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1

Vážení účastníci odborné konference doktorského studia JUNIORSTAV,
vážení hosté,
vítám vás na 22. ročníku této, již tradiční, konference studentů doktorských studijních programů. Věřím, že
Vaše příspěvky a presentace prezentace zaujmou jak Vaše kolegy doktorandy, tak další akademické a vědecké
pracovníky, kteří se s nimi seznámí. Využijte příležitosti, které Vám tato konference dává, navažte kontakty se
svými kolegy a domluvte se na spolupráci v oblasti výzkumu, kterým se zabýváte. Určitě v budoucnu tyto kontakty
zúročíte při podávání a řešení společných projektů, které mohou vyústit ve vybudování nových výzkumných týmů
a společné publikace.
Tato konference je pro Vás možná jednou z prvních, na které výsledky svého výzkumu
presentujeteprezentujete. Je to určitě dobrá zkušenost pro Vaše další publikační aktivity na prestižních tuzemských
i mezinárodních konferencích a vědeckých či odborných časopisech. Budu rád, když budete v budoucnu
vzpomínat na tuto konferenci jako na událost, která Vám otevřela vstup do další vědecké a odborné činnosti a
pomohla Vám s nasměrováním Vašich dalších vědeckých aktivit.
Je také třeba poděkovat organizátorům této konference a recenzentům Vašich příspěvků. Bez nich by totiž
nebylo možné tuto konferenci uspořádat. Přeji Vám, aby se konference vydařila, a to jak po odborné, tak
i společenské stránce, a abyste na ni i na Fakultu stavební VUT v Brně rádi vzpomínali.
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1

Vážení účastníci konference, milé studentky, milí studenti,
odborná konference doktorského studia JUNIORSTAV vstupuje do svého 22. ročníku. Rostoucí zájem Vás
účastníků ukazuje, že rozhodnutí z roku 1999 o tom, že je třeba vytvořit vhodnou platformu pro prezentace odborné
a vědecké práce doktorandů bylo správné. Prvního zahajovacího ročníku s názvem „Konference doktorandů pod
garancí Ústavu pozemního stavitelství Fakulty stavební VUT“ se zúčastnilo 26 doktorandů. Konference postupně
získala na fakultě své místo a v roce 2004 dostala nový název JUNIORSTAV s označením roku, ve kterém se
koná.
Tato konference pořádaná Fakultou stavební Vysokého učení technického v Brně představuje velmi významné
setkání Vás, studentů doktorských studijních programů i čerstvých absolventů doktorského studia. Přináší možnost
prezentace Vaší odborné činnosti, publikování částí Vašich doktorských prací a nových výsledků Vašich
vědeckovýzkumných aktivit. Sdílení názorů a debat o těchto výsledcích a možnostech jejich uplatnění a rozvíjení
jsou důležitými nástroji pro rozvoj Vašeho dalšího vědeckého bádání, které by mělo být v této fázi završeno
zejména úspěšnou obhajobou disertační práce. Dalším přínosem konference je možnost navázání osobních
kontaktů mezi studenty různých vysokých škol, neformální výměna názorů a zkušeností a možnost prezentace
výsledků před širší odbornou veřejností.
Konference JUNIORSTAV 2020 by se nemohla konat bez velkorysé pomoci mnoha lidí. Zejména velmi
oceňuji téměř roční práci a obětavost organizačního týmu konference. Srdečně děkuji jmenovitě hlavní
koordinátorce Ing. Evě Šuhajdové a celému týmu konference Ing. Vojtovi Biolkovi, Ing. Zuzaně Mrňové,
Ing. Svatoplukovi Pelčákovi z Ústavu stavební ekonomiky a řízení a Ing. Janě Novákové a Ing. Kristýně
Velikovské z Ústavu vodního hospodářství obcí. Bylo skvělé přihlížet, jak všechny činnosti potřebné ke zdárnému
průběhu konference postupně koordinují a zajišťují, jejich úsilí umožnilo tuto konferenci konat. Děkujeme velmi
všem autorům příspěvků a také recenzentům za jejich odpovědnou práci.
Jsem přesvědčena, že vzájemná spolupráce a komunikace, sdílení zkušeností a nových poznatků nás může
všechny obohatit. Doufám, že se Vám bude na konferenci líbit!
Přeji Vám všem příjemný pobyt na Fakultě stavební VUT v Brně, vydařenou prezentaci, získání nových
podnětů a motivace pro vaši další vědeckou práci.
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1

Abstrakt
S rozvojem matematiky a výpočetní techniky máme možnost provádět numerické simulace fyzikálních dějů, bez
kterých není prakticky možné provést správný návrh nebo optimalizaci složitějších zařízení. Numerickou simulací
je možné ověřit správnost návrhu před výrobou prototypu nebo finálního výrobku. V tomto článku je provedena
numerická simulace proudění vody uvnitř atypického a klasického akumulačního zásobníku, který slouží
pro zvýšení akumulačního objemu soustavy chlazení, aby byl minimalizován počet startů kompresorů.
Klíčová slova
Numerická simulace, akumulační zásobník, chlazení, kompresor
Abstract
With the development of mathematics and computer technology, we have the possibility to perform numerical
simulations of physical processes, without which it is practically impossible to design or optimize more complex
devices. Numerical simulation can verify the correctness of the design before the prototype or the final product is
manufactured. In this paper, a numerical simulation of the water flow inside an atypical and classical storage tank
is performed, which serves to increase the accumulation volume of the cooling system in order to minimize the
number of compressor starts.
Key words
Numerical simulation, accumulation tank, cooling, compressor

1 ÚVOD
Akumulační nádoby či vyrovnávací zásobníky jsou nezbytnou komponentou pro účinné využití obnovitelných
zdrojů energie a zdrojů chladu. Tyto zdroje mohou být provozovány účinněji díky krátkodobému či dlouhodobému
ukládání vyrobené energie. Akumulační nádoby v systémech chlazení se využívají také pro dodržení minimální
doby chodu zdroje chladu. Bez akumulační nádoby by docházelo k častému spínání zdroje chladu. Časté spínání
zdroje chladu má neblahý vliv na životnost tohoto zařízení a také dopad ekonomiku celého provozu. V dnešních
chladicích systémech se, stále častěji přechází z trojcestných ventilů na ventily dvojcestné z důvodu hospodárnosti
provozu. U dvojcestných ventilů dochází ke škrcení průtoku na sekundární straně systému, a proto je důležité
zapojit do systému zkrat ve formě akumulační nádoby pro zajištění konstantního průtoku na straně primární.
Při tomto zapojení je důležité zvolit vhodnou akumulační nádobu, tak aby byl celý objem nádoby plně využit,
a nedocházelo k návratu vychlazené vody zpět do zdroje chladu. Tepelné rozvrstvení je základem dobré účinnosti
akumulace.
V tomto článku je věnována pozornost klasické akumulační nádobě a nádobě s vevařenými plechy.
Pro názornost byla provedena CFD simulace proudění vody uvnitř nádob. Simulace byla provedena softwarem
Ansys [1]. Simulace využívá výpočetní model k-epsilon s využít stěnové funkce. Výpočetní síť byla sestavena
z prvků tetrahedron. Podmětem k tvorbě této simulace je nedostatek výzkumných prací v oblasti akumulace
a chování tekukutiny v nádobě pro chlazení. Tento příspěvek poukazuje na možnost využití CFD modelu
pro optimální návrh nádoby s ohledem na maximální využití objemu nádoby pro systémy chlazení.
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2 METODIKA
Simulace pomocí metody CFD se stala velmi významným nástrojem pro analýzu různých systémů, jako je
například simulace proudění či tepelného rozvrstvení v nádobě. Hlavní výhodou je přesnost a množství variací,
které mohou být simulovány. Díky simulacím je možné zkoumat a předpovídat chování, aniž by bylo nutné
provádět experiment na reálném prvku.

Popis matematického řešení
Řešení je získáno pomocí aplikace Navier-Stokes rovnic, které obsahují parciální derivace rovnic, které popisují
pohyb tekutiny. Tyto rovnice jsou získány aplikací principů mechanických a termodynamických metod [2], [3].

Model
Simulace byla provedena na ocelové nádobě o objemu 3,9 m3, která je znázorněna na Obr. 1. Nádoba je válcového
tvaru s klenutým dnem. Nádoba má čtyři vývody DN 150, první dvojice slouží pro napojení primárního okruhu
systému se zdrojem chladu, zbylou dvojici je napojen sekundární okruh se spotřebiči chladu. V jedné z nádob je
nevařeno pět vrstev plechů o tloušťce plechu 5 mm.

Okrajové podmínky
Do výpočtu vstupují okrajové podmínky, které jsou znázorněny na Obr. 2. První předpoklad výpočtu je, že nádoba
je dokonale tepelně zaizolována, a proto byla po celé ploše ocelového plechu uvažována adiabatická okrajová
podmínka. Absolutní drsnost plechu byla stanovena hodnotou 0,5 mm, tato hodnota odpovídá mírně zanesenému
ocelovému plechu. Teplota kapaliny v nádobě v čase nula je nastavena na teplotu + 12 °C (kinematická viskozita
je 1,24E-06 m2/s, hustota je 999,58 kg/m3, měrná tepelná kapacita je rovna 4189 J/kgK). Připojení sekundárního
okruhu je uzavřeno, to znamená, že se ne nepředpokládá odběr chladu spotřebiči. Na primární straně okruhu ve
spodní části vstupuje vychlazená voda ze zdroje chladu o teplotě + 6 °C (kinematická viskozita je 1,47E-06 m2/s,
hustota je 999,99 kg/m3, měrná tepelná kapacita je rovna 4200 J/kgK), která v horní části nádoby proudí zpět do
zdroje chladu. Průtok nádobou je 57,3 m3/h což odpovídá chladicímu výkonu 400 kW [4].

Obr. 1 Rozměrový výkres akumulačních nádob.
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Obr. 2 Okrajové podmínky výpočtu.

3 VÝSLEDKY
V Tab. 1 a Tab. 2 jsou uvedeny teploty vody vystupující z nádoby v časovém kroku 60 s, 120 s a 180 s.
Při porovnání teplot v čase 180 s je vidět, že u nádoby bez vevařených plechů se do zdroje chladu vrací chladnější
voda o 1 K. Na Obr. 4 je vidět rozvrstvení teploty kapaliny a průběžné ochlazování v horní části nádoby, zatím co
na Obr. 3 je vidět, že se chladná kapalina okamžitě promíchává s kapalinou teplejší.
Tab. 1 Výstup ze simulace – akumulační nádoba bez vevařených plechů.
Časový krok
Teplota vody na
výstupu

60 s

120 s

180 s

11,3 °C

10,1 °C

9,2 °C

Obr. 3 Výstup ze simulace – akumulační nádoba bez vevařených plechů.

Tab. 2 Výstup ze simulace – akumulační nádoba s vevařenými plechy.
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Časový krok
Teplota vody na
výstupu

60 s

120 s

180 s

12,0°C

11,6°C

10,2°C

Obr. 4 Výstup ze simulace – akumulační nádoba s vevařenými plechy.

4 ZÁVĚR
Z provedených simulací je možné vypozorovat, že při použití nádoby s vyvařenými plechy je akumulační nádoba
lépe využita v situacích, kdy zdroj chladu na primární straně systému je v provozu na plný výkon a průtok
na sekundární straně systému nulový nebo. Obdobně by to fungovalo, pokud by byl průtok na sekundární straně
nižší jak na primární. Pro lepší názornost byl ale sekundární okruh odstaven. Částečný průtok na sekundární straně
nastává při reakci škrtících regulačních ventilů u spotřebičů. Situace, s nulovým průtokem na sekundární straně
systému nastává v době, kdy na spotřebičích není odběr chladu, ale zdroj chladu je stále v provozu kvůli minimální
době chodu. Na Obr. 3 je vidět, že u nádoby bez plechů se vychlazená voda dostává zpět do zdroje chladu a dochází
k okamžitému promíchávání teplejší a chladnější vody, tento jev není z hlediska hospodárnosti provozu vhodný,
jelikož s vracejí se nízkou teplotou na zdroji chladu, klesá vypařovací teplota, s každým poklesem o jeden stupeň
klesá účinnost zdroje o 4 % [5]. Na Obr. 4 je vidět, že u nádoby s plechy nedochází k promíchání vody s různou
teplotou v celém objemu, a tak je ve spodní části zadržena nejchladnější voda připravená pro odběr spotřebiči
v sekundárním okruhu. Z Obr. 4 je také patrné, že u nádoby s plechy je ještě prostor pro optimalizaci, jelikož
v některý částech nádoby dochází k zadržování teplejší vody, toto by mohla vyřešit perforace plechů.
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1

Abstrakt
Bydlení na vodě v některých lokalitách výrazně doplňuje kapacity bytových fondů (viz. Nizozemsko), v jiných
místech představuje nestandardní alternativu způsobu života (např. Německo). Všeobecně však plovoucích domů
přibývá, a to i v podmínkách České republiky, kde pro skutečné plovoucí domy chybí legislativa. Stavby jsou
povolovány státní plavební správou a posuzovány jako plavidlo. Geografické a klimatické podmínky v Německu
jsou z hlediska možnosti budování plovoucích domů nejpodobnější situaci v České republice. Práce pomocí
analýzy vybraných německých projektů skupin obytných plovoucích domů stanovuje obecné podmínky
a specifika, které mohou být podkladem pro tvorbu regulací a požadavků na stavby na vodě při jejich povolování
právě v podmínkách České republiky. Hodnocení se zabývá napojením na technickou infrastrukturu, vybaveností
na břehu, zábory okolních pevninských ploch, rozměry plovoucích jednotek i legislativními postupy.
Klíčová slova
Bydlení na vodě, plovoucí dům, hausbót, vodní plocha, Německo
Abstract
Floating houses significantly complements the capacities of housing in some locations around the world (e.g.
Netherlands), it represents a non-standard alternative of living in other places (Germany). In general, however, the
number of floating houses is increasing, even in the Czech Republic, where a legislation for floating houses is
missing. These kind of houses are authorized and permitted by the State Navigation Administration and assessed
as a vessel. Geographical and climatic conditions in Germany are the most similar to the situation in the Czech
Republic in terms of the possibility of building floating houses. The paper, using the analysis of selected German
projects of groups of residential floating houses, determines the general conditions and specifics of floating
development, which may be the basis for the creation of regulations and requirements for floating houses when
they are permitted in the Czech Republic. The evaluation deals with the connection to the technical infrastructure,
facilities on the shore, occupation of the surrounding shore, dimensions of floating units and legislative procedures.
Key words
Housing on the water, floating house, houseboat, water surface, Germany

1 ÚVOD
Pojem bydlení na vodě není v podmínkách České republiky příliš rozšířený, nicméně jednotlivé projekty –
navrhované i realizované – se objevují a jsou diskutovány. Celý výzkum se snaží na problematiku upozornit –
objasnit obecná pravidla, požadavky a specifika i problémy bydlení na vodě v podmínkách České republiky
pomocí analýzy zahraničních realizovaných projektů a dále pomocí případových studií v konkrétních lokalitách
na území České republiky. Tento článek se zabývá dílčí prezentací výsledků analýzy bydlení na vodě v Německu.
Do analýzy byly zařazeny čtyři oblasti, kde byly realizovány skupiny plovoucích domů. Dvě lokality jsou
v městské zástavbě, dvě lokality jsou venkovského – přírodního charakteru. Cílem výzkumu těchto lokalit je
analyzovat specifika plovoucí zástavby v konkrétních podmínkách a získané informace dále interpretovat
do podmínek České republiky.
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2 TEORIE – SOUČASNÝ STAV
Legislativní poměry v České republice nejsou vhodné pro realizování tzv. plovoucích domů. Veškeré objekty
na vodě jsou kategorizovány jako plavidlo, schvalovány státní plavební správou. Neexistuje specifikace pro pojem
„plovoucí dům“. Domy nemohou být zapsány do katastru, neumožňují zápis trvalého bydliště, nemají číslo
popisné…
S obdobnou situací se potýkají řadu let i v Německu, kde obliba bydlení na vodě vzrůstá, stává se fenoménem
i řešením kapacity pro bydlení či ubytování. V České republice ani v Německu se situace nevyrovnává
Nizozemsku, kde je bydlení na vodě nezbytnou a nenahraditelnou součástí bytového fondu. Plánování bydlení
na vodě je zde standardně zahrnuto v územních plánech, jsou prováděny průzkumy lokalit, územní studie
a paralelně běží rozsáhlý výzkum plovoucích konstrukcí a technologií a dalších využití vodních ploch.
Geografické podmínky jsou však v Nizozemsku velmi odlišné a systém bydlení na vodě tak rozvinutý, že jako
vzor pro české podmínky je v podstatě nepoužitelný. Z těchto pohledů je právě sousedící Německo se svým
přístupem velmi vhodné pro inspiraci.
Dvě vybrané lokality se nacházejí v Hamburku – Mittelkanal (Norderkai-Ufer) a Hochwasserbassin
(Victoriakai-Ufer). Jedná se o městské vodní kanály. Další dvě lokality jsou přírodního typu. Jedná se
o antropogenní jezera vzniklá povrchovou těžbou. Těžba v těchto lokalitách již byla ukončena a vodní plochy
a jejich okolí získávají charakter přírodních rekreačních oblastí. Jezero Geierswalder See leží svou většinovou
plochou v Sasku a nachází se zde Lausitz Resort, jezero Grosser Goitzschesee patří do území státu SaskoAnhalstsko, jsou zde plovoucí prázdninové domy v Goitzsche Resort.

3 METODIKA
Pro každou vybranou lokalitu byla vytvořena přehledová CAD situace na základě dostupných podkladů o projektu.
Zkoumaná fakta jsou rozdělena do několika skupin a zapisována do tabulek:
•
•
•

základní parametry plovoucí zástavby,
zázemí a vybavenost,
kotvení.

Dále jsou výsledky interpretovány do obecných doporučení, charakteristik a specifikací pro plovoucí domy
ve městě a plovoucí domy mimo město, jejichž odlišnost je na první pohled patrná. Níže jsou uvedeny jednotlivé
lokality a vytvořená schémata situací s detailnějším popisem.

Hochwasserbassin (Victoriakai-Ufer)
Tento projekt byl etapizován, postupně bylo umístěno 14 plovoucích domů, kotvených šikmo lineárně se
sdruženými přístupovými můstky [1]. Jedná se o klidnější lokalitu se zelení, avšak v blízkosti centra města.
Pro každou dílčí skupinku byl rovněž na břeh umístěn malý objekt s technickým zázemím /tz/, viz. Obr 1.

Obr. 1 Situace – plovoucí domy Hochwasserbassin.
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Mittelkannal (Norderkai-Ufer)
Jedná se o skupinu pěti plovoucích domů lineárně kotvenou k břehu pěší promenády Norderkai-Ufer v Hamburgu,
jak ukazuje Obr. 2. Projekt vznikl pod záštitou města, stejně jako projekt Hochwasserbassin, v rámci dlouhodobých
plánů a snahy vyčlenit lokality vhodné pro umisťování plovoucích domů [2]. Technické zázemí /tz/ se nachází
v malém objektu ve východní části promenády. Zahrnuje hlavní uzávěry přípojek inženýrských sítí a místo
pro popelnice.

Obr. 2 Situace – plovoucí domy Mittelkannal.

Goitzsche Resort (Grosser Goitzschesee)
Developerský projekt plovoucích domů zahrnuje 10 větších a 9 menších domů - viz. Obr. 3. Majitelé mají
k dispozici zázemí na břehu – sklady, kryté parkování, rampu pro spouštění lodí na vodu. Areál je oplocený [3].

Obr. 3 Situace – plovoucí domy Grosser Goitzschesee.

Lausitz Resort (Geierswalder See)
Jedná se o projekt luxusních prázdninových plovoucích domů, na které jsou navázány další ubytovací kapacity
na pevnině. V současné době je zrealizováno 5 domů a malé kotviště pro lodě, projekt uvažuje s postupným
ukotvením až 20 plovoucích domů, jak je vidět na Obr. 4. Pro co nejmenší ekologické dopady na pobřeží jezera je
umístěn pouze jeden centrální přístupový můstek [4].
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Obr. 4 Situace – plovoucí domy Geierswalder See.

4 VÝSLEDKY
Analyzované parametry a specifikace jsou zaneseny do následujících tabulek:
Tab. 1 Základní parametry plovoucí zástavby – Mittelkannal a Hochwasserbassin.
Mittelkannal

Počet domů
Půdorysný rozměr domu (pontonu)
Podlažnost
Vzájemný min. odstup
Počet domů / přístupový můstek
Šířka přístupových můstků
Zábor vodní plochy / dům
Využití plochy střechy

5
6 × 20 (23) m
1
9m
1
1,3 m
280 m2
ano

Hochwasserbassin
A

B

C

3
6,3 × 20 m
1
5,5 m
2
1,5m
480m2
ano

7
7 × 21 m
1
3,7 m
1,5
2m
480 m2
ano

3+7+4
7× 22 m
1 (2)
5,2 m
2
1,5 m
480 m2
ano

Tab. 2 Základní parametry plovoucí zástavby – Lausitz Resort a Goitzsche Resort.
Lausitz Resort

Počet domů
Půdorysný rozměr domu (pontonu)
Podlažnost
Vzájemný min. odstup
Počet domů / přístupový můstek
Šířka přístupových můstků
Zábor vodní plochy / dům
Využití plochy střechy

5 + 15
10 × 10 m
2
3,5 m pontony
6,5 m domy
20
2,7 m
337 m2
ano
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Goitzsche Resort
A

B

10
10 × 13 m
2
5,3m pontony
8,3 m domy
19
2,6 m
233 m2
ano

9
14,5 × 6,1 m
1
9,3m pontony
10,3 m domy
19
2,6 m
233 m2
ano
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Tab. 3 Zázemí a vybavenost – Mittelkannal a Hochwasserbassin.

Parkování pro motorová plavidla
Zázemí na břehu
Plot / branka

Mittelkannal

Hochwasserbassin

ne
přípojková skříň
popelnice
veřejné prostranství
MHD
branka

ne
přípojková skříň
popelnice
veřejné prostranství
MHD
branka

Tab. 4 Zázemí a vybavenost – Lausitz Resort a Goitzsche Resort.
Lausitz Resort

Goitzsche Resort

Parkování pro motorová plavidla

ano

Zázemí na břehu

přípojková skříň
popelnice
parkoviště
další objekty resortu

Plot / branka

-

ano
přípojková skříň
popelnice
kryté parkoviště
skladovací boxy a kůlny
rampa pro spuštění lodí
plot

Tab. 5 Kotvení – Mittelkannal a Hochwasserbassin.

Způsob kotvení
Konfigurace
Typ vodní plochy
Výška hladiny

Mittelkannal

Hochwasserbassin

na pilíře kotvené do dna
lineární - podélná
vodní kanál
stabilní – protipovodňová ochrana

na pilíře kotvené do dna
lineární - šikmá
vodní kanál
stabilní – protipovodňová ochrana

Tab. 6 Kotvení – Lausitz Resort a Goitzsche Resort.

Způsob kotvení
Konfigurace
Typ vodní plochy
Výška hladiny

Lausitz Resort

Goitzsche Resort

na pilíře kotvené do dna
lineární – kolmá oboustranná
jezero – otevřená plocha
stabilní

na molo – system DualDocker
lineární – kolmá oboustranná
jezero – otevřená plocha
stabilní

5 DISKUZE
Dle provedené analýzy je jasná odlišnost v umisťování obytných plovoucích domů ve městech a mimo města,
především z hlediska využití prostoru. V obou případech lze domy využívat k trvalému bydlení i k rekreaci,
potřeby uživatelů a možnosti lokalit jsou však rozdílné.

Městské prostředí
Plovoucí domy uvnitř města jsou odlišným – nadstandardním způsobem bydlení. Velikost obytné plochy by měla
odpovídat potřebám pro trvalé bydlení pro rodiny s dětmi či bez dětí. Vzhledem k tomu, že se jedná o mobilní
dům, je pro městské prostředí vhodné stavbu realizovat jinde a na určené místo ji transportovat, což umožní
zachovat možnost přepravy i do budoucna. Základní velikost pontonu a výška objektu by tedy měly být
dimenzovány s ohledem na plavební cestu případně na jiný způsob přepravy – optimální jsou obdélníkové tvary.
Objekt může nabízet venkovní soukromé plochy – vhodné je menší zápraží, plocha terasy dle uživatele. Způsob
umisťování je dán typem vodní hladiny – pro užší profily je vhodné lineární kotvení, které nabízí dostatek
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soukromí při zachování minimálních odstupů. V případě kotvení domů ve více řadách je vhodné odstupy zvýšit
a konfiguraci vhodně dimenzovat tak, aby bylo zachováno denní osvětlení, proslunění a soukromí uživatelů. Není
nutné stanovovat pro umisťování plovoucích domů přesné odstupové hodnoty, nicméně je nutné dodržet zásady
požární bezpečnosti. Při základní dimenzi využitelnosti vodní plochy lze uvažovat s vodní plochou 250-500 m2
pro dům s pontonem cca 120-150 m2. Přístupová mola a můstky by měly být dimenzovány s ohledem na jejich
délku a počet domů, které obsluhují. Minimální krátký můstek pro jeden dům lze realizovat v šířce 1,3 m, vhodnější
je respektovat s ohledem na potřebu zábradlí šířku 1,5 m. Pro větší skupiny domů či delší vzdálenosti můstků by
měla být přístupová mola širší a stabilnější. Můstky a mola jsou zároveň přípojnými místy pro technickou
infrastrukturu. Nezbytná vybavenost na břehu je připojovací bod inženýrských sítí, připojení na tlakovou
kanalizaci. Dále je nutné řešit skladování odpadů, případně parkování.

Mimoměstské prostředí
Mimo město jsou pro plovoucí domy využívány spíše otevřené vodní plochy – vhodná jsou antropogenní jezera,
která mají poměrně stabilní výšku vodní hladiny a z důvodu lidské činnosti nejsou často po ekologické stránce tak
hodnotná jako jezera přírodní, často probíhá rekultivace plochy a jejího okolí. Pokud jezero není součástí plavební
cesty, není nutné rozměr pontonu přizpůsobovat jejich parametrům. Rozměry a podlažnost jsou pak dány spíše
dispozičními potřebami, je nutné však uvažovat statickou stabilitu pontonu. Optimální z hlediska stability se jeví
pontony 80-150 m2, pokud je objekt dvoupodlažní, je nutné zatížení centrovat doprostřed pontonu. Způsob
umisťování je poměrně variabilní, záleží, jaký je zvolen zábor břehu. Minimální dopady na pobřeží zajistí jedno
centrální přístupové molo. Dle požadovaného počtu objektů je možno domy kotvit v různých konfiguracích, mělo
by být zajištěno kotvení pro plavidla. Při oboustranném kotvení pontonů obvyklých rozměrů s využitím
podlažnosti lze předpokládat zábor 200-400 m2 vodní plochy na jeden dům. Lze předpokládat, že objekty mimo
město na vodních plochách jsou využívány spíše k rekreaci. Při návrhu je dbán důraz na vytvoření venkovních
soukromých ploch i na dobrý přístup k domům. Přístupová mola a můstky musí zajistit stabilní a bezpečný přístup
s dostatečnou šířkou průchodu, případně průjezdu pro vozíky na věci. Pokud je kotvení domů sdružené přes
centrální molo, je vhodné šířku dimenzovat na min. 2,5 m. Základní technická vybavenost na břehu může být
doplněna zcela jistě o parkování, zázemí přístaviště, sklady či další rekreační vybavení.

6 ZÁVĚR
Byly uvedeny příklady realizovaných projektů skupin plovoucích domů v Německu, ze kterých byly určeny
základní potřeby a předpoklady pro návrhy projektů tohoto typu. V Německu je v posledních letech dbán důraz na
úpravu legislativy a právních postupů při realizaci plovoucích domů. V prvním kroku byla provedena definice
plovoucího domu a bylo provedeno zásadní a jasné odlišení plovoucích domů a hausbótů. Nyní jednotlivé státy
spolkové republiky pracují na úpravách vlastní legislativy a postupů při povolování, ve většině případů však
plovoucí domy schvalují stavební úřady podle stavebního zákona a zákona o vodách [5].
V České republice zájem o plovoucí stavby také pomalu roste. Bylo by minimálně vhodné definovat pojmy
a nepovolovat obytné stavby dle parametrů pro plavidla.
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1

Abstrakt
Cílem této práce je posouzení a hledání nového řešení v oblasti dřevěných konstrukcí umístěných v exteriéru. Tyto
konstrukce vychází z principu využití dřeva jako specifického moderního materiálu, který však vlivem
klimatických změn může degradovat a měnit svůj vzhled, trvanlivost a technickou funkci. Nejvyšší podíl na
fotodegradaci dřeva má UV záření, které je nejvýznamnější složkou slunečního záření. Tyto reakce se projevují
barevnými změnami, praskáním a zdrsněním povrchu dřevěných konstrukcí. Práce je zaměřena na povrchovou
úpravu modřínového, smrkového, borovicového a bukového dřeva pomocí lazurování, lakování a tepelného
opracování povrchu – karbonizace. Cílem práce je posouzení a výběr vhodné kombinace dřevěného vzorku
a povrchové úpravy tak, aby byla prodloužena trvanlivost a světlostálost dřevěných prvků umístěných v exteriéru.
Klíčová slova
Dřevostavby, obvodové pláště, druhy dřeva, povrch dřeva, průmyslové materiály
Abstract
The objective of this article is to evaluate and to find a new solution in the field of wood constructions placed in
the exterior. Those constructions are based on the principle of using wood as a specific modern material, which
can, however, due to climate changes, degrade and change its appearances, durability and technical function. The
biggest part in photo-degradation of wood plays the UV radiation, which is the most significant part of the
sunshine. These reactions are expressed as color changes, crackling and the roughening of the surface of wooden
constructions. This work is focused on surface finishing on larch, spruce, pine and beech wood using glazing,
varnishing and heat treatment of wood surface – carbonization. The objective of this work is to evaluate and pick
suitable combination of the wood sample and surface finishing in a way, that the durability and lightfastness of the
wooden elements placed in the exterior is prolonged.
Key words
Construction of wood, facade, wood species, wood surface, industrial-style materials

1 ÚVOD
Dřevo se stalo velmi oblíbeným materiálem pro moderní stavby především pro jeho specifické vlastnosti. Lze na
něj a jeho vyžití nahlížet pozitivně jak z hlediska konstrukčního, estetického a ekologického. Aplikace dřevěných
konstrukcí je velmi různorodá a v obytných stavbách velice žádoucí. Avšak dřevo, které je umístěno v exteriéru,
podléhá řade fyzikálních, biologických a chemických vlivů, které mohou ovlivnit jeho estetický vzhled,
mechanické vlastnosti, trvanlivost a jeho technickou funkci. Je prokázáno, že nejvyšší vliv na degradaci dřevěných
prvků umístěných v exteriéru a jejich povrchové úpravy má sluneční záření, vlhkost a srážky (voda ve všech
skupenstvích, vodné roztoky chemikálií, kyslík, písek, prach) [1].
Nejvýznamnější složkou slunečního záření je UV záření, které ve dřevě vyvolává fotochemické reakce
a dochází tak k fotodegradaci dřeva, která probíhá do hloubky až 3 mm od povrchu dřeva. Navenek se tyto reakce
projevují barevnými změnami a zdrsnění až popraskáním povrchu dřeva. Pokud je světlé dřevo vystaveno
slunečnímu záření, zvyšuje se teplota jeho povrchu až na 40 °C a až 80 °C u tmavého dřeva. V důsledku malé
tepelné vodivosti se urychluje vznik trhlin. Zvýšená teplota také urychluje chemické degradační procesy
v povrchových vrstvách dřeva. Chemické změny ve složení dřeva, které nastává vlivem UV záření a následné
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fotodegradaci, způsobuje poškození mikroskopické struktury dřeva a dochází tak k postupné destrukci
jednotlivých vrstev buněčných stěn. Výsledkem fotodegradace dřeva a dřevěných konstrukcí je ztráta soudržnosti
dřevní tkáně a konečná destrukce [2] a [3].

Obr. 5 Dřevěné vzorky s různou povrchovou úpravou byly vystaveny 28 měsíců klimatickým vlivům [5].

2 LITERÁRNÍ PŘEHLED
Při projektování novodobých dřevěných konstrukcí je dřevo využíváno jako specifický materiál, pomocí kterého
lze vytvářet architektonicky zajímavé a vysoce funkční stavby. Tento materiál je velmi tvárný a má velký potenciál
využití ve stavebnictví a architektuře. U dřevěných staveb je obvyklé, že nosná konstrukce je doplněna dřevěným
obvodovým pláštěm [3].
U všech 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. S hodnotou opotřebení souvisí životnost konstrukce,
která zahrnuje jak fyzickou 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 a obvodové pláště staveb. 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].
Při návrhu konstrukce a stavby je důležité vybrat vhodný typ dřeviny pro exteriérový obvodový plášť tak, aby
dokonale odolával klimatickým podmínkám, ve kterých je stavba umístěna a následně zvolit vhodnou povrchovou
úpravu. Z hlediska architektonického je vhodné zaměřit se na světlostálost a barevné změny dřevěného prvku tak,
aby vyhovoval původnímu architektonickému záměru. Tedy pokud navrhujeme obvodový plášť z konkrétního
typu dřeva, musíme dopředu počítat s barevnou změnou, případně tyto změny předpokládat a vybrat vzorek právě
podle očekávaných barevných změn. Povrchové úpravy dřeva výrazně ovlivňují životnost a světlostálost
dřevěného prvku.
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Obr. 2 Vzorek přírodní borovice ošetřené aditivem na ochranu povrchu Lignostav 1198 a svrchní vrstvou
alkydového laku. Část C, která nemá v horní vrstvě ochranu před UV zářením. Část B obsahuje pouze UV
ochranu v horní vrstvě. Část A byla předem ošetřena Lignostavem 1198 a obsahuje UV ochranu ve svrchním
laku a vykazuje zřejmě nejlepší ochranu barvy dřeva. Celková expozice byla vystavena UV záření po dobu
1 500 h [7].

Povrch dřeva ošetřený lazurou
Vodou ředitelné materiály – lazury mají výhodu, že dřevo dokonale chrání a zároveň mu umožňují přijímat
a odvádět vlhkost z dřevěného prvku. Každá lazura používaná pro dřevěné prvky v exteriéru by měla obsahovat
UV filtr. Světlejší odstíny lazur mají nižší množství pigmentu, který chrání dřevěné prvky před nežádoucí změnou
barvy, naopak příliš tmavé odstíny mohou měnit svůj objem a praskat, především proto, že lépe kumulují teplo.
Lazury neošetřují jen povrch dřeva, ale pronikají hluboko do struktury dřeva a chrání ho z větší části, zvláště pokud
obsahují impregnaci nebo penetraci. Obecně platí, že pro všechny nové dřevěné prvky volíme raději vodou
ředitelné lazury a pro starší renovované dřevo volíme syntetické lazury nebo laky. Pokud použijeme silnovrstvou
lazuru a dřevo není dostatečně vyschlé, může se časem sloupat a snížit tak požadovanou ochranu dřevěného prvku.
Tyto lazury jsou také citlivé na vzdušnou vlhkost při aplikaci a po aplikaci zmatní. Také pokud chceme zachovat
maximální prodyšnost povrchové úpravy dřevěného prvku, je lepší zvolit lazuru tenkovrstvou. S tenkovrstvými
lazurami se lépe pracuje, snáze se odstraňují nedokonalosti nátěru a rychle schnou [2] a [5].

Povrch dřeva ošetřený lakem
Pro povrch dřeva ošetřený lakem se můžeme rozhodnout kvůli snadno omyvatelnému povrchu a neulpívají na něm
nečistoty tak jako na lazuře. Laky na dřevo v exteriéru musí být mnohem odolnější než laky pro interiérové použití
a musí obsahovat UV filtr. Syntetické laky jsou většinou odolnější než vodou ředitelné, což může být nevýhodou
ve vlhkém prostředí, protože neumožňují dřevu dýchat. Laky na nových dřevěných prvcích mohou vlivem
objemových změn praskat a vystavením klimatickým jevům se mohou z dřevěného prvku loupat. Prvek pak není
dokonale chráněn, je náchylnější a dříve dochází k degradaci [2] a [5].

Tepelně upravený povrch dřeva – karbonizace
Karbonizace dřeva jako jeho povrchová úprava je jedinečný způsob, jak docílit zachování buněčné struktury dřeva
bez tvorby trhlin a jiných defektů. Různé druhy dřeva jsou karbonizovány za účelem výroby materiálů, které jsou
charakteristické svou mechanickou odolností, akustickými vlastnostmi a hustotou. Karbonizace dřeva vede ke
snížení akustické rychlosti v axiálním směru a ke zvýšení v radiálním a tangenciálním směru. Mechanické
testování ukázalo, že karbonizované dřevo bylo o 28 % silnější než původní vzorek. Karbonizace povrchu dřeva
je možné docílit pomocí několika postupů, a to: pomocí kontaktního ohřevu přes vyhřívané topné desky,
opalováním přímým ohněm – plynový hořák, pomocí tradiční japonské metody „Yakisugi” založené na vytvoření
„komínového efektu“ nebo pomocí infračerveného ohřevu. Pomocí karbonizace povrchu dřeva je možné docílit
různé intenzity opálení dřeva s různými vlastnostmi dřevěného prvku a eliminovat tak vlhkostní a biodegradační
vlivy [6] a [10].
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Obr. 3 Tepelná úprava neošetřených a ošetřených vzorků [6].

Obr. 4 Finální úprava stěny v interiéru sestavená z karbonizovaného dřeva s různou intenzitou [9].
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Obr. 5 Obvodový plášť z karbonizovaného dřeva [8].

3 METODIKA
V rámci projektu je 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 vliv
UV záření na různé vzorky dřeva s různou povrchovou úpravou, světlostálost a degradace vzorků.
Cílem projektu je experimentální měření fotodegradace vybraných vzorků dřevin s různou povrchovou
úpravou na vzorcích in-situ, experimentální měření vlhkostního pole u vzorků vystavených okolnímu prostředí,
numerické ověření naměřených hodnot, verifikace naměřených hodnot a popis s fotodokumentací degradačních
procesů. Měření probíhá na vzorcích modřínu sibiřského(Larixsibirica), smrku ztepilého(Piceaabies), borovice
lesní(Pinussylvestris) a buku lesního(Fagussylvatica).
Měření in-situ probíhá v areálu výzkumného centra AdMaS. Navržený experiment je založený na
zaznamenávání fotodegradace povrchu a je doplněn o pravidelné kontroly se záznamem jednotlivých povrchů.
Experiment probíhá na vzorcích o rozměrech 100 × 30 × 600 mm, tyto vzorky jsou vystaveny okolním
klimatickým podmínkám. Vzorky jsou v počtu minimálně 3 kusy od každé dřeviny, každého úhlu naklonění
a každé povrchové úpravy.
Klimatická data jsou vyhodnocována a zaznamenávána z meteorologické stanice v areálu AdMaS. Teplotně
vlhkostní měření probíhá na vzorcích každou hodinu. Měření fotodegradace probíhá denně pomocí časosběrné
kamery. Vzorky jsou umístěny vodorovně a svisle, aby nejlépe popisovali nejběžnější zabudování do konstrukcí
pozemních staveb. Teplotně vlhkostní měření probíhá na každém vzorku v jeho polovině tloušťky. Čidlo je
umístěno ze spodní hrany, a je tedy kryto před klimatickými vlivy s ohledem na eliminaci chybného měření.
Pro měření se uvažuje s těmito nátěry a úpravami povrchových úprav:
•
•
•

lazura,
lak,
tepelně upravený povrch (karbonizace).
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4 ZÁVĚR
Jednou z nejvýznamnějších příčin fotodegradace dřeva je vystavování povrchu dřeva UV záření. Kombinace
častých změn vlhkosti jako je sníh, déšť nebo rosa, které dopadají na nechráněné dřevo a jsou vstřebávány
kapilárními silami, způsobuje bobtnání dřeva. Časté střídání procesů sesychání a vlhnutí dřeva urychluje procesy
degradace. V důsledku toho se na povrchu dřeva vytvářejí trhlinky, které se postupně rozšiřují a prohlubují (často
s výrazným kolísáním teploty). Trhlinky tvoří vhodné prostředí pro změny zabarvení dřeva, později pak pro vznik
plísní a následně rozvoj dřevokazných hub. Proto je potřeba zhodnotit a vybrat vzorky s vhodnou povrchovou
úpravou tak, aby dokonale vyhovoval klimatickým podmínkám, ve kterých je stavba umístěna.
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Výzkum vzniknul za podpory specifického výzkumu FAST-J-19-5999 ''Studium vlivu ultrafialového záření
a povrchové úpravy na světlostálost a fotodegradaci různých vzorků dřevin'' a v rámci řešení projektu TAČR –
Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA TJ02000072 ''Vývoj technologie karbonizace povrchu
dřevěných prvků staveb: eliminace vlhkostních a biodegradačních vlivů''.
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MOŽNOSTI SBĚRU DEŠŤOVÉ VODY ZE ZELENÉ
STŘECHY
POSSIBILITIES OF GREEN ROOF RAINWATER HARVESTING
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1

Abstrakt
Sběr dešťové vody ze střechy je jedním ze způsobů zmírnění odtoku dešťové vody do kanalizační sítě, zároveň
umožňuje její následné využití pro potřeby budovy a okolí. V případě zelené střechy možnost sběru vody také
existuje, může být však výrazně menší kvůli retenci. V článku je porovnáno množství vody, dostupné pro sběr
z myšlené plochy 100 m2 ve dvou variantách: v podobě konvenční a zelené střechy na základě dat z Českého
hydrometeorologického ústavu (CHMÚ) a stanice TUBO na VUT v Brně. Výsledky ukázaly, že v rocích s menším
úhrnem srážek je sběr vody ze zelené střechy velmi neefektivní, v rocích s větším úhrnem – již porovnatelný se
sběrem vody z konvenční střechy.
Klíčová slova
Zelená střecha, sběr vody, déšť, retence, srážky
Abstract
Collecting rainwater from the roof is one of the ways to reduce the rainwater outflow into the sewage network,
while allowing its subsequent use for the needs of the building and its surroundings. In the case of a green roof,
the possibility of collecting water also exists, but may be considerably less due to retention. The article compares
the amount of water available for collecting from an imagined area of 100 m2 in two variants: conventional and
green roof, based on data from the Czech Hydrometeorological Institute (CHMÚ) and the TUBO station at BUT
in Brno. The results showed that in the years with less total rainfall the collection of water from the green roof is
very ineffective, in years with a larger total it is quite comparable with the collection of water from the conventional
roof.
Key words
Green roof, rainwater harvesting, rain, retention, rainfall

1 ÚVOD
Urbanizovaná území se charakterizuje vysokým podílem nepropustných ploch (např. komunikace, střechy budov).
Na nepropustných plochách se srážková voda nemůže přirozeně vsakovat a následně se transformovat na podzemní
vodu, místo toho rychle odtéká po povrchu a dále je téměř zcela zachycena kanalizační sítí. To je nežádoucí hlavně
kvůli její přemístění od místa vzniku a následného vypouštění do vodních toků, což způsobuje narušení bilance
vody v území (nedostatek vody nebo naopak záplavy), a také znečištění vodních zdrojů ředěnými odpadními
vodami z odlehčovacích komor během přívalového deště. Odtok dešťové vody do kanalizační sítě má také
negativní vliv na území z hlediska její následného vypouštění z čistírny odpadních vod do vodních toků a jejich
možným přetížením v případě malé vodnatosti.
Dešťová voda může naopak místo toho, že se vypouští do kanalizace, částečně nahradit vodu z veřejