri
použití aktuálnej (ŽU, CD) degradácie. Zároveň na konci životného cyklu úseku budú užívateľské prínosy výrazne
vyššie ako tie, ktoré by sme dosiahli pri aktuálnej (ŽU, CD) funkcii.
Ako si z analýzy môžeme všimnúť, priebehy prínosov sú v peňažnom vyjadrení rôzne. Vzhľadom na to, že
sme použili rozličné degradačné funkcie, je aj posúdenie ich efektívnosti rôzne. Vyvolané zmeny sú spôsobené
odlišným priebehom použitých kriviek. Ako môžeme vidieť v Tab. 6, prvý rok prínosov užívateľov je u oboch
degradačných funkciách totožný, čo však pri ďalších rokoch už neplatí.
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Tab. 6 Percentuálny rozdiel prínosov užívateľov medzi oboma funkciami počas životného cyklu vozovky.
Rok

0

1

2

3

Rozdiel
prínosov [%]

-

-

8

15 20 24 27 29 30 31 31 30 29 28 26 25 23 21 19 16 14

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ako je možné vidieť na tomto príklade, degradačné funkcie, ktoré boli vyhodnotené vďaka testovaciemu úseku
vozovky a jestvujúcim pokusným úsekom, sú použiteľné aj na modelovom príklade. Na praktickom príklade sa
preukázalo, že ekonomické výsledky a ukazovatele sú pre obe funkcie rôzne, pre aktuálnu (ŽU, CD) funkciu sú
hodnoty presnejšie ako pre pôvodnú (VUIS). Pôvodná funkcia v tomto prípade je omnoho optimistickejšia.

5 ZÁVER
V rámci systému hospodárenia s vozovkami je nutné zavedenie degradačných modelov, prostredníctvom ktorých
je možné určiť optimálny čas pre údržbu, opravu alebo rekonštrukciu vozovky. Tento článok bol z časti zameraný
na zisťovanie parametrov prevádzkovej spôsobilosti, ktoré priamo ovplyvňujú užívateľské náklady.
Záverom meraní z pokusného úseku sú hodnoty premenných parametrov. Pri skúške drsnosti vozovka
vyhovela, avšak nevyhovela z hľadiska protišmykových vlastností. Tento výsledok znamená, že vozovku by bolo
potrebné zdrsniť vhodnou technologickou úpravou.
Z hľadiska užívateľa je najdôležitejší parameter IRI, ktorý priamo vplýva na výšku jeho nákladov. Hĺbka
pozdĺžnych, ale aj priečnych nerovností sa bude postupne s narastajúcim počtom prejazdov prehlbovať. Informácie
týkajúce sa priebehu jednotlivých parametrov v závislosti od dopravného zaťaženia alebo času je potrebné neustále
aktualizovať. Tieto priebehy vieme jednoducho analyzovať aj vďaka diagnostike vozoviek. Z článku vyplýva, že
aktualizáciou degradačných modelov vieme získať presnejšie údaje týkajúce sa užívateľských prínosov. Z príkladu
vieme jednoznačne určiť, že aktuálna funkcia (ŽU, CD) podáva presnejšie informácie o súčasnom stave
posudzovanej vozovky. Upresnenie degradačných funkcií napomôže k efektívnemu rozdeľovaniu finančných
zdrojov na úsekoch ciest, ktoré opravu nutne potrebujú. Zabráni sa tak prebytočnému financovaniu vozoviek, ktoré
sú vo vyhovujúcom stave.
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Abstrakt
Autor porovnává využití tradičního položkového rozpočtu s jinými v České republice využívanými způsoby
stanovení ceny za stavební dílo z pohledu jejich využití v nástrojích parametrického rozpočtování.
Nástroje parametrického rozpočtování jsou nedílnou součástí inovace způsobu stanovení nabídkové ceny
za stavební dílo ve stavebních podnicích. Autor popisuje základní prvky nástrojů parametrického rozpočtování –
technické a cenové modely. Autor se zabývá způsobem využití položkového rozpočtu stavebního díla a jiných
způsobu ocenění, jako způsobu, kterým lze dosáhnout transformace technických modelů konkrétních typů staveb
na cenové modely využívaných v nástroji parametrického rozpočtování. Cenové modely v nástrojích
parametrického rozpočtování slouží k tvorbě relací odhadu nákladů.
Klíčová slova
Parametrické rozpočtování, nabídková cena, technický model, cenový model, relace odhadu nákladu (CERs)
Abstract
The author compares the use of the traditional item budget with the other methods used in the Czech Republic to
determine the bid price for the building from the point of view of their use in parametric estimation tools.
Parametric estimation tools are an integral part of the innovation of the method of determining the bid price for
building in construction companies. The author describes basic elements of parametric estimation tools – technical
and price models. The author examines the use of the item budget of building and other valuation methods as
a way of transforming the technical models of particular types of building into the price models used in the
parametric estimation tools. Price models in parametric budgeting tools serve to create cost estimating
relationships (CERs) and price levels.
Key words
Parametric budged estimation, bid price, technical model, price model, cost estimating relationships (CERs)

1 ÚVOD
Cílem výzkumu je inovace v oblasti rozpočtování stavebních objektů s bližším zaměřením na inovaci určování
nabídkových cen ve stavebním podniku ve formě parametrického rozpočtování (dále PR). PR je systém určování
ceny stavebního díla, které využívá relací odhadu nákladů – vzorce, koeficienty a konstanty (dále CERs).
V případě využití PR jako metody určení nabídkové ceny (dále NC) za stavební objekt (dále SO) ve stavebním
podniku aplikace PR vyžaduje vytvoření automatického informačně-výpočtového softwarového nástroje – nástroj
parametrického rozpočtování (dále NPR). Základním požadavkem na NPR je schopnost analyzovat cenové
vstupy, transformovat cenové vstupy do CERs, vytvářet databázi CERs, vybírat nejvhodnější CERs z databáze
na základě parametrů konkrétního objektu (algoritmus) a vypočítat NC konkrétního SO. Všechny uvedené
operace NPR vykonává v reálném čase. Vzhledem k rozsahu činností, které NPR provádí, je vhodné software
rozdělit na dvě části – analytickou a výpočtovou. Analytická část je zaměřena na zpracování vstupů, jejich
transformaci do CERs a vytvoření databáze CERs. Zde vzniká otázka, jakou metodu je nejvhodnější v ČR využít
pro analytickou část NPR s pohledu oceňování. Otázka je zcela zásadní, jelikož zpracování analytické části NPR
je zcela rozhodují pro dosažení požadované krajně přípustné odchylky PR (dále KPO) NC určené PR. Dosažená
přesnost rozhoduje o finanční výhodnosti investice do inovace stanovení NC ve stavebním podniku.
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2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
„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 tradiční rozpočtování - TR)“ [1 str. 108].
„Cena určená TR je nákladově orientovaná se základem v přirážkové kalkulaci nákladů na kalkulační jednice.
Jednicí se rozumí určitá měrná jednotka (m2,m3 apod.).“ [1 str.108]
„Při TR je podrobně popsána celá technologie výstavby stavebního objektu formou jednotlivých položek.
Položky dohromady určují jednak cenu stavebních dílů a následně celkovou cenu. V běžném položkovém rozpočtu
rodinného domu za kompletní dodávku se vyskytuje kolem 200 jednotlivých položek s jednotkovou cenou vztaženou
na 200 kalkulačních jednic.“ [1 str.108]
Parametrické odhady nákladů jsou výsledkem metodiky odhadu nákladů používající statistické vztahy mezi
historickými náklady a jinými programovými proměnnými, jako jsou fyzické nebo výkonnostní charakteristiky
systému, výstupní opatření zhotovitelů nebo personální zatížení. Obecně cenový odhadce provede parametrický
odhad nákladů, pokud je známo pouze několik klíčových dat, například hmotnost a objem. Implicitní předpoklad
při odhadování parametrických nákladů spočívá v tom, že stejné síly, které ovlivnily náklady v minulosti, budou
mít v budoucnosti vliv na náklady [2 str. 16].
Parametrické odhady zahrnují analýzu nákladů, programových a technických údajů pro identifikaci
nákladových faktorů a vývoj nákladových modelů. Tento přístup v podstatě koreluje informace o nákladech
a pracovní síle s parametry popisujícími položku, která má být oceněna. Výsledkem tohoto procesu jsou množiny
vzorců známých jako "relace odhadu nákladů" (CERs), které se používají k vytváření nákladových výstupů pro
různé prvky odhadu. Parametrická metoda obvykle zahrnuje použití regresní analýzy (lineární a nelineární)
k určení nejlepších algoritmů modelu [3].
Výhody použití parametrického přístupu jsou dobře zdokumentovány. Odhaduje se, že úspory při přípravě
návrhu jsou mezi 40% a 80% ve srovnání s přístupem "normální" zdola. Parametrické nástroje a techniky mají
mnohem více univerzálnosti než jiné přístupy k odhadům [4 str. Introduction-5].
Další metodou určování ceny stavebního díla je určování ceny na základě technickohospodářských ukazatelů
případně rozpočtových ukazatelů. Jedná se o soubor cen stanovených na základě statistického vzorku
již realizovaných staveb, které jsou roztříděny (klasifikovány) podle druhu a vybavení a je zjištěna jejich průměrná
cena za měrnou jednotku. Používají se pro první propočty staveb, kdy nám podklady stavby nedovolují přesnější
kalkulaci, a ke zjednodušení přípravy staveb.
„KPO (krajně přípustná odchylka) určuje přípustný interval odchýlení neboli přípustnou míru odchýlení mezi
nabídkovou cenou stavebního objektu stanovenou TR (položkovým rozpočtem) a PR (aplikačním nástrojem).“
[1 str.111]

Způsoby stanovení nabídkové ceny využívané v ČR
V ČR ve valné většině využívají podniky pro stanovení NC za realizaci SO TR. V soukromém sektoru je cena
stanovená TR vstupní cenou k dalšímu jednání mezi investorem a zhotovitelem.
Druhým způsobem, který podniky v ČR občas používají pro stanovení NC za realizaci SO jsou různé obdoby
rozpočtových či technickohospodářských ukazatelů. Ve většině případů se jedná o interní vnitropodnikové
ukazatele, které jsou odvozeny od podnikem běžně realizovaných SO. Alternativou interních ukazatelů jsou
ukazatele vytvářená inženýrskými organizacemi (v ČR především RTS a U.R.S. Praha).
S jinými způsoby stanovení NC za realizaci SO se lze v ČR setkat pouze výjimečně.

Technické modely
Technické modely (dále TM) jsou základním vstupem do NPR. Jedná se o vhodně vybrané SO případně ucelené
části staveb (např.: hrubá stavba, vzduchotechnika). Každý TM je podrobně popsán po technické stránce.
TM se třídí do vhodných skupin určených k transformaci na cenové modely (dále CM). TM se dělí na tři podtypy
– základní technické modely (dále ZTM), dílčí technické modely (dále DTM) a korekční technické modely (dále
KTM).
V praktickém příkladu je kompletní TM jeden konkrétní SO vč. jeho kompletního ocenění. Takovýto TM je
vhodně rozdělen na jeden ZTM a n DTM vč. jejich ocenění a hodnot transformačních jednotek (dále TJ).
Při využití v NPR určeného pro stanovení NC za SO ve stavebním podniku je vhodné, aby stanovení ceny bylo
nákladově orientované, protože způsob stanovení ceny TM určuje i druh NC konkrétních objektů určených NPR
a nákladově orientovaná cena je nejvhodnější.
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ZTM tvoří SO obdobného tvarového, konstrukčního, materiálového, technologického a dispozičního řešení.
Ve výpočtové části NPR je vždy vybrán pouze jeden ZTM, který nejlépe odpovídá parametrům oceňovaného SO.
V jedné skupině ZTM musí být zastoupeny SO o co nejpodobnější technické specifikaci. Příkladem skupiny ZTM
jsou rodinné domy typu bungalov, obdélníkového půdorysu s nosnou svislou konstrukcí z cihelných bloku
tl.440mm, spojovaných pěnou s konstrukční výškou podlaží 3m, s nosnou konstrukcí střechy tvořenou
příhradovým vazníkem atd. V jedné skupině ZTM musí být zastoupeny SO o různé půdorysné velikosti.
DTM tvoří ucelené části SO (např.: vytápění). DTM nesmí být část stavby zastoupená již v ZTM.
Např.: součástí ZTM je nosná konstrukce střechy, proto již není předmětné vytvářet DTM zastřešení. Důvodem je,
že volba řešení nosné části střechy má technickou vazbu na svislou nosnou konstrukci (při použití vazníků jsou
svislou nosnou konstrukcí pouze obvodové stěny, oproti tomu při použití klasického vázaného krovu se vždy
vyskytují i vnitřní nosné stěny). DTM mohou být vytvořeny pro části staveb, jenž nevykazují velké množství
dalších technických návazností. Velké množství technických návazností výrazně zvyšuje náročnost jejich
relevantního ocenění vzhledem k nutnosti ocenit nejenom technické řešení, ale i technické návaznosti. Účelem
DTM je zejména snížit množství potřebných ZTM = snížení množství zpracovávaných dat = snížení celkové
náročnosti vypracování TM obecně. Počet DTM v NPR je odvozen od požadované KPO PR.
KTM zastupují ucelené části staveb, které jsou již zastoupeny v ZTM a dochází k jejich častým změnám (např.:
tl. střešní TI). KTM mohou vznikat pouze pro části staveb s minimálním množstvím technických návazností.
Účelem KTM je snížit celkové množství potřebných ZTM na nutné minimum a řešení situace, kdy dojde ke vzniku
nové varianty určité části stavby po vytvoření ZTM, jejichž změna je pracná. Celkový počet KTM je odvozen od
požadované variability PR.
Každý TM musí mít definovanou TJ a její hodnotu. Jako TJ lze použít obestavěný prostor, zastavěnou plochu,
obvod, počet místností apod.. V převážné většině případů bude TJ jednotka prostorová, ale to není pravidlem
(případ využití účelových jednotek). TJ a její hodnotu pro TM definuje tvůrce NPR. Výpočtová část NPR na
základně zcela základních prostorových údajů (půd. rozměr objektu apod.) konkrétního SO určuje hodnoty všech
TJ potřebných pro konkrétní ocenění = v NPR se vytváří prostorové (či účelové) parametry konkrétního SO.
Způsob výpočtu TJ pro TM a TJ konkrétního SO musí být v souladu. TJ jsou mimo jiné pojítkem mezi analytickou
a výpočtovou částí NPR.

Cenové modely

Kč/m3

CM slouží k vytvoření CERs. Jeden CM vždy vzniká pro jednu skupinu TM. Pro příklad: CM, obsahuje tři ZTM
vč. jejich ocenění a hodnot TJ, (např.: hodnota obestavěného prostoru – OP v m3). CM vzniká utříděním
uvedených dat do dále zpracovatelné formy za pomoci ukazatele (např.: Kč/m3 OP). Takováto data již lze
statistickými metodami zpracovat = vytvořit CERs.
1 150

1 245

1 121

954

650
300,00 350,00 400,00 450,00 500,00 550,00 600,00 650,00 700,00 750,00 800,00
Obestavěný prostor [m3]
Obr. 1 Příklad cenového modelu definovaného grafem.

Relace odhadu nákladů
CM, definovaný v příkladu Obr. 1, je vhodný k vytvoření CERs, byť obsahuje minimální počet dat (3).
CERs vzniká zpracováním souboru dat statistickými metody – pro uvedený příklad bude využita lineární regrese
pro data uvedená v Obr 1. Výsledkem lineární regrese je následující vzorec:
𝑦𝑦 𝑦 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑦 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼� = 0,9851

(1)

Uvedená funkce vystihuje cenové chování i cenovou hladinu CM = jedná se o CERs. Pro další práci s CERs
je prosté matematické vyjádření nevhodné, jelikož je pro stavaře obtížně čitelné a neumožňuje orientace v databázi
CERs. Proto je možné uvedenou funkci transformovat do vhodnější podoby. Např.:
𝑇𝑇 𝑇 𝑇𝑇�� + 𝐾𝐾𝐾𝐾� + 𝐾𝐾𝐾𝐾� + 𝐾𝐾𝐾𝐾� + 𝐾𝐾𝐾𝐾� × �𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇 𝑇𝑇𝑇�

(2)
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Hodnota ukazatele při konkrétním ocenění
Konstanta typu objektu
Konstanta míry dokončení SO
Koeficient míry poklesu hodnoty T s nárůstem TJ

TBH
KN2
TJ
350

Běžná hodnota ukazatele
Konstanta stavebního systému
Hodnota transformační jednotky
Hodnota spod. lim. běž. oboru hodnot TJ

T vyjadřuje hodnotu ukazatele (např: ukazatel Kč/m3 OP) pro konkrétně zadaný SO. TBH vyjadřuje hodnotu T,
s jejíž užitím se můžeme v oboru běžně setkat. Pro příklad je uvažováno s 4500 Kč/m3 OP – hodnota běžně
používaná projektanty pro stanovení ceny SO z oboru pozemního stavitelství v ČR. Konstanty KN1, KN2 a KN3
(KNn) je možné rozčlenit různě. KN se člení dle účelu, pro který je NPR vytvářen. Jejich suma vyjadřuje
konstantní změny ve výchozí hodnotě T oproti TBH při změně zásadního parametru. Koeficient KFv vyjadřuje míru
poklesu T s nárůstem OP. Hodnota 350 je zvolena na základě hodnoty OP nejmenšího se vyskytujícího TM v celé
analýze.
Transformace CERs v konkrétním příkladu vypadá následovně:
𝑇𝑇 𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇 𝑇 𝑇 𝑇 𝑇 �−1724� + �−1,568� × �𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇 𝑇𝑇𝑇� �𝐾𝐾𝐾𝐾 𝐾𝐾�� �

(3)

Rovnice (1) a rovnice (3) jsou totožné, jedná se pouze o jinou podobu stejné CERs. Z transformace je patrné,
že podkladový CM je prvním CM analýzy (hodnota KN1=0) a zároveň i prvním CM užší skupiny stavebního
systému (hodnota KN2=0), ale nejedná se o CM vystihující kompletní dokončení SO (KN3=hodnota).
Transformace základního vyjádření CERs není nezbytná. Účel transformace tkví v tom, aby se byl tvůrce NPR
lépe schopen orientovat v databázi CERs a lépe interpretovat konkrétní příklady CERs ve stavebním podniku.
NPR obsahuje velké množství CM a jejich CERs = databáze CERs. Princip ocenění konkrétního SO spočívá
ve výběru co nejvýstižnějších CERs na základě konkrétních parametrů SO a výpočtu hodnot TJ konkrétního SO.
Konkrétní TJ SO stanoví samotné hodnoty T. Pro stanovení ceny příslušné části konkrétního SO již stačí vynásobit
získanou hodnotu T hodnotou TJ. Celková cena pak vzniká sumou všech takových to násobků. V NPR uvedené
operace (výběr CERs, výpočet TJ, výpočet T, výpočet ceny příslušné části a sumarizace všech vypočtených cen)
probíhají při každém konkrétním ocenění. Vzhledem k rozsahu operací a za předpokladu užití NPR pro stanovení
NC ve stavebním podniku musí uvedené operace probíhat automaticky a v reálném čase s ohledem na jeden ze
základních požadavků na úspěšnou inovaci – rychlost konkrétního ocenění.
V NPR je možné se setkat s celou řadou typů regresních funkcí (lineární, exponenciální atd.) a TJ.
Regresní funkce je určena tak, aby co nejlépe vystihovala CM (soubor dat).
y = -1,1568x + 1666,9
R² = 0,9851

Kč/m3

1 150

650
300,00 350,00 400,00 450,00 500,00 550,00 600,00 650,00 700,00 750,00 800,00
Obestavěný prostor [m3]
Obr. 2 Příklad relace nákladů cenového modelu.

Vytvoření dat o ceně
K vytvoření CM je nezbytné relevantní určení hodnoty ukazatele vztažené k relevantní TJ, čemuž předchází
relevantní ocenění TM. V tomto bodě nastává zásadní rozhodnutí při tvorbě NPR a to: Jakým způsobem ohodnotit
TM, tak aby vzniklé ohodnocení umožňovalo vznik CM a CERs.
V obecné rovině lze použít bezpočtu metod určení ceny TM. V praktické rovině však vyvstávají omezení, která
vhodné metody značně omezí:
• Hodnota NC určená NPR má být nákladově orientovaná, proto i ocenění TM musí být nákladově
orientováno.
• Zvolená metoda ocenění TM musí být jednotná v celém NPR. V opačném případě se NPR stane
nepřehledný a jejich správa velmi obtížná.
• Metoda ocenění TM musí reflektovat dostupné lidské zdroje a to zejména s ohledem na jejich
kvalifikaci. Pokud bude v podniku nejprve požadováno, aby se osoby naučily zcela novou metodu
tvorby ceny a to pouze z důvodu ohodnocení TM, výsledné náklady vzrostou natolik, že již nebude
výhodné inovaci PR realizovat a to z finančních a časových důvodů.
Při reflektování uvedených omezení zůstanou pouze dvě v ČR myslitelné metody druhy ocenění, a to
TR a rozpočtové případně technickohospodářské ukazatele. Obě metody umožňují vznik nákladově orientované
ceny, oběma způsoby lze ocenit každý myslitelný TM a pro obě metody lze počítat s dostatečně dostupnými
lidskými zdroji.
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3 METODIKA
Ve výzkumu jsou použity kalkulační metody určení nákladů výstavby formou položkových rozpočtů a dalších
metod. Dále jsou využity matematické metody jako stanovení regresní funkce určitému souboru dat.
V článku jsou porovnány CM (dosažené soubory dat) a na jejich základě vytvořené CERs (relace odhadu
nákladů). CM byly vytvořeny pro jeden konkrétní typ SO (soubor TM) – novostavba rodinného domu typu
bungalov se svislou nosnou konstrukcí na bázi dřeva. TM byly upraveny do podoby ZTM.
Jednotlivé TM (respektive jejich část tvořící ZTM) byly ohodnoceny třemi způsoby – TR, interními
rozpočtovým ukazatelem a technickohospodářským ukazatelem (THU) určeným inženýrskou organizací.
Jako transformační jednotka byl zvolen OP pozemních stavebních objektů, k jehož výpočtu byla využita norma
ČSN 73 4055.

Kč/m3 Op

4 VÝSLEDKY
3 400
3 300
3 200
3 100
3 000
2 900
2 800
2 700
2 600
2 500
300,00

Relace odhadu nákladu
(regresní funkce)
y = -3,0326x + 4223,3
R² = 0,9556

CERs Pol.rozpočet

CERs Interní rozp.ukazatel y = -0,6372x + 3432,9
R² = 0,9967
CERs THU
y = 3240,3
R² = 0
Lineární (CERs Pol.rozpočet)
Lineární (CERs Interní
rozp.ukazatel)

350,00

400,00

450,00

500,00

550,00

600,00

Obestavěný prostor [m3]
Obr. 3 Cenové modely a příslušné CERs.
Tab. 1 Cenové modely.
Technický
model

Transformační
jednotka

Hodnota
transformační
jednotky

Cena [Kč]
Pol. rozpočet
(pozn. 1)

Ukazatel
[Kč/m3 OP]

Interní RU THU (pozn.
Pol.
Interní RU THU
(pozn. 2)
3)
rozpočet

1

m3 OP

352,60

1 130 218

1 130 218

1 142 540

3 205

3 205

3 240

2

m3 OP

426,98

1 216 486

1 351 521

1 383 556

2 849

3 165

3 240

3

m3 OP

563,08

1 432 354

1 730 107

1 824 565

2 544

3 073

3 240

Pozn. 1: Cena je určená TR (položkovým rozpočtem).
Pozn. 2: Cena je určená interním rozpočtovým ukazatelem vztaženým na m2 zastavěné plochy objektu,
korigovaným poměrem ZTM ku kompletnímu TM (pro daný typ SO 0,606), vynásobeným zastavěnou plochou
daného TM. Interní ukazatel je definovaný konkrétním podnikem.
Pozn. 3: Cena je určená pomocí THU od firmy RTS pro stavbu zatříděnou dle JKSO do třídy 803 61 81 s hodnotou
ukazatele 5.350,- Kč/m3 OP. Ukazatel je korigovaný poměrem ZTM ku TM (pro kon. typ SO 0,606).
Poměr TM ku ZTM byl určen na základě položkových rozpočtů kompletních TM a položkových rozpočtů ZTM
příslušící stejným TM. Poměr vyjadřuje, jakou část ceny kompletního TM tvoří ZTM.

5 DISKUZE
CERs vytvořená na základě TM ohodnocenými THU vykazuje nezpracovatelnost – regresní funkce je konstantní.
Tento jev lze očekávat, jelikož THU (a jiné obdoby rozpočtových ukazatelů) od inženýrských organizací poskytuje
pouze průměrnou hodnotu ukazatele – pro potřeby NPR by se jednalo o konstantu. Při použití takovéto CERs by
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NPR nemohlo poskytovat NC s požadovanou KPO. Z relace vyplývá, že s narůstající velikostí konkrétního SO by
narůstala i nepřesnost modelu a zvyšovalo by se nadhodnocení NC.
CERs vytvořená na základě TM ohodnocenými interními ukazateli má již výrazně lepší výsledek.
Z matematického hlediska předčí (vyšší index determinace) dokonce i CERs určenou na základě
položkového rozpočtu. Nicméně v kontextu celkových požadavků na inovaci PR je nutné vzít v potaz, že ověření
KPO je realizováno porovnáním NC určených TR a NPR za stejné SO => CERs stanovená na základě TM
ohodnocených TR je nejblíže chování ceny určené TR. V určité míře lze dovodit, že právě CERs stanovená
na základě TM ohodnocených TR nejlépe vystihuje chování ceny s ohledem na pozdější vyhodnocení celkové
funkčnosti NPR. Proto v případě relací vytvořených na základě TM ohodnocených interními ukazateli dle Obr. 3
bude NPR určovat NC nadhodnocenou s tím, že čím objemnější objekt bude, tím bude nadhodnocení větší.
V podniku jsou interní rozpočtové ukazatele běžně využívány a z Obr. 3 je poměrně patrné, že při použití interních
rozpočtových ukazatelů pro stanovení NC běžně dochází k nadhodnocování SO většího rozsahu.
CERs na základě TM ohodnocených TR vykazují z matematického hlediska dostatečný index determinace
a relaci je možné ve všech směrech označit jako použitelnou pro NPR.
Mimo uvedených závěrů má použití TR jako metody ocenění TM, které je využito pro tvorbu CM a CERs
v NPR přednosti, které přímo nesouvisejí s přesností NPR, ale s jeho správou.
TR respektive jednotlivé položky lze zanést přímo do NPR a jejich správu sjednotit. V programech sloužících
k tvorbě položkových rozpočtů existují rozsáhlé databáze položek, jejich jednotkových cen a kalkulací
jednotkových cen. V NPR lze tuto databázi zachovat vč. kalkulačního členění jednotlivých položek a kalkulačních
vzorců. To značně usnadňuje práci správců PR, jejichž kvalifikace správce PR je stejná jako rozpočtářů TR.
Proto strukturu položek položkového rozpočtu znají a jsou schopni s ní i nadále pracovat a provádět úpravy
jednotlivých položek dle aktuální situace. Při správně vypracovaném NPR jsou úpravy položek okamžitě začleněni
do CERs. Oproti tomu při práci s rozpočtovými a jinými ukazateli je vždy nutné nejprve převést změny
v kalkulacích do hodnot ukazatelů použitých k ocenění TM, což je pracnější. Dále takovéto převody jsou
nepřehledné a mnohdy špatně kontrolovatelné.

6 ZÁVĚR
TM a způsob jejich ohodnocení je zásadním bodem tvorby NPR, a to zejména s ohledem na přesnost NC určené
NPR při porovnání s NC určenou TR a s ohledem na správu NPR při jeho provozu. Výsledné CERs vytvořené na
základě TM oceněných třemi rozdílnými způsoby jsou vyhodnoceny tak, že TR jsou v ČR vhodným způsobem,
jak TM ohodnotit s ohledem na dosažitelnost KPO nabídkových cen určených NPR. Další výhoda použití TR jako
způsobu ohodnoceni TM je možnost přímo do NPR zanést použité položky vč. jejich kalkulačního členění
a příslušného kalkulačního vzorce a tím zajistit dostupnost dostatečného počtu kvalifikovaných osob schopných
vykonávat správu NPR a změny ve vstupních kalkulacích položek (běžná úprava spotřeb matriálu, cen materiálu,
ceny lidské práce apod.). Další výhodou zanesení položek přímo do NPR je, že kalkulační členění umožňuje
definování spotřeb základních zdrojů (materiálu, pracovní síly atd.) a tím i kontrolu jejich čerpání při pozdějších
realizacích.
Parametrický přístup k tvorbě cen obecně je v ČR poměrně ojedinělý, výzkum se snaží ukázat vlastnosti PR
a názorným způsobem ukázat, jakým způsobem a s jakými výsledky je možné PR v ČR aplikovat. V současnosti
se výzkum soustředí zejména na vytvoření funkčního NPR v konkrétním stavebním podniku s ověřenou
dosaženou přesností v kontextu KPO a s vyhodnocením investičních předpokladů inovace.
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Abstrakt
Z pohledu historické zástavby je Česká republika posetá obrovským množstvím významných budov, jež spadají
pod dohled Národního památkového ústavu. Bohužel správa těchto objektů není vždy ve správných rukou.
V dnešním novodobém podání, je správa objektů součástí poměrně nového oboru s názvem facility
management, který je zde vztažen na objekty, které podléhají zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
v platném znění, tedy na kulturní památky.
Samotným smyslem tohoto článku je zmapování poskytovaných služeb a následné zpracování podkladů
pro zavedení facility managementu. Podoba takto navrženého facility managementu by mohla sloužit jako
případový vzor i do dalších měst, kde facility management nemá svou tradici.
Klíčová slova
Facility management, kulturní památky České republiky, správa objektu
Abstract
From the point of view of historical buildings, the Czech Republic is full of enormous number of cultural heritage
under the supervision of the National Heritage Institute. Unfortunately, the management of these buildings is not
always in the right hands.
In today’s modern interpretation, building management is part of a relatively new field called facility
management, whih is related primarily concerned with buildings subject to Act No. 20/1987 Coll., as amended,
that is, with cultural monuments.
The very purpose of this article is to map the services and to subsequently prepare the basis for the
establishment of facility management. The form of the proposed facility management could serve as a case model
for other cities where facility management is not traditional.
Key words
Building management, Cultural monuments of the Czech Republic, Facility management

1 ÚVOD
Z pohledu historické zástavby je Česká republika posetá obrovským množstvím významných monumentálních
budov, jež spadají pod dohled Národního památkového ústavu. Bohužel správa těchto objektů není vždy
ve správných rukou, což se odráží na první pohled chátráním objektů. Je udržován pouze nezbytný
provozuschopný stav, prostory nejsou efektivně využívány.
Správa objektů, jako taková, je známa už nesmírně dlouho. V dnešním novodobém podání, je správa objektů
součástí poměrně nového oboru s názvem facility management, který lze považovat za pokračovatele správy
budov, správy majetku a hospodářské správy. Vlastní předmět tohoto oboru je dnes však významně širší a kromě
technické oblasti správy majetků zasahuje do mnoha každodenních oblastí nás všech. Rozšířila se zejména
do oblastí přímé podpory zaměstnanců, zajišťování jejich podpory a služeb, které nezbytně potřebují pro výkon
své práce.
Facility management historických staveb je zde vztažen především na objekty, které podléhají zákonu
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, tedy na kulturní památky.
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Tento článek vychází ze situace ve středně velkém městě České republiky s přibližným počtem 30 000
obyvatel, ve kterém jsou posuzovány poskytované služby ze strany města a služby, které si uživatelé kulturních
nemovitostí zajišťují svépomocí.
Samotným smyslem tohoto článku je zmapování poskytovaných služeb na vybraných kulturních památkách
v uvedeném městě a následné zpracování podkladů pro zavedení řízené správy těchto objektů jako součásti facility
managementu. Podoba takto navrženého facility managementu by mohla sloužit jako případový vzor i pro další
města, kde facility management nemá svou tradici.

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Jak již bylo řečeno v úvodu, problematika tohoto článku vyplývá především z nedostatečně rozvinutých služeb
facility managementu ze strany měst pro jednotlivé uživatele kulturních památek.

Facility management
Podle ČSN EN 15221-1 facility management představuje integraci procesů v rámci organizace a slouží k zajištění
a rozvoji sjednaných služeb, které podporují a zvyšují efektivitu jejích primárních činností. [1] Jedná
se o organizační zajištění, které integruje lidi, místo a proces v zastavěném prostředí s cílem zlepšit kvalitu života
lidí a produktivitu hlavního podnikání.
Facility management úzce souvisí se správou budov, a nejen s ní. Do oblasti působnosti facility managementu
patří:
• pracovníci (people) – lidé,
• procesy (processes) – činnosti,
• pracoviště (place) – místo výkonu činnosti.
Z kombinace těchto tří základních složek pak vyplývá hlavní funkce facility managementu, a sice zefektivnění
a podpora hlavního předmětu organizační činnosti (viz Obr. 1).

Obr. 1 Kombinace „3P“ oblastí [2].
Cílem facility managementu je tedy usnadnit pracovníkům řešení problémů (povinností) souvisejících s tzv.
podpůrnými činnostmi. Pomocí této podpory spolu s propojením zmíněných „3P“ oblastí dochází k ekonomicky
efektivnímu provozu.
Přínosy facility managementu lze spatřovat v několika rovinách. Jedná se například:
• o konkretizaci osob, které zajišťují komunikaci,
• o optimální využití provázaností „3P“,
• o využití insourcingu/outsourcingu,
• o integraci a koordinaci všech požadovaných podpůrných služeb,
• o jednoznačnost/průhlednost stavu a kvality služby a nákladů na její provedení,
• o zavedení analýz životních cyklů prostředků [2].
Facility management může být zabezpečován různými formami, a to insourcingem (in house) nebo
outsourcingem. Insourcing (in house) znamená, že si organizace zajišťuje řízení podpůrných činností vlastními
zdroji, tedy vlastními pracovníky, kteří vykonávají danou činnost ve vlastních prostorech. Outsourcing potom
znamená, že organizace využívá k provádění podpůrných činností externího dodavatele služeb, který své služby
poskytuje na základě smlouvy a přesně specifikovaných podmínek.
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Kulturní památky
Kulturní památky jsou podle zákona č. 20/1987 Sb. definovány jako nemovité a movité věci, popřípadě jejich
soubory, které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti
od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské
činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické, které mají přímý vztah
k významným osobnostem a historickým událostem [3]. K tomu, aby danou věc bylo možno za kulturní památku
označit, musí ji za takovou prohlásit Ministerstvo kultury ČR. Kulturní památky se zapisují do Ústředního seznamu
kulturních památek České republiky, který vede Národní památkový ústav.

Situace ve městě Krnov
Autoři článku dále aplikují řešenou problematiku na reálném prostředí města Krnova, nacházejícího se
v Moravskoslezském kraji, kde současná situace správy objektů pokulhává. Město, jakožto vlastník
v nadprůměrné většině těchto historicky významných objektů, nenabízí kompletní facility služby provozovatelům,
které by zefektivnily celkový stav.
V rámci města Krnov, působí na městském úřadě odbor správy majetku města, který se člení na tří funkční
okruhy:
1. Oddělení pronájmu a prodejů – provádí operace spojeny s prodejem či pronájmem.
2. Oddělení správy bytů a nebytových prostor – poskytují pouze službu údržby energetických zařízení
bytových jednotek. Ostatní služby v rámci správy objektů jednotlivých prostor nejsou řešeny.
3. Oddělení vnitřní správy – není specifikováno.
Dále zde působí odbor výstavby, který zahrnuje:
1. Stavební úřad,
2. Úřad územního plánování,
3. Památkovou péči [4].
Ani jeden z těchto odborů však neposkytuje komplexní facility management služby.

3 METODIKA
Pro zjištění konkrétní situace ve městě Krnov proběhlo dotazníkové šetření o poskytovaných službách facility
managementu na vybraných kulturních památkách. Výsledky jsou v dalším textu uvedeny v jednotlivých
tabulkách. Jedná se celkem o tři stavební objekty vlastněné městem, a to:
• bývalá střelnice z let 1908-1909,
• vila z roku 1895,
• synagoga z roku 1870.
Dotazníkové šetření o FM službách se především zabývalo rozlišením formy dodávaných služeb. Proto jsou
jednotlivé služby rozděleny do sloupce outsourcing a insourcing. Dále jsou objekty podrobněji popsány.

Bývalá střelnice
Jedná se o stavbu členité modernistické bývalé střelnice propojující tradiční formy a nový historismus, postavená
v letech 1908-1909 dle projektu Leopolda Bauera. K objektu s figurálně zdobeným průčelím a postranní arkádou
přiléhá zahrada se vstupní bránou. Dnes slouží jako dům dětí a mládeže, využíván pro mnohé aktivity tohoto
provozu. Památkově chráněn od 3. 5. 1958 [5].

Obr. 2 Fotografie bývalé střelnice [6].
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Tab. 1 Prováděné služby dle poskytovatele.
INSOURCING (vlastní zaměstnanci)
Úklid
Účetnictví
Pronájmy prostorů, (vnitřní venkovní)
Prohlídky
Údržba venkovních prostorů – přilehlých
komunikací
Vnitřní údržba objektu
TZB údržba (instalace)
Pojištění
Právní služby
Obchod – nákup a prodej
Plánování oprav, údržby ve spolupráci
s městem
Investiční plány ve spolupr. s městem

OUTSOURCING (externí
zaměstnanci)
IT služby – tvorba web. stránek,
reklama atd.
Stravování
TZB údržba (instalace) záleží na
rozsahu prací
Údržba elektro instalací
BOZP

MĚSTO (vlastník)
Údržba venkovních prostorů –
zahrad, výsadba zeleně
Pojištění
Nakládání a likvidace odpadu
zařizuje SVČ, platí město
Energetika – provozovatelé
(voda, plyn, elektro)
Investiční plány

Vila
Druhým případovým objektem je vila ve stylu pozdního historismu s bohatě dekorativně řešenou fasádou
a schodištěm, postavená v roce 1895, doplněná zahradou a oplocením [7].
Objekt byl navržen a postaven dle tehdejšího místního stavitele Eduarda Franka, který se řadí mezi významné
krnovské stavitele své doby. Mezi kulturní památky České republiky byl objekt zařazen 21. 2. 2008. Dnes tato
budova slouží jako mateřská škola [8].

Obr. 3 Fotografie vily [8].
Tab. 2 Prováděné služby dle poskytovatele.
INSOURCING (vlastní zaměstnanci)
Úklid
Evidence dokumentace
Údržba venkovních prostorů –
zahrad, výsadba zeleně
Údržba venkovních prostorů –
přilehlých komunikací
Ostraha objektu – zajištění
zabezpečovacího systému
IT služby – tvorba web. stránek,
reklama atd.
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OUTSOURCING (externí
zaměstnanci)
Účetnictví
Stravování
Údržba venkovních prostorů –
zahrad, výsadba zeleně
Údržba venkovních prostorů –
přilehlých komunikací
Energetika – provozovatelé (voda,
plyn, elektro)
TZB údržba (instalace)

MĚSTO (vlastník)
Investiční plány
Servis budovy
Technická správa objektu –
stavební rekonstrukce,
údržba
Pojištění
Plánování oprav, údržby
Právní služby
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Investiční plány
Revize
Vnitřní údržba objektu
Obchod – nákup a prodej
Plánování oprav, údržby
BOZP
Otevřené zahrady pro veřejnost
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Údržba elektro instalací
Prohlídky

Synagoga
Třetím a posledním objektem je volně stojící synagoga z roku 1870, postavená dle projektu Ernsta Latzela.
Monumentální stavba situována na východním okraji historického jádra propojuje starokřesťanské, románské
a byzantské architektonické formy. Do seznamu památkově chráněných objektu byla tato stavba zařazená
3. 5. 1958 [9].

Obr. 4 Fotografie synagogy [10].
Tab. 3 Prováděné služby dle poskytovatele.
INSOURCING (vlastní
zaměstnanci)

úklid
evidence dokumentace
pronájmy prostor
prohlídky
údržba venkovních prostor –
zahrada
údržba venkovních prostor –
komunikace
investiční plány
IT služby
revize, servis budovy
vnitřní údržba
plánování oprav, údržby

OUTSOURCING (externí
zaměstnanci)
účetnictví
ostraha objektu – zabezpečení Jablotron
pojištění
právní služby

MĚSTO
propagace kulturních akcí
tisk informačních materiálů

4 VÝSLEDKY
Z důvodu absence centrálního městského facility managementu, je podpůrná péče o kulturní památky
nekoordinovaná a nesystematická. Provozovatelé či uživatelé si většinu FM služeb zajišťují individuálně,
což přináší zvýšené náklady.
Jak si lze povšimnout z jednotlivých tabulek, ve všech třech případech se jedná o zajišťování jednotlivých
služeb převážně svépomocí, tedy pomocí insourcingu. Město poskytuje pouze minimum z uvedených služeb
a přerozdělení financí na aktuální rok. Z tohoto důvodu je navrženo schéma začlenění odboru facility
managementu do organizační struktury městského úřadu (viz Obr. 5). Navrhuje se vyčlenění vybraných
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pracovníků z útvaru památkové péče a z odboru správy majetku města a vytvoření speciálního odboru s názvem
Facility management. Tento odbor by měl na starosti jak facility management kulturních památek, tak facility
management dalších objektů v majetku města, tak facility management služeb pro městský úřad. Odbor Facility
managementu by potom poskytoval služby vlastními pracovníky (insourcing) nebo externími firmami
(outsourcing).

Obr. 5 Schéma začlenění útvaru facility managementu.
Schéma zahrnuje myšlenku vybudování nového facility management odboru v rámci města, kde by vznikla
nová pozice facility managera, který zde chybí. V útvaru by pracovali pracovníci, kteří by měli na starost určitý
okruh budov, kterým by dělali kompletní podporu vedlejších činností. Propojovali by tak požadavky jednotlivých
provozovatelů s dílčími dodavateli požadovaných služeb.

5 DISKUZE
Popisovaná problematika se zdaleka netýká pouze tohoto případového města, ale obdobná situace se objevuje
ve většině měst České republiky. Přínosem by proto bylo se touto oblastí zabývat a postupně ji rozšiřovat
a zdokonalovat.

6 ZÁVĚR
Závěrem lze konstatovat, že výsledky z dotazníkového průzkumu byly očekávané. Ukázaly absenci útvaru facility
managementu na městském úřadě v Krnově. Z tohoto důvodu bylo navrženo doplnění organizační struktury města
a vytvoření nové pozice městského facility managera.
V ideálním případě by tento článek mohl sloužit jako základ k vybudování útvarů facility managementu
pro podporu kulturních památek v jiných municipalitách.

Poděkování
Tento článek byl vypracován v rámci projektu specifického výzkumu na Vysokém učení technickém v Brně
č. FAST-S-18-5394 Optimalizace procesů přípravy, realizace a provozu stavebních projektů.

Použité zdroje
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

556

ČSN EN 15221-1. Facility management - Část 1: Termíny a definice. 2014.
KUDA, František, Eva BERÁNKOVÁ a Petr SOUKUP. Facility management v kostce: pro profesionály
i laiky. Olomouc: Form Solution, 2012. ISBN 978-80-905257-0-2.
ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 20 České národní rady ze dne 30. března 1987 o státní památkové péči.
In: Sbírka zákonů České republiky. částka 6. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-20
Informace o odborech. Krnov.cz [online]. [cit. 2018-10-28]. Dostupné z: http://www.krnov.cz/informaceo-odborech/os-1001/p1=20837
Střelecký dům. Pamatkovykatalog.cz [online]. [cit. 2018-10-28]. Dostupné z: https://1url.cz/CMecn
O SVČ Krnov. Svckrnov.cz [online]. [cit. 2018-10-28]. Dostupné z: http://www.svckrnov.cz/svc-meda
Městský dům. Pamatkovykatalog.cz [online]. [cit. 2018-10-28]. Dostupné z: https://1url.cz/qMecy
NOWAK, J., Ceny modernizace, oprav a údržby stavebního objektu, Brno 2016
Synagoga. Pamatkovykatalog.cz [online]. [cit. 2018-10-28]. Dostupné z: https://1url.cz/oMecA
Galerie. Agist.cz [online]. [cit. 2018-10-28]. Dostupné z: http://www.agist.cz/www/galerie/

6. Management stavebnictví

JUNIORSTAV 2019

VYHODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
OBJEKTU POSOUZENÍM NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ
EVALUATION OF THE ENERGY PERFORMANCE OF THE BUILDING
ASSESSMENT OF HEATING COSTS
Michal Prak*,1, Veronika Roudná1, Alena Tichá1
*
1

michal.prak@gmail.com
Ústav stavební ekonomiky a řízení, Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno

Abstrakt
Článek představuje výsledky studie, která se věnuje porovnání energetické náročnosti budov s různou skladbou
konstrukcí, které tvoří obálku budovy. Vyhodnocují se tepelné ztráty a náklady na vytápění budov ze dřeva
s konopnou izolací a keramického zdiva s izolací z polystyrénu. Jedná se o srovnání obnovitelných a přírodních
materiálu s materiály tradičními ve stavitelství. Konečné hodnocení energetické náročnosti budov je na základě
shromážděných dat o tepelných ztrátách a nákladech na vytápění objektů s přihlédnutím k jejich současným
cenovým hladinám v České republice.
Klíčová slova
Náklady, izolace, vytápění
Abstract
The article presents the results of a study that compares the energy performance of buildings with different
structure structures that form the envelope of the building. The thermal losses and heating costs of canned wood
and polystyrene-insulated ceramic masonry are evaluated. It is a comparison of renewable and natural materials
with traditional building materials. The final evaluation of the energy performance of buildings is based on
collected data on heat losses and heating costs of buildings taking into account their current price levels in the
Czech Republic.
Key words
Costs, isolation, heating

1 ÚVOD
Peníze jsou jedním z mnoha faktorů, které ovlivňují návrh budovy. Existuje mnoho způsobů, jak lze ušetřit
finanční prostředky. Oblasti, kde se firmy a investoři snaží ušetřit peníze, nejsou ve většině případů místem, kde
by se měli snažit zachránit. Jedním z možných způsobů, jak ušetřit stavební prostředky, je použití alternativních
stavebních materiálů. Bohužel tato úspora není tak velká, protože většina alternativních materiálů, které se dnes
používají, se používá především v procesu vytváření "základní struktury" a většina stavebních nákladů jsou
v mnohých případech dokončovací práce uvnitř i vně budovy. Existují však i další možnosti, jak potenciální
investor může ušetřit. Samozřejmě to závisí na tom, jaký druh práce se provádí, jaké technologie jsou používány
atd. Hlavním kritériem zůstává typ použitého materiálu, zatímco ceny alternativních materiálů se značně liší.
To je třeba brát v úvahu a neberme za samozřejmé, že alternativní materiály jsou levnější (a mají nižší kvalitu).
Stejně jako u běžných materiálů se cena a kvalita liší od dodavatele k dodavateli, tj. Cenový rozdíl tepelných
izolací. Aktuální ceny izolace z polystyrenu o tloušťce 80 mm činí přibližně 4,4 EUR/m2, zatímco cena izolace
konopí o tloušťce 80 mm je kolem 6 €/m2. Jedná se o ceny nejlevnějších možností izolace na trhu v obou případech.
Toto srovnání ukazuje, že izolace konopí není nejlepší způsob, jak ušetřit peníze, ale je to přírodní materiál, který
je příjemnou, neškodnou a šetrnou alternativou k životnímu prostředí, jen za extra 1,6 €/m2. Kromě toho izolace
z konopí má delší životnost než izolace z polystyrenu a také zachovává své vlastnosti po delší dobu, což
kompenzuje vyšší cenu. Pokud opět zohledníme cenu izolace z polystyrenu, která v tomto případě činí 3,8 EUR/m2
pro tloušťku 70 mm, porovnáme ji s izolací vlny, která stojí za tloušťku 2,5 EUR/m2 (nejdražší alternativa izolace
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z vlny, která stojí 4 EUR/m2) [1], [2] pak máme skutečný potenciál úspor prostřednictvím alternativních materiálů.
Mělo by být poznamenáno, že vlna patří mezi materiály, které splňují přísné normy pro tepelnou izolaci (tepelná
vodivost vlny je 0,0392 W/mK). Tato kritéria mohou během výstavby ovlivnit cenu předmětů, ale mohou ovlivnit
i objekt v další fázi užívání majetku. Samotné vytápění je pouze součástí nákladů spojených s fází užívání majetku.
Významnou částí provozních nákladů jsou náklady na dodatečné energie potřebné pro provoz budovy, stejně jako
náklady na údržbu, ale tento článek je zaměřen pouze na náklady na vytápění během fáze užívání majetku.

2 METODIKA
Pro vyjádření tepelných ztrát byla použita obálková metoda. Tato metoda se používá zejména pro předběžné
stanovení tepelných ztrát pro celou budovu. Tepelná odolnost je určena pro konstrukce, které definují obálku
budovy na hranici vnitřního prostředí, tj. vyhřívaného prostoru a exteriéru. Obálka budovy se obvykle skládá
z obvodových zdí, výplní otvorů, podlahy na zemi a střechy. Výpočet tepelných ztrát podle celkové tepelné
charakteristiky lze obecně vyjádřit vzorcem [3], [4]:
Výpočet tepelných ztrát (1) [3]
𝑄𝑄� = 𝑄𝑄�� + 𝑄𝑄��
(1)
Kde: Qti je ztráta způsobená průchodem, Qvi ztráty způsobené větráním. Ztráty způsobené průchodem (2) [3]
𝑄𝑄�� = 𝑈𝑈 � � � �𝑡𝑡� − 𝑡𝑡��� � = �� � �𝑡𝑡� − 𝑡𝑡��� �

(2)

Pro výpočet tepelných ztrát je nutné znát hodnotu koeficientu přenosu tepla, označovaného jako U. Tento
faktor popisuje množství tepla, které prochází plochou 1 m2 struktury budovy, když je teplotní rozdíl mezi vnějším
a vnitřním prostředím. Jednotka je W/m2K [3].
Koeficient přenosu tepla (3) [3]
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R je tepelný odpor konstrukce a je nezávislý na podmínkách ochlazování; λ je koeficient tepelné vodivosti,
který vyjadřuje tepelnou kapacitu materiálu; d je tloušťka vrstvy ve struktuře. A se vztahuje k oblasti obklopující
jednotlivé struktury tvořící obálku budovy. Tato metoda se běžně používá k určení energetického štítku obalu
budovy a k posouzení energetické náročnosti budovy, která je předmětem posouzení, a byla proto použita k řešení
daného případu [3], [4].

3 VÝSLEDKY
Aby mohly být zjištěny rozdíly v nákladech na vytápění v budovách sestávajících se z obnovitelných a tradičních
materiálů, byly vytvořeny dva identické projekty samostatně stojících rodinných domů složené z odlišných
materiálů. Za tímto účelem byly v České republice vytvořeny dva reálné projekty rodinných domů. První objekt
tvořila nosná konstrukce ze dřeva a následně byl projekt přepracován pro variantu použití keramických tvarovek
jako nosné konstrukce. Pro oba objekty byly uvažovány obdobné klimatické podmínky v České republice a stejný
otopný systém s plynovým kondenzačním kotlem. Při vytváření těchto projektů byl kladen důraz na co nejvyšší
možnou autentičnost obou projektů, aby byly vytvořeny co nejpodobněji. Malé rozdíly byly způsobené různými
konstrukčními a konstrukčními možnostmi použitých materiálů (viz níže). Celkové náklady na vytápění byly pak
stanoveny na základě vypočtených tepelných ztrát, výkonu kondenzačního kotle a nákladů na energii (v tomto
případě plynu) pro pokrytí tepelných ztrát za účelem dosažení pokojové teploty 20 °C.

A.

Vstupní informace

Výchozím projektem byl samostatný dům postavený v České republice konstrukčním systémem tvořeným
dřevěnými trámy a izolačními deskami složenými z lisovaného konopí. Projekt byl následně přepracován
s důrazem na zachování co nejvyšší autentičnosti do objektu, který využívá nosný systém keramických bloků
a v němž je tepelná izolace tvořena polystyrenovými deskami. Pro účely vytápění bylo rovněž nutné posuzovat
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stejné klimatické podmínky. Místo bylo určeno v České republice s teplotním rozdílem mezi vnitřním a vnějším
okolím 35 °C (venkovní teplota -15 °C a vnitřní teplota 20 °C). Pro ohřev budovy byl použit kondenzační kotle
Baxi Luna Platinum GA 1.12 s maximální účinností 110 % [5].

B.

Popis objektu

Budova pro srovnání byla navržena jako dvoupodlažní, samostatný byt bez suterénu. Přízemí je tvořeno
předsíňovou chodbou se šatní skříní, která je propojena s technickou místností. V centrální části domu je otevřený
prostor, který se skládá z obývacího pokoje s vysokým stropem (galerie na podlaze) s kuchyní a jídelnou. V přízemí
je také samostatná studovna a koupelna. Přístup do druhého patra je zajištěn dřevěným schodištěm umístěným
v obývacím pokoji. Obývací prostor ve druhém patře se skládá z ložnice, dvou dětských pokojů, koupelny
a samostatného WC. Celý rodinný dům je pokryt plochou střechou se světlíkem nad galerií v horním patře, který
zajišťuje sluneční světlo do obývacího pokoje a kuchyně a jídelny. Objekty jsou jen mírně odlišné vzhledem
k různým technologiím a použitým materiálům [5].

C.

Rozdíly mezi objekty

Vzhledem k různým technologickým procesům a schopnostem použitých materiálů a navzdory snahám zajistit,
aby byly objekty co nejvíce podobné, existovaly ještě malé rozdíly mezi projekty, a to:
• obvodové stěny dřevěného domu – 350 mm, obvodové stěny domu z cihel – 450 mm,
• projektová nula v dřevěném domě + 0,560 m, dům z cihel + 0,300 m,
• bylo nutné vytvořit vnitřní nosné stěny pro dům z cihel a vnitřní opěrnou tyč.
Vlastnosti materiálů použitých v domě ze dřeva:
dřevěné trámy „KVH“,
hustota – 350 kg/m3,
pevnost v tlaku kolmá na vlákno – 21 MPa,
izolace konopí,
tepelná vodivost – 0,04 W/(mK),
požární odolnost – skupina E – hořlavý v kontaktu s ohněm.
Dům z keramických bloků:
• Koordinační rozměry konstrukčních prvků byly zanedbávány (aby byla zachována největší podobnost rozměrů
objektů – počáteční projekt byl pro dřevěný dům, který nezohlednil koordinační rozměry keramických obkladů.
• Střešní konstrukce je zhotovena z železobetonu a tepelně izolačních desek z polystyrenu, které zajišťují tepelnou
izolaci a také vrstvu stropu pro střechu.
• Pro železobetonovou desku v prvním patře se vypočítá 100 kg oceli na 1 m3 betonu.
• Pro železobetonovou desku ve druhém patře se vypočítá 150 kg oceli na 1 m3 betonu.
Vlastnosti materiálů použitých v domě z keramických bloků:
keramické dlaždice,
hustota – 750–790 kg/m3,
pevnost v tlaku – 8–15 MPa,
tepelná vodivost – 0,13 až 0,155,
izolace z polystyrenu,
tepelná vodivost – 0,03–0,05 W/(mK),
požární odolnost – B1–E.

D.

Konstrukční sytém

Pro objektivní srovnání objektů je nutné uvést stavební systémy používané pro obě budovy.
•
Dřevěná budova byla vyrobena se systémem sloupkových rámů. Hlavní nosné prvky jsou nosníky "KVH"
(konstrukční nosníky). Střešní a stropní konstrukce jsou také vyrobeny z dřevěných stropních nosníků. Izolační
vrstva horizontálních a vertikálních konstrukcí je vyrobena z lisovaných průmyslových konopných desek.
Základní konstrukce je zhotovena z železobetonových pilířů a ložné dřevěné rošty.
•
Samostatný dům z cihel je vyroben z keramických nosných zdících bloků, stropní konstrukce
je zhotovena z keramicko-betonových nosníků a keramických bloků "MIAKO". Střešní konstrukce se skládá
z železobetonové břidlice. Izolační vrstvy pro vodorovné a svislé konstrukce jsou zhotoveny z izolačních
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polystyrenových desek. Základní konstrukce je tvořena betonovými proužky pod obvodovými a vnitřními nosnými
konstrukcemi.

A.

Tepelné ztráty objektu

Výpočty tepelné ztráty provedené na obou objektech byly zjednodušeny pomocí "obálkové metody", která
zanedbává tepelné toky v budově. Pro účely tohoto výpočtu jsou konstrukční kompozice.
Tab. 1 Skladba budovy z obnovitelných materiálů.
Materiál
Skladba stěn – dům ze dřeva
Silikonová omítka
Konopná izolace
DHF deska
Konopná izolace
Parozábrana
Konopná izolace
Sádrokarton
Skladba podlah – dům ze dřeva
Nášlapná podlahová vrstva
Dřevotřísková deska
Izolační desky
Deska
Konopná izolace
Difúzní fólie
Dřevěné lamely
Cementová deska
Skladba střechy – dům ze dřeva
PVC voděodolný pás
Geotextile
OSB deska
Dřevěné lamely
Difúzní folie
Konopná izolace
OSB deska
Konopná izolace

Tloušťka [m]

λ [W/m.K]

0,004
0,12
0,015
0,14
0,04
0,0125

0,7
0,04
0.15
0,04
0,04
0,15

0,015
0,022
0,04
0,018
0,22
0,0125

0,038
0,15
0,046
0,15
0,04
0,35

0,025
0,2
0,012
0,04

0,13
0,04
0,13
0,04

Tab. 2 Skladba domu vyrobeného tradičním způsobem.
Materiál
Skladba stěn – dům z tradičních materiálů
Štuková omítka
Keramické tvarovky “Porotherm 44 P+D”
Štuková omítka
Skladba podlah – dům z tradičních materiálů
Nášlapná podlahová vrstva
Betonový potěr (mazanina)
Separační fólie
Tepelná izolace – EPS desky
Hydroizolace
Skladba střechy – dům z tradičních materiálů
PVC voděodolný pás
Spádové desky
Tepelná izolace – EPS desky
Separační fólie
Železobetonová deska
Štuková omítka
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Tloušťka [m]

λ [W/m.K]

0,015
0,44
0,015

0,1
0,3
0,1

0,015
0,08
0,2
-

0,038
1,5
0,04
-

0,2
0,2
0,015

0,04
3,5
0,1
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Tepelná odolnost konstrukcí uvedených v Tab. 3 byla vypočtena na základě konstrukčních kompozic.
Tab. 3 Celková tepelná odolnost jednotlivých konstrukcí.
Typ konstrukce

Dům ze dřeva [m2.K/W]

Stěna
Podlaha
Střecha

7,859047619
7,206683012
6,424615385

Dům z tradičních materiálů
[m2.K/W]
1,666666667
5,448070175
5,207142857

Koeficienty přestupu tepla byly přepočítány na základě vypočtené tepelné odolnosti, což znamenalo následné
určení tepelných ztrát konstrukcí v jednotlivých objektech uvedených v Tab. 4. Z výše uvedených hodnot
je zřejmé, že objekt vyrobený z obnovitelných materiálů má výrazně nižší tepelnou ztrátu, která je způsobena
hlavně konstrukčním systémem, který využívají dřevěné prvky, jako je nosná konstrukce rámu a tepelná izolace
jako plnicí materiál (dřevěné podpěrné nosníky o rozměrech 120 × 60 mm, jejichž nosný systém je ignorován
ve výpočtu).
Tab. 4 Celkové koeficienty přenosu tepla a tepelné ztráty.
Typ konstrukce

Stěna
Podlaha
Střecha
Otvory

Dům z obnovitelných materiálů
Koeficienty
Tepelná ztráta
přenosu tepla
[W]
[W/m2.K]
0,127241881
0,138760092
0,155651341
1,2

Celkové tepelné
ztráty [W]

914,3188015
416,8908213
444,1044061
931,14

Dům z tradičních materiálů
Koeficienty přenosu Tepelná ztráta
[W]
tepla [W/m2.K]
0,6
0,183551233
0,192043896
1,2

2706,454029

4311,405
551,4613254
576,9766804
749,7
6189,543006

Tepelné ztráty 2 706,5 W pro objekt z obnovitelných materiálů a 6 189,5 W pro tradiční materiály (dům z cihel)
se používají pro další výpočty.

A.

Výstup plynového kondenzačního kotle

Plynový kondenzační kotel Baxi Luna Platinum GA 01/12 se používá pro výpočty v obou hodnocených budovách.
Významné hodnoty pro výpočty jsou výkon, spotřeba topného média (plyn) a jmenovitá účinnost plynového
kondenzačního kotle, což závisí na požadovaném výkonu kotle Tab. 5 a Obr. 1 [6].
Tab. 5 Výstup z kotle Baxi Luna platinum [3].
Výstup z kotle
Spotřeba

Jednotka
kW
m3/h

Minimální hodnota
2,1
0,22

Maximální hodnota
12,4
1,31
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Obr. 1 Graf výkonu kotle Baxi luna platinum [6].
Následující výpočty budou rozděleny do několika jednoduchých kroků.
1) Kalkulace kWh za rok
Vstupní hodnoty:
Počet topných dní v roce – 182
Počet topných hodin během dne – 24
Výstup kotle pro dům ze dřeva – 2,71 kW
Výstup kotle pro dům vyrobený z cihel – 6,19 kW
Spotřeba plynu u objektu vyrobeného z obnovitelných materiálů: 182×24×2,71 = 11 968,3 kWh
Spotřeba plynu u objektu vyrobeného z tradičních materiálů: 182×24×6,19 = 27 037,9 kWh
2) Efektivnost boileru
Pro objekt z obnovitelných zdrojů: 2,74 kWh = cca 6 % výkon kotle => efektivnost 105 %
Pro objekt z tradičních materiálů: 6,19 kWh = cca 40 % výkon kotle => efektivnost cca 107 %
3) Aktuální spotřeba plynu
Reálná spotřeba plynu pro stavbu z obnovitelných materiálů:
11 968,3/1,05 = 11 398,4 kWh
Reálná spotřeba plynu pro stavbu z tradičních materiálů:
27 037,9/1,07 = 25 269,1 kWh
Náklady na vytápění
Cena za vytápění budovy za jeden rok je založena na skutečné spotřebě plynu jako topného média potřebného
pro vytápění budovy.
Tab. 6 Srovnání nákladů na vytápění [autor, 7].
Aktuální spotřeba plynu [kWh]
Cena plynu [€]
Náklady na vytápění – 1 rok [€]
Náklady na vytápění – 50 let [€]

Dům ze obnovitelných materiálů
11 398,4
0,14
1 595,776
79 788,8

Dům z tradičních materiálů
25 269,1
0,14
3537,674
176 883,7

V důsledku toho můžeme vypočítat cenu vytápění u obou objektů během jednoho roku a také za plánovanou
životnost objektu 50 let na základě průměrné ceny plynu v ČR platné v prvním čtvrtletí roku 2017; tj. 3,78 Kč/kWh,
což odpovídá 0,14 EUR/kWh (za použití směnného kurzu 1 EUR = 27 Kč).
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4 ZÁVĚR
Podle výsledků jsou náklady spojené s vytápěním budovy vytvořené z obnovitelných materiálů v porovnání
s objektem z tradičně používaných materiálů zřetelně nižší. Tyto rozdíly jsou ovlivněny především strukturou
zděných objektů. V případě použití obnovitelných materiálů jsou všechny konstrukce tvořeny rámovou konstrukcí
vyplněnou tepelnou izolací. Jedná se v podstatě o všechny konstrukce tvořené rámem vyplněným tepelnou izolací,
takže větší část konstrukcí je tvořena tepelnou izolací. Naproti tomu objekt z tradičních materiálů je tvořen
převážně z nosného materiálu (keramických tvarovek), kde je největší rozdíl v kompozici stěnové struktury domu
z tradičních materiálů, která se skládá z zdiva a omítky. Rozdíl v nákladech na vytápění budov, který v průběhu
uvažovaného životního cyklu budov činí 97 044 EUR, je obrovský. Nicméně existuje jednoduché řešení
s minimálními náklady. Dodatečná izolace pro objekt vyrobený z tradičních materiálů může výrazně snížit tepelné
ztráty. Závěrem lze říci, že objekty vyrobené z obnovitelných materiálů při zvažování použití "základních"
stavebních konstrukcí (tj. Bez provedení dodatečné izolace) proti předmětům z tradičních materiálů jsou zřetelně
lepší v případě cen topení a investic do těchto materiálů v České republice během předpokládané životnosti 50 let.
Majitelé mohou vidět návratnost investice prostřednictvím nižších nákladů způsobených topným systémem
a rovněž vlastnictvím objektu vyrobeného z obnovitelných zdrojů, tj. z konstrukce šetrné k životnímu prostředí
ve srovnání s druhou posuzovanou alternativou.
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Abstrakt
Projekty dopravní infrastruktury jsou důležité pro rozvoj území. Financovány jdou z veřejných zdrojů. Pro výběr
projektů k financování je využívána metoda CBA. Jednou z kriteriálních proměnných, vstupujících do výpočtů, je
pořizovací cena díla. Cílem článku je provést analýzu změn cen sledovaných stavebních děl v průběhu dvou fází
životního cyklu. Výzkumný vzorek tvoří 15 projektů rekonstrukcí komunikací II. a III. tříd, financovaných z ROP,
na území Jihomoravského kraje. Ve fázi předinvestiční jsou zkoumány investiční a stavební náklady, ve fázi
investiční cena smluvní a cena realizace konečná. Mezi jednotlivými veličinami budou sledovány rozdíly
a stanoveny odchylky od očekávaných hodnot, které ukazují na velikost rizika možného odchýlení skutečné ceny
od ceny projektované.
Klíčová slova
Investiční náklad, stavební náklad, cena smluvní, cena konečná, projekty pozemních komunikací
Abstract
Transport infrastructure projects are important for the development of the area. The CBA method is used to select
funding projects. One of the critical variables entering the calculation is purchase price of production. The aim of
the article is to analyse the price changes of the monitored construction works during the first two phases of the
life cycle. A research sample consists of 15 projects for transport infrastructure financed by the ROP. The
investment and construction costs are investigated at the pre-investment stage, in the investment contract stage are
contract price and final price. Differences between the variables and deviations from the expected values will be
observed, indicating the magnitude of the risk of a possible deviation of the actual price from the projected price.
Key words
Investment cost, construction cost, contract price, final price, transport infrastructure projects

1 ÚVOD
Projekty dopravní infrastruktury jsou pro rozvoj a prosperitu území velmi důležité. Jedná se o veřejné stavební
projekty, které jsou ze své podstaty financovány národními i mezinárodními veřejnými zdroji. Analýza projektů,
které jsou součástí výzkumného vzorku, byly realizovány Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje (SUS
JmK), která je příspěvkovou organizací kraje. V rámci financování projektů jsou využity dotace ze strukturálních
fondů Evropské unie, v programovém období 2007-2013 se jednalo o Regionální operační program Jihovýchod.
Pro efektivní výběr projektů se v dopravní infrastruktuře využívá metoda analýzy užitků a nákladů (Cost
Benefit Analysis, CBA), která je důležitým a silným nástrojem pro hodnocení ekonomické efektivnosti veřejných
investičních projektů. Výstupy CBA ve formě hodnot ukazatelů NPV, IRR a nebo BCR jsou závislé na správně
nastavených vstupních datech [1].
Výzkum se proto zaměřil na analýzu jedné z významných proměnných vstupujících do výpočtu kriteriálních
ukazatelů, a to investičních nákladů. Tato veličina byla zkoumána na úrovni předpokládaných investičních nákladů
(resp. stavebních nákladů), realizované smluvní ceny ve smlouvě o dílo a ceny skutečně realizované, v analýze
definované jako ceny konečné.
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Budoucí výzkum bude orientován na rozšíření výzkumného vzorku tak, aby relevantní údaje o pravděpodobné
změně investičních nákladů mohly být, pro další projekty, zapracovány již do rozhodovací fáze, tedy fáze
předinvestiční.

2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Hospodářský růst a blahobyt závisí na výrobním kapitálu, infrastruktuře, lidském kapitálu, znalostech a celkové
produktivitě výrobních faktorů a kvalitě institucí [2]. Dopravní infrastruktura je tedy jedním z významných faktorů
regionálního rozvoje, protože zajišťuje spojení mezi lidmi a ekonomicky aktivními subjekty, tudíž přispívá
k socioekonomickému rozvoji [3]. Stavby dopravní infrastruktury jsou dle stavebního zákona stavby pozemních
komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení [4].
Jednou z analyzovaných hodnot byly investiční náklady, ty jsou v rámci projektu jednou z významných
investičních proměnných. Výpočty ekonomické efektivnosti pro uvolnění finančních prostředků na financování
projektů se provádí v předinvestiční fázi v rámci zpracování studie proveditelnosti. Ta je pro investory spravující
omezené rozpočty veřejných financí důležitým rozhodovacím faktorem. Dalším významným milníkem je cena
stavby ze smluvní dokumentace zhotovitele a posledním údajem je cena konečná.
Jak bylo zmíněno výše, investiční náklady hrají důležitou roli v rozhodování. Překročení nákladů ve veřejných
projektech je problematické. Základním problémem překročení nákladů bývají nesprávné odhady těchto nákladů
a ty mohou vést k chybným rozhodnutím ohledně realizace projektu [5]. Literatura [6] uvádí, že existuje negativní
vztah mezi odchylkami nákladů a delšími stavebními projekty, tj. čím delší je projekt, tím menší je nákladová
odchylka. Dále tvrdí, že překročení nákladů a zpoždění plánování jsou běžnými událostmi ve stavebních
projektech. Přesněji se navyšují náklady při prodlužování projekčních činností, které vedou ke zpoždění celých
projektů [6].
Další autoři např. [7] uvádějí, že vzhledem k podstatným stavebním nákladům na dopravní infrastrukturu
a jejich dopadům je velmi důležité, aby rozhodujícím činitelům byly poskytnuty spolehlivé odhady konečných
nákladů. Vzhledem k dlouhé historii odhadu nákladů se předpokládá, že dosáhl úrovně relativně jasného postupu.
Přesto studie ukázaly, že překročení nákladů je běžné, a to vždy a ve všech hlavních projektech dopravní
infrastruktury [7]. Stejně jako [6], tak i [7] shodně konstatují, že jedním z hlavních faktorů je složitost a velikost
projektu.
I z dalších podkladů vyplývá, že přesnost v oceňování vstupních nákladů k dalšímu hodnocení musí být co
nejpřesnější. Vzhledem k tomu, že rozhodující orgán by při hodnocení životaschopnosti mohl dostat projekt
s podceněnými / přeceněnými náklady a jeho rozhodnutí by mohlo být chybné. V konečném výsledku by se mohlo
stát, že budou realizovány neúspěšné projekty kvůli nepřesným odhadům. Překročení nákladů převládá nad
úsporami nákladů. Pro projekty realizované v Norsku bylo průměrné překročení nákladů 7,88 % [8].

3 METODIKA
Analýza byla provedena na výzkumném vzorku, který obsahuje 15 projektů regionální dopravy, tedy rekonstrukcí
komunikací II. a III. tříd v Jihomoravském kraji. Z technického hlediska se jedná o projekty výstavby nových
komunikací nebo rekonstrukcí a modernizací stávajících komunikací. Kromě přímých úseků zahrnují také objekty
mostů, mimoúrovňových křižovatek, okružních křižovatek nebo tunelů. Data potřebná pro výzkum byla získána
z projektů ředitelství Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.
Jak bylo zmíněno výše, jednou z důležitých hodnot vstupující do CBA je investiční náklad, resp. stavební
náklad na předmětnou investiční akci. V analyzovaných projektech regionální dopravy obsahuje rozpočet stavby
včetně ostatních a vedlejších nákladů. Jedná se o náklad předinvestiční fáze projektu, jak je vidět na Obr. 1, který
znázorňuje, v jaké oblasti životního cyklu stavby se analyzované hodnoty nacházejí.
Dalšími z komparovaných hodnot jsou smluvní ceny jednotlivých projektů. Jedná se o ceny zjištěné
z jednotlivých smluv o dílo mezi investorem (objednatelem) a vybraným zhotovitelem konkrétního projektu.
Poslední porovnávanou hodnotou je cena konečná. Jedná se o cenu, za kterou byla stavba (projekt) dokončena.
Vývoj hodnot analyzovaného vzorku potvrzuje skutečnost, že v průběhu výstavby dochází k větším či menším
změnám nákladů. Tyto změny mají ve většině případů vliv na konečnou cenu stavebního díla. Snížení nebo
navýšení smluvní ceny je v České republice standardně řešeno dodatky ke smlouvě o dílo. Tyto dvě ceny, konečná
a smluvní, patří do investiční fáze projektu, graficky znázorněné na Obr. 1.
Jak bylo zmíněno výše, ke všem 15 projektům byly k dispozici všechny potřebné veličiny. Výstupem analýzy
těchto hodnot je stanovení % změny proměnných v jednotlivých fázích životního cyklu projektu stavby. Byly
provedeny rozdíly mezi původním investičním nákladem a cenou smluvní, mezi původním investičních nákladem
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a cenou konečnou a rozdíly mezi cenou smluvní a cenou konečnou. Zjištěné relativní rozdíly jsou v závěru
komentovány.

Předinvestiční
fáze
Životní cyklus
stavebního díla

Výstavbový
projekt

Investiční
náklad
Cena smluvní

Investiční fáze
Cena konečná

Obr. 1 Životní cyklus stavby – členění cen do jednotlivých fází projektu.

4 VÝSLEDKY
V Tab. 1 jsou uvedeny hodnoty sledovaných proměnných v jednotlivých fázích životního cyklu všech
15 zkoumaných projektů. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH v Kč.
Tab. 1 Projekty SUS JmK se sledovanými veličinami.
Název projektu
II/381 Velké Němčice průtah
III/3783 Holštejn, most 3783-1
II/380 Těšany-Borkovany-Kašnice
II/373, III/37357 Benešov-Žďárná, extravilán
II/385 Tišnov-Hradčany-Čebín
II/430 Podolí okružní křižovatka
II/373 Ochoz průtah, 2. stavba
II/377 Brťov průtah
II/379 Lažánky průtah
II/430 Rousínov Tučapy
II/430 Ratíškovice průtah
III/37418 Boskovice, Chrudichromská
II/385 Kuřim průtah
III/3771 Tišnov - Předklášteří
III/40819 Hradiště průtah

Investiční náklad Cena smluvní Konečná cena
v Kč bez DPH v Kč bez DPH v Kč bez DPH
9 266 947,00
62 001274,00
64 276 233,72
33 020 994,00
87 325 416,00
20 128 554,00
12 862 375,14
23 604 628,40
25 092 497,10
69 245 063,18
37 587 893,25
21 089 441,98
13 952 574,28
20 118 783,14
33 683 432,14

5 792 316,72
34 789 408,00
54 618 430,00
45 485 217,81
65 357 707,00
16 174 251,43
16 122 175,89
25 354 209,93
34 872 964,38
88 888 888,00
26 998 738,04
24 308 504,71
17 839 957,18
26 424 953,09
46 734 610,99

6 045 438,19
38 487 609,00
56 791 024,94
49 243 777,34
65 776 788,92
19 355 596,69
16 260 574,57
29 807 715,38
40 449 806,10
86 799 858,85
27 818 275,81
27 608 608,44
18 625 118,40
27 038 443,51
50 378 262,09

V následující Tab. 2 jsou vyjádřeny procentuální rozdíly mezi sledovanými veličinami. V prvním sloupci tabulky
je uveden rozdíl mezi investičními náklady a cenou smluvní jednotlivých staveb, ve druhém sloupci rozdíl
investičních nákladů a cen konečných, v posledním třetím sloupci jsou sledovány rozdíly cen smluvních a cen
konečných. V posledním řádku Tab. 2 je znázorněn aritmetický průměr sledovaných absolutních odchylek.
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Tab. 2 Projekty SUS JmK s vyjádřením v % rozdílu mezi sledovanými veličinami.
Název projektu
II/381 Velké Němčice průtah
III/3783 Holštejn, most 3783-1
II/380 Těšany-Borkovany-Kašnice
II/373, III/37357 Benešov-Žďárná
II/385 Tišnov-Hradčany-Čebín
II/430 Podolí okružní křižovatka
II/373 Ochoz průtah, 2. stavba
II/377 Brťov průtah
II/379 Lažánky průtah
II/430 Rousínov Tučapy
II/430 Ratíškovice průtah
III/37418 Boskovice
II/385 Kuřim průtah
III/3771 Tišnov - Předklášteří
III/40819 Hradiště průtah
průměr

Rozdíl investiční Rozdíl investiční Rozdíl smluvní
náklad a smluvní náklad a konečná cena a konečná
cena v %
cena v %
cena v %
37,49 %
34,76 %
-4,37 %
43,89 %
37,92 %
-10,63 %
15,03 %
11,65 %
-3,98 %
-34,09 %
-45,17 %
-8,26 %
25,16 %
24,68 %
-0,64 %
19,65 %
3,84 %
-19,67 %
-25,34 %
-26,42 %
-0,86 %
-7,41 %
-26,28 %
-17,57 %
-38,98 %
-61,20 %
-15,99 %
-28,37 %
-25,35 %
2,35 %
28,17 %
25,99 %
-3,04 %
-15,26 %
-30,91 %
-13,58 %
-27,86 %
-33,49 %
-4,40 %
-31,34 %
-34,39 %
-2,32 %
-38,75 %
-49,56 %
-7,80 %
0,82 %
-4,93 %
-5,80 %

5 DISKUZE
Investiční náklad jak je definován pro výzkumné úvahy tohoto článku, je veličina, která je využívána pro
hodnocení ekonomické efektivnosti projektů v předinvestiční fázi životního cyklu stavby, viz Obr. 1. Cena smluvní
a cena konečná je skutečnou veličinou fáze investiční.
Z Tab. 2 vyplývají rozdíly mezi veličinami v procentuálním vyjádření. Odchýlení smluvní ceny od investičního
nákladu je v průměru 0,82 %. V druhém sloupci Tab. 2 je sledována odchylka v mezi investičními náklady
a konečnou cenou. Opět v procentuálním vyjádření se jedná o rozdíl 4,93 %. Tedy konečná cena oproti
investičnímu nákladu je v průměru nižší o cca 5 %. V prostředním sloupci je vidět, že většina projektů vykazuje
navýšení smluvní ceny oproti investičním nákladům, maximální nalezená hodnota je 61,20 %. V jednom
z šetřených případů byla cena konečná nižší než investiční náklad a to o 37,76 %.
Další odchýlení, které bylo sledováno, bylo mezi cenou smluvní a konečnou cenou. Byla sledována změna cen
v průběhu investiční fáze projektu stavby. Průměrná absolutní odchylka mezi veličinami je 5,80 %. Tedy konečná
cena je v průměru o cca 6 % vyšší než cena smluvní. V posledním respektive v třetím sloupci Tab. 2, mezi
jednotlivými procentuálními hodnotami rozdílu, je největší hodnotou rozdílu proměnných 19,67 %. Ve většině
projektů se jedná o navýšení konečné ceny oproti ceně smluvní, které vzniklo z důvodu nutných víceprací.
V některých případech bylo nutné změnit technologii provádění stavebních prací, jelikož zhotovitelé zjistili, že
navrženou konstrukci není možné v konkrétních místních podmínkách zcela realizovat dle původní projektové
dokumentace. V dalších případech se jednalo například o navýšení cen materiálů v čase výstavby oproti rozpočtu
cen plánovaných tedy smluvních. Ve výzkumném vzorku byly shledány i projekty, které smluvní ceny téměř
dodržely nebo i realizovaly projekt za nižší cenu, než byla cena smluvní, viz hodnoty 0,86 %, 0,64 % nebo -2,35 %,
uváděné v Tab. 2.
Cílem výzkumných prací je nalézt dostatečně validní podklady pro zjištění možné odchylky skutečných
a očekávaných hodnot jednotlivých proměnných kalkulačního vzorce pro stanovení NCF, na jejichž základě se
stanoví výše zmiňované ukazatele ekonomické efektivnosti. Jednou z těchto proměnných je právě analyzovaný
investiční náklad / smluvní cena / konečná cena. Pro názornost možného uplatnění zkoumaných výstupů je uveden
výpočet hodnoty nepřesnosti vstupních proměnných pro stanovení NCF projektu, který lze popsat následovně,
převzato z [1]:
𝐼𝐼𝐼𝐼����� = 𝐼𝐼𝐼𝐼 ��� × 𝑊𝑊��� + 𝐼𝐼𝐼𝐼 ��� × 𝑊𝑊��� + 𝐼𝐼𝐼𝐼�� × 𝑊𝑊�� + 𝐼𝐼𝐼𝐼�� × 𝑊𝑊�� − 𝐼𝐼𝐼𝐼 ��� × 𝑊𝑊���

(1)

kde je:
IA
celková nepřesnost NCF,
W
váha podílu konkrétních proměnných na celkové hodnotě,
TTC
celkové náklady na cestovní čas,
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celkové provozní náklady,
náklady spojené s dopravními nehodami,
náklady spojené s negativními externalitami,
náklady správce, jejichž významnou částí jsou právě investiční náklady.

6 ZÁVĚR
Bylo důležité najít projekty, které jsou si svým obsahem podobné. Tedy najít takové projekty, které mají přibližně
stejnou náplň stavebních objektů, a tedy i nákladů spojených s realizací projektu. Následnou analýzou bylo
zjištěno, že odchýlení smluvní ceny od investičního nákladu bylo v průměru 0,82 %, odchýlení konečné ceny od
investičního nákladu poukázalo na snížení ceny v průměru o cca 4,93 % a poté odchýlení konečné ceny od ceny
smluvní je cca 6 %. Tedy cena konečná je o 5,80 % vyšší než smluvní cena. Zkoumaný vzorek bude v dalším
výzkumu rozšiřován, aby relevantní údaje o pravděpodobné změně investičních nákladů mohly být, pro další
projekty zapracovány již do rozhodovací fáze, tedy fáze předinvestiční.
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Tento článek byl vypracován v rámci projektu specifického výzkumu VUT v Brně č. FAST-J-18-5584 Analýza
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Abstrakt
Článek se zabývá analýzou ekonomické situace podnikatelského subjektu v rámci realizace stavební investice.
Investiční činnost je provázena zvýšenými výdaji finančních prostředků v prvních fázích jejího životního cyklu
(předinvestiční a investiční). Jejím cílem je dosažení výnosnosti ve fázi provozní a tím zlepšení celkové finanční
situace podnikatelského subjektu. Ekonomická situace podnikatelského subjektu se promítá zejména do
finančního plánu. Jeho vývoj lze sledovat na ukazatelích finanční analýzy. Zkoumaný vzorek tvoří data a následně
výpočtu ukazatelů finanční analýzy podnikatelského subjektuza období 5 let, rok 2010 až 2015. Výstupem článku
je promítnutí cash flow stavební investice do účetních výkazů, finančního plánu a jeho komentář.
Klíčová slova
Stavební investice, finanční analýza, metody finanční analýzy, finanční plán
Abstract
The article focuses on analysis of the economic situation of the enterprise in the context of realization of the
building investment. The investment activity is accompanied by increased spending of funds in the first stages of
its life cycle (pre-investment and investment). Its objective is to achieve profitability at the operational stage and
thereby improve the overall financial situation of the business entity. The economic situation of a business entity
is mainly reflected in the financial plan. Its development can be traced in indicators of financial analysis. The
examined sample consists of data collection and then the financial indicator analyses of the entrepreneurial subject
over a 5 year period, 2010 to 2015. The output of the article is a projection of the cash flow investment in the
financial statements, the financial plan and its commentary.
Key words
Construction investment, financial analysis, financial, analysis method, financial plan

1 ÚVOD
Realizace stavebních investic ve velké míře ovlivňuje hospodaření podniku. Stavební investice jsou většinou
zaměřeny na zvyšování výrobní kapacity podniku v závislosti na chování trhu, nebo se týkají nových
produktivnějších technologií, celkové modernizace výroby a/nebo zavádění inovací. Takovýto rozvoj podniku je
pro konkurenceschopnost zásadní.
Jedním z aktuálních témat společnosti je úspora světových i národních energetických zdrojů. Proto jsou
požadovány investice do stavebních děl, která jsou energeticky i environmentálně šetrná a také dobře odpovídají
lidským potřebám, jako jsou např. investice do zdravotní techniky, nových stravovacích provozů jídelen,
příjemného prostředí v kancelářích. Což jsou investiční záměry, jimiž se bude tento článek zabývat. Vynaložení
peněžních prostředků se musí do budoucna zhodnocovat, investice musí pro investora zisková. Ověření této
skutečnosti bude modelováno ve finančním plánu podniku. Údaje pro modelaci jsou převzaty z dokumentů
společnosti Tecmaplast CZ s.r.o. Autor článku byl zapojen do přípravy investice a tvorby každoročních rozpočtů
podniku.
Z finanční analýzy podniku Tecmaplast CZ s.r.o. za období 2010-2015 je zřejmé, že podnik v těchto letech
tvořil kladný hospodářský výsledek, je také zřejmý nárůst aktiv. Podnik se rozhodl v roce 2015 postavit, a také
úspěšně realizoval, parkovací plochy pro své zaměstnance, investice měla hodnotu 5,6 mil. Kč. Pro rok 2016
společnost Tecmaplast CZ, s.r.o. naplánovala investici do přístavby kanceláří a sociálního zázemí
k administrativní budově Tecmaplast CZ, s.r.o. v Kněžnici.
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Dopady investice do hospodaření podniku jsou řešeny v rámci případové studie ve článku dále. Přínosem
investice jsou také nová pracovní místa výrobních zaměstnanců a tím pádem možnost navýšení objemu výroby
podniku. Projektovou dokumentaci zpracovala firma Projektis spol., a.s. Jako hlavní dodavatel stavy byla na
základě výběrového řízení vybrána společnost Termil, a.s. Firma Termil, a.s. zvítězila díky nejnižší nabídkové
ceně. Investor Tecmaplast CZ již v minulosti se společností Termil, a.s. úspěšně spolupracoval (projekt
parkovacích ploch). Začátek stavby přístavby kanceláří a sociálního zázemí k administrativní budově byl
naplánován na jaro 2016 a konec stavby byl naplánován na konec roku 2016. Pro ilustraci je na Obr. 1 uveden
výřez z výkresu „Pohledy“.

Obr.1 Pohledy přístavby [4].

2 DEFINOVÁNÍ STAVEBNÍ INVESTICE
Stavební investice může být definována jako investice do výstavby za účelem používání, pronájmu nebo prodeje.
Dle Šimana lze investiční činnost podniku charakterizovat jako odložení současné spotřeby, s cílem zvětšit
prostřednictvím budoucích příjmů bohatství majitelů. Investování je důležitým nástrojem zhodnocování vloženého
kapitálu a zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Současně se však v důsledku vzniku fixních nákladů (výdajů)
prudce zvyšuje podnikatelské, respektive finanční riziko podniku [1]. Pro úspěšné zvládnutí investičního záměru
je důležitá analýza finanční situaci podniku, dříve, než podnik začne investovat. Součástí analýzy je také jasný
plán financí.

Příprava a realizace investice
Podnikatelské investiční projekty představují podle Valacha [2] „soubor technických a ekonomických studií, které
mají sloužit k přípravě, realizaci, financování a efektivnímu provozování navrhované investice“. Investiční
projekty staveb procházejí postupně čtyřmi po sobě následujícími fázemi: předinvestiční, investiční, provozní
a likvidační. Podobně také Fotr popisuje, že přípravu a provedení investičních projektů od identifikace prvotní
myšlenky projektu až po samotné uvedení projektu do provozu lze chápat jako sled tří po sobě jdoucích fází:
předinvestiční fáze, investiční fáze, provozní fáze.

3 FINANČNÍ ANALÝZA
Finanční analýza patří ke klíčovým analýzám pro zjištění bonity podniku a způsobu jejího řízení, ovlivňuje
rozhodnutí managementu např. o využití cizích zdrojů pro financování potřeb společnosti.
Výsledky vyplývající z těchto analýz bývají také významným aspektem, díky kterému se komerční banky
rozhodují o poskytnutí nebo neposkytnutí úvěru. Tyto výsledky jsou důležité nejen pro poskytovatele investičních
prostředků, ale také pro dodavatele, kteří sledují finanční stabilitu svých odběratelů. Při špatné finanční stabilitě
většinou dochází ke zpoždění plateb nebo dokonce k nezaplacení závazků. Z toho důvodu byla v rámci případové
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studie provedena finanční analýza podniku a to za období let 2010 až 2015. Výsledky jsou zobrazeny v tabulkách
a grafech v textu dále.

Uživatelé finanční analýzy, postup při jejím zpracování a cíl
Vzhledem k tomu, že informace o finančním stavu podniku jsou sledovány různými subjekty, lze finanční analýzu
rozdělit do dvou následujících oblastí na:
• externí finanční analýzu,
• interní finanční analýzu.
Postup při zpracování finanční analýzy je možné provést v následujících etapách:
• charakteristika prostředí a sběr dat, výběr srovnatelných firem, sběr dat, ověření použitelnosti dat, výběr
metody a základní zpracování dat, výběr vhodné metody a ukazatelů, zpracování ukazatelů, relativní
postavení firmy,
• pokročilé (speciální) zpracování dat, identifikace modelu dynamiky, analýza vztahu mezi ukazateli
(odchylky, korelace),
• návrhy cest k dosažení žádoucího cílového stavu systému, návrhy (ve variantách), odhady rizika variant,
výběr doporučené varianty [3].

Podklady pro finanční analýzu
Pro zpracování finanční analýzy slouží především základní účetní výkazy, kterými jsou rozvaha (bilance aktiv
a pasiv), výkaz zisku a ztráty, výkaz Cash flow (CF), a dále informace z výročních zpráv společnosti, údaje
z finančního a/nebo kapitálového trhu. Pro správné zpracování finanční analýzy je velmi důležitá kvalita dat.

4 VÝSLEDKY
Finanční analýza je provedena, jak již bylo zmíněno výše, za období let 2010 až 2015. Reálné zobrazení údajů je
provedeno prostřednictvím tabulkových přehledů.

Zpracování analýzy
Ke zpracování analýzy byly použity rozvahy od roku 2010 do roku 2015.
Tab. 1 Vstupní hodnoty vybraných položek účetního výkazu – rozvahy podniku Termoplast CZ, v tis. Kč.
Aktiva

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Pohledávky za upsaný
kapitál
Stálá aktiva

0

0

0

0

0

0

58 112

70 873

68 385

78 335

93 313

120 216

Oběžná aktivita

45 363

45 106

46 880

70 110

80 145

90 644

Ostatní aktivita

641

299

187

874

653

518

Aktiva celkem

104 183

116 278

115 452

149 319

174 111

211 378

Vlastní kapitál

36 833

41 190

45 242

57 287

70 858

79 411

Cizí zdroje

67 345

75 077

70 210

92 032

103 253

131 967

Ostatní pasiva

5

11

0

Pasiva celkem

104 183

116 278

115 452

149 319

174 111

211 378

Pasiva
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Tab. 2 Meziroční rozdíly vybraných hodnot položek rozvahy v tis. Kč [5].
Aktiva

2011

2012

2013

2014

2015

Stálá aktiva

2010

12 761

-2 488

9 950

14 978

26 903

Oběžná aktiva

-257

1 774

23 230

10 035

10 499

Ostatní aktiva

-342

-112

687

-221

-135

Aktivita celkem

12 095

-826

33 867

24 792

37 267

Vlastní kapitál

4 357

4 052

12 045

13 571

8 553

Cizí zdroje

7 732

-4 867

21 822

11 221

28 714

Ostatní pasiva

6

-11

0

0

0

Pasiva celkem

12 095

-826

33 867

24 792

37 267

Pasiva

V Tab. 1 jsou uvedeny vstupní hodnoty jednotlivých položek Rozvahy podniku Tecmaplast CZ. V Tab. 2 jsou
dopočteny hodnoty meziročních rozdílů jednotlivých položek rozvahy od roku 2010 do roku 2015. Hodnoty jsou
uváděny v tis. Kč.

Obr. 2 Zobrazení pasiv horizontální metodou [5].
Na Obr. 1 a Obr. 2 jsou znázorněny přírůstky a/nebo úbytky k předchozím obdobím. Z hodnot i grafického
vyjádření je zřejmé, že hodnota aktiv za sledované období převážně rostla. Hodnoty pasiv vykazují rovněž růst,
nelze však situaci zhodnotit jako lineárně rostoucí.
Ve sledovaných datech lze vidět probíhající ekonomickou krizi, mírně klesala aktiva v roce 2012 a to o 0,71 %
z 116 278 tis. Kč na 115 420 tis. Kč. Největší změny nastaly na straně oběžných aktiv, které ze 46 880 tis. Kč
narostly v roce 2013na 70 110 tis. Kč.
Tab. 3 Hodnoty ukazatele rentability [5].
Položka
Zisk
Celkový vložený kapitál
Vlastní kapitál
Tržby
Rentabilita celkového
vloženého kapitálu
Rentabilita vlastního kapitálu
Rentabilita tržeb

2010
7 890
104 183
36 833
162 778
0,08

2011
4 356
116 278
41 190
162 202
0,04

2012
4 052
115 452
45 242
188 952
0,04

2013
12 045
149 319
57 287
227 678
0,08

2014
13 571
174 111
70 858
255 047
0,08

2015
8 552
211 378
79 411
293 306
0,04

0,21
0,05

0,11
0,03

0,09
0,02

0,21
0,05

0,19
0,05

0,11
0,03

Z údajů uvedených v Tab. 3 je zřejmé, že v roce 2011 a 2012 došlo k poklesu hospodářského výsledku,
z tohoto důvodu klesla rentabilita tržeb celkového kapitálu na 3 % v roce 2011, a následně na 2 % v roce 2012.
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Pravděpodobným důvodem je působení ekonomické krize. Hospodářský výsledek podniku v následujícím roce
2013 a 2014 rostl, podnik navýšil rentabilitu tržeb na 5 %. V roce 2015 poklesla rentabilita celkového vlastního
kapitálu, protože firma investovala do rozvojového projektu, což logicky způsobilo snížení hospodářského
výsledku, přestože podnik vykazuje zvýšení tržeb.

Financování plánované stavební investice
Plánované investiční náklady do rozvojového investičního projektu Přístavba kanceláří a sociálního zázemí
k administrativní budově, Tecmaplast CZ, s.r.o., Kněžnice byly stanoveny ve výši 12 284 872 Kč.
Vzhledem k tomu, že podnik neměl k dispozici dostatek vlastních finančních prostředků na pokrytí realizace
investice, byla výstavba kryta úvěrem s úrokovou sazbou 2 % a dobou splácení 10 let. Režim splácení je měsíční,
s anuitou 113 037,35 Kč.
Celková hodnota úvěru je 13 564 482 Kč, z toho úroky, které jsou uznatelnou nákladovou položkou, činí
1 279 610 Kč.
Celková část investice v pořizovací hodnotě 12 284 872 Kč přešla do majetku firmy v době dokončení, tedy
v listopadu 2016 a začala se odepisovat v 5. odpisové skupině s dobou odepisování 30 let. Sazba v prvním roce
odepisování je 1,4 %, odpis v prvním roce činil 168 tis. Kč.

Plánovaný výsledek hospodaření v roce 2017
Pokud se veškeré výše uvedené a propočtené náklady a tržby zaznamenají do výkazu zisku a ztráty, měl by být
provozní výsledek hospodaření pro rok 2017 ve výši 20 527 tis. Kč.

5 DISKUZE
Ve finanční analýze byl identifikován vzrůstající trend vývoje financí podniku v analyzovaném období let 2010
až 2015. Na straně aktiv a pasiv docházelo k převážnému růstu. Aktiva celkem za rok 2010 byla 104 mil. Kč,
v roce 2015 narostla na 211 mil. Kč. To znamená, že podnik ve sledovaném období hodnotu svých aktiv
zdvojnásobil. Trend růstu však nemá vzrůstající lineární charakter.
Z důvodu ekonomické krize mírně klesala aktiva v roce 2012 a to o 0,71% z 116 mil. Kč na 115 mil. Kč.
Neprobíhaly žádné nové ani obnovovací stavební investice. Hodnoty staveb klesly o 6,18 % z 58 mil. Kč na 54 mil.
Kč.
V roce 2016 podnik realizoval rozvojovou stavební investici z důvodu potřebného růstu kapacity a možného
navýšení tržeb. V rámci výpočtu ukazatelů finanční analýzy a možné interpretace jejich hodnot nevyplývají žádné
kritické hodnoty.

6 ZÁVĚR
Článek se zabývá posouzením, zda je/bylo možné v roce 2016 z hlediska aktuální i budoucí finanční situace
společnosti realizovat rozvojovou stavební investici, jaký dopad bude mít její investiční náklad a následné možné
navýšení kapacity závodu na hospodaření společnosti Tecmaplast CZ.
Finanční analýza prokázala poměrnou finanční stabilitu společnosti a nevykazovala žádné kritické hodnoty,
které by bránily investičnímu rozhodnutí z tohoto pohledu. Finanční plán pro rok 2017 ukázal navýšení tržeb
o 15 %, rozvojovým projektem dochází také k významnému společenskému užitku, k vytvoření 18 pracovních
míst.
Plánovaný výsledek hospodaření před zdaněním v roce 2017 je 16,893 mil. Kč, zatímco v roce 2015 byl výsledek
hospodaření 10,597 mil. Kč a v roce 2016 byl 9,073 mil. Kč. Provedená analýza ukazuje, že realizace této
investiční příležitosti je pro podnik vhodná a může se významným dílem podílet na dlouhodobém rozvoji
a prosperitě společnosti.
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Abstract
Green public procurement includes the integration of environmental requirements throughout procurement of
work, services and products by public authorities. This paper provides an impression on the growth of green public
procurement in recent years by focusing on its expansion towards sustainable public procurement, where
ecological development considerations are integrated. Furthermore, the paper discusses the implementation of
environmental criteria in the construction sector, and issues related to approaches in procurement procedure, green
public procurement criteria, and the link between criteria and functional objectives of contracts. The paper
highlights that such issues need to be addressed during the progress towards environmentally friendly public
procurement.
Key words
Green public procurement, construction sector, environmental aspects

1 INTRODUCTION. PUBLIC PROCUREMENT IN
EUROPEAN UNION
It is estimated that every year, 14% of the European gross domestic product, i.e. €2 trillion is spent by over 250,000
public authorities of the European Union on the purchase of works, services and supplies in different sectors
(transport, energy, the support of health services and education, social protection... etc.) [1] such purchases are
often meant to profit the public and are made in principle by governmental bodies and selected officials who take
on the responsibility to make these transactions cost-efficient in order to have the best value for money. Examples
include the building of a hospital or a school, or the purchase of furniture/equipment to use in schools, hospitals
and other public entities contracting with a cleaning service for a public university [1].

2 MATERIALS AND METHODS OF LEGAL
FRAMEWORK
The legal framework of public procurement in European Union is done by the provisions of the Treaty on the
Functioning of the European Union, and by the European Union new Procurement Directives, and is interpreted
by the European Court of Justice. European Union is also inevitable by the conditions of the Government
Procurement Agreement of the World Trade Organisation, and by bilateral trade agreements.
There is also specific sectoral regulation that makes mandatory obligations for the procurement of certain goods
and services, for example by setting minimum energy-efficiency standards which must be applied. Mandatory
obligations of minimum energy performance standards in construction sector applied to public buildings are set at
national level based on a common European methodology. As is declared in Directive 2010/31/EU on the energy
performance of buildings, from 1 January 2019, all new buildings occupied and owned by public authorities must
be “nearly zero-energy buildings”. The Energy Efficiency Directive - Directive 2012/27/EU on energy efficiency
- also sets mandatory requirements regarding renovation of public buildings and purchase or new rental agreements
meeting minimum energy-efficiency standards.
The legal structure agrees extensive scope for using environmental award criteria and a variety of different
methods and approaches. Vast discussion is taken when assessing whether an environmental characteristic should
be a minimum requirement - speciﬁcation - or a preference - award criterion. Applying environmental award
criteria is relevant in case of cost or market availability of products, works or services which meet certain
environmental objectives. By including these factors in your award criteria, you are able to weigh them against
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other factors including cost. It is possible also to set a minimum level of performance in the technical speciﬁcations,
and then allocate extra points for even better performance at the award stage. This approach is used successfully
by a number of contracting authorities to retain flexibility while implementing green public procurement.

3 RESULTS. GREEN PUBLIC PROCUREMENT BEST
PRACTISE
Vienna’s Sustainable New Hospital, Austria
Referring to this case of using environmental criteria, this case is taken as an example to demonstrate the influence
of environmental factors on public procurement in the European Union [3].
The plan was propelled in 2006 through a European call for tender for cooperation partners and plans. In 2008,
an architectural competition was carried out, from which the Viennese architectural office Healthteam Albert
Wimmer emerged as the winner. The preliminary draft stage of the planning has now been completed, with
construction due to begin in 2012.
As far as used assessment criteria for the design contest related to the urban, architectural and functional
characteristics of the design, as well as the economy in construction, operation and maintenance, in the project
were set out detailed criteria included in each stage of the hospital’s planning and building. This was discussed
with experts and the project team, and a number of established green building standards.
The standards include protecting/restoring areas of unspoiled nature; building structures as part of the
landscape; use of potable water and rainwater; good transportation connections, regarding interior, the thermal
comfort was set up; next also indoor air quality; flexibility of use; accessibility; user control (ventilation, shading,
lighting). Concerning energy, minimising overall energy demand was stipulated, then also simplifying energy
management (meters); ecological energy (district heating and cooling; photovoltaic and renewable sources). As
regards construction, environmental protection on site; reducing waste, dust, noise and vibrations; complying with
the ÖkoKauf Wien standards; using materials that are easy to clean and maintain, all there were important.
Discussing environmental impacts, thanks to considering sustainability criteria early on in the process and
applying life-cycle costing, it has been possible to build these considerations into the economic aspect of the project
from the outset. To add, that some elements, such as the proposed photovoltaic system, involved additional costs.
For all elements incurring additional costs, decisions were made before the start of the procurement process on the
basis of including variants provided by the planning team.
To highlight the environmental aspects, it has to be said that construction and use of buildings are responsible
for a high percentage of the EU’s CO2 emissions and use of natural resources. Planning and implementing major
new build projects, such as Vienna North Hospital, required contracting authorities to take account of a wide range
of potential impacts. Estimated reductions included energy demand for heating by 25 % and energy for cooling by
20 %, below current minimum legal requirements.

New administrative centre in Leuven, Belgium
As far as used environmental criteria, the energy concept of the building was based on three key principles:
minimising energy consumption, maximising renewable energy capacity, and efficient use of fossil fuels for
remaining energy needs.
These ethics were applied in the procurement procedure by counting the subsequent requirements: subject
matter of contract, i.e. design, build and maintenance of low-energy office building, technical specifications
defined in the guidelines, and award criteria. The counting procedure allocated between one and four stars to each
building design based upon detailed sub criteria related to energy use, quality of life and welfare of users, and
overall environmental impact. Designs which encountered the minimum necessities receive zero stars, while the
most advanced and sustainable projects received four stars.
As results, the design that was chosen combined low energy use with high insulation. A number of passive
measures guaranteed a low energy use, i.e. the outer shell of the building has a very thick insulation layer, the
windows and other cabinet work are in accordance with passive house standards, and the windows are triple-glazed
and super insulating. All water pipes were insulated to reduce the loss of energy during water transport. The
construction also used active procedures such as the arrangement of a comprehensive set of quantity strategies, to
safeguard an overview of sub-level of various energetic and environmental limits is attained, the submission of
timers and occurrence detection on the lighting substructure, to avoid the incidence of an enduringly illumined
building, and also a locked geothermal scheme for heating and cooling which trusted on well energy storage.
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It could be said that through the use of passive and active measures, the building has a K-value - total lagging
of a building - of 21 and an E-value - the measure of emissivity, radiant heat transfers - the principle source of
energy loss - of 49, indicating that the building used only half as much energy as a standard (new) office building.
Water consumption was also only 40 % of that of a standard new office building, due to the convalescence of
rainwater for cleanliness use, and the assignment of timers on taps.
If we look onto this case from the point of view of environmental aspects, it was found that the technique of
borehole thermal energy storage was responsible for energy savings of 30 % and a reduction in annual CO2
emissions by 67 tonnes, compared to a conventional fitting. This is equal to the average CO2 emissions of fifth
teen Flemish families [4]. In addition to the energy performance of the building itself, its strategic location of being
close to Leuven’s central rail, bus and tram stations facilitates transportation connections for the eight hundred
employees and visitors that use the building on a daily basis.

The “Jyväskylän Optimi” project, Finland
Another important case we will tackle which closely relates to environmental criteria of public procurement took
place in Finland.
The “Jyväskylän Optimi” project [5] set out to progress new, advanced goal-setting as regards the procurement
procedure for the lifetime period of a new facility: a local school and day-care centre campus. It was decided to
tender for a single supplier to design, build and also operate the services to enhance competence. Project-level
objectives were recognised and included within various stages of the procurement procedure. These included
objectives for monitoring and reporting about the functionality of different spaces and facilities; utilisation of new
technologies; enhancing sustainable development and energy efficiency; and developing the competitiveness and
legal aspects of the life-cycle funding model. A detailed risk assessment was carried out by Jyväskylä. The risks
identified were dealt with in an innovative way, enhancing outcomes by allocation tasks and benefits among the
contractor and the City.
As far as criteria used, the essential new element in life-cycle procurement was to transfer the risk of exceeding
the agreed limits of energy consumption from the customer to the service provider. The limits for heating energy,
water consumption and electricity (excluding user demand for lighting and other appliances), were established as
part of the operation contract. Also detailed were the penalties for service providers if the thresholds are exceeded,
the transferral of the price risk from customer to supplier when usage is above these established values and the
shared profits between the service provider and the City if consumption falls below the set limits.
To highlight the environmental aspects, I have to mention that approximately 40% of final energy consumption
in the European Community takes place in the building sector, including the energy used for the extraction,
processing, transport and disposal of building materials, the energy used during the construction deconstruction
phases, and the energy consumed during the lifetime/lifespan of the building. The main areas of energy
consumption within buildings are for heating, cooling, ventilation, hot water supply and electricity. In terms of
life-cycle costs, 15% fall within the construction phase, whilst 85% are from the maintenance and deconstruction
of the building. This highlights the potential benefit of linking construction with maintenance as part of a service
contract, i.e. to make it in the interest of service providers to make buildings easy to maintain and repair. It also
illustrates the importance of incentivising low energy consumption during the use phase of a building.

4 DISCUSSION. THE EUROPEAN COMMISSION
AND PUBLIC PROCUREMENT
In the European union it is the European Commission’s responsibility to set those rules and work closely to keep
improving the efficiency and effectiveness of public procurement for the better [6].
A well-tailored strategy to carry out such expenditures is of a high priority, given the number mentioned above
that indicates how huge of an investment is spent through public procurement. Enhancing public procurement can
result in remarkable savings in the EU (even a 1% efficiency gain could save €20 billion per year!). Procurement
could also be used as a tool in the hand of public sector that can contribute boosting jobs, growth and investment,
and to create an economy that is, more innovative, resource and energy efficient, and socially-inclusive.
Being a part of European Commission responsibilities, the European commission’s policy in managing public
procurement follows a set of six priorities which are:
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Ensuring wider uptake of innovative, green, and social procurement
It is common to use the lowest price as the main criteria in making purchasing decisions, according to estimates,
55 % of procurement procedures use only the price as a point of reference. This could be taken as an indicator that
quality is not labelled most important and could be completely ignored alongside sustainability and innovation in
favour of lower price.
The European Commission is aware of this problem and is updating and issuing a new guidance documents on
the use of innovative, green and social criteria. The Commission will also promote the exchange of good practice,
including in strategic sectors, such as healthcare, IT and construction.

Professionalizing public buyers
The commission aims to improve the process of procurement by making sure that public buyers acquire the needed
skills, integrity and knowledge. And it has issued a Recommendation in that regards. Since public buyers often
lack the business skills required or even the technical knowledge and procedural understanding for effective public
procurement which consequently leads to negative effects on taxpayers and businesses as a whole.

Increasing access to procurement markets
In the continuous efforts of the EC towards a more open market and equal chances, the commission believes
procurement should be more accessible for companies. Small/medium sized enterprises should have equal access
to the procurement market. Currently small/medium sized enterprises only win 55% of the value of the public
contracts and these European companies face many challenges bidding on public tenders abroad.
The Commission is planning to enhance transparency, digitalize processes and improve strategic procurement
which will help these enterprises significantly, on the same note making trade agreements with non-EU markets
will make the difference in European companies’ access to these markets.

Improving transparency, integrity and data
Reliable data is very important in the creation of better analytics for needs-driven policy-making. In order to better
assess the performance of procurement policies, improved and accessible data on public procurement will be
needed, and having it available will help optimize the interaction within the public procurement systems and shape
future strategic decisions. The Commission encourages setting-up publicly accessible contract registers
(publishing awarded contracts and their amendments). Enabling the reporting of corruption by setting up effective
reporting mechanisms and protecting whistle-blowers against retaliation can also contribute to improving
transparency and saving public money.

Boosting the digital transformation of procurement
In 2016, only four European countries were able to rely on digital technologies for all major steps in procurement
process. Which is a clear indicator that the digitalization of public procurement is slow.
The EC targets improving the use of two procurement tools, for example e-Certis, the European Single
Procurement Document (ESPD), and European standards for e-Invoicing. This is expected to help EU countries
make use of new technologies to better simplify and make their procurement procedure faster.

Cooperating to procure together
Buying in bulk often offers better deals in terms of lower prices and higher quality. And the cooperative
procurement is an opportunity to exchange experience and the know-how. Unfortunately, it is a missed opportunity
as contracting authority only cooperate together in 11% of public procurement procedures.
The Commission is promoting joint cross-border public procurement and supporting training on SME friendly
policies. This will help buyers work together, learn from each other, and ensure better value for money.
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5 CONCLUSION
By looking into the cases described and analysed above and many other relevant cases, we can see the importance
of environmental criterion in public procurement and how it is not taken leniently especially by the Court of Justice
of the European Union. Having the ground rules set is very important to take further steps towards fairer,
beneficial, greener and overall better public procurement.
Green Public Procurement (GPP) definitely could offer ﬁnancial savings for public contractors, if they consider
the full life-cycle costs of a contract. OECD declared that “GPP is a vehicle for economic growth: it is estimated
that in 2020 the sales of eco-industries will reach EUR 2,2 trillion” [7].
Assumed the environmental, economic and social importance of the sector, many public contractors are
committed to moving towards more ecological construction. The most signiﬁcant environmental influences relay
on use of buildings, and in particular energy consumption. Extra significant reasons to consider are the resources
used in construction, the quality of the air inside the construction, water consumption, effects of traffic or land use,
and waste generation through the construction works.
Buildings are highly composite systems, containing numerous element parts, that effect the overall
performance of the structure. Environmentally friendly approaches characteristically aim to address both the
overall impact of a building, and the environmental characteristics of individual works. The use of a committed
environmental assessment instrument can be very useful.
As conclusion, it could be said that GPP are an important tool to achieve environmental policy goals relating
to climate change, resource use and sustainable consumption and production. They give the importance of public
sector spending on goods and services in Europe. That’s why at least purchasing energy-efficient or water-saving
products can help to signiﬁcantly reduce utility bills. Reducing hazardous substances in products can cut disposal
costs. The contracting authorities who implement GPP will be better equipped to meet evolving environmental
challenges, for example to reduce greenhouse gas emissions or move towards a more circular economy.
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Abstrakt
Podíl výstavby dřevostaveb rodinných domů v České republice dosáhl za rok 2017 14,84 % z celkového počtu
dokončených rodinných domů, zatímco v roce 1999 byl podíl dřevostaveb pouze 1,12 %. Dřevostavby jsou často
vnímány jako levnější řešení oproti výstavbě častějších zděných staveb. Cílem příspěvku je komparace
dřevostaveb se zděnými stavbami, a to z pohledu pořizovacích nákladů, užitných parametrů i obvyklé hodnoty.
Součástí příspěvku je i případová studie, která poukazuje na postavení dřevostaveb na trhu s rodinnými domy
v okrese Brno - venkov v Jihomoravském kraji.
Klíčová slova
Dřevostavba, pořizovací náklady, tržní hodnota, rodinný dům
Abstract
The share of wooden family houses in the Czech Republic for the year 2017 reached 14.84% of the total number
of completed family houses while in 1999 it was only 1.12%. Wooden houses are often presented as a cheaper
solution to more common brick structures. The aim of the paper is to compare wooden structures with brick
structures from the perspective of construction costs, utility parameters and market value. Part of the paper is
a case study that points to the different market value of wooden buildings on the real estate market in the Brnovenkov district in the South Moravian Region.
Key words
Wooden house, construction cost, market value, family house

1 ÚVOD
Zájem o výstavbu dřevostaveb v České republice stoupá. To dokazují statistiky Asociace dodavatelů
montovaných domů z.s. (dále jen „ADMD“). V roce 1999 byl podíl dřevostaveb na celkové výstavbě rodinných
domů 1,49 %, v roce 2017 byl tento podíl 14,87 %, tomu odpovídá 2 159 rodinných domů [1].
Na základě statistik výstavby dřevostaveb lze konstatovat, že se nejedná o ojedinělou technologii.
Za posledních 10 let bylo předáno k užívání přes 10 000 rodinných domů – dřevostaveb, viz Obr. 1 [1].
Autoři článku ani do budoucna nepředpokládají pokles zájmu o výstavbu dřevostaveb. Usuzují tak především
z návaznosti na platnou evropskou legislativu, konkrétně pak o Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU
č. 305/2011. To mimo jiné uvádí, že „Stavba musí být navržena, provedena a zbourána takovým způsobem, aby
bylo zajištěno udržitelné použití přírodních zdrojů a zejména:
• recyklovatelnost staveb, použitých materiálů a částí po zbourání,
• trvanlivost/životnost staveb,
• použití surovin a druhotných materiálů šetrných k životnímu prostředí při stavbě“ [2].
Z hlediska typu dřevostaveb v současné době převládá lehký skelet (tedy sloupková konstrukce doplněná
ztužující vrstvou a vnějším zateplením). Naopak stavby z masivního dřeva, jako jsou sruby a roubenky,
na ústupu. Z hlediska technologie se ve stejné četnosti využívá panelové i staveništní montáže.
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Obr. 1 Vývoj počtu dokončených dřevostaveb [1].
S ohledem na životní cyklus staveb, který zahrnuje investiční, provozní a likvidační fázi, se nelze zabývat
pouze výstavbou nových dřevostaveb (určení výše pořizovacích nákladů), ale také jejích užíváním
a obchodováním (stanovení výše ceny obvyklé).
V tuzemských právních předpisech není pojem „dřevostavba” definován. Pro účely příspěvku bude nadále
vycházeno z definice z odborné literatury. „Pojmem dřevostavba rozumíme „takovou stavbu, která pro svou
nosnou konstrukci, zajišťující přenos zatížení a celkovou prostorovou tuhost a integritu, využívá v převážné míře
dřevo a materiály na jeho bázi“ [3].

2 LITERÁRNÍ REŠERŠE
Vliv materiálu stavby na pořizovací náklady
V České republice dlouhodobě převládá názor, že dřevostavby jsou levnější oproti běžné zděné výstavbě, avšak
rozdíly pořizovacích nákladů dřevostaveb a zděných staveb jsou dnes minimální. Tomu odpovídají i používané
rozpočtové ukazatele společnosti RTS a.s. pro rok 2018. Tento trend naopak nereflektuje oceňovací vyhláška
č. 441/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. To je dáno především tím, že vyhláška k nákladovému ocenění
využívá původní hodnoty z roku 1993, navýšené pouze o inflaci. Rozdíl mezi vyhláškou č. 441/2013 Sb.
a Technicko hospodářský ukazatelem od RTS a.s. činí 8,6 %, viz Tab. 1.
Tab. 1 Porovnání běžných rozpočtových ukazatelů pro jednotlivé materiálové báze [4], [5].
Konstrukce/předpis
Vyhláška č. 441/2013 Sb. ve znění pozdějších
předpisů (vč. Ki pro rok 2018)
Technicko hospodářský ukazatel od RTS a.s.
pro rok 2018

Zděná konstrukce Konstrukce na bázi
dřeva v Kč/m3
v Kč/m3

Rozdíl v % pro
dřevostavby

5 019

4 559

-9,1

5 595

5 570

-0,5

Dle Walberga využití lehkých konstrukcí v rezidenční výstavbě (rodinné i bytové domy) nemá své
ekonomické opodstatnění. Autor poukazuje na složitost řešení některých konstrukcí především ve vztahu
k akustice [6].
Opačná situace s pořizovacími náklady vyplývá z posouzení nákladů životního cyklu stavby od autorů
Švajlenka, Kozlovská (Slovensko). Pořizovací náklady na dřevostavbu jsou o 21 % nižší než pořizovací náklady
zděné stavby stejných parametrů. Pořizovací náklady byly určeny na základě rozpočtových ukazatelů [7].
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Stejný trend, tedy nižší pořizovací náklady na konstrukce pro dřevostavby, vyplývá z technicko–
ekonomického posouzení konstrukcí pro pasivní domy autorky Miniotaite. Ta poukazuje na rozdíl pořizovacích
nákladů na obvodovou stěnu dřevostavby a zděné stavby v pasivním standardu 45-51 % [8].
Je tedy patrné, že rozdíly mezi pořizovacími náklady dřevostaveb a zděných rodinných domů jsou různorodé
v závislosti na geografické poloze. Tento fakt se může odvíjet od zažitých tradic, kdy výše poptávky přirozeně
ovlivňuje nabízenou cenu, vliv má i dostupnost daných materiálů a jejich případná doprava v rámci země. Stejně
tak uvedená tvrzení z jednotlivých zdrojů ovlivňuje počet zkoumaných vzorků.
Z provedené rešerše tuzemských i zahraničních zdrojů je patrné, že nelze jednoznačně určit vztah
pořizovacích nákladů dřevostaveb a zděných rodinných domů.

Užitné parametry konstrukcí
Na základě provedeného porovnání 10 variant skladeb konstrukcí pro obvodové stěny rodinných domů, kde
v jednotlivých variantách byly využity dřevěné prvky i různé tvárnice a kontaktní zateplovací systémy.
Jednotlivé varianty byly navrženy tak, aby splňovaly základní požadavky v souladu s platnou legislativou,
viz Obr. 2. „Vnější stěny a vnitřní stěny oddělující prostory s rozdílným režimem vytápění a stěnové konstrukce
přilehlé k terénu musí spolu s jejich povrchy splňovat požadavky na tepelně technické vlastnosti při prostupu
tepla, prostupu vodní páry a vzduchu konstrukcemi dané normovými hodnotami“ [9].
Zvláště u konstrukcí dřevostaveb byl kladen důraz také na tepelně-vlhkostní posouzení a vyhodnocení dle
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. V případě kondenzace vodní páry v rovině dřevěných prvků lze
očekávat jejich degradaci. Tím může být snížena životnost konstrukce, ale také mohou být ohroženi uživatelé
objektů [10].

Obr. 2 Ukázka hodnocení skladeb konstrukcí [11].
Na základě porovnání pořizovacích nákladů na 1 m2 konstrukce obvodové stěny srovnatelných parametrů lze
konstatovat, že varianty pro použití ve dřevostavbách vychází z pravidla levněji, v průměru o 10 %.
Z toho však nelze usuzovat, že dřevostavby mají obecně nižší pořizovací náklady. U běžného rodinného
domu se v celkových pořizovacích nákladech na stavbu tento rozdíl projeví řádově do 5 % v závislosti na
velikosti a geometrii stavby [11], [12]. Nelze tedy konstatovat, že jsou dřevostavby výrazně levnější z hlediska
pořizovacích nákladů určených pomocí agregovaných položek.
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Případová studie: Cena obvyklá dřevostaveb
Z hlediska pořizovacích nákladů tedy nepanuje sjednocený názor na to, která z materiálových variant je levnější.
V návaznosti na potřebu obchodovat s nemovitými věcmi je dalším stádiem stanovení ceny obvyklé
dřevostaveb. Otázkou zůstává, zda a jak se případné odlišné pořizovací náklady dřevostaveb promítají do jejich
ceny obvyklé.
Při odhadu ceny obvyklé (tržní hodnoty) dřevostavby musí odhadce sestavit databázi srovnávacích
nemovitostí.
V ideálním případě je databáze srovnávací nemovitostí pro komparativní přístup ocenění (Sales Comparison
Approach - SCA) sestavena z totožných entit, tedy dřevostaveb. Vzhledem k nízkému procentuálnímu
zastoupení dřevostaveb na trhu s nemovitostmi to však může být značný problém. Tuto domněnku potvrzuje také
mikroekonomický výzkum, který mapuje vývoj nabídkových cen po dobu trvání nabídky až po uskutečnění
transakce u rodinných domů na území okresu Brno - venkov v Jihomoravském kraji. V rámci tohoto výzkumu
jsou od 12. 3. 2017 kontinuálně shromažďovány inzerované nabídky všech rodinných domů ve zmíněném
okrese. Ke všem nabídkám jsou poté dohledávány identifikační údaje z katastru nemovitostí. Nabídky, ke
kterým byly tyto informace dohledány, jsou sledovány až po fázi uskutečnění transakce. Informace o prodejích
jsou poté spolu s cenovými údaji získány právě z katastru nemovitostí, který eviduje tržní ceny ve formě
cenových údajů od roku 2014.
Dřevostavby jsou v této databázi zastoupeny takto: z celkových 2790 vzorků je dřevostavba evidovaná ve
107 nabídkách, podíl nabízených dřevostaveb je tedy 3,83%. Ze 107 zmíněných vzorků se u 81 nabídek jednalo
o výstavbu dřevostaveb (tzv. stavba domu na klíč) a pouze 26 nabídek bylo tvořeno již dokončenými
dřevostavbami.
Z celkových realizovaných cen, evidovaných v rámci tohoto výzkumu, jsou dřevostavby zastoupeny pouze
1 %. Je nutno podotknout, že databáze realizovaných prodejů neobsahuje stavby na “klíč” ani developerské
projekty, které nabízí výstavbu dřevostaveb. Jako indikátor efektivity trhu - prodejnosti nemovitých věcí lze
považovat dobu trvání nabídky T a především koeficient redukce na zdroj ceny kcz [13]. Tento koeficient
vyjadřuje poměr mezi prodejní (tržní) cenou a iniciační nabídkovou cenou.
U zobchodovaných dřevostaveb byl koeficient redukce na pramen ceny roven 0,95 ve srovnání s celkovým
průměrným koeficientem 0,86. Průměrná doba trvání nabídky u dřevostaveb trvala 245 dní, opět oproti celkové
průměrné době trvání nabídky, která byla 171 dní.
Výše uvedené údaje o prodejnosti poukazují na to, že sestavení dostatečně homogenní databáze výhradně
staveb na totožné materiálové bázi, tedy dřevěné, není v současném tržní prostředí snadné, s přihlédnutím
k vlivu lokalitu na výši ceny obvyklé. Obtížnost sestavení databáze v kompaktní lokalitě potvrzuje také fakt, že
inzerované nabídky dřevostaveb jsou nejvíce zastoupeny v podobě realizace těchto staveb.
Při sestavení databáze rodinných domů je tedy na odhadcích, aby stanovili rozdílný vliv konstrukčního typu
stavby na výsledný odhad ceny obvyklé.

3 ZÁVĚR
Ze statistik a dle informací ADMD rodinných domů na bázi dřeva – dřevostaveb přibývá. Společně s potřebou
obchodovat tento segment trhu roste také potřeba jej oceňovat, a to v různých fází životního cyklu stavby.
Z posouzení různých metod nákladového ocenění vyplývá, že nelze jednoznačně určit, zdali jsou pořizovací
náklady na dřevostavby nižší.
Z případové studie poté vyplývá, že pro sestavení homogenní databáze často odhadce nenalezne dostatečný
počet srovnávacích nemovitostí v dané lokalitě.
Ačkoli je doba trvání nabídky dřevostaveb delší oproti průměru z posuzované databáze o 31 %, rozdíl mezi
cenou nabízenou a realizovanou činní pouze 5 %. Autoři si delší dobu nabídky dřevostaveb v realitní inzerci
vysvětlují nedůvěrou investorů k minoritní stavební technologii. Trvání nabídky je závislé také na iniciační
nabídkové ceně a dalších cenotvorných faktorech (např. technický stav stavby, stáří aj.).
Autoři i nadále pokračují ve studiu problematiky. Pro posouzení pořizovacích nákladů bude sestavena
databáze nabídek na stavbu rodinných domů na klíč v různých materiálových variantách, která bude následně
statisticky testována na vliv materiálu na pořizovací náklady stavby. Současně pokračuje sběr nabídkových cen
a tržních cen. Tato databáze bude v budoucnu vyhodnocena, zdali má použitý materiál vliv na cenu obvyklou
rodinných domů ve vybrané lokalitě.
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Poděkování
Tento příspěvek vznikl v rámci projektu specifického výzkumu s názvem: „Oceňování nemovitostí: tržní
a materiálové otázky současnosti“, ÚSI-J-18-5329.
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Abstrakt
Problematika BIM projektování v prostředí České republiky je významná i v oblasti stavebně-ekonomických
systémů. Stavebně-ekonomickými systémy je myšleno oceňování staveb, výpočet ukazatele LCC a facility
management. V prostředí České republiky narážíme na problém nesourodosti těchto systému, a to i přesto, že se
navzájem propojují a data z jednoho systému by měla být využitelná i v těch dalších. V první části článku je shrnut
současný stav stavebně-ekonomických systému. V další části je ukázán možný přístup komunikace
prostřednictvím navržené propojovací databáze. A v závěru článku jsou nastíněné možné způsoby využití
zkoumané problematiky v praxi. Článek řeší pouze stavební část objektu bez profesních částí.
Klíčová slova
BIM, oceňování staveb, facility management, LCC, propojovací databáze
Abstract
Problematics of BIM in the Czech Republic is also reflected in the area of construction-economic systems.
Construction-economic systems include building cost estimation, LCC calculation and facility management. The
Czech construction sector is hampered by the diversity of these systems, despite the need for them to be
interconnected and share data amongst themselves. In first part of article is summary of the present situation in
construction-economics systems and in the BIM. Next part shows possible access communication via proposed
interconnecting database. At the end of the article are describe possible ways of using this problematics. The article
shows only the structures related to the construction stage without installations
Key words
BIM, cost estimation of buildings, facility management, LCC, interconnecting databased

1 ÚVOD
Nový přístup k projektům Building Information Modelling (BIM) se už dostal do povědomí české odborné
společnosti. Důkazem je plán do roku 2022 zavést v České republice povinné zpracování dokumentace v BIM pro
nadlimitní zakázky (více než 5 mil EUR) [1], [2]. V řadě evropských zemí je nebo bude povinností u veřejných
projektů zpracovávat dokumentaci v BIM – Norsko od roku 2010, Dánsko od roku 2010, Holandsko od roku 2011,
Velká Británie od roku 2016, Španělsko od roku 2018, Německo od roku 2020 atd. [1].
Funkčnost BIM projektování v prostředí České republiky je podmíněna mnoha faktory. Je nutné brát v potaz,
že v České republice jsou hluboce zakořeněné postupy jednotlivých částí stavebního procesu, které je nutné
navázat na systém BIM projektování. V článku je popsán současný stav stavebně-ekonomických systémů, za které
autor považuje – oceňování staveb, náklady životního cyklu a facility management. Hlavní spojení těchto systému
je v práci s náklady, které vznikají v průběhů životního cyklu. Jedním z hlavních přínosů BIM projektování by
měla být efektivní práce s daty v celém stavebním procesu – od projektanta, přes statika, rozpočtáře, investora,
až po facility manažera, který by měl využívat BIM model nejdelší dobu životnosti stavebního objektu.
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2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
V prostředí České republiky není dosud znám nástroj pro sjednocení stavebně-ekonomických systému
používaných ve stavebnictví pro prostředí BIM. Dnešní praxe s BIM je z větší části na straně kreslících softwarů,
kdy data vložena do BIM modelu jsou jen málokdy použitelná v dalších softwarech. Hlavním důvodem je
v nesourodosti databází či v nevhodném zobrazování konstrukcí v BIM modelu.
Článek se zabývá především stavebně-ekonomickými systémy, jejichž dosavadní přístup je popsán níže.

Oceňování staveb
Rozpočtář se při oceňování staveb řídí třídníkem stavebních konstrukcí a prací (TSKP), jehož princip je
ve sdružování konstrukcí se stejným obsahem, tzn., že není zachován systém funkčního začlenění konstrukcí na
stavbě. Jedná se o nejpodrobnější databázi stavebních konstrukcí, která obsahuje přes 100 000 položek konstrukcí
a materiálů [3]. Z této databáze vybírá rozpočtář položky, které obsahují informaci o ceně, hmotnosti apod.,
a sestavuje rozpočet stavebního objektu. V současné době je využití BIM modelu při oceňování staveb jen
v omezené míře. Rozpočtář má v podstatě tři možnosti přebrání informací k vytvoření rozpočtu.
První, bohužel nejrozšířenější, je vyexportování 2D výkresu z modelovacího softwaru (Revit, ArchiCad,..).
Tato verze v podstatě kopíruje praxi, která je zde desítky let. Informace, které jsou výhodou BIM modelu, jsou
ztraceny v poznámkách výkresů či technické zprávě. Rozpočtář sám odečítá výměry a podle svých znalostí
projektu sestavuje rozpočet.
Další možností je předání 3D modelu rozpočtáři. Tato možnost však je podmíněna znalosti rozpočtáře
v modelovacích softwarech, tak aby se v nich uměl orientovat a pracovat s možnostmi vykazování. Nevýhodou je
vysoká pořizovací cena softwaru a složitější orientace, neboť není tvůrcem modelu. Levnější variantou jsou BIM
prohlížeče, které však mají omezené vlastnosti, ale můžou usnadnit rozpočtáři v odečítání výměr.
Třetí možnost je předání informací ve strukturovaných tabulkách, které jsou vyexportované z modelovacího
softwaru. Tabulky obsahují informace, které jsou vyplněny u jednotlivých konstrukcí, jejichž množství či obsah
je dán schopnostmi tvůrce modelu. U této možnosti je důležitá spolupráce tvůrce modelu s rozpočtářem, ten by si
měl určit, jaké informace mají být u každé konstrukce uvedené. V případě, že rozpočtář dostane vykázané všechny
konstrukce, ze kterých je model vytvořen, a navíc obsahuje všechny požadované informace, nepotřebuje v podstatě
vidět model/výkres a může vytvořit rozpočet na základě těchto výkazů.

Facility management
Funkce BIM modelu v oblasti facility managementu (FM) není v prostředí České republiky v podstatě využita.
Problém je nejspíše na straně investora, který není schopen určit co od BIM modelu očekávat. I když existují SW,
které dokáží komunikovat s BIM modelem (pit-FM), velkým problémem je struktura informací, které jsou
potřebné [4]. Ve facility managementu neexistuje jednotný systém členění objektu, tzn. že každý vlastník
stavebního objektu si tvoří vlastní systém, který mu vyhovuje. Obecně lze říct, že dělení stavby vychází z potřeb
oprav, údržby a úklidu daného stavebního objektu.

Ukazatel nákladů životního cyklu stavebního objektu
Ukazatel nákladů životního cyklu objektu (LCC) kvantifikuje všechny náklady, které mohou vzniknout v průběhu
životního cyklu stavebního objektu. Kromě pořizovacích nákladů, predikuje četnost a nákladnost oprav, údržby
a úklidů jednotlivých konstrukcí zabudovaných ve stavebním objektu. LCC je jedním z doporučených ukazatelů
pro hodnocení veřejných zakázek v České republice [5], i přesto tento fakt, není dána databáze konstrukcí, která
by přesně specifikovala konkrétní životnosti, četnosti a rozsahy oprav či údržby. Dostupnou je pouze databáze,
která ovšem postrádá materiálové členění jednotlivých stavebních konstrukcí, což je ovšem pro hodnocení nepříliš
vyhovující, z důvodu že např. životnost plastových oken je nižší než oken hliníkových [6].

Building Information Modelling
Pro pochopení a hlavně zhodnocení možností propojení BIM modelu se stavebně-ekonomickými systémy je nutné
vysvětlit členění BIM modelu. Struktura BIM modelu je dána IFC parametry, v zjednodušené podobě lze strukturu
modelu rozdělit na dvě části, a to výrobek a systém. Přičemž výrobkem jsou myšlené jednotlivé objekty BIM
modelu, které mají geometrický (stěna, sloup, strop, atd.) nebo prostorový kontext (místnost, podlaží, budova,
atd.). Systémem je myšlena skupina příslušných části BIM modelu sestavená za společným účelem nebo pro
společnou funkci [7].
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3 POPIS NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ
Hlavní ambicí celého výzkumu je efektivní propojení všech systému. K tomuto účelu byla navržena propojovací
databáze, která by měla propojit jednotlivé systémy. Navržená propojovací databáze dělí stavební objekt na čtyři
hlavní funkční celky – nosné konstrukce, střešní konstrukce, fasáda a povrchové úpravy vnitřních prostor. Toto
členění vychází z mnoha faktorů. Tím prvním je samotná výstavba, kdy v první fázi se staví hlavní nosné
konstrukce, které dávají stavebnímu objektu objem. Poté se jako celek dodávají střešní konstrukce a fasáda,
což jsou konstrukce, které chrání stavební objekt před povětrnostními podmínkami. A v konečné fázi se dělají
úpravy vnitřních prostor. Hlavní uplatnění takovéhoto členění je rovněž ve fázi provozu stavebního objektu, tedy
ve fázi facility managementu. Navržená struktura totiž člení konstrukce podle potřeb jejich údržby. Vnitřní
prostory jsou konstrukce, jejíž údržba či úklid probíhá téměř dennodenně. Naopak do prvků nosné konstrukce není
třeba zasahovat po celou životnost stavebního objektu. U střešní krytiny či fasády je nutné občasného zásahu, a to
z důvodu styku s povětrnostními podmínkami, které ubírají životnost daným konstrukcím a je tedy nutná častější
oprava či výměna [8]. Návrh propojovací databáze je uveden v Tab. 1.

Funkční díl

Funkční
celek

Tab. 1 Navržená propojovací databáze [8].
NOSNÉ
KONSTRUKCE

STŘEŠNÍ
KONSTRUKCE

FASÁDA

základové konstrukce
stěny
sloupy
stropy
nosníky, průvlaky,
trámy
• schodiště
• nosná část komínu

• dřevěný krov
• krytina střechy
• oplechování střešních
prvků
• ostatní střešní prvky –
střešní okna, světlíky,
antény, apod.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

okna
vrata
skladba fasády
vnější parapety
ostatní prvky fasády –
stříšky, zábradlí,
rolety, apod.

POVRCHOVÉ
ÚPRAVY VNITŘNÍCH
PROSTOR
•
•
•
•
•
•

omítka stěn
obklady
omítky stropů
podhledy
skladba podlahy
montované příčky

V Tab. 1 jsou ukázaný jen 2 úrovně členění propojovací databáze. Třetí úroveň konkretizuje konstrukčněmateriálové charakteristiky s potřebnými informacemi, které jednoznačně určí položky v cenové databázi.
Vzhledem k tomu, že struktura členění objektu ve facility managementu není jednoznačně dána, tak by se
propojovací databáze mohla stát i databázi členění ve facility managementu. Ukazatele LCC rovněž nemá jasně
danou strukturu, resp. jak je výše uvedeno, tak je nevyhovující z důvodu neřešení konstrukčně-materiálových
možností. Už z důvodu toho, že informace, které jsou nutné pro výpočet LCC – životnosti konstrukcí, rozsah
a četnost oprav a úklidu, vycházejí ze systému facility, tak se jako nejvhodnější varianta jeví opět propojovací
databáze. Níže je ukázán systém přenosu informací mezi stavebně-ekonomickými systémy a BIM modelem.

Obr. 1 Systém přenosu dat mezi stavebně-ekonomickými systémy a BIM modelem [vlastní zpracování autora].
Na začátku je v kreslícím softwaru vytvořen BIM model, ve kterém jsou vyplněny všechny potřebné informace
pro ocenění, na základě požadavků propojovací databáze (1.). Data z modelovacího softwaru jsou převedena
do oceňovacího softwaru (2.). V oceňovacím softwaru jsou na základě vyplněných dat jednoznačně vybrány
položky z cenové databáze, tím vznikne rozpočet stavby, neboli pořizovací náklady stavby, které jsou důležité pro
výpočet ukazatele LCC (3.). Pro investora je důležité zjištění i ekonomičnosti celé stavby v průběhu celé její
životnosti, a to pomocí ukazatele nákladů životního cyklu stavebního objektu.
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V [9] byl navržen způsob toku dat mezi systémem facility managementu a výpočtem LCC. Ten řeší problém
nedostupnosti aktuálních dat o životnostech, intervalech oprav, údržby a s nimi související náklady, které jsou
nezbytné pro výpočet LCC. V systému facility managementu se zaznamenávají veškeré informace o údržbě již
provozovaných stavebních objektů, ty poslouží jako aktuální vstupní data pro výpočet LCC (4.).
Data z facility management softwaru a oceňovacího softwaru jsou použita pro výpočet LCC (5.). Následně
jsou data o nákladech, životnostech, nákladnosti a rozsazích oprav a údržby jsou převedeny jako další informace
do BIM modelu (6.-7.). Tyto data jsou po výstavbě stavebního objektu převedena do FM softwaru (8.), kde slouží
pro efektivní plánování oprav, údržby a výměn konstrukcí, resp. pro plánování finančních toků v průběhu
životního cyklu stavby.
Výše uvedené řešení by mohl být využito ve více oblastech. V první řadě by mohl sloužit pro vytvoření pluginu
v modelovacím softwaru, který by měl za úkol správného zatřídění modelovaných konstrukcí do propojovací
databáze. Zároveň by tvůrci modelu určil informací k doplnění, které jsou nutné pro správné zatřídění do cenové
databáze. Druhým využitím je v systému facility managementu, kdy je pro investora navržen efektivním způsob
práce s daty o životnostech, rozsazích a četnostech oprav a údržby jednotlivých konstrukcí. Investor nejenže má
díky datům ze stávajících stavebních objektů, relativně přesnou předpověď nákladů v celém životním cyklu
nového stavebního objektu, takže má dobré podklady pro hodnocení projektu v předinvestiční fázi. Ale rovněž tím
získá vstupní data pro plánování oprav, údržby a výměn konstrukcí u nově postaveného objektu, které mu
pomohou při efektivním plánování finančních toků.

4 DISKUZE
Článek ukázal dosavadní výzkum autora v oblasti efektivního propojení stavebně-ekonomických systémů s BIM
modelem. Způsoby využití navrhovaného řešení budou v rámci dalšího výzkumu prakticky vyzkoušeny na
ukázkových příkladech, aby byla ověřena funkčnost navrženého modelu přenosu informací.

5 ZÁVĚR
BIM projektování je zcela určitě dobrým směrem v řízení stavebních objektů. V prostředí České republiky je stále
kladen důraz na tvorbu modelu, který je někdy spíše stále jen 3D než BIM, a to díky opomíjení doplňovaní
informací. Je nutné ukazovat investorům potenciál BIM modelu, který pro ně může být velmi dobrým pomocníkem
při hodnocení efektivnosti investice, při využití v provozní fázi stavebního objektu a nejen 3D vizualizací.
Navrhované řešení by mělo sjednotit práci tvůrců modelů, tak aby BIM modely byly lépe použitelné i ostatními
členy stavebního procesu. Dosavadní výzkum prozatím řeší pouze stavební část stavebního objektu, ale nevylučuje
se použití navrženého systému i v dalších částech stavebního objektu.
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Článek vzniknul za podpory specifického výzkumu FAST-J-18-5584 „Využití nákladů životního cyklu stavebního
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Abstrakt
Oceňování nemovitých kulturních památek je v současné době, kdy dochází k renovacím kulturních památek,
aktuálním tématem. Svým individuálním charakterem, vycházejícím z podstaty kulturních památek, nelze
jednoduše sestavit uniformní postup ocenění pro všechny kulturní památky. Tato práce má mimo jiné za cíl
vytvořit základní přehled pojmů a definic, které jsou s tématem kulturních památek spjaty a dále sestavit návrh
postupu stanovení hodnoty nemovité věci. Prostředkem bude zvládnutí problematiky oceňování nemovitých věcí
s návazností na fáze životního cyklu stavby a její historickou hodnotu. Pro ověření získaných poznatků se stanoví
hodnota konkrétní nemovité kulturní památky.
Klíčová slova
Oceňování nemovitých věcí, nemovitá věc, kulturní památka, rekonstrukce stavby, životní cyklus stavby
Abstract
Valuation of immovable cultural monuments is current topic, because the renovation of cultural monument
is nowadays usual. With its individual character, based on the nature of cultural heritage, it is not easy to set
up a uniform valuation procedure for all cultural heritage. This paper is aimed, among other things, at creating
a basic overview of the concepts and definitions related to the theme of cultural monuments and further elaborating
a proposal for the procedure of determining the value of the real estate. The course will deal with the issue of real
estate valuation in relation to the life cycle of the building and its historical value. The value of a particular
immovable cultural monument is determined to verify the acquired knowledge.
Key words
Real estate valuation, real estate, cultural heritage, building reconstruction, building life cycle

1 ÚVOD
Stanovit hodnotu projektu pro navýšení nemovitého majetku je téma, které v sobě nese spoustu otevřených
neprobádaných kapitol.
Stavební činnost má před sebou mnoho úkolů a jeden z nic je zachovávat kulturní dědictví včetně kulturních
nemovitých památek pro další generace. Pro každou jednotlivou činnost je třeba vypracovat projekt a pro záchranu
nemovitých kulturních památek zvláště pečlivě.
V současné době je otázka kulturního dědictví čím dál více diskutována. Dědictví je nutné chránit před
nepříznivými vlivy okolí, které by mohly naše dějiny ohrozit. Kulturní památky je třeba opravovat, udržovat
a ideálně přitom dodržet historický kontext. Takovéto opravy bývají často finančně náročné a požadavky úřadů,
dle investorů, nepřiměřené.
Nejprve je nutné se v problematice zorientovat, tedy věnovat se teoretickým přístupům k zadanému tématu.
Probrány jsou informace týkající se fází životního cyklu stavby, definice ceny, oceňování nemovitých věcí
a termíny spojené s kulturní hodnotou majetku.
Po uvedení tématu následuje metodika, která je zaměřena na konkrétní kulturní památku. V této části jsou
aplikovány přístupy na reálný objekt a dále definování vhodné metody pro stanovení hodnoty kulturního majetku.
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2 LITERÁRNÍ PŘEHLED
Pro pochopení tématu je třeba znát základní pojmy a kapitoly spojené se stanovením hodnoty projektu.
Prvním základním pojmem je stavba. Stavba je definována jako stavební dílo, které vzniklo za účelem naplnění
nějakého konkrétního cíle. Obecně platí, že doba výstavby je mnohonásobně kratší než doba užívání stavby.
Bytové domy jsou například navrhovány na 100 let, jejich výstavba může trvat v závislosti na podmínkách
například 3 roky. Velikost stavby souvisí se zdroji, které se do stavby investují. Druhým přístupem na definování
výrazu stavba je stavba jako průběh stavebních činností, tedy výstavba [1].
Dalším z nezbytných termínů je projekt. Projekt je ucelený soubor činností, které na sebe navazují tak, aby
bylo dosaženo požadovaného cíle. Projekty začínají určitou fází a samozřejmě nějak i končí. Stavební projekt
je specifický, může se být zaměřen například na novostavbu, rekonstrukci, modernizaci [2].
Rekonstrukce je konkrétní podoba projektu, která se snaží o opravení stavby tak, aby byla znovu, respektive
i nadále funkční, a aby se vrátila k původnímu rázu stavby. Oproti tomu modernizace se snaží díky projektu vytvořit
jinak funkční stavbu, která v sobě zahrnuje nejrůznější nové technologie a neusiluje o navrácení originality.

Životní cyklus stavby a jeho fáze
Fázemi životního cyklu rozumíme základní rozdělení životnosti stavby. Popisují části započetí stavby přes
provozování až do závěrečné fáze stavby. Rekonstrukce objektu je zařazena do fáze provozní, nebo je spojena
s fází likvidační.
Životní cyklus stavby v případě kulturních nemovitých památek je specifický tím, že závěrečná fáze není
likvidační, ale následuje opět návrat do předinvestiční fáze projektu. Z pravidla dochází tedy znovu k rekonstrukci,
nebo opravám. Ve výjimečných případech se musí přistoupit k likvidaci objektu, k čemuž dochází, pokud byla
kulturní památka dlouho zanedbávána, což by z titulu kulturní památky nemělo nastat. Někdy může dojít
k likvidaci kulturní památky z mimořádných příčin, například požár [1], [3].

Oceňování nemovitých věcí
Oceňování nemovitých věcí probíhá za účelem zjištění různých typů ceny nemovitých věcí. Jako příklad můžeme
uvést stanovení nákladů na realizaci stavby, výše daně, zjištění výnosnosti investice a další.
Pro správné ocenění nemovitých věcí je třeba rozumět různým typům cen. Dále je třeba se dobře orientovat
ve stanovení výměr všech potřebných prvků.
Veškeré nemovité věci nemají stejný charakter, a proto je třeba definovat různé přístupy ke způsobu oceňování
nemovitých věcí. Základní tři přístupy k oceňování jsou nákladový způsob ocenění, výnosový způsob ocenění
a porovnávací způsob ocenění.
Na základě charakteru nemovité věci je rozhodováno, který způsob bude nejvhodnější, respektive nejpřesnější
a nejvíce vypovídající. Je také možné stanovit dva, nebo všechny tři způsoby a vzájemně je porovnat [4].

Kulturní dědictví – památkově chráněné objekty
Živé svědectví staletých tradic představují památky, které jsou nositelé duchovního poselství minulosti.
V současnosti si lidé stále více uvědomují důležitost památek, které jsou považovány za jednotné dědictví.
Důležitost památek se projevuje ve smyslu zachování a povinnosti předat budoucím generacím dědictví plné
autenticity.
Na mezinárodní úrovni jsou stanoveny principy, jimiž se řídí rekonstrukce a konzervace památek.
Každý národ ovšem aplikuje specifické metody dle místní kultury, charakteristik a zvyklostí. K udržování
mezinárodního standardu konzervování a restaurování kulturních statků přispěla především organizace UNESCO
[5], [6].
Kulturní památka – (1) za kulturní památky podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči prohlašuje
Ministerstvo kultury České republiky nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory,
a) které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti
od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské
činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické,
b) které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem.
(2) Za podmínek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) lze za kulturní památku samostatně prohlásit stavbu, která
není samostatnou věcí, nebo soubor staveb; i taková kulturní památka se považuje za nemovitou kulturní památku.
(3) Za kulturní památku lze prohlásit soubor věcí nebo staveb, i když některé z nich nevykazují znaky kulturní
památky podle odstavce 1“ [7].
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Kulturní památky se evidují v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, který vede Národní
památkový ústav. Přehled nemovitých kulturních památek je přístupný na webových stránkách. V půlročních
intervalech zveřejňuje Ministerstvo kultury přehled vedených řízení o prohlášení za kulturní památku včetně
stručného odůvodnění výroku rozhodnutí [8].
Národní kulturní památky – tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa, prohlašuje je vláda
České republiky nařízením za národní kulturní památky a stanoví podmínky jejich ochrany. Vláda České republiky
nařízením stanoví obecné podmínky zabezpečování státní památkové péče o národní kulturní památky.

Stanovení hodnoty projektu nemovité kulturní památky
V případě stanovení hodnoty kulturních památek je v České republice jediným závazným předpisem zákon
č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a s ním související vyhláška 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování
majetku (oceňovací vyhláška) [9], [10].
Vyhláška je rozdělena celkem do 7 částí a příloh, skládá se z 55 paragrafů. První částí jsou základní ustanovení,
druhá část oceňování pozemků, třetí část oceňování staveb, čtvrtá část věcná práva k nemovitým věcem, pátá část
oceňování trvalých porostů, šestá část oceňování majetkových práv vyplývajících z průmyslových práv a práv
na označení a výrobně technických a obchodních poznatků, sedmá část společná, závěrečná a zrušovací
ustanovení.
Pro určení hodnoty nemovité kulturní památky se pozornost věnuje především části třetí – oceňování staveb,
který vymezuje § 10 - § 38.
Jediné dva znaky, které v zákoně zohledují kulturní památku jako takovou, jsou koeficient K4 a především
koeficient Ki, který dle přílohy k oceňovací vyhlášce představuje hodnotu 2,082. Do koeficientu K4 se zohledňuje
vybavení stavby, tedy konkrétní prvky, které mohou nabývat vyšší hodnoty například díky rekonstrukci.
Navrženým investorem v případě rekonstrukce kostela a kláštera je církev. Církev si nechává zhotovit
hodnotou analýzu na výběr zhotovitele projektové dokumentace. Například pomocí delfské metody je možno
efektivně stanovit optimálního zhotovitele dle požadovaných parametrů.

3 METODIKA
Princip spočívá v aplikaci získaných poznatků z literárního přehledu konkrétním příkladu. Jedná se o areál
premonstrátského kláštera s kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Brně Zábrdovicích.
Objekt je kulturní památkou a zároveň v kostele proběhla v roce 2015 rekonstrukce, proto je vhodný
pro stanovení navýšení hodnoty nemovité kulturní památky. Práce bude zaměřena právě na objekt s kostelem.

Obr. 1 Premonstrátský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie.
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Pro stanovení navýšení hodnoty kulturní památky po rekonstrukci bylo třeba získat podklady, na základě
kterých, se dá dále postupovat v ocenění nemovité kulturní památky. V případové studii byly poskytnuté podklady
výkresy půdorysu a řezů kostela. Dále byl poskytnut položkový rozpočet vztahující se k rekonstrukci kostela.

Aplikace ocenění na historický objekt
Jelikož byla provedena rekonstrukce pouze kostela, a ne přilehlého kláštera, navýšení hodnoty se bude vztahovat
pouze na část kostela.
Ocenění je provedeno pomocí oceňovací vyhlášky 441/2013 Sb. Stanovení hodnoty bylo provedeno pouze
pomocí nákladového způsobu, protože do podmínek oceňovací vyhlášky pro ocenění výnosovým či porovnávacím
způsobem nespadají kostely [9].
Ocenění bylo provedeno ve dvou případech. Nejdříve byla stanovena hodnota před rekonstrukcí a následně
po rekonstrukci, aby bylo možné porovnat navyšující hodnotu kulturní nemovité památky.
Tab. 1 Cena stavby před rekonstrukcí.
Zkratka
ZC
K1
K2
K3
K4
K5
Ki
Pmj
o
It
Ip
CS

Popis prvku
základní cena za m3 (Kč)
koeficient přepočtu základní ceny podle druhu
konstrukce
koeficient přepočtu podle velikosti průměrné zastavěné
plochy podlaží
koeficient přepočtu základní ceny podle průměrné
výšky podlaží v objektu
koeficient vybavení stavby
koeficient polohový
koeficient změny cen staveb vztažený k cenové úrovni
roku 1994
počet měrných jednotek stavby (m3)
opotřebení stavby v %/100
index trhu
index polohy
cena stavby

Cena v Kč
2 379,00
1,08
0,93
0,60
1,15
1,20
2,08
35 415,00
0,61
0,97
0,70
60 067 375

Tab. 2 Cena stavby po rekonstrukci 1.
Zkratka
ZC
K1
K2
K3
K4
K5
Ki
Pmj
o
It
Ip
CS

Popis prvku
základní cena za m3 (Kč)
koeficient přepočtu základní ceny podle druhu
konstrukce
koeficient přepočtu podle velikosti průměrné zastavěné
plochy podlaží
koeficient přepočtu základní ceny podle průměrné
výšky podlaží v objektu
koeficient vybavení stavby
koeficient polohový
koeficient změny cen staveb vztažený k cenové úrovni
roku 1994
počet měrných jednotek stavby (m3)
opotřebení stavby v %/100
index trhu
index polohy
cena stavby

Cena v Kč
2 379,00
1,08
0,93
0,60
1,19
1,20
2,08
35 415,00
0,68
0,97
0,70
69 094 284
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4 VÝSLEDKY
Nemovité kulturní památky jsou jen okrajově zahrnuty v oceňovací vyhlášce a jediným prvkem, který může
zohlednit právě kulturní památku je koeficient K4 a koeficient Ki, který přímo definuje přepočet ceny z roku 1994
do současnosti – viz tabulka č.6. Koeficient K4 byl navýšen odborným odhadem o hodnotu 0,2, tak aby byla
zohledněna kulturní památka. Oceňovací vyhláška tento způsob dovoluje, pokud je důvod navýšení hodnoty
koeficientu obhájen.
Tab. 3 představuje přehled cenových rozdílů ocenění, ke kterým došlo kvůli rekonstrukci. Rozdíl ceny zjištěné
před rekonstrukcí a po rekonstrukci je 9 026 910 Kč, ovšem cena rekonstrukce činí jen 3 449 163 Kč. Rozdíl
hodnot je 5 577 747 Kč, což definuje přínos, tedy navýšení hodnoty pro kulturní nemovitou památku.
Tab. 3 Závěrečné zhodnocení.
Situace
cena stavby před rekonstrukcí
cena stavby po rekonstrukci
rozdíl
cena rekonstrukce
rozdíl cen před a po rekonstrukci
přínos

Cena v Kč
60 067 375
69 094 284
9 026 910
3 449 163
9 026 910
5 577 747

5 DISKUZE
Zákonodárci by se rozhodně měli více zaměřit na oceňování kulturních památek, protože cena zjištěná,
dle současných předpisů, může být zkreslující. Důvod, proč může být zkreslující je fakt, že vyhláška vůbec
nedisponuje samostatnou kapitolou pro oceňování kostelů, ani kulturních památek. Z hlediska oceňovací vyhlášky
kostely, především kvůli velkému obestavěnému prostoru, spadají do kategorie hal.

6 ZÁVĚR
Stanovení navýšení hodnoty nemovité kulturní památky bylo provedeno pomocí oceňovací vyhlášky č. 441/2013.
Nejprve byla zjištěna hodnota konkrétní stavby, tedy kostela Nanebevzetí Panny Marie v brněnských
Zábrdovicích, před rekonstrukcí a poté byla stanovena hodnota po rekonstrukci. Rozdíl zjištěných cen představuje
navýšení hodnoty nemovité kulturní památky.
Do výpočtu pro stav před rekonstrukcí i po rekonstrukci by měly být připočteny navíc hodnoty movitých
kulturních památek, které se v kostele nachází. Jejich hodnotu ovšem není v rámci příspěvku možné definovat,
protože se jedná o přidanou hodnotu, kterou není možné dle oceňovací vyhlášky vyčíslit. Na movitých kulturních
památkách rekonstrukce neproběhla, tudíž nebyla navýšena ani hodnota kostela a nemá tím pádem vliv
na výsledný rozdíl hodnot před a po rekonstrukci.

Poděkování
Tento článek byl vypracován v rámci projektu specifického výzkumu na Vysokém učení technickém v Brně, číslo
projektu: FAST-S-18-5394 s názvem: Optimalizace procesů přípravy, realizace a provozu stavebních projektů.
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Abstrakt
Development dnešních měst je komplexně propojený systém, který v sobě zahrnuje veškeré aktivity ve městě jako
celku, a to z pohledu jak centrální, tak i periferní části města. Centrální části většinou zahrnují převážně historické
centrum a nejbližší zástavbu, zatímco v periferních částech se nejčastěji odehrává největší podíl zástavby určené
pro bydlení, a zároveň zástavby pro průmysl.
Účelem tohoto článku je využití Indexu Developmentu pro rezidenční zástavbu, jeho stanovení pro periferní
část města Brna, v rozvojových městských částech podél Staré brněnské silnice i centrální část města a následně
porovnání získaných hodnot. Takto získaná data by měla vypovídat o tom, jaké jsou potenciální možnosti pro
plánování výstavby v těchto dvou částech města. Toto je založeno na základě dat získaných z územního plánu
města Brna.
Klíčová slova
Index Developmentu, územní plánování, územní plán
Abstract
Development of the nowadays cities are complex system, which include all the activities in the city. It also includes
point of view on the central and peripheral part of the city. Central part of the city mostly include historical centre
and the nearest buildings and blocks. Otherwise peripheral part of the city include primary residential buildings
and industrial areas.
The aim of this paper is in the usability of Index of Development for the residential zones and in the comparison
of the index in central and specific peripheral part of the city. These data and indexes could be useful for the
question of the better environment for new residential zones in central or peripheral zone of the city. All of this is
based on the city plan of the given city.
Key words
Index of Development, urban planning, city plan

1 ÚVOD
Tento článek se zaměřuje na téma indexace úrovně developmentu měst z pohledu návrhových ploch určených
k zástavbě územním plánem pro rezidenční zástavbu. V tomto konkrétním případě se jedná o město Brno
a rozvojovou část podél ulice Jihlavská – Pražská a přilehlé městské části: Bosonohy, Bohunice, Nový Lískovec
a Starý Lískovec.
Indexace úrovně rozvoje neboli Index Developmentu, je ukazatel, který zohledňuje limity v územním plánu
a promítá je právě do tohoto indexu, který poskytuje hodnocení možností budoucích investic a rozvoje. Tento
index je využitelný jak soukromým sektorem (prvotní hodnocení vstupu investic do konkrétního města/lokality)
tak i veřejným sektorem, a to hlavně z pohledu územního plánování a přípravy územního plánu, který může být
tímto způsobem ohodnocen.
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V minulosti již bylo provedeno hodnocení centrální části města Brna, konkrétněji městských částí: Staré Brno,
Štýřice, Stránice, Veveří, Brno-město, Černá pole, Zábrdovice, Trnitá a Pisárky. Vybraná rozvojová periferní část
města Brna bude s již provedeným hodnocením porovnána, čímž získáme jasné informace o možnostech
rezidenční výstavby v té či oné části města Brna.
Vybraná periferní část města Brna, byla zvolena na základě skutečností, že v minulosti zde již bylo
připravováno mnoho projektů rezidenční výstavby, které však mnohdy nebyly realizovány, např. projekt „Západní
brána“. Provedením indexace bychom měli prověřit možnosti rezidenční výstavby v městských částech podél
důležité brněnské komunikace Jihlavská/Pražská (silnice č. 602).

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Co se týče ukazatelů a indexace rozvoje, tak existuje několik metodik a indexů, které jsou používány. Jejich smysl
je ale zcela odlišný od přístupu k Indexu Developmentu ve smyslu tohoto článku. Nejčastěji se indexace zabývají
sociálními faktory, nebo urbanismem.
Například Péter Gyenizse, Zita Bognár, Szabolcs Czigány a Tibor Elekes publikovali v roce 2014 jejich článek
zaměřený na urbánní development, ve smyslu struktury území, avšak nejedná se o hodnocení územního plánu,
nýbrž vycházejí spíše ze skutečností a historického vývoje území, nejedná se o predikci, nebo hodnocení možností
budoucího rozvoje [1].
Dalšími z příkladů prováděných rozvojových indexů jsou ty, které publikoval N. Lind ve svém článku
„A calibrated Index of Human development“, avšak tento článek je zaměřený striktně na sociální stránku
společnosti a jejího rozvoje, zaměření na indexaci rozvoje lidských sídel z pohledu územního plánování chybí [2].
Nejvíce se smyslu tohoto článku přiblížil S. Park a kolektiv, který publikoval článek s názvem „Prediction and
comparison of urban growth by land suitability index mapping using GIS and RS in South Korea“. Kdy jejich
článek kombinoval index udržitelnosti půdy s geografickými informacemi na základě mapových podkladů.
Výstupem jejich výzkumu byla predikce úrovně využití půdy a pozemků [3].
Autoři tohoto článku vycházejí z úplně jiných vstupů a jejich cílem jsou odlišné indexace vycházející přímo
z územního plánu konkrétních měst. V minulosti již byly autory tohoto článku, publikovány výstupy z analýzy
limitů v územním plánu města Brna [4] a dále byla také publikována metodika s hodnocením centrální části města
Brna Indexem Developmentu [5]. Data získaná v článku „Záplavové limity rozvojových ploch města Brna“ [4]
a další prověřené limity a přístupy vedly k metodice pro výpočet Indexu Developmentu, který byl stanoven právě
v článku „Index of Develoment: Influence of City Plan Limits“ [5], publikovaném na konferenci WMCAUS 2018,
jehož výstupem bylo stanovení Indexu Developmentu rezidenční výstavby v centrální části města Brna. Na
výstupy tohoto článku a daný výzkum navazuje tento článek.

3 METODIKA
Index Developmentu vychází z analýzy mapových podkladů a územního plánu konkrétního města/území
a následně dosažením získaných dat do konkrétního vzorce. V případě periferní části města a potřeby získání
Indexu Developmentu rezidenční výstavby, se jedná o tento vzorec:
𝐴𝐴���
𝐴𝐴���
𝐴𝐴���
(1)
× (1 −
) × (1 −
)
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼��� =
𝐴𝐴�
𝐴𝐴�
𝐴𝐴�
Ve vzorci výše se jedná o poměrový ukazatel, který zohledňuje plochy jednotlivých limitů oproti celkové
zkoumané ploše funkční plochy. Ar je v tomto případě celková funkční plocha rezidentní a ArL1 až ArL3 je dílčí
rezidentní plocha jednotlivých zjištěných stupňů limitů v územním plánu.
Postup získání Indexu Developmentu, je následující:
1. stanovení konkrétních limitů v územním plánu daného města,
2. ohodnocení (škálování) limitů 1–3,
3. empirické získání dat z územního plánu (plochy, limity, příp. úroveň zastavěnosti),
4. přiřazení konkrétních ploch k určité úrovni limitu (1–3),
5. získání celkových ploch sledované funkce (rezidentní) v dané úrovni limitů,
6. dosazení do vzorce (1).

Stanovení konkrétních limitů v územním plánu
Konkrétní limity v jednotlivých sledovaných městech/územích se mohou značně lišit. Zásadní ale je učit
v prvopočátku veškeré zásadní limity, které udává konkrétní územní plán. Nejčastěji se jedná o záležitosti typu
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záplavové území, vedení podzemních/nadzemních sítí, staré skládky apod. Jedná se v praxi o záležitosti, které
případnou výstavbu komplikují zvýšením investičních nákladů.
Ve výše zmíněných případech se jedná o náklady na protipovodňová opatření, přeložky inženýrských sítí,
náklady na odstranění starých ekologických zátěží a další.

Ohodnocení (škálování) limitů
Veškeré limity identifikované v předcházejícím kroku musí být posléze rozděleny do 3 stupňů.
1. stupeň – bez limitů.
2. stupeň – s mírným až středním zatížením.
3. stupeň – s nejvyšším zatížením.
Limity jsou rozděleny do jednotlivých stupňů na základě zkušeností z praxe dle úrovně navýšení nákladů.
U kombinace limitů se jedná buď o více limitů druhého stupně, nebo minimálně jednoho limitu druhého a třetího
stupně, nebo dvou a více limitů třetího stupně, tím je kombinace limitů vždy ohodnocena stupněm 3.

Empirické získání dat z územního plánu
Dalším krokem je analýza územního plánu a všech sledovaných návrhových funkčních ploch. V případě tohoto
článku se bude jednat o návrhové plochy sloužící pro rezidenční výstavbu. V tomto kroku je nutné ke každé
funkční ploše vypsat veškeré limity z územního plánu.

Přiřazení konkrétních ploch k úrovním limitů
V další fázi je nutné roztřídit jednotlivé funkční plochy dle úrovně limitů a v dalším kroku je tímto získána celková
plocha sledovaných funkčních ploch a také dílčí plochy přiřazené k jednotlivým úrovním limitů.

Dosazení do vzorce
Poté co proběhnou veškeré předcházející kroky, je možné přistoupit k dosazení do vzorce (1), čímž stanovíme
Index Developmentu pro dané město/část města/území.

4 VÝSLEDKY A DISKUSE
Na základě analýzy územního plánu města Brna a předmětného území vyznačeného na Obr. 1, byly identifikovány
limity územního plánu.

Obr. 1 Předmětné území městských částí Brna (Bosonohy, Bohunice, Nový Lískovec a Starý Lískovec).
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Identifikované limity územního plánu byly identifikovány a roztříděny následovně:
Tab. 1 Identifikované limity územního plánu v předmětné lokalitě.
Limity
Úroveň
limitů

Záplavové Kontamina Biokoridor Regulační Kombinac Infrastrukt
území
ce
y
plán
e limitů
ura
3
3
3
2
3
2

Hluk
2

Geologie a Bez limitů
hydrologie
3
1

Následnou analýzou územního plánu v městských částech Bohunice, Bosonohy, Nový Lískovec a Starý
Lískovec, byly k jednotlivým limitům přiřazeny jednotlivé funkční plochy. Po jejich roztřídění, byly stanoveny
takto:
Tab. 2 Plochy rezidenčních funkčních ploch identifikovaných limitů územního plánu.
Limity
Plocha
[m2]
Plocha
[%]

Záplavové Kontamina Biokoridor Regulační Kombinac Infrastrukt Hluk Geologie a Bez limitů
území
ce
y
plán
e limitů
ura
hydrologie
50.283,4 41.040,7
0,0
37.341,8 265.188,5 80.307,3 6.740,6
0,0
232.470,05
7

6

0

5

37

11

1

0

33

Je nutné zmínit, že limit „Kombinace limitů“, zohledňuje výskyt více druhů limitů 2. a 3. stupně. Výše
zobrazené plochy limitů byly následně dosazeny do vzorce pro výpočet Indexu Developmentu periferní části města
Brna (částí Bohunice, Bosonohy, Nový a Starý Lískovec).
Na základě získaných dat byl stanoven rezidenční Index Developmentu předmětných městských částí města
Brna s hodnotou: 0,135. Je nutné upozornit na to, že nejnižší možná hodnota získaná touto Indexací je 0,000
a nejvyšší možná hodnota je 1,000.
Ze získaných výsledků můžeme usoudit, že Index Developmentu rezidenční výstavby v předmětných
městských částech města Brna – Bohunice, Bosonohy, Nový a Starý Lískovec, je se svou hodnotou 0,135 na ještě
horší úrovni než Index Developmentu centrální části Brna, který dosahuje hodnoty 0,305.
Toto vypovídá o skutečnosti, že územní plán města Brna a podmínky, které přináší pro rezidenční zástavbu
jsou na kritické úrovni. V předmětných městských částech Index dosahuje menší než poloviční hodnotu oproti
centrální části. Z velké části je toto způsobeno tím, že z celkových návrhových ploch pro rezidenční výstavbu je
50 % zatíženo limity úrovně 3 a 17 % limity úrovně 2. Pouhých 33 % sledovaných návrhových ploch určených
pro rezidenční výstavbu je bez limitů v územním plánu [6].
Pro příklad: pokud by se ve městě Brně našlo řešení, kterým by se snížila omezení plynoucí pro výstavbu ze
záplavových území, Index Developmentu by v předmětných městských částech stoupl z hodnoty 0,135 na hodnotu
0,190.

5 ZÁVĚR
Výsledky, kterých bylo dosaženo v rámci stanovení Indexu Developmentu rezidenční výstavby u městských částí
Brna – Bohunice, Bosonohy, Nový a Starý Lískovec, nejsou překvapivé s ohledem na stáří územního plánu města
Brna. Překvapivé ovšem je, že město Brno nebylo schopno na skutečnosti, které se odrážejí v Indexu
Developmentu, již reagovat za uplynulých více než 20 let platnosti stávajícího územního plánu. Změnové balíčky,
které částečně upravovali územní plán v minulosti jsou z velké části zablokované a provedené změny neměli
globální dopady na územní plán města Brna. Jednalo se vždy pouze o dočasná, nebo lokální řešení.
Index Developmentu v současnosti nemá dostatek referenčních zpracování pro stanovení úrovně „zdravého či
nezdravého“ Indexu. Je nutné s ním ale uvažovat jako s vhodným nástrojem pro budoucí územní plánování.
V současnosti můžeme jednotlivé získané Indexy pouze porovnávat, či můžeme posuzovat jeho úroveň v rámci
maximálně možného dosažitelného Indexu 1,000. Výsledky dosažené u města Brna (centrální části i vybraných
okrajových částí) nám prokazují špatné prostředí pro rozvoj rezidenční zástavby v návrhových plochách územního
plánu. To je důležitý závěr tohoto článku.
Index Developmentu je obzvláště užitečný nástroj, který může městu Brnu pomoci při přípravě nového
územního plánu, obzvláště porovnání Indexu Developmentu starého územního plánu a toho připravovaného, by
mohlo být zásadním ukazatelem pro zpracovatele i pořizovatele, jakým směrem by se nový územní plán měl ubírat.
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URČOVANIE PARAMETROV LASER TRACKERA
Z MERANIA V MIKROSIETI
LASER TRACKER’S PARAMETERS DETERMINATION USING
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Stavebná fakulta STU v Bratislave, Radlinského 1, 810 05 Bratislava, Slovensko

*
1

Abstrakt
Článok sa venuje novému prístupu testovania parametrov laser trackera s použitím variančných komponentov.
Jedná sa o testovanie parametrov v mikrosieti, ktoré môžu vykonávať sami používatelia bez špeciálnych pomôcok.
V článku je uvedený stručný teoretický základ ohľadom testovania laser trackerov, pričom sú hlavne popísané
normy, ktoré sa venujú danej problematike. Ďalej je popísaný experiment na určenie parametrov prístroja spolu
so spracovaním meraných údajov. Prínosom metodiky je využitie variančných komponentov, ktoré sú
interpretované ako parametre prístroja. Na záver sú popísané dosiahnuté výsledky s hodnotením celého
experimentu a jeho využiteľnosti do budúcna.
Kľúčové slová
Laser tracker, testovanie, variančné komponenty, mikrosieť
Abstract
The article discusses a new approach to testing laser tracker’s parameters using variance components. It’s testing
parameters in a micro network, which can be performed by users without special equipment. Article provides
a brief theoretical basis for testing laser trackers, with particular reference to standards that address the issue. Next,
an experiment to determine the device parameters is described together with processing of measured data. The
benefit of methodology is the use of variance components which are interpreted as device parameters. At the end,
achieved results of the entire experiment are described with its usability for future.
Key words
Laser tracker, testing, variance components, micro network

1 ÚVOD
Laser Tracker (LT) je súradnicový merací stroj pracujúci na princípe univerzálnych meracích staníc. Ide o meracie
systémy, ktoré boli vyvinuté na presné meranie súradníc charakteristických bodov veľkých objektov [1]. LT je
podľa normy [2] definovaný ako súradnicový merací systém, pri ktorom je cieľ (cieľová značka) sledovaný
zväzkom laserových lúčov a jeho poloha je určená pomocou dĺžky a dvoch uhlov. Jedná sa v podstate
o priestorovú polárnu metódu, ktorá je dobre známa z rôznych aplikácií v geodézii. Technológiu laser trackerov
môžeme považovať za relatívne novú, keďže prvý bol patentovaný v roku 1987 [3]. Za 30 rokov od svojho vzniku
sa vývoj LT stále nezastavil a ďalej je smerovaný hlavne v oblasti absolútneho určovania dĺžky, modelovania
zdrojov chýb prístroja a výpočtu neistôt, zlepšovania presnosti a dizajnu, testovania a štandardizácie.
Ako každý prístroj určený na meranie aj LT musí podstupovať opakované testovanie a potvrdenie či spĺňa
výrobcom deklarovanú presnosť. Pri každodennej manipulácií a prenášaní prístroja môžu nastať pochybnosti či
nedošlo k zmene parametrov prístroja, a teda je nutné tieto parametre verifikovať.
Postupom času boli vyvinuté normy, ktoré opisujú procesy a postupy na overovanie parametrov LT, avšak
všetky je nutné vykonávať v špecializovaných laboratóriách alebo s pomocou špeciálnych pomôcok a prístrojov.
Zatiaľ jedinou výnimkou v tejto oblasti je metodológia vyvinutá v Britskom národnom metrologickom inštitúte
(Network base test – testovanie v mikrosieti). Užívatelia si môžu v tomto prípade sami vykonať overenie
parametrov prístroja z jednoduchého merania v mikrosieti, pričom nie je nutné žiadne špeciálne vybavenie [4].
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V článku je uvedený nový postup určenia parametrov LT, ktorý taktiež vychádza z merania bodov v mikrosieti.
Rozdiel oproti predchádzajúcej metóde je hlavne v spôsobe spracovania, kde je na odhad parametrov prístroja
použitá metóda najmenších štvorcov spolu s odhadom variančných komponentov. V tomto prípade budú variančné
komponenty charakterizovať presnosť merania smerov (uhlov) a dĺžok prístroja. Pomocou spomenutej metódy by
si v prípade pochybností sami užívatelia mohli rýchlo a jednoducho overiť parametre prístroja. Táto metóda by
však neslúžila ako náhrada verifikácie a kalibrácie LT vykonávaných špecializovanými laboratóriami.
V ďalších častiach je uvedená stručná teória a prístupy testovania LT, popis experimentu spolu so spracovaním
meraných údajov a posúdenie vhodnosti tohto prístupu pri overovaní parametrov prístroja.

2 POPIS SÚČASNÉHO STAVU
LT sa skladá z viacerých kľúčových subsystémov (komponentov): uhlové snímače, elektronický diaľkomer
(interferometer, ADM – absolute distance meter), mechanizmus na sledovanie cieľa, kompenzačná jednotka,
cieľové značky a iné. Každý z týchto komponentov je zdrojom chýb pri meraní a preto musia byť testované či
spĺňajú požadovanú presnosť. Ako bolo spomenuté v úvode, tento článok sa zameriava iba na určenie presnosti
merania smerov (uhlov) a dĺžok.
Výrobcovia pri prvotnej kalibrácii prístroja postupujú podľa interných predpisov a postupov, ktoré nie sú bežne
dostupné. Avšak pri overovaní parametrov LT sa väčšina výrobcov riadi podľa normy ASME B89.4.19 [2].
Nedávno však nadobudla platnosť medzinárodná norma STN EN ISO 10360-10 [5], ktorá sa takisto venuje tejto
problematike a je využívaná výrobcami LT. Tieto testy je možné realizovať iba s použitím určených guľových
odrazových hranolov vyžadovanej presnosti. Pomocou testov uvedených v normách môžu byť súčasne
verifikované LT, ktoré používajú ADM, interferometer alebo aj obe súčasne na meranie dĺžok. V ďalšej časti sú
uvedené spôsoby overovania presnosti LT, ktoré sú používané vo svete.
V rámci americkej normy ASME B89.4.19[2] sú uvedené tri druhy testov: ranging performance tests, two-face
tests a volumetric length tests. 35 rozličných kombinácii polohy kalibrovanej základnice a orientácie LT je
definovaných pri volumetric length teste a 12 rozličných kombinácii pozície cieľovej značky a orientácie LT pri
two-face teste. Taktiež je ďalších 5 kalibrovaných dĺžok meraných v rámci ranging performance testu. Testy
vychádzajú z princípu, pri ktorom sa porovnáva známa dĺžka základnice s dĺžkou určenou pomocou LT. Testy
uvedené v ASME B89.4.19 sú citlivé na rôzne zdroje geometrických chýb LT, ale Muralikrishnan et al [6] uviedol
vo svojej práci, že niektoré z týchto postupov sú redundantné a zdokumentoval systematické chyby, ktoré neboli
správne určené. Na základe toho popísal výhody používania asymetrických polôh základnice, ktoré by tieto
problémy vyriešili.
V nemeckej norme VDI/VDE 2617-10 [7] sú zahrnuté: probe size test, probe form test a volumetric length
test. Probe size a probe form testy sa vykonávajú pomocou merania niekoľkých bodov na sfére, ktorá má
kalibrovanú veľkosť a tvar. Pri volumetric length teste je LT umiestnený pred objem s rozmerom 10 m × 6 m ×
3 m (odporúčaný, ale môže byť aj iný). V rámci tohto objemu je odmeraných 96 dĺžok, následne je LT presunutý
do vnútra objemu a odmeraných ďalších 9 dĺžok (celkovo 105). Ďalšou možnosťou pri tomto teste je premietnutie
dĺžok na zvislú rovinu a následne ich odmerať z rôznych stanovísk LT.
Medzinárodná norma STN EN ISO 10360-10 [5] v sebe zahŕňa: probe size tests, probe form tests, probe
location tests a volumetric length tests. Probe size a probe form test je v podstate rovnaký ako vo vyššie uvedenej
nemeckej norme. Pri probe location teste ide o meranie v dvoch polohách na fixované ciele (two-face test).
Volumetric length test je rozdelený na dve časti – základný test a test definovaný užívateľom. Pri základnom teste
je 41 rozličných kombinácií polohy kalibrovanej základnice a orientácie LT navrhnutých tak, aby boli citlivé na
všetky známe zdroje chýb. V druhej časti je ďalších 64 kombinácií zvolených užívateľom. V norme sú navrhnuté
dve sady týchto 64 kombinácií, ktoré môže užívateľ použiť alebo si môže zadefinovať vlastné. Z uvedeného
vyplýva, že norma STN EN ISO 10360-10 vyberá postupy a princípy z dvoch predošlých noriem, ktoré avšak
vhodne dopĺňa a upravuje. Taktiež je v norme spomenuté, že môžu byť použité prídavné testy ako určovanie
parametrov z merania v sieti bodov (network test), čo je využité aj v rámci tohto článku.
Nová metodológia (Network base test – testovanie v mikrosieti) bola vyvinutá v NPL (Britský národný
metrologický inštitút), ktorá môže byť vykonaná používateľmi LT bez špeciálneho vybavenia. Navyše táto metóda
poskytuje kvantitatívne informácie o LT ako aj neistoty výsledkov. Testovanie v mikrosieti pozostáva z merania
aspoň 15 bodov z piatich nezávislých stanovísk LT. Sieť bodov je blokovo vyrovnaná, kde výsledkom sú polohy
LT z pozícií meraných bodov. Ak je použitých viacero stanovísk, potom môžu byť odhadnuté neistoty merania
uhlov a dĺžok. Pri dôkladnom rozmiestnení bodov siete je možné odhadnúť okrem chýb merania dĺžok a uhlov aj
ďalšie parametre (napr. parametre offsetov, excentricity uhlových snímačov, mierkový faktor dĺžky, atď. [4].
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3 TESTOVANIE LASER TRACKERA
Navrhnutá metodika testovania spočíva v meraní veličín (vodorovných smerov, zenitových uhlov a šikmých
dĺžok) v mikrosieti (miestny súradnicový systém), ktorá je realizovaná desiatimi piliermi s pevnou stabilizáciou.
Mikrosieť (dvojrozmerná) sa nachádza v geodetickom laboratóriu (učebňa č. 321) Stavebnej fakulty STU
v Bratislave (Obr. 1). Sieť bola meraná z dvoch stanovísk prístroja v dvoch skupinách. Konfigurácia stanovísk
a počet skupín merania boli získané vypočítaním optimalizácie (A – optimalita) v danej sieti.

Obr. 1 Grafické zobrazenie geodetického laboratória s rozmiestnením bodov.
Celý matematický model vychádza zo spracovania meraných údajov pomocou metódy najmenších štvorcov
aplikáciou 2. lineárneho modelu – nepriame meranie vektorového parametra. Charakteristiky prístroja (presnosť
merania dĺžok 𝜎𝜎� a presnosť merania vodorovného smeru 𝜎𝜎� ) sú získané spolu s odhadom parametrov mikrosiete.
Kvôli obmedzeniam geodetického laboratória (rozmiestnenie pilierov), nebol vykonaný odhad presnosti merania
vertikálnych uhlov. Keďže je konštrukcia vodorovného aj vertikálneho kruhu v podstate rovnaká, môže byť aj ich
presnosť, resp. chyba považovaná za rovnakú. Výrobcovia takisto uvádzajú iba jednu hodnotu presnosti pre
meranie smerov (uhlov) LT.
Odhad súradníc a stredných chýb súradníc bodov mikrosiete sa realizuje formou voľnej siete. Voľná sieť nie
je vopred fixovaná v žiadnej súradnicovej sústave (začiatok je v ťažisku) a vychádza z podmienky, že výsledné
(odhadnuté) parametre sú čo najbližšie k približným súradniciam. Preto je potreba brať veľký ohľad na ich
výpočet, prípadne riešiť ich výpočet iteračným spôsobom.
Prínosom navrhnutej metódy testovania je uváženie variančných komponentov. Variančné komponenty sa
používajú pri spracovaní heterogénnych meraní, napr. spájanie trojrozmerných geodetických sietí získaných
rozličnými kozmickými technikami, kombinácia družicových a terestrických meraní, spájanie nivelačných
a gravimetrických meraní a pod. Taktiež sa dajú využiť pri kombinácií uhlových a dĺžkových meraní, čo je využité
v navrhnutej metodike testovania LT. Na presnosť určovania priestorovej polohy bodov pomocou LT má oveľa
väčší vplyv presnosť merania smerov, ktorá je výrazne horšia ako presnosť merania dĺžok (Tab. 1). Preto môže
byť problematické správne určiť apriórny odhad presnosti, resp. správne určenie váh jednotlivých druhov meraní
na odhad neznámych parametrov. Avšak na základe spracovania týchto heterogénnych meraní môžeme určiť
aposteriórne charakteristiky presnosti samostatne pre každú skupinu meraní pomocou odhadu variančných
komponentov. Vo výsledku sa môžu variančné komponenty interpretovať ako parametre prístroja (presnosť
merania smerov a dĺžok) odvodené z merania v mikrosieti.
Variančné komponenty sú v podstate násobné faktory, ktoré korigujú apriórne informácie o presnosti
jednotlivých súborov meraní. V tomto prípade predstavuje jeden súbor merané dĺžky a druhý súbor merané
vodorovné smery. Po aplikácií variančných komponentov na metódu najmenších štvorcov je cieľom dostať taký
odhad neznámych parametrov, ktorý bude rešpektovať rozličnú váhu meraní (vyjadrenú variančnými
komponentami). Vzťahy a postupy na výpočet variančných komponentov uvádzajú Kubáček [8], prípadne Hefty
[9]. Na výpočet je nutné poznať kovariančnú maticu meraní, resp. blokové matice vyjadrujúce presnosť merania
dĺžok a uhlov. Výpočet ďalej závisí od matice plánu, ktorá môže byť známa už pred samotným meraním (ak vieme,
ktoré dĺžky a uhly budeme v sieti merať).
V niektorých konkrétnych situáciách sa však môžu vyskytnúť problémy v numerickom riešení, ide napríklad
o záporné hodnoty odhadov variančných komponentov, čo odporuje definícii kovariančnej matice. Ďalším
problémom, ktorý sa môže vyskytnúť je, že aj po viacerých iteráciách odhady nekonvergujú.
Uvedený postup spracovania bol použitý na testovanie prístroja Leica AT403. Použité prístroje a pomôcky
počas experimentu zahrňovali LT Leica AT403 (v. č.: 393311) s kontrolnou jednotkou, statív, guľový odrazový
hranol, súpravy na centrovanie odrazového hranola a počítač s programom Polyworks na riadenie LT. Tento
prístroj používa na meranie dĺžok iba technológiu ADM, pomocou ktorej je možné absolútne určenie dĺžok
s presnosťou rádovo v mikrometroch. Základné charakteristiky presnosti sú uvedené v Tab. 1. Prístroj bol
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zapožičaný od spoločnosti Noncontact Measuring Systems, s.r.o. a kvôli náročnému časovému harmonogramu
spoločnosti bolo možné vykonanie iba jedného merania (experimentu).
Tab. 1 Charakteristiky presnosti prístroja Leica AT403.
Model prístroja
AT403

Parametre
Krajná odchýlka merania smerov udávaná výrobcom
Krajná odchýlka merania smerov prepočítaná na uhlovú mieru
Stredná chyba merania smerov
Presnosť určenia priestorových súradníc
Krajná odchýlka merania dĺžok
Stredná chyba merania dĺžok

+/- 15 μm + 6 μm/m
+/- 3.8cc
1.9cc
+/- 15 μm + 6 μm/m
+/- 10 μm
5 μm

Pred meraním bolo potrebné vyriešiť problém centrácie odrazových hranolov na pilieroch. Odrazové hranoly
používané pri meraní s LT sú vysoko presné guľové odrazové hranoly s magnetickým úchytom. Keďže sú tieto
odrazové hranoly prispôsobené meraniam v primyslených aplikáciách, nie je možné ich jednoducho umiestniť do
centračných podložiek používaných v geodézií. Preto bolo nutné vymyslieť spôsob stabilizácie odrazových
hranolov na pilieroch, ktorý bude stabilný pri ich prenášaní a otáčaní počas merania. Súprava na centráciu
odrazových hranolov (Obr. 2) sa skladá z: centračnej podložky Zeiss, magnetického držiaku a redukcie medzi
centračnou podložkou a magnetickým držiakom. Súprava je centračnou podložkou pripevnená k pilieru (pomocou
skrutky). Do podložky je vložená redukcia z feromagnetického materiálu a prichytená pomocou upínacej skrutky.
Následne je do redukcie vložený magnetický držiak (štandardná výbava LT), ktorý drží v redukcii pomocou
magnetickej sily. Pomocou tejto súpravy je naďalej možné presúvať a otáčať odrazový hranol počas merania bez
porušenia centrácie.

Obr. 2 Centračná súprava.
Experiment bol vykonaný dňa 21. 3. 2018 vo večerných hodinách, pričom meranie zodpovedalo plánu
získaného optimalizáciou. Samotné meranie bolo ovládané pomocou softvéru PolyWorks v počítači. Keďže tento
softvér nebol vyvíjaný pre geodetické účely, bolo nutné zadefinovať nový súradnicový systém a manuálne
nastavovanie merania v dvoch polohách. Výsledkom merania boli zápisníky meraných vodorovných smerov,
zenitových uhlov a šikmých dĺžok z dvoch stanovísk prístroja na všetky body mikrosiete. Merané údaje boli ďalej
spracované ako bolo popísané vyššie. Navyše je pri spracovaní prospešné zaradiť do súborného riešenia
geodetickej úlohy aj metódy testovania odľahlých meraní. Je to z dôvodu, že ak súbor meraných veličín obsahuje
odľahlé merania, tak zhoršujú kvalitu získaných odhadov. V tomto prípade bola na identifikáciu odľahlých hodnôt
použitá jednoduchá metóda testovania vektora opráv [10]. Pri predpokladanom normálnom rozdelení
pravdepodobnosti opráv je možné použiť obojstranné testovanie na hladine významnosti α = 5%. Na základe
testovania bola zo súboru meraní odstránená jedna odľahlá hodnota s pravdepodobnosťou chybného rozhodnutia
5%.

4 VÝSLEDKY
Výsledkom spracovania meraných údajov, ktoré je opísané v predchádzajúcej časti, sú presnosť merania
vodorovných smerov a presnosť merania dĺžok spolu s vyčíslením presnosti týchto odhadov (Tab. 2). V Tab. 3 sa
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nachádza porovnanie hodnôt udávaných výrobcom a hodnôt získaných pomocou experimentu. Za ďalší výsledok
je možné považovať parametre mikrosiete, v ktorej bol experiment vykonávaný. Medzi tieto výsledky patria
súradnice bodov mikrosiete s ich kovariančnou maticou, resp. strednými chybami a parametrami stredných elíps
chýb. V Tab. 4 sú uvedené súradnice bodov mikrosiete (Y, X) s ich strednými chybami (σY, σX), polohovými
chybami (σP) a parametrami elíps stredných chýb. Parameter a reprezentuje hlavnú polos elipsy, parameter b
vedľajšiu polos elipsy a φ stočenie elipsy.
Tab. 2 Charakteristiky presnosti prístroja Leica AT403 získané pomocou variančných komponentov.
Presnosť merania dĺžok
Presnosť merania smerov

Odhadnutá hodnota
6,7 µm
1,9 cc

Stredná chyba odhadu
0,21 µm
0,62 cc

Tab. 3 Porovnanie charakteristík presnosti prístroja Leica AT403.
Presnosť meranej dĺžky
Presnosť meraného smeru

Dané výrobcom
5 µm
1,9 cc

Experiment
6,7 µm
1,9 cc

Rozdiel
-1,7 µm
0,0 cc

Tab. 4 Súradnice s charakteristikami presnosti bodov mikrosiete.
Č. bodu

Y (m)

X (m)

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
S1
S2

98,815732
99,996409
103,659856
98,842755
99,999856
103,665265
98,848526
99,999733
103,670381
98,852115
102,405577
102,824795

515,020428
512,002167
512,032619
509,020191
505,984058
505,986288
503,025979
500,000123
500,025170
496,996773
498,732653
515,063152

σY
(µm)
6,2
6,2
5,4
8,1
8,3
10,4
7,5
6,0
5,1
6,9
3,1
3,9

σX
(µm)
5,5
5,0
4,9
5,3
5,1
4,9
5,2
5,3
4,4
5,6
2,4
2,8

σP
(µm)
8,4
8,0
7,3
9,7
9,7
11,5
9,1
8,1
6,7
8,9
4,0
4,8

a
(µm)
6,7
6,3
5,4
8,1
8,3
10,4
7,5
6,4
5,5
7,3
3,3
4,2

b
(µm)
5,0
4,9
4,9
5,3
5,1
4,9
5,2
5,0
3,8
5,0
2,2
2,4

φ (g)
163,0
187,1
211,2
205,3
201,0
202,0
198,3
167,0
163,6
230,4
170,9
228,6

5 DISKUSIA
Na základe hodnôt uvedených v Tab. 2 a Tab. 3 je možné vidieť, že odhadnuté hodnoty parametrov prístroja sú
veľmi blízke tým, ktoré udáva výrobca. Na základe hodnôt stredných chýb odhadov sa môžu samotné odhady
považovať za významné, čo bolo overené pomocou štatistického testovania významnosti odhadnutých parametrov.
Pri tomto teste sa posudzuje či je možné odhadnuté parametre vo všeobecnosti považovať rôzne od nuly, čo bolo
v tomto prípade splnené.
Rozdiel v presnosti merania dĺžky (-1,7 µm) mohol byť spôsobený rozličnými faktormi. Keďže sa prístroj
každodenne používa dlhšiu dobu, mohlo prísť ku konštrukčným zmenám diaľkomera. Vplyv by mohlo taktiež
prostredie, v ktorom bol experiment vykonávaný, kde neboli v celom priestore dodržané rovnaké atmosférické
podmienky (rozličná teplota v rámci laboratória a jej nedostatočná kompenzácia) a iné. Nízke rozdiely medzi
parametrami udávanými výrobcom a odhadnutými ukazujú, že prístroj meria správne a LT je možné naďalej
používať.
Ďalším výsledkom sú súradnice bodov mikrosiete a stanovísk (Tab. 4), ktoré boli určené s vysokou presnosťou
(do 10 µm, okrem bodu P6). Presnosť určenia súradníc stanovísk (S1, S2) dokonca dosahujú hodnoty pod 5 µm.
Z uvedeného vyplýva, že LT by bol vhodný na určovanie parametrov mikrosietí s vysokou presnosťou (rádovo
v mikrometroch), z ktorých by sa vykonávali ďalšie merania. V takom prípade by ale bolo potrebné použiť, resp.
navrhnúť centračnú sústavu, ktorá by sa dala používať aj pri etapových meraniach, pričom by bola dodržaná
správna centrácia.
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Zlepšenie celého procesu testovania by mohol priniesť návrh na spôsob merania atmosférických parametrov.
Nesprávne určenie týchto parametrov, resp. ich nedostatočné určenie (zatiaľ určenie iba v mieste prístroja) môže
zanášať veľké neistoty do výpočtu parametrov prístroja.
Takisto je nutné preveriť použiteľnosť a opakovateľnosť spracovania pomocou variančných komponentov
viacerými experimentami. Ako bolo už písané, pri niektorých konfiguráciách nemusia variančné komponenty
viesť k správnemu výsledku alebo môže byť celá úloha neriešiteľná.

6 ZÁVER
Overovanie parametrov LT je vo všeobecnosti možné iba v špecializovaných laboratóriách a s požitím špeciálneho
vybavenia. Ak si užívateľ chce overiť jeho parametre bez týchto obmedzení, môže použiť metódu overenia
parametrov pomocou merania v mikrosieti. Pridanou hodnotou uvedenou v článku je použitie variančných
komponentov, ktoré môžu byť interpretované ako charakteristiky prístroja. Použitá metóda dosiahla dobré
výsledky pri porovnaní s údajmi udávanými výrobcom (Tab. 3). Na potvrdenie správnosti takéhoto postupu však
treba vykonanie viacerých experimentov a taktiež zmenu konfigurácie mikrosiete. V tomto prípade bola mikrosieť
obmedzená možnosťami geodetického laboratória, čo je treba pri ďalších experimentoch vyriešiť. Tým pádom
môže byť vykonaný odhad viacerých parametrov a pri priaznivejších podmienkach, čo vylepší uvedenú metodiku.
Ďalším výsledkom sú súradnice bodov mikrosiete, ktoré sú určené s vysokou presnosťou, čo by mohlo byť
využité pri určitých aplikáciách a úlohách v geodézii. Ďalšie výskumy v tomto smere by mohli byť zaujímavé
a priniesť ďalšie poznatky.
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AUTOMATIZÁCIA ODHADU VALCOVÝCH PLÔCH
Z MRAČIEN BODOV
AUTOMATION OF THE CYLINDER SEGMENTATION FROM POINT
CLOUDS
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Katedra geodézie, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Radlinského 11, 810 05 Bratislava, Slovensko

*
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Abstrakt
Mračno bodov, ako výsledok skenovania pomocou terestrických laserových skenerov, sa stáva čoraz viac
využívanom prvotnou digitálnou reprezentáciou reálnych objektov. Vo väčšine prípadov ale získané mračno
bodov predstavuje veľké množstvo údajov, práve preto automatizácia procesov spracovania je žiadúca.
V predkladanom článku je uvedený stručný popis možných metód a prístupov pre segmentáciu valcov z mračien
bodov. Okrem toho článok obsahuje návrh inovatívneho algoritmu na automatizovanú segmentáciu valcov a odhad
ich parametrov z mračien bodov. Bolo vykonané experimentálne testovanie algoritmu na komplexných mračnách
bodov, výsledky testov sú tiež uvedené. Navrhnutý algoritmus bol implementovaný do samostatnej aplikácie
v softvéri Matlab®.
Kľúčové slová
Segmentácia valcov, automatizácia spracovania údajov, mračno bodov, odhad parametrov valcov
Abstract
The result of scanning with terrestrial laser scanners, are point clouds, which are becoming an increasingly
common initial digital representation of real-world objects. Since point clouds in most cases represents a huge
amount of data, automation of the processing steps is advisable. The paper brings a short review of the most
reliable methods of cylinder extraction. In this paper an innovative algorithm is proposed for automatic detection
of cylinders and estimating their parameters from 3D point cloud data. The method was tested on complex point
clouds with different levels of noise and outliers. The proposed algorithm was implemented to a standalone
application based on MATLAB® software.
Keywords
Cylinder segmentation, automated data processing, point cloud, cylinder estimation

1 ÚVOD
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 bezkontaktnom určení priestorovej polohy bodov. Výsledkom merania je
nepravidelný raster meraných bodov, ležiacich na povrchu meraného objektu, tzv. mračno bodov. Mračno bodov
do vysokej miery podrobnosti dokumentuje meraný objekt a slúži aj ako podklad na tvorbu priestorového modelu
meraného objektu.
V súčasnosti sme svedkami čoraz výraznejšej automatizácie zberu priestorových údajov, s čím súvisí aj snaha
automatizácie procesov spracovania získaných údajov. Technológia terestrického laserového skenovania je jednou
z najefektívnejších metód priestorového merania a následnej tvorby 3D modelov v rozmanitých oblastiach (napr.
geodézia, topografia, mapovanie, stavebníctvo, robotika, strojárenstvo, ochrana kultúrneho dedičstva atď.).
Mračno bodov, ako výsledok skenovania, sa stáva čoraz viac používanou prvotnou digitálnou reprezentáciou
reálnych objektov. Keďže manuálne spracovanie skenovaním získaných podkladov vo forme mračien bodov je
časovo veľmi náročný proces, jedným zo základných predpokladov efektívneho využitia tejto technológie je
vysoká miera automatizácie procesov spracovania. Pod spracovaním mračna bodov najčastejšie rozumieme tvorbu
3D modelov meraných objektov. Keďže väčšina stavebných objektov je tvorená zo základných geometrických
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útvarov, ako sú rovina, valec, sféra, kužeľ apod., jedným z najdôležitejších krokov spracovania je identifikácia
týchto geometrických útvarov, resp. podmnožín mračna tvoriacich geometrické primitíva.
Často sa vyskytujúcim geometrickým primitívom v stavebnom prostredí je valec, napr. stĺpy, piliere, ale aj
budovy môžu mať valcovitý tvar. Okrem toho v priemyselnom prostredí rôzne technologické prvky, vedenia,
potrubné systémy majú často tvar valca. Práve preto napr. pri dokumentácií skutočného vyhotovenia stavby,
v reverznom inžinierstve, pri spájaní mračien bodov a pri tvorbe rôznych modelov detekcia a segmentácia
valcových plôch je žiadúca. Aktuálne existuje viacero metód a prístupov pre vyhľadávanie a určenie parametrov
valcových plôch v mračnách bodov. Vo väčšine prípadov valec je definovaný tromi základnými parametrami:
- orientáciou osi valca 𝑜𝑜⃗;
- bodom, ktorý sa nachádza na osi valca 𝑝𝑝� ;
- polomerom valca 𝑟𝑟.
Predkladaný článok je venovaný problematike segmentácie valcov z mračien bodov. V prvej kapitole
príspevku je uvedený popis vybraných metód a prístupov na detekciu valcových plôch v mračnách bodov. V ďalšej
časti je popísaná tvorba a verifikácia efektívneho a robustného algoritmu pre automatizovanú segmentáciu valcov
z mračien bodov. Uvedený algoritmus dokáže plne automatizovane identifikovať a segmentovať valce z mračien
bodov aj pri výskyte vybočujúcich meraní v mračne bodov. Pod vybočujúcimi meraniami sa chápu body mračna,
ktoré nepatria do daného geometrického útvaru, rôzne odrazy z prostredia (prach, dážď a pod.), šum v mračne
bodov, a pod. Pre automatizáciu uvedeného algoritmu bola vyhotovená samostatná aplikácia pomocou softvéru
Matlab®, popis tejto aplikácie je súčasťou poslednej kapitoly.

2 SEGMENTÁCIA VALCOV Z MRAČIEN BODOV
Boli navrhnuté viaceré metódy a prístupy, ktoré slúžia na segmentáciu valcov z mračien bodov. Tieto prístupy vo
všeobecnosti sa rozdeľujú do dvoch skupín: do prvej skupiny patria prístupy, pri ktorých je potrebné pred
spracovanie („pred segmentácia“) mračna, aby mračno bodov obsahovalo najmenej vybočujúcich meraní; a do
druhej skupiny patria prístupy, ktoré pracujú s pôvodným mračnom bodov, bez potreby nejakého výrazného pred
spracovania [1].
Prístupy spadajúce do prvej skupiny priamo odhadujú valec v predspracovanom mračne bodov, a využívajú
ortogonálnu regresiu pre minimalizáciu sumy ortogonálnych vzdialeností od odhadnutej valcovej plochy pre
získanie optimálneho odhadu parametrov valcovej plochy [2], [3], [4]. Tieto prístupy sú závislé na presnosti
predspracovania a na voľbe počiatočných prahových hodnôt pri ortogonálnej regresii. Uvedené dôvody sťažujú
ich použitie pri automatizácií segmentácie, preto tieto prístupy skôr môžu slúžiť pri manuálnom odhade valcov
z mračien bodov, prípadne pri čiastočne automatizovanom odhade, kedy segmentácia sa vykonáva manuálne
a následne výpočet parametrov valcovej plochy môže byť automatizované.
Do druhej skupiny patria prístupy, ktoré priamo spracovávajú skenované mračno bodov bez potreby pred
spracovania. Sem patria napr. metódy založené na RANSAC (skratka z angl. RANdom SAmple Consensus), alebo
rôzne modifikácie metódy RANSAC [5], [6]; príp. metódy, ktoré využívajú Houghovu transformáciu [7], [8];
alebo Gaussovu sféru.
Metódu RANSAC [9] v rámci segmentačných metód môžeme zaradiť medzi metódy modelov. Algoritmus
RANSAC je často používaný na odhad parametrov matematického modelu geometrického tvaru z mračna bodov
pri minimálnom možnom počte náhodne vybraných bodov. Podľa [5] pre odhad valca, sú postačujúce 2 body
mračna spolu s ich normálovými vektormi počítané pomocou malých rovinných plôch v okolí týchto bodov
z k najbližších susedov, avšak je potrebná voľba viacerých prahových hodnôt, ktoré sú závislé od daného modelu.
Optimálna voľba takýchto parametrov môže byť problematická, hlavne pri príliš zašumenom mračne bodov.
Výsledok je závislý od náhodnej voľby počiatočného bodu, a v najhoršom prípade sa môže stať to, že RANSAC
zlyhá a nenájde sa ani jedna valcová plocha.
Houghova transformácia sa najčastejšie používa pri detekcií jednoduchých geometrických útvarov, ako sú
priamky, kružnice, roviny ale aj pri detekcií valcov [10]. Pri použití Houghovej transformácie pre odhad všetkých
5 parametrov valca, dochádza k 5D priestoru parametrov, čo je časovo aj výpočtovo veľmi náročná úloha.
Z uvedeného dôvodu odhad parametrov sa väčšinou rozdeľuje do dvoch hlavných krokov. V prvom kroku sa
odhadne smer osi valca, následne bod na tejto osi a polomer valca.
Ďalším prístupom je využitie Gaussovej sféry. V prvom kroku sú vypočítané normálové vektory vo všetkých
bodoch mračna pomocou malých rovinných plôch v okolí týchto bodov z k najbližších susedov, následne sú
zobrazené na Gaussovu sféru, ktorá predstavuje jednotkovú sféru zobrazujúcu všetky možné smery v 3D priestore.
Normálové vektory bodov, ktoré ležia na valcových plochách sa na Gaussovej sfére zobrazia do hlavných kružníc
[11]. Takto sa určí orientácia osi valcovej plochy, ostatné parametre (polomer valca a bod na osi valcovej plochy)
sa dajú následne odhadnúť pomocou metódy RANSAC, Houghovej transformácie príp. pomocou algebraickej
regresie a pod.
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Vo väčšine aplikácií sa jednotlivé prístupy kombinujú, napr. autorský kolektív Chaperon a kol. [8] kombinuje
Gaussovu sféru a metódu RANSAC pre odhad valcov a určenie ich parametrov. Algoritmus navrhnutý v príspevku
patrí do druhej skupiny, keďže detekcia valcových plôch sa vykonáva priamo v skenovanom nepredspracovanom
mračne bodov.

3 ALGORITMUS NA SEGMENTÁCIU VALCOV
Na základe poznatkov a skúseností z predchádzajúcich výskumov bol vyhotovený algoritmus na automatizáciu
segmentácie valcov z mračien bodov.

Obr. 1 Navrhnutý algoritmus na automatizovanú segmentáciu valcov z mračien bodov.
Navrhnutý algoritmus je zobrazený na Obr. 1. Vstupom do algoritmu sú: mračno bodov; prahové hodnoty pre
testovanie (𝛼𝛼 – pre vzdialenostné kritérium a 𝛽𝛽 – pre normálové kritérium); a počet valcov (ncyl), ktoré
potrebujeme segmentovať.
Prvým krokom algoritmu je výpočet normálových vektorov v každom bode mračna pomocou malých rovinných
plôch zo súradníc daného bodu a k najbližších susedov. Na odhad roviny sa využíva ortogonálna regresia. Následne
sa vykoná náhodný výber počiatočného bodu pre odhad valca. Prvý odhad parametrov valcovej plochy je
vykonaný z 15 najbližších susedov nasledovne:
- v prvom kroku sa odhadne orientácia osi valca 𝑜𝑜⃗, určí sa vektor, ktorý je kolmý na normálové vektory
v týchto 15 bodoch mračna. Orientácia osi valca sa teda získa singulárnym rozkladom matice
normálových vektorov 𝑪𝑪 z rovnice (1):
�

-

𝑪𝑪 � � 𝑛𝑛� � . 𝑛𝑛�

(1)

���

kde: 𝒏𝒏𝒊𝒊 sú normálové vektory.
Druhým krokom je premietnutie vyhovujúcich bodov do roviny s normálovým vektorom 𝑜𝑜⃗. Premietnuté
body v rovine vytvoria kružnicu.
Tretím krokom je určenie parametrov kružnice (stred a polomer kružnice) pomocou algebraickej regresie,
ktorá minimalizuje riešenie sústavy rovníc algebraických funkcií, definujúcich valec (minimalizuje súčet
štvorcov „algebraických vzdialeností“). Algebraická regresia je podrobne rozpísaný v [12]. Parametre
kružnice (stred a polomer kružnice) sú zároveň aj parametrami valca (bod na osi valca 𝑝𝑝� , polomer valca
𝑟𝑟).
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Vyššie uvedené kroky sú aplikované iteračne pre vyhovujúce body. Pri každej iterácií množina vyhovujúcich
bodov je aktualizovaná na základe testovania. Testovanie sa vykonáva pomocou 2 kritérií, ktoré sú matematicky
sformulované nasledovne (2):
𝒓𝒓
(2)
�|Δ𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣� | < � � �|Δ𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛� | > 𝜷𝜷�
𝜶𝜶
kde: 𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥� – vzdialenosť testovaného bodu od odhadnutej valcovej plochy; 𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥� – uhol medzi normálovým
�⃗) v danom bode.
vektorom v testovanom bode a medzi vektorom kolmým na os valca (𝒐𝒐
Parametre 𝛼𝛼 a 𝛽𝛽 sú hodnoty prahových hodnôt, ktoré treba zvoliť na začiatku algoritmu. 𝛼𝛼 k pomere 𝑟𝑟 vyjadruje
𝒓𝒓
maximálnu vzdialenosť, pre určenie vyhovujúcich bodov, tzn., že pri hodnote 𝛼𝛼 𝛼 𝛼𝛼 a 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟 =
𝜶𝜶
0,0040 m, iba body, ktoré sú bližšie k valcovej plochy ako 4 mm sa považujú za vyhovujúce pre odhad parametrov
valcovej plochy. Hodnota pre 𝛽𝛽 napr. 0,95, znamená, že za vyhovujúce sa považujú body, v ktorých rozdiel medzi
normálovým vektorom v danom bode (počítaným na základe malých rovinných plôch z 15 najbližších susedov)
�
a vektorom kolmým na os valca v danom bode je menej ako 4.5°. Príliš malé hodnoty parametrov a 𝛽𝛽 majú za
�
dôsledok pomalú konvergenciu procesu odhadu valcovej plochy, kým príliš veľké môžu spôsobiť malý počet
vyhovujúcich bodov, keďže kritérium v tomto prípade je príliš prísne. Práve preto, hodnoty 𝛼𝛼 𝛼 𝛼𝛼 a 𝛽𝛽 𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽
môžeme považovať za optimálne, ktoré boli určené empiricky. Prahové hodnoty (𝛼𝛼 a 𝛽𝛽) sú používané pri
automatizovanom aktualizácií množiny vyhovujúcich bodov pri každej iterácií.
Odhad parametrov valcovej plochy sa vykonáva v každej iterácií iba na základe vyhovujúcich bodov, ktoré
spĺňajú uvedené kritériá (2).
Výsledok odhadu valcovej plochy záleží od výberu počiatočného bodu a od okolitej oblasti. Preto z dôvodu
rôznej štruktúry mračna bodov a z dôvodu, že mračno obsahuje šum, niektoré odhadnuté valce nemusia
reprezentovať charakteristické valce daného modelu. Pre vylúčenie takýchto odhadov sa na konci iteračného cyklu
vykonáva validácia odhadnutej valcovej plochy. Validácia sa vykonáva na základe určenia rozdielu parametrov
odhadnutých valcov v dvoch po sebe idúcich iteráciách (3):

|𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖 − 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 | < 𝜖𝜖

(3)

kde: 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 sú parametre odhadnutej valcovej plochy; 𝜖𝜖 je parameter konvergencie.
Ak odhadnuté parametre spĺňajú predchádzajúce kritérium konvergencie (3), potom odhad je vyhodnotený ako
správny a vykoná sa segmentácia valca. V prípade, že mračno bodov obsahuje ďalšie valcové plochy prejde sa na
nasledujúci segmentačný cyklus.
Výhodou uvedenej metódy je, že výber vyhovujúcich bodov v každej iterácií sa vykonáva na základe 2 testov
(kritérium vzdialenosti a normálového vektora), teda vybočujúce meranie (nevyhovujúce body) sú postupne
vylúčené z procesu odhadu. Okrem toho sú vylúčené nesprávne odhadnuté valce pomocou validácie na konci
algoritmu. Výsledné parametre valcovej plochy sú určené presne a iba na základe vyhovujúcich bodov. Navrhnutý
algoritmus je kombináciou metód povrchov a metód modelov, ale prekonáva niektoré nedostatky týchto metód.
Pri metóde RANSAC (metóda modelov) ako aj pri metóde zväčšovania oblastí (metóda povrchov) množina
vyhovujúcich bodov je aktualizovaná postupne po jednotlivých bodoch, teda testovanie bodov sa vykonáva
jednotlivo. Kým navrhnutá metóda testuje celé mračno naraz v každej iterácií, s čím sa dosiahlo výrazné zníženie
času potrebného na výpočet.

Verifikácia navrhnutého algoritmu
Verifikácia algoritmu bola vykonaná pomocou referenčného telesa valcového tvaru, ktorý bol vytvorený na
testovanie terestrických laserových skenerov. Určili sa rozdiely medzi známymi geometrickými parametrami
referenčných valcov a medzi určenými parametrami pomocou spracovania mračien bodov pomocou uvedeného
algoritmu. Referenčné teleso s dvomi valcami bolo vyhotovené s polomerom 0,2000 m, resp. 0,0900 m. Ako aj
z tabuľky na Obr. 2 vyplýva, pomocou spracovania sa získali nasledovné hodnoty polomerov valcových plôch
𝑟𝑟� =0,2004 m a 𝑟𝑟� =0,0906 m (kde 𝑟𝑟� - dolný valec; 𝑟𝑟� - horný valec). Rozdiel medzi známymi a určenými
parametrami Tab. 1 dosahujú 0,4 mm a 0,6 mm. V týchto odchýlkach sú zahrnuté aj chyby meraní, vplyv
prostredia, prístrojové chyby, ako aj neistota spôsobená spracovaním. Na základe uvedených rozdiel môžeme
algoritmus považovať za verifikovaný.
Tab. 1 Porovnanie referenčných hodnôt s hodnotami získaných zo spracovania pomocou navrhnutého algoritmu.

r1
r2
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Referenčné hodnoty Hodnoty zo spracovania Rozdiel
[m]
[m]
[mm]
0,2000
0,2004
0,4
0,0900
0,0906
0,6
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4 REALIZÁCIA NAVRHNUTÉHO ALGORITMU
Pre automatizáciu a jednoduché vykonanie uvedenej procedúry bola vyhotovená samostatná aplikácia
PoC_Cylinder_Fitting Obr. 2 v softvéri Matlab®.

Obr. 2 Dialógové okno aplikácie PoC_Cylinder_Fitting.
Aplikácia bola vyhotovená ako samostatná aplikácia, ale keďže výpočtové jadro aplikácie prebieha v softvéri
Matlab®, k spusteniu je potrebné mať nainštalovaný Matlab Runtime. Výhodou je, že Matlab Runtime je voľne
stiahnuteľný. Práca s vyhotovenou aplikáciou je veľmi intuitívna, pomocou tlačítok aplikácie, užívateľ dokáže
jednoducho vykonať automatizovanú segmentáciu valcových plôch z mračien bodov. Výsledkom aplikácie sú
segmentované mračná bodov jednotlivých valcov uložené v textovom (*.txt) súbore pre ďalšie spracovanie
a parametre jednotlivých valcov zobrazené v tabuľke dialógového okna aplikácie.
Na Obr. 2 je zobrazené dialógové okno aplikácie po vykonaní segmentácie. V ľavej časti je zobrazená samotná
aplikácia so zvolenými parametrami prahových hodnôt, ako aj s parametrami odhadnutých valcov uvedených
v tabuľke. V pravej časti je dialógové okno, kde je zobrazené pôvodné mračno bodov a počas priebehu aplikácie
sú postupne zobrazené jednotlivé segmentované valcové plochy. Toto dialógové okno môže slúžiť aj na vizuálnu
kontrolu priebehu odhadu valcov z mračien bodov.

5 ZÁVER
V dnešnej dobe využitie TLS a následná vizualizácia resp. tvorba priestorových modelov má veľkú perspektívu
nie len v oblasti geodézie ale aj v rôznych iných oblastiach, ako sú tvorba BIM modelov pre dokumentáciu
skutočného vyhotovenia stavby, rekonštrukcia objektov, vnútorných priestorov, robotika a pod. Možnosť
automatizovaného spracovania výsledkov meraní je v dnešnej dobe žiadúca. Pri tvorbe priestorových modelov
identifikácia a segmentácia jednotlivých geometrických útvarov je jedna z najdôležitejších častí.
V príspevku sú stručne uvedené možné metódy a postupy na segmentáciu valcových plôch z mračien bodov. Je
popísaný navrhnutý algoritmus na automatizovanú segmentáciu valcov z mračien bodov, ktorý bol aj verifikovaný
pomocou referenčných valcov, verifikácia je tiež uvedená v príspevku. Následne bola vyhotovená samostatná
aplikácia v softvéri Matlab®. Pomocou aplikácie PoC_Cylinder_Fitting je možné vykonať detekciu a segmentáciu
valcov z mračien bodov plne automatizovane, rýchlo, jednoducho a presne aj v prípade mračien bodov, ktoré majú
rôznorodú hustotu, štruktúru a sú zašumené. Celý proces segmentácie prebehne do jednej minúty, kým výpočty
uvedené v kapitole 3 sú vykonané automatizovane pre všetky valcové plochy z mračna bodov, ktorý obsahuje
približne 350 000 bodov.
V rámci ďalšieho výskumu, rozvoja a optimalizácie aplikácie bude doplnená možnosť segmentácie valcov na
základe ich polomerov. Na takéto filtrovanie bude slúžiť rolovacie okno v dialógovom okne aplikácie, ktorý bude
ponúkať najčastejšie používané polomery rúr, potrubí a pod. v priemyselnom prostredí. Okrem rolovacieho okna
bude možné aj manuálne definovanie polomeru užívateľom, aby sa dali odhadovať aj napr. železo-betónové stĺpy
rôznych polomerov a rôzne iné, ktoré nie sú ponúkané v rolovacom okne.
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Abstrakt
Autor se zabývá sofistikovaným přístupem k návrhům střešních plášťů plochých střech a v příspěvku se zaměřuje
na vliv materiálů a jejich parametrů na komplexní analýzu střešní konstrukce. Význam materiálů je popisován na
střešních souvrstvích modelovaných pomocí dynamického výpočetního softwaru. Konkrétně se jedná o skladby,
u nichž je nosnou konstrukcí železobetonová deska, trapézový plech a trapézový plech s nadbetonávkou.
Výpočetní analýza prokázala významný vliv nosné konstrukce na tepelně vlhkostní parametry celé skladby
střechy. Autor statickou výpočetní metodou získával příznivější výsledky a příspěvkem chce poukázat na potřebu
využívání sofistikovanějších softwarů i ve stavební praxi.
Klíčová slova
Plochá střecha, návrh, tepelně vlhkostní analýza
Abstract
The author deals with the sophisticated approach to the design of flat roofs and the paper focuses on the influence
of materials and their parameters on the complex analysis of the flat roof. Impact on the significance of the
materials is described on roof flat modeled using transient computing software. Specifically, these are structures
in which the reinforced concrete slab, the trapezoidal sheet and the trapezoidal sheet with the superconductor are
supported. The computational analysis showed significant influence of the supporting structure on the
hydrothermal parameters of the entire roof structure. The author obtained more favorable results by the steady
state computing software and wants to point out a need for usage more sophisticated software in building practice.
Key words
Flat roof, design, hydrothermal analysis

1 ÚVOD
Stavebník zpravidla přistupuje ke stavebním úpravám plochých střech z důvodu výskytu zvýšené vlhkosti ve
střešním plášti. Příčinou zvýšené vlhkosti může být nevhodný návrh střešního pláště, nebo například mechanické
poškození hydroizolační vrstvy. Každopádně je nutné se s nahromaděnu vlhkostí zabývat.
I v současné době se totiž poměrně běžně setkáváme s návrhy, které příčinu zvýšeného množství vlhkosti ve
střešním plášti nezohledňují a tyto návrhy následně vedou ve většině případů k tvorbě vydutí na nově provedené
hydroizolační vrstvě, případně mohou vést k finančně nákladnějším stavebním úpravám nebo až k nenávratným
škodám a to nejen na střešní konstrukci.
Autor se zabývá sofistikovaným přístupem ke stavebním úpravám plochých střech. V tomto příspěvku se však
nezaměřuje na realizačně konstrukční záležitosti, ale příspěvek koncipoval z pohledu stavební fyziky. S danou
problematikou se již dříve zabýval a při aplikaci statických výpočetních metod dosahoval příznivějších výsledků.
V tomto příspěvku se proto zaměřuje výhradně na dynamickou výpočetní metodu.
Cílem příspěvku je zdůraznit vliv nosné konstrukce střešního pláště na celkové tepelně vlhkostní chovávání
střechy, když tento vliv není pojímán v širších souvislostech a zanedbává se.
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2 SOUČASNÁ ŘEŠENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV
Ve stavební praxi se takové defekty střech řeší přidáním nové hydroizolační vrstvy, případně nové hydroizolační
vrstvy včetně dodatečného zateplení. Další metodou je úplné odstranění stávajícího souvrství střešního pláště
a následná pokládka nových vrstev. Tato varianta je již ovšem finančně náročnější.
Autor se zabývá sofistikovaným přístupem k návrhům střešních plášťů plochých střech, jejíž princip spočívá
ve využití potenciálu stávajících vrstev střešního pláště a v jejich hloubkové analýze. Na základě řešené metody
se tedy stanoví stávající stav střešního pláště. Především se určí obsažené množství vlhkosti v tepelně izolačních
vrstvách a následně se rozhodne, zda stávající stav umožňuje aplikovat vyvíjenou metodu a v jakém rozsahu [1].
V práci [2] se autor zabýval stacionární a nestacionární výpočetní metodou. A při komplexním řešení této
problematiky vyplynulo, že celkové chování střešního souvrství z tepelně vlhkostního hlediska není závislé pouze
na vrstvách střešního pláště, ale je výrazně ovlivněno nosnou konstrukcí, a proto se v příspěvku touto
problematikou zabývá.

Kondenzace
Součástí vzduchu jsou i vodní páry, které mají schopnost transportovat se skrze stavební materiály obdobně, jako
je tomu u tepelného toku. Při práci s tepelným tokem používáme gradient teploty. Při objasňování toku vodních
par využíváme gradient částečných tlaků vodních par. A jev, při němž dochází mezi dvěma prostředími s různými
parciálními tlaky vodních par oddělenými stavební konstrukcí k transportu vlhkosti, pak nazýváme difúzí. Vodní
páry difundují z prostředí s vyšším tlakem do prostředí, kde tlak vodních par je menší. Za určitých teplotních
podmínek, tak může docházet k nežádoucímu jevu a tím je kondenzace a ta je další příčinou zvýšené vlhkosti ve
střešních pláštích.

Hodnocení vlhkostního režimu
V České republice se pro hodnocení vlhkostního režimu ve stavebních konstrukcích pracuje s parametry difúzních
konstant tj. faktor difúzního odporu a součinitel difúze vodní páry. Faktor difúzního odporu µ vyjadřuje relativní
schopnost materiálu propouštět vodní páry. Součinitel difúze vodní páry δp vyjadřuje schopnost materiálu
propouštět vodní páru difúzí. Jejich vzájemný vztah lze popsat následovně.
µ=

1
𝑁𝑁 𝑁 𝑁𝑁𝑝𝑝

(1)

Dále se u materiálových vlastností stavebních výrobků často používá parametr difúzní tloušťka materiálu
označována sd. Lze také najít hodnoty udávané jako difúzní odpor materiálu Zp.
sd = µ · 𝑑𝑑

Jednotlivé symboly znamenají:
µ faktor difúzního odporu (-),
N teplotní difúzní funkce (s-1),
δp součinitel difúzní vodivosti (s),
sd difúzní tloušťka materiálu (m),
d tloušťka materiálu (m),
Zp difúzní odpor materiálu [m·s-1].

Zp = µ · 𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑

(2)
(3)

3 METODIKA
Ať už za zvýšenou vlhkostí stojí nevhodný návrh střešního pláště, mechanické poškození hydroizolační vrstvy
nebo právě kondenzace, tak tato skutečnost vede k významnému snížení tepelně technických vlastností střešního
pláště. Vyvíjená metoda se zaměřuje na ponechání těchto stávajících vrstev a návrhem opravy, jenž umožní
difuzně vlhkostními procesy postupné snižování stávající vlhkosti v ponechaném souvrství do rovnovážného stavu
s navrácením jejich původních tepelně technických parametrů [1].
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Výpočetní metoda
Pro modelování skladeb plochých střech byl využit software, jenž používá dynamickou metodu výpočtů a pracuje
tak s podstatně více vstupními parametry.
Hodnoty faktoru difúzního odporu hydroizolace po zabudovaní se odvíjejí od způsobu perforace ponechaných
vrstev a kotvení nově prováděné hydroizolace. Výpočtový návrh vychází z teorie W. van der Spoela. Hodnotu
faktoru difúzního odporu perforované izolace lze určit následovně [3], [1].
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Jednotlivé symboly znamenají:
µ1 faktor difúzního odporu materiálů pod hydroizolací (-),
µ2 faktor difúzního odporu materiálů nad hydroizolací (-),
µg faktor difúzního odporu v místě perforace (-),
µper faktor difúzního odporu hydroizolace (-),
df tloušťka vrstvy hydroizolace (m),
rd polovina vzdálenosti mezi otvory perforace, poloměr účinku perforace (m),
rg poloměr perforace fólie (m),
rs poloměr polokoule nad/pod perforovaným otvorem (m).
V rámci tohoto příspěvku je řešen střešní plášť s různými nosnými konstrukcemi. Zpracované a porovnávané
jsou tři variantní skladby viz schémata na Obr. 1. Konkrétně se jedná o nosnou konstrukci tvořenou ze
železobetonové desky, trapézového plechu a trapézového plechu s nadbetonávkou. Červeně označené vrstvy na
schématech jsou nové vrstvy, černě jsou vrstvy ponechané.
Skladbu původního střešního pláště lze zařadit do období 70. – 80. let 20. století, kdy se dílce Polsid výrazně
prosadily v realizaci i bez detailnějšího prozkoumání, což se v mnoha případech později projevilo a vyžádalo si
nutné opravy.

Obr. 1 Schémata porovnávaných skladeb.
Řešené skladby plochých střech jsou modelované jako střešní skladby po opravě při ponechání původních
vrstev včetně tepelné izolace s 25% hmotnostní vlhkostí. Počítačové simulace byly modelovány v programu
pracujícím na dynamické výpočetní metodě. Grafy v následující kapitole znázorňují vlhkostní průběh od
dokončení opravy střešního pláště po dobu 3 let.
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4 VÝSLEDKY
Následující grafy s jednotlivými průběhy jsou sestaveny ze získaných výsledků a názorně poukazují na vliv vrstev
při určení vlhkostních poměrů v posuzované skladbě střešního pláště za stejných podmínek. Každý jednotlivý bod
v grafu představuje konkrétní hodnotu zabudované vlhkosti v kg/m2 k prvním dni daného měsíce. Sledované
období zahrnuje 36 měsíců (bodů) tj. 3 roky.
Venkovní návrhové hodnoty pro simulaci byly zvoleny pro lokalitu Hradec Králové. Návrhová teplota
vnitřního vzduchu +21 °C a návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu 55 % byly použity jako okrajové
podmínky výpočtu pro vnitřní prostředí.

Obr. 1 Srovnávací graf všech tří posuzovaných skladeb.

Obr. 2 Podrobnější graf vlhkostního průběhu.
Z průběhu pro variantu s železobetonovou deskou je zřejmé, že zabudovaná vlhkost Ma neustále narůstá a to
v průběhu celého sledovaného období. Cykly závislé na ročním období jsou zřejmé v průbězích pro varianty
s železobetonovou deskou a s trapézovým plechem s nadbetonávkou. Je tedy jednoznačné, že rozhodující vliv na
celkové tepelně vlhkostní chování má betonová vrstva. Vliv je zřejmý i z absolutních hodnot zabudované vlhkosti
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Ma, které u skladby s nosnou železobetonovou konstrukcí dosahují až několikanásobně vyšší hodnoty než
u zbývajících skladeb.
V průběhu pro trapézový plech s nadbetonávkou je pak zřejmý vliv těchto vrstev, kdy se vlastnosti obou těchto
vrstev promítly a zvýrazňují svůj vliv, což je z grafu na Obr. 1 zřejmé sice nevýraznými, ale přece zřetelnými
cykly závislými na ročním období. Na grafu na Obr. 2 je popsaný průběh již zřetelnější.

5 DISKUZE
Danou problematikou se autor již dříve zabýval a při aplikaci statických výpočetních metod dosahoval
příznivějších výsledků. U statických výpočetních metod se totiž pracuje s menším počtem vstupních parametrů.
Proto se v tomto příspěvku zaměřil na dynamickou výpočetní metodu. Dynamická výpočetní metoda pracuje
s podstatně více vstupními parametry a umožňuje z celkového výsledku extrahovat dílčí děje v jednotlivých
vrstvách střešního souvrství.
Z grafu na Obr. 1 je zřetelný vliv železobetonové konstrukce a jejích materiálových vlastností. V celkové
skladbě střešní konstrukce vyčnívá z hlediska své vysoké hmotnosti (cca 480 kg/m2) oproti ostatním vrstvám
střešního pláště (cca 20 kg/m2) a zkondenzovaná vlhkost právě v železobetonové konstrukci dosahuje přes 99 %
celkové hmotnosti ve skladbě. Má tedy výrazný podíl na celkový stav vlhkostního průběhu.
Průběh varianty s trapézovým plechem ovlivňují jeho materiálové vlastnosti. Na základě svých parametrů
navíc působí trapézový plech jako parozábrana. Takže v tomto případě hraje roli pouze skladba střešní konstrukce.
V grafickém průběhu pro variantu s nadbetonávkou je zřejmý vliv betonové vrstvy. Vliv je však nižší než
u samostatné železobetonové desky.

6 ZÁVĚR
V tomto příspěvku se autor zabýval problematikou, která se naskytla při projektu, jenž řešil. Řešená problematika
však nebyla náplní zmiňovaného projektu.
K řešení této problematiky jsem si po zkušenostech z předchozího projektu, kde jsem využíval jak statickou
tak dynamickou výpočetní metodu, zvolil metodu dynamickou. Dynamická výpočetní metoda totiž pracuje
s podstatně více vstupními parametry a umožňuje z celkového výsledku analyzovat děje v jednotlivých vrstvách
střešního souvrství, což statická výpočetní metoda neumožňuje, protože řeší skladby pouze z komplexního
pohledu.
Výstupy z počítačových simulací prokázaly významný vliv nosné konstrukce na tepelně vlhkostní parametry
celého souvrství střechy. Z tohoto pohledu je v případech, kdy nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska,
zapotřebí k návrhu celého souvrství věnovat podstatně větší pozornost a k analýze využít pokud možno
dynamickou výpočetní metodu. Zatím co u střech s nosnou vrstvou z trapézového plechu je i jednodušší přístup
a použití statické výpočetní metody možné.
V současnosti jsou stavební konstrukce nejčastěji hodnoceny podle Glaserovy metody. I když zanedbává určité
nestacionární jevy, je tato metoda uznávaná českými normami. Skutečné šíření vlhkosti konstrukcí je totiž
ovlivňováno proměnlivými okrajovými podmínkami. 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. České technické normy přitom pokročilejší výpočtové metody podle ČSN EN 15026 akceptují.
Pokud se budeme nejen my touto problematikou dále zabývat, můžeme tímto zvýšit nejen životnost konstrukcí,
ale i odbornost realizační společnosti.
Dosažené výsledky jsou vzhledem k rozsahu příspěvku prezentovány stručně. Problematiku má autor
rozpracovanou v širším měřítku, jelikož je zajímavá a souvisí s jeho současnou činností, ve které plánuje i nadále
pokračovat.

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 projektu FAST-S-18-5536 “Světelné a tepelné vlastnosti interiéru budov”.
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POVRCHOVÁ TEPLOTA KONSTRUKCE
S NESTACIONÁRNÍMI OKRAJOVÝMI
PODMÍNKAMI
SURFACE TEMPERATURE STRUCTURE WITH TRANSIENT
BOUNDARY CONDITION
Michal Novák*,1, Miloš Kalousek1
novak.mich@centrum.cz
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká republika

*
1

Abstrakt
Cílem práce je stanovení povrchových teplot na interiérové straně v nejkritičtějším bodě jednorozměrného až
třírozměrného teplotního pole obvodové konstrukce. Zároveň jsou porovnávány zjištěné hodnoty v závislosti na
okrajových podmínkách, tj. pokud je na exteriérové straně stacionární nebo nestacionární okrajová podmínka.
Simulace teplotních polí je prováděna na dvouvrstvé konstrukci, skládající se ze zdiva a tepelné izolace. Pro
stacionární okrajové podmínky jsou použity normové hodnoty, pro nestacionární okrajovou podmínku na
exteriérové straně jsou použita klimatická data. Hodnoty povrchových teplot s nestacionárními okrajovými
podmínkami nedosahují takového poklesu, jako hodnoty s normovými okrajovými podmínkami. U třírozměrného
teplotního pole dochází k nejvýraznějšímu rozdílu.
Klíčová slova
Povrchová teplota, teplotní faktor, nestacionární
Abstract
The aim of the work is to determine surface temperatures on the interior side at the most critical point of one
dimensional to three dimensional temperature field of a perimeter structure. At the same time, the observed values
are compared depending on the boundary conditions, i.e. if there is a steady state or transient boundary condition
on the exterior side. The simulation of temperature fields is carried out on a two-layer construction consisting of
masonry and a thermal insulation. The standard values are used for steady state boundary conditions, climatic data
is used for transient boundary conditions on the exterior side. Surface temperature values with transient boundary
conditions do not achieve such a decrease as those with standard boundary conditions. There is the most significant
difference in the three-dimensional temperature field.
Key words
Surface temperature, temperature factor, transient

1 ÚVOD
Jednou ze sledovaných veličin při tepelně technickém posuzování konstrukcí je povrchová teplota, respektive
teplotní faktor na vnitřním povrchu konstrukce. Stavební konstrukce a styky stavebních konstrukcí v prostorech
s návrhovou relativní vlhkostí vnitřního vzduchu φi ≤ 60 % musí v zimním období za normových podmínek
vykazovat v každém místě takovou vnitřní povrchovou teplotu, aby odpovídající teplotní faktor vnitřního povrchu
fRsi, bezrozměrný, splňoval takovou podmínku, aby byl vyšší než požadovaná hodnota nejnižšího teplotního
faktoru vnitřního povrchu fRsi,N [1]. Tato podmínka se zapíše vztahem (1).
𝑓𝑓��� ≥ 𝑓𝑓�����

(1)

Rozdílných hodnot povrchových teplot je dosahováno v závislosti na posuzovaném detailu konstrukce, zda-li
se jedná o plochu konstrukce, nebo styk dvou konstrukcí (lineární vazba) či kout tří konstrukcí (bodová vazba).
U takovýchto detailů pak řešíme jednorozměrné (1D), dvourozměrné (2D) nebo třírozměrné (3D) teplotní pole.
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Pro výpočet teplotních polí a z nich stanovení nejnižší povrchové teploty v kritickém bodě je třeba znát
materiálové charakteristiky vrstev konstrukce a teploty prostředí na obou stranách konstrukce.
Cílem článku je proto ukázat a vzájemně porovnat výsledné hodnoty povrchových teplot jednotlivých
teplotních polí v závislosti na okrajových podmínkách a naznačit případný dopad na hodnocení konstrukce
z hlediska normové hodnoty teplotního faktoru.

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Ve stavební praxi je řešení jednorozměrného a dvourozměrného teplotního pole se stacionárními okrajovými
podmínkami běžnou záležitostí. Součástí každé projektové dokumentace obytných budov by mělo být tepelně
technické posouzení konstrukcí s rozdílnou teplotou na obou stranách konstrukce. Z hlediska povrchových teplot
(teplotních faktorů) se v zásadě tak děje pro plochy konstrukcí a lineární vazby, tj. jednorozměrné a dvourozměrné
teplotní pole. Řada odborných publikací, vysokoškolských učebnic či firemních katalogů obsahuje vypočtené
hodnoty tepelně technických parametrů typických skladeb či detailů, např. [2]. Vždy se však jedná o hodnoty
spočtené v závislosti na normových stacionárních okrajových podmínkách.
Řešení třírozměrného teplotního pole a obecně teplotních polí s nestacionárními okrajovými podmínkami se
provádí minimálně.

3 METODIKA
Ustálený teplotní stav
Pro výpočet povrchových teplot 1D, 2D a 3D teplotního pole je použit pro každou dimenzi teplotního pole
konstrukce se shodnou skladbou, skládající se ze dvou vrstev – z nosného zdiva a tepelné izolace – Obr. 1.

Obr. 1 Schéma skladby konstrukce.
Materiálové charakteristiky vrstev jsou uvedeny v Tab. 1. Materiálové charakteristiky nosného zdiva
odpovídají běžnému zdivu z keramických děrovaných tvárnic, materiálové charakteristiky tepelné izolace
odpovídají běžnému fasádnímu pěnovému polystyrénu.
Tab. 1 Materiálové charakteristiky vrstev konstrukce.
Vrstva

d
[mm]

λ
[°C]

ρ
[kg.m-3]

1
2

300
100

0,180
0,039

800
16

c
[J.K-1.kg-1]
1000
1270

Dále je stanovena teplota prostředí na vnější straně konstrukce θe, teplota prostředí na vnitřní straně konstrukce
θai, odpor při přestupu tepla na vnější straně Rse a odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce Rsi. Pro
výpočet povrchových teplot konstrukce se stacionárními okrajovými podmínkami jsou okrajové podmínky
uvedeny v Tab. 2. Teplota na vnější straně konstrukce odpovídá normové hodnotě pro oblast Český Krumlov,
teplota ve vnitřním prostředí odpovídá normové hodnotě pro obytné místnosti. Pro tyto okrajové podmínky
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(za předpokladu, že se jedná o konstrukci obytné stavby s příslušnou návrhovou relativní vlhkostí vnitřního
vzduchu 55%) je stanoven příslušný normový teplotní faktor fRsi,N.
Tab. 2 Okrajové podmínky.
θe
[°C]

θai
[°C]

Rse
[m2.K.W-1]

-17

20

0,04

Rsi
[m2.K.W-1]
0,25

fRsi,N
0,757

Pro lepší představu požadované hodnotě teplotního faktoru odpovídá v daných okrajových podmínkách teplota
vnitřního povrchu 11,02 °C.
Ze zjištěných povrchových teplot θsi pro jednotlivá teplotní pole je dle vzorce (2) možné stanovit příslušný
teplotní faktor a porovnat ho s normovou hodnotou.

Neustálený teplotní stav

𝑓𝑓��� = 1 −

𝜃𝜃�� − 𝜃𝜃��
𝜃𝜃�� − 𝜃𝜃�

(2)

Porovnání povrchových teplot při ustáleném a neustáleném teplotním stavu je simulováno na tvarově i materiálově
stejném modelu. Teplota vnitřního prostředí je také ustálená, shodná s hodnotou θai v Tab. 2, hodnoty součinitelů
přestupu tepla na obou stranách konstrukce jsou opět shodné s hodnotami použitými při ustáleném teplotním stavu,
uvedené taktéž v Tab. 2.
Pro teploty venkovního prostředí jsou použita klimatická data ze soukromé amatérské meteorologické stanice
Český Krumlov – Vyšehrad [3]. Z archivu této meteorologické stanice je vybráno období od 28. ledna 2012 do
16. února 2012, tj. 21dnů. V každém dni je načtena maximální a minimální teplota dne a rovnoměrně časově
rozložena s časovým krokem 12 hodin. Minimální teplota dne reprezentuje noční teplotu (čas 0 hodin) a maximální
teplota dne reprezentuje denní teplotu (12 hodin). Teploty pro každý krok jsou uvedeny v Tab. 3. Celkem v šesti
dnech klesne venkovní teplota pod teplotu -17 °C (normová venkovní teplota pro ustálený teplotní stav v Českém
Krumlově). Celkem ve třech po sobě jdoucích nocí klesne teplota pod -17 °C a zároveň nejnižší teplota je -22,0 °C.
Pro neustálený teplotní stav nebude kritériem normový teplotní faktor, ale pouze teplota vnitřního povrchu
odpovídající normovému teplotnímu faktoru pro výše uvedený ustálený teplotní stav.

Výpočetní řešení
Veškeré výpočty, respektive statické i dynamické simulace teplotních polí byla řešena v softwaru
ANSYS 19.0 – softwaru určenému pro řešení inženýrských úloh. Výpočetní metodou je v tomto případě metoda
konečných prvků.
Při změně okrajové podmínky (nestacionární simulace) dochází ke změně průběhu teplot v konstrukci jako
reakce na změnu okrajové podmínky. Tato reakce na změnu okrajové podmínky nastává s určitým zpožděním
(fázovým posunem) [4]. Při spuštění výpočtu simulace s nestacionárními okrajovými podmínkami se
v počátečním kroku (krok 0) vychází ze stavu odpovídajícímu ustálenému teplotnímu stavu, tj. bez fázového
posunu. Aby se fázový posun projevil, byla dynamické simulace spuštěna o dva kroky dříve, než níže
interpretované výsledné hodnoty, tj. krokem 12 hodin 27 ledna.
U konstrukce posuzované pro 1D teplotní pole je posuzovaným kritickým bodem kterýkoliv bod na vnitřním
povrchu konstrukce, pro 2D a 3D teplotní pole je posuzovaným kritickým bodem vnitřní kout detailu.
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4 VÝSLEDKY
Schéma modelů teplotních polí jsou zobrazeny na Obr. 2.

Obr. 2 Schéma teplotních polí.
Zjištěné hodnoty povrchových teplot a příslušných teplotních faktorů pro ustálené okrajové podmínky jsou
uvedeny v Tab. 3 a pro neustálené okrajové podmínky v Tab. 4.
Tab. 3 Hodnoty vnitřních povrchových teplot pro stacionární okrajové podmínky.
Teplotní
pole

θsi
[°C]

fRsi

1D
2D
3D

17,95
14,71
9,88

0,945
0,857
0,726

Tab. 4 Hodnoty vnitřních povrchových teplot v závislosti na průběhu venkovních teplot.
Pořadí dne

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
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Hodina Venkovní teplota
dne
[°C]
[h]
12
0
12
0
12
0
12
0
12
0
12
0
12
0
12
0
12
0
12
0
12

-2,90
-7,80
-0,90
-5,10
-0,70
-6,10
-3,90
-8,90
-4,80
-12,20
-8,20
-14,40
-10,00
-19,20
-10,50
-18,30
-9,50
-14,60
-10,70
-17,70
-11,30

Vnitřní
povrchová
teplota 1D
[°C]
18.72
18,72
18,72
18,72
18,74
18,74
18,74
18,71
18,69
18,65
18,61
18,55
18,51
18,44
18,39
18,33
18,31
18,30
18,29
18,27
18,26

Vnitřní
povrchová
teplota 2D
[°C]
16,723
16,672
16,657
16,64
16,657
16,647
16,628
16,563
16,506
16,4
16,297
16,154
16,033
15,848
15,717
15,571
15,498
15,442
15,423
15,362
15,327

Vnitřní
povrchová
teplota 3D
[°C]
13,74
13,65
13,62
13,59
13,62
13,60
13,56
13,45
13,35
13,16
12,97
12,71
12,49
12,15
11,90
11,63
11,48
11,36
11,31
11,19
11,12
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11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21

0
12
0
12
0
12
0
12
0
12
0
12
0
12
0
12
0
12
0
12
0

-13,80
-7,30
-14,80
-6,90
-14,70
-8,80
-12,30
-9,10
-17,40
-7,40
-22,00
-6,00
-21,20
-1,10
-8,30
-3,50
-2,10
1,90
-3,60
4,40
-0,60
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18,25
18,28
18,29
18,31
18,32
18,33
18,33
18,35
18,33
18,33
18,29
18,29
18,25
18,29
18,34
18,40
18,48
18,57
18,63
18,71
18,77

15,304
15,349
15,365
15,427
15,445
15,471
15,484
15,509
15,473
15,489
15,413
15,398
15,293
15,334
15,431
15,612
15,782
15,99
16,162
16,405
16,567

11,07
11,13
11,16
11,26
11,30
11,34
11,37
11,41
11,35
11,38
11,25
11,22
11,04
11,09
11,26
11,57
11,88
12,25
12,57
13,02
13,33

Na Obr. 3 je znázorněn průběh výsledných vnitřních povrchových pro jednotlivá teplotní pole.

Obr. 3 Průběh vnitřních povrchových teplot v závislosti na průběhu venkovních teplot

5 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ
Hodnoty povrchových teplot jednotlivých teplotních polí s ustálenou venkovní teplotou se vzájemně výrazně liší.
Pro 1D teplotní pole je vnitřní povrchová teplota 17,95 °C. Pro 2D teplotní pole je povrchová teplota 14,71 °C,
tj. o 3,24 °C nižší. Pro 2D teplotní pole je povrchová teplota 9,88 °C, tj. o 8,07 °C nižší.
Pro 1D a 2D teplotní pole s ustálenými okrajovými podmínkami je podmínka teplotního faktoru (1) splněna.
Pro 3D teplotní pole je teplotní faktor výrazně pod hranicí normového teplotního faktoru a normová podmínka (1)
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není splněna. Takto navržená konstrukce je dle ČSN [1] nevyhovující a měla by se udělat taková opatření, aby
podmínka (1) byla splněna. Nejjednodušším řešením je zvýšení tloušťky tepelné izolace.
Konkrétně jsou hodnoty povrchových teplot teplotních polí s neustálenou venkovní teplotou
v nejnepříznivějším okamžiku oproti ustálené venkovní teplotě vyšší o 0,30 °C pro 1D teplotní pole, o 0,96 °C pro
2D teplotní pole a pro 3D teplotní pole o 1,15 °C.
Pro teplotní pole s nestacionární okrajovou podmínkou na venkovní straně konstrukce jsou povrchové teploty
vždy nad hodnotou povrchové teploty odpovídající normovému teplotnímu faktoru. Obecně lze říci, že tyto
povrchové teploty jsou v celém časovém úseku vyšší než u teplotních polí s ustálenými okrajovými podmínkami.
A to i v případě, kdy venkovní teplota po několik dní výrazně klesá pod normovou venkovní teplotu -17 °C.
Přízniví stav, zjištěný u teplotních polí s nestacionárními okrajovými podmínkami, je nejspíše způsoben
teplotní setrvačností těžké nosné části posuzované konstrukce. Bylo by vhodné obdobně posoudit konstrukci
lehkého typu, tj. sendvičové konstrukce typické pro dřevostavby, kde lze předpokládat nižší teplotní setrvačnost.

6 ZÁVĚR
Konstrukce z nosného zdiva a tepelné izolace pro 1D a 2D teplotní pole s ustálenými okrajovými podmínkami
vyhoví normovým požadavkům na teplotní faktor. U 3D teplotního pole tato podmínka splněna nebyla. V případě
sledování povrchových teplot teplotních polí v závislosti na průběhu venkovních teplot dle reálných klimatických
da bylo zjištěno příznivějších výsledků, které by ve všech případech vyhověli normovým požadavkům.
Na jednoduchém příkladu byly ukázány rozdílné hodnoty povrchových teplot v závislosti na dimenzi
teplotního pole, respektive na posuzovaném detailu konstrukce. Zejména pro 3D teplotní pole byly stanoveny
povrchové teploty pohybující se na hranici nebo pod hranicí přípustné normové hodnoty. Posuzování 3D teplotních
polí by se mělo ve stavební praxi věnovat více pozornosti. Zároveň stanovení povrchových teplot v závislosti na
skutečném průběhu venkovních teplot reálnější představu o průběhu vnitřních a povrchových teplot.
Další zkoumání povrchových teplot v závislosti na neustálených okrajových podmínkách může ukázat význam
nejen součinitele tepelné vodivosti tepelně izolačních vrstev konstrukcí, ale i význam objemové hmotnosti a měrné
tepelné kapacity dalších vrstev konstrukce.
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MONITOROVÁNÍ SEZÓNNÍ EFEKTIVNOSTI
UKLÁDÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE DO ZEMĚ POMOCÍ
TEPELNÉHO ČERPADLA
MONITORING THE SEASONAL EFFICIENCY OF THE STORAGE OF
THERMAL ENERGY INTO THE GROUND BY THE HEAT PUMP
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Abstrakt
Pomocí tepelného čerpadla můžeme efektivně odebírat teplo ze zdroje tepla a toto teplo můžeme dále efektivně
využívat v objektu, ať už k vytápění, ohřívání vody, či jiný způsob využití. Jaký vliv hraje toto zapnutí v různých
měsících a kdy je efektivní sbírat energii do země? Příspěvek uvádí zkoumání z naměřených sezón s ohledem
na přepnutí tepelného čerpadla v různém časovém období pro akumulaci energie do země. Porovnání proběhlo
z naměřených dat ze tří sezón, kdy byly zkoumány různé teploty a průtoky na vstupu a výstupu z tepelného
čerpadla, to vše každý den v intervalu 30 minut. Cílem zkoumání je optimalizace vyrobené a uložené energie,
kdy je nejvhodnější s ukládáním energie začít s ohledem na přizpůsobení současným podmínkám venkovní
teploty.
Klíčová slova
Tepelné čerpadlo, vytápění, ukládání energie, teplota, ohřev vody
Abstract
Using a heat pump, we can effectively extract heat from a heat source and we can use this heat efficiently in an
object, whether for heating, water heating or other uses. What is the effect of this switching on in different
months, and when is it efficient to collect energy into a ground similar to a battery? The paper shows provides an
examination of the measured seasons with regard to heat pump switching over a different time period for energy
storage in the ground. The comparison was made from the measured data from three consecutive seasons, when
the temperature and flow rates at the inlet and outlet of the heat pump were studied, the temperature in the heat
use water preparation tank from the heat pump as well as the temperature of the foundations, all day every
30 minutes. The aim of the study is to optimize the produced and stored energy, when it is best to begin with
energy saving in order to adapt to the current outdoor temperature conditions.
Key words
Heat pump, heating, store energy, temperature, water heating

1 ÚVOD
Princip tepelných čerpadel spočívá v čerpání obnovitelné energie z prostředí (v tomto případě ze země
a ze vzduchu), které je za pomocí malé množství energie přeměněno na energii využitelnou. Tuto energii
můžeme využít hned pro ohřev vody či vytápění, avšak v letních měsících, kdy není zapotřebí objekt vytápět
nebo není potřeba tolik teplé vody, může být efektivnější vyrobenou tepelnou energii uložit do země pro její
pozdější využití, zejména v zimních měsících.
Tato práce uvádí, jaké teploty se pohybují v zemině, jaké jsou jednotlivé měřené teplotní výkyvy, čím je
vhodné řídit vyrobenou energii, její přebytky a jak efektivně s nimi vynaložit. Dále chci v práci poukázat na to,
jaký vliv může hrát tvar okolního terénu a orientace domu s ohledem na oslunění a stínění.
Dalším cílem práce bude pozorování, v jakém časovém období je vhodné začít akumulovat energii do země
s ohledem na venkovní teplotu.
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2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Tepelné čerpadlo země-voda umí v létě na jedné straně ukládat energii do země a chladit na druhé straně
zároveň. Podobná technologie je využívána např. v AZ Toweru. Tepelná čerpadla IVT jsou využita také
v nejvyšší budově v České republice - brněnském AZ Toweru. U této výškové budovy se využívá energetických
pilotů hlubokých 30 m, které slouží jako akumulátor tepla a chladu. Tato technologie je velmi dobře využitelná
právě u podobných typů budov, které potřebují současně topit i chladit. Energii z pilotů využívají čtyři tepelná
čerpadla IVT o výkonu 240 kW [1].

3 METODIKA
Monitorování bylo provedeno na pasivním dvojdomku umístěném v Moravanech u Brna. V domě se nachází dvě
tepelná čerpadla, a to země-voda a vzduch-voda. U TČ země-voda se jedná o typ TCA 3.1 s výkonem 4 kW od
firmy ATREA, u druhého tepelného čerpadla vzduch-voda se jedná o typ NeoRé mini od firmy Fujitsu
s výkonem 8 kW. Měřící tepelná čidla byla umístěna na rohu na vnější straně pasu v základové spáře u vstupu do
domu, potrubí je umístěno uprostřed základového pasu 20 mm směrem nahoru od základové spáry. Zemní
kolektor pro TČ země-voda má délku přibližně 100 m a je napojen na nádobu pro topnou vodu o objemu 500 l,
kde jsou dvě topné spirály. Uvnitř této nádoby se nachází i elektrická patrona s výkonem 6 kW a je ovládána
pomocí Wattrouteru. Dále se v nádobě nachází menší nádrž na TUV o objemu 100 l, ve které se teplá voda stále
předehřívá topnou vodou. Teplotní spád otopných těles je 40/30 °C, tzn. nízkoteplotní. V případě potřeby pro
dohřev TUV slouží elektrický bojler o objemu 200 l, který je propojen se 100 l nádrží a má ohřev tepelným
čerpadlem vzduch-voda s výkonem 8 kW a dohřev ze sítě 2,2 kW.
Dále jsou v dvojdomku k dispozici fotovoltaické panely o výkonu 5 kWp, které jsou napojené na Wattrouter
a do sítě. V domě se nachází i vzduchotechnika, ta ale zatím není zapojena. Jednotlivé teploty byly měřeny
termočlánky, rychlost průtoku pak anemometrem. Celý systém je propojen pomocí Wattrouterů, který hlídá
přebytky vyrobené energie podle přednastavených priorit a to vše online přes server Telldus, kde je možné
s těmito přebytky efektivně nakládat. Schéma soustavy naznačuje Obr. 1.

Obr. 1 Schéma soustavy.
Měřené údaje jsou k dispozici pouze z tepelného čerpadla země-voda. Vzhledem k vzájemnému propojení
tepelných čerpadel v akumulační nádrži s topnou vodou byla převážně ukládána v letních měsících tepelná
energie z tepelného čerpadla vzduch–voda do země, tepelná energie z TČ země–voda zůstávala v zemi. Začátek
měření proběhlo od sezóny 2015 až doposud, avšak porovnání naměřených údajů bude pouze ze dvou topných
sezón, a to od roku 2016 do roku 2018, kvůli prvotnímu nastavení a vychytání všech nesouladů v začáteční
sezóně 2015.
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Co by bylo vhodné ještě zmínit je to, že okolní terén je mírně svažitý, což je patrné z Obr. 2. To má
za následek větší odkrytí základu na jedné (pravé) straně. Základ na této odkryté straně bude v letních měsících
akumulovat více tepla vzhledem k tomu, že se základ nachází na jižní, osluněné straně než základ na straně
opačné. V tomto případě je terén přilehlý k základu, nicméně dochází ke stínění terénu domem v bezprostředním
okolí. Naopak, v zimních měsících bude odkrytý základ více promrzat z důvodu absence přilehlé zeminy
a samotný základ tak bude více závislý nejen na aktuální teplotě, ale i na aktuálním oslunění. Na opačné straně
bude zase hrát roli stínění domu, nicméně je zde zemina přilehlá k základu a nebude tak docházet k jejich
promrzání.

Obr. 2 Měřený objekt-vstup orientován na severovýchod [4].

4 VÝSLEDKY

Obr. 3 Výstupní graf sezóny 2016-2017.
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Obr. 4 Výstupní graf sezóny 2017-2018.

5 DISKUZE
Jak je patrné z výsledných grafů ze dvou sezón na Obr. 3 a Obr. 4, průměrná teplota na výstupu TČ (proložena
modrou průměrnou křivkou) se pohybuje od 28 °C do 37 °C v sezóně od července 2016 do dubna roku 2017
a od 30 °C do 36 °C ve stejné sezóně roku 2017-2018 v závislosti na venkovní teplotě. Teplota na vstupní straně
TČ (proložena červenou průměrnou křivkou) se pohybuje v sezóně 2016-2017 téměř lineárně s teplotou okolo
28 °C a v sezóně 2017-2018 více proměnně, a to od 26 °C do teploty lehce nad 30 °C.
Dále udává graf hodnoty teplot základu. Vzhledem k orientaci domu a mírné svahovitosti terénu byly čidla
na měření umístěna jak na odkrytou, avšak osluněnou stranu základu, tak na zakrytou, avšak stínící stranu. Jak
velkou roli toto odkrytí hraje je také patrné z výsledných grafů na Obr. 3 a 4, a to rozdíl kolem 3 K, v letních
měsících je teplota odkryté části vyšší než v zimním období, což má za následek prohození teplot v grafu (zelená
a fialová křivka na Obr. 3 a 4 u obou sezón). Z toho důvodu jsou rozděleny teploty na pravé a levé straně zeminy
pod základy. Vzhledem k tomu, že se jedná o akumulaci tepla do zeminy a základů, lze tuto hodnotu považovat
za akumulační schopnost uložení tepelné energie do zeminy.
Jak je dále patrné z obou grafů (zelená a fialová křivka) na Obr. 3 a Obr. 4, akumulační schopnost zeminy
se pohybuje okolo 20 °C na přelomu léto-podzim, okolo 10 °C na přelomu podzim-zima a kolem 9 °C
na přelomu zima-jaro z obou sezón. Zde je průběh teplot u obou sezón podobný, mezi jejich průměrnou teplotu
v zemině od července do dubna lze považovat teplou okolo 15 °C.

6 ZÁVĚR
Tento práce monitorovala jednotlivé teploty v zemině, na vstupech i výstupech tepelného čerpadla země-voda
pomocí termostatu. Jak je již patrné z výstupních grafů, teplota v zemině se pohybuje kolem 20 °C na přelomu
léto-podzim, okolo 10 °C na přelomu podzim-zima a kolem 9 °C na přelomu zima-jaro v obou měřených
sezónách. Teplota na výstupech a vstupech tepelného čerpadla se pohybovala od 27 °C do 37 °C v obou
sezónách. Vliv teploty na odkrytí základu na jižní straně je kolem 3 °C oproti opačné straně.
Je nutné podotknout, že veškeré výstupní teploty uvedené v grafech jsou závislé na okolní teplotě v ten daný
okamžik. Vzhledem k enormnímu množství výstupních dat nebyla okolní teplota v dané lokalitě zatím
zohledňována, doplnění těchto aktuálních teplot, doplnění dalších měřených sezón a sjednocení návaznosti grafu
bude dalším krokem monitorování a práce.
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POČÍTAČOVÉ MODELOVÁNÍ VYBRANÝCH
STAVEBNÍCH DETAILŮ REKONSTRUOVANÉ
BUDOVY
COMPUTER MODELING OF SELECTED CONSTRUCTION DETAILS
OF RENOVATED BUILDING
Milan Císař*,1
cisar.m@fce.vutbr.cz
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká republika

*
1

Abstrakt
Článek se zabývá významnými stavebními detaily, které se běžně vyskytují u rekonstrukcí budov. Cílem je
zhodnocení těchto stavebních detailů z pohledu energetické náročnosti, a to konkrétně posouzením vybraných
stavebních detailů před a zejména po realizaci opatření snižující energetickou náročnost budovy. Zajímavou částí
článku je pasáž, věnující se změně výpočetních postupů v normě ČSN EN ISO 10211 Tepelné mosty ve stavebních
konstrukcích – Tepelné toky a povrchové teploty – Podrobné výpočty. Smysl článku spočívá v tom, zda je možné
porovnat výsledky z počítačových programů sloužících k hodnocení stavebních detailů, s výsledky získanými
pomocí experimentálního měření na skutečném objektu rekonstrukce. Závěr je zaměřen na aplikaci zjištěných
výsledků pro stavební praxi.
Klíčová slova
Stavební detail, tepelný most, tepelná vazba, lineární činitel prostupu tepla, tepelné toky
Abstract
The article deals with the important construction details, which ordinary occurring in building renovations. The
result is evaluation of construction details from energy demand point of view, specifically by evaluation of building
constructions before and after realization energy saving measures. Interesting part of an article is text, which deals
with the changes in building standard ČSN EN ISO 10211 Thermal bridges in building construction – Heat flows
and surface temperatures – Detailed calculations. The purpose of an article is comparison of results obtained by
using computer technology and obtained results from experimental measurements an actual renovationed building.
The conclusion is focused on the application of the detected results in building practice.
Key words
Construction detail, thermal bridge, thermal connection, linear thermal transmittance, heat flows

1 ÚVOD
Cílem článku je hodnocení konstrukčních detailů z pohledu energetické náročnosti, a to konkrétně vyčíslením
lineárních činitelů prostupu tepla vybraných stavebních detailů. Pro ukázku byly vybrány dva stavební detaily
(tepelné vazby), které se vyskytují u rekonstruovaných objektů nejběžněji a ve velkém délkovém zastoupení – sokl
obvodového zdiva a ostění oken. Tyto stavební detaily jsou vždy posouzeny ve stávajícím stavu a následně jsou
vytvořeny možné varianty realizace energetických opatření. Lineární činitel prostupu tepla je veličina, kterou je
takřka nemožné vyčíslit pomocí námi známých přístrojů nebo monitorovacích čidel. Z tohoto důvodu byly
jednotlivé stavební detaily verifikovány nestacionárním výpočtem vedení tepla v počítačovém programu CalA
(Calculation Area), kterým byly stanoveny vnitřní povrchové teploty v jednotlivých místech stavebních detailů.
Vstupními hodnotami nestacionárních výpočtů, byly hodnoty teplot (teplota vzduchu v exteriéru a interiéru),
zjištěny z experimentálního měření na konkrétní budově. Celou snahou je zjištění skutečnosti, zda je možné
aplikovat vypočtené výsledky (lineární činitelé prostupu tepla, součinitelé prostupu tepla, vnitřní povrchové
teploty apod.) zjištěné pomocí počítačového modelování, ve výpočtech energetického hodnocení budov.

634

8. Stavební fyzika a technická zařízení budov

JUNIORSTAV 2019

2 HODNOCENÍ STAVEBNÍCH DETAILŮ
Tepelnou vazbu ve stavebních konstrukcích lze charakterizovat jako styk dvou nebo více druhů konstrukcí tvořící
stavební detail. Lze ji taktéž označit jako speciální případ tepelného mostu, kde je tepelný tok výrazně ovlivněn
vzájemným působením nestejnorodých materiálů vytvářejících výslednou stavební konstrukci [1].
Postup hodnocení stavebního detailu uloženého k zemině je popsán v normě ČSN EN ISO 10 211 [2]. Tato
norma prošla novelou (04/2018), jenž může výrazně ovlivnit výsledný lineární činitel prostupu tepla. Změna
výpočetního postupu se projeví v hodnotě lineárního činitele prostupu tepla prvního stavebního detailu, tedy
obvodové stěny v místě soklu. Zásadní změna nastala v modelu pro výpočet tepelné propustnosti Lg2D. I nadále se
sice pro tento model odstraňuje obvodová stěna, ale základ pod terénem se již nenahrazuje zeminou. Ponechává
se naopak beze změn, a to včetně případných tepelně izolačních vrstev umístěných v blízkosti základu budovy [3].
Pro účely porovnání jsou vyčísleny hodnoty lineárních činitelů prostupu tepla, před aktualizací a po aktualizaci
zmíněné normy. Výsledný lineární činitel prostupu tepla, dle aktuálních předpisů, se vypočte dle vzorce (1).
Před aktualizací zmíněného předpisu, bylo nutné výsledný lineární činitel prostupu tepla přepočíst pro vnější
rozměry (2), neboť v počítačových modelech se podlaha na zemině prezentovala svou vnitřní šířkou.
𝑊𝑊
�
�
𝜓𝜓� = 𝐿𝐿�� − ℎ� · 𝑈𝑈� − 𝐿𝐿��
�
𝑚𝑚 𝑚 𝑚𝑚

kde je

L2D
hw
Uw
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bg,ext / bg,int

𝜓𝜓� = 𝐿𝐿�� − ℎ� · 𝑈𝑈� − 𝐿𝐿��
� ·

𝑏𝑏�����
𝑊𝑊
�
�
𝑏𝑏����� 𝑚𝑚 𝑚 𝑚𝑚

(1)

(2)

vypočtená tepelná propustnost celého stavebního detailu [W·m-1·K-1];
celková výška stěny měřena od podlahy [m];
součinitel prostupu tepla obvodové stěny [W·m-2·K-1];
vypočtená propustnost podlahou včetně vlivu zeminy [W·m-1·K-1];
rozměr podlahy od adiabatické hranice detailu k vnější / vnitřní hraně stěny [m].

3 POPIS STAVEBNÍCH DETAILŮ
Řešené stavební detaily se nachází v rodinném domě, který prošel kompletní rekonstrukcí před poměrně nedávnou
dobou. Ovšem skutečnost je taková, že objekt neoplývá velkým množstvím kvalitně vyřešených stavebních
detailů. Za tímto účelem byly vypočteny hodnoty lineárních činitelů prostupu tepla stávajících stavebních detailů
a zejména hodnoty lineárních činitelů prostupu tepla navržených variant, jež vedou k eliminaci tepelných mostů.

Sokl obvodového zdiva
Geometrie stavebního detailu, v provedení vybraných variant, zdárně reprezentují – Obr. 1 a Obr. 2.

Obr. 1 Geometrie stavebních detailů – varianty V0 a V1.
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Obr. 2 Geometrie stavebních detailů – varianty V2 a V3.

Ostění oken
Ve stávajícím stavu je objekt osazen okny s izolačním trojsklem s celkovým součinitelem prostupu tepla
Uw = 0,86 W/m2·K a skladba obvodového zdiva je totožná se skladbou z předešlé kapitoly.
Umístění nového okna ve stavebním detailu a možné realizace zateplení ostění jsou zobrazeny na Obr. 3, resp.
na Obr. 4.

Obr. 3 Možnosti provedení ostění okna – varianty V0 až V2.
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Obr. 4 Možnosti provedení ostění okna – varianty V3 až V4.

4 VÝSLEDKY POČÍTAČOVÉHO MODELOVÁNÍ
S využitím počítačového programu CalA byly vypočteny lineární činitelé prostupu tepla soklu obvodového zdiva
a výsledné hodnoty jsou interpretovány v Tab. 1. Jednotlivé varianty byly vyhodnoceny před a po aktualizaci
zmíněné normy ČSN EN ISO 10 211. Varianta V3 byla vyhodnocena ze stavebního detailu, vycházejícího
z varianty V2, ale tepelná izolace tvořící sokl obvodového zdiva byla ve výpočtech namodelována až po spodní
hranu základu budovy. Ve skutečnosti by byla tato varianta velmi náročná na realizaci, proto z těchto důvodu tuto
variantu nepovažuji za příliš vhodnou. Ovšem lze na této variantě ukázkově prezentovat, jak velký význam mají
změny výpočetních postupů ve výše uvedené normě.
Tab. 1 Vypočtené hodnoty lineárních činitelů prostupu tepla soklu obvodového zdiva.
Varianta
provedení

Před aktual. normy
ψe [W/m·K]

Po aktual. normy
ψe [W/m·K]

V0
V1
V2
V3

0,085
0,048
-0,114
-0,330

0,092
0,056
-0,025
-0,037

Obdobně byly vypočteny lineární činitelé prostupu tepla ostění okna – Tab. 2. Samozřejmě, že na tyto detaily
se nevztahuje aktualizace normy ČSN EN ISO 10 211, jelikož se nejedná o stavební detaily umístěné k zemině.
U varianty V0 je nutné si uvědomit skutečnost, že se nejedná o nejvhodnější možnost provedení ostění okna,
ačkoli se to dle výsledků, na první pohled může zdát. Vysvětlení je takové, že tepelná ztráta tepelnou vazbou, je
již započtena v plošné tepelné ztrátě prostupem obvodové stěny, tudíž význam lineárního činitele prostupu tepla
tohoto stavebního detailu je minimální.
Tab. 2 Vypočtené hodnoty lineárních činitelů prostupu tepla ostění okna.
Varianta
provedení
V0
V1
V2
V3
V4

ψe [W/m·K]
-0,107
0,130
0,020
0,004
0,146

637

JUNIORSTAV 2019

8. Building physics, Building services

5 VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍHO MĚŘENÍ
Naměřené hodnoty teplot (teploty vnitřního a venkovního vzduchu) posloužily jako okrajové podmínky
pro nestacionární výpočty vedení tepla modelovaných stavebních detailů. Vypočtené hodnoty povrchových teplot
na straně interiéru byly posléze porovnány s hodnotami povrchových teplot, zjištěných v experimentálním měření.
Oba stavební detaily jsou v současné době zrealizovány v podobě variant V1 dle Obr. 1. a Obr. 3. Rozdíly
povrchových teplot mezi počítačovým modelováním nestacionárního vedení tepla a reálným měřením řešených
stavebních detailů ilustruje Obr. 5 a Obr. 6.

Obr. 5 Porovnání hodnot vnitřních povrchových teplot – nezateplený sokl zdiva.

Obr. 6 Porovnání hodnot vnitřních povrchových teplot – nezateplené ostění okna.
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6 DISKUZE
Výsledky počítačového modelování soklu obvodového zdiva poukazují na skutečnost, že nezateplením
obvodové stěny v místě napojení na podlahu, dochází k zhoršení lineárního činitele prostupu tepla o 145 %, oproti
variantě provedení zateplení soklu až k místě základové desky. Nehledě na to, že rozdíl ve vnitřní povrchové
teplotě na zateplené a nezateplené části stěny dosahuje hodnoty až 2,7 °C. Zejména při přerušovaném typu
vytápění, mohou vlivem nízké povrchové teploty na straně nezatepleného soklu vznikat zdravotně nebezpečné
plísně. Plísně jsou zdrojem alergenů, které mohou způsobovat dýchací problémy, a dokonce mohou za vznik
astmatu či dalších dýchacích obtíží [4]. Zateplení zbývající části obvodové stěny v místě soklu lze tedy doporučit
nejen z pohledu energetické náročnosti, ale taktéž z hygienického hlediska.
Totéž by se dalo shrnout i u nezatepleného ostění okna, jelikož varianta provedení zateplení ostění okna
(varianta V2) sníží hodnotu lineárního činitele prostupu tepla o 85 %. Nejvhodnější varianta realizace ostění okna
se jeví ta, kdy je okno osazeno v rovině s vnější hranou zdiva a samotná tepelná izolace překrývá rám okna
(varianta V3). V takto složené konstrukci nevznikají výrazné tepelné mosty a hodnota lineárního činitele prostupu
tepla je ze všech případů nejnižší. Zcela nevhodná je varianta provedení ostění okna s předsazenou montáží
okenních výplní (varianta V4). Předsazená montáž oken se v dnešní době realizuje především u pasivních objektů,
protože se zde používají velké tloušťky tepelných izolací (až dvojnásobně vyšší, než u rekonstruovaných objektů)
a vložením okna v místě předsazení nedojde k výraznému snížení zmíněné tepelné izolace v okolí rámu okna.

7 ZÁVĚR
Závěrem článku bych chtěl okomentovat uvedenou změnu výpočetního postupu k vyčíslení lineárního činitele
prostupu tepla stavebního detailu uloženého k zemině dle normy ČSN EN ISO 10 211. Tato změna se velmi
výrazně projevila na výsledcích nezatepleného soklu obvodové stěny, a to ve vyčíslení lineárního činitele prostupu
tepla před a po aktualizaci zmíněné normy. V energetickém hodnocení není běžné modelovat stavební detaily
u rekonstruovaných objektů, jelikož výsledná přirážka na tepelné vazby ΔUem [W/m2·K] nehraje
u těchto staveb zásadní roli. Zásadní roli hraje ovšem u objektů s nízkou potřebou tepla na vytápění. Kvalitně
vyřešenými stavebními detaily (tepelnými vazbami), lze snížit zmíněnou potřebu tepla u těchto objektů až
o 3–4 kWh/m2·rok, oproti použití paušálních přirážek ΔUem [5]. Hodnocení stavebních detailů se tedy stává
o něco složitější a zmíněná změna výpočetního postupu se projeví zvýšením potřeby tepla na vytápění.
V poslední části článku, bych rád odpověděl na otázku z úvodu, zda je možné použít vypočtené hodnoty
z počítačového modelování stavebních detailů, k porovnání s hodnotami zjištěných z reálného měření. V tomto
článku jsem se zabýval rozdíly v hodnotách vnitřních povrchových teplot, zjištěných pomocí experimentálního
měření a výpočtu nestacionárního vedení tepla v počítačovém programu CalA. Výsledky jsou dle mého názoru
velmi pozitivní, jelikož maximální odchylka v hodnotě vnitřní povrchové teplotě u stavebního detailu
nezatepleného soklu obvodového zdiva činí pouze 0,8 °C, u stavebního detailu nezatepleného ostění okna tato
odchylka činí dokonce jen 0,6 °C. S ohledem na zjištěné výsledky, doporučuji aplikovat v energetickém hodnocení
budov počítačové programy založené na vedení tepla.
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PEVNÉ SPOJENÍ S BUDOUCNOSTÍ
Portlandský cement

pro cementobetonové kryty vozovek CEM I 42,5 R (sc)
Cement CEM I 42,5 R (sc) se nejčastěji používá do betonů pro stavbu silnic, dálnic a odstavných ploch, pro letištní
plochy, železniční pražce, injektáže hloubkových vrtů a velkoplošné betonáže. K jeho charakteristickým vlastnostem
patří vysoká pevnost v tlaku i v tahu za ohybu, trvanlivost a objemová stálost.
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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.
Zajišťujeme •
•
•
•
•
•
•

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

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 bezpečnostní audity
dopravní průzkumy, modely
dopravního zatížení
vizualizace staveb
letecké práce pomocí UAV (dron)

Vybrané stavby projektované projektovou
kanceláří HBH Projekt spol. s r. o.

D1 stavba 0133
R35 stavba 3508
D1 (D47) stavba 4704
D55 stavba 5507

VÁŠ DODAVATEL
V OBORU DOPRAVNÍHO
A POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

www.zpsv.cz

Navazuje na časopis Stavební
obzor, který byl nejstarším
stavařsky zaměřeným
časopisem ve střední Evropě

Indexován v databázích EBSCO,
EI Compendex (Elsevier), ESCI
(Clarivate Analytics – Web of
Science), DOAJ

První číslo časopisu Stavební
obzor vyšlo již v roce 1950

Každý publikovaný článek
obdrží Digital Object Identifier
(DOI – www.doi.org)

Prezentuje nejnovější výzkum
a vývoj ve stavebnictví
a příbuzných oborech

Publikačním jazykem
je angličtina

Přispěvateli jsou odborníci
z celého světa

Publikované články jsou
v režimu full open access

Vychází 4 čísla ročně (duben,
červenec, říjen, prosinec)

Publikace je ZDARMA

Recenzní řízení formou
„double-blind peer review“

Originální články zasílejte
v naší template na redakční
email

www.civilengineeringjournal.cz
www.stavebniobzor.cz

redaction@
civilengineeringjournal.cz
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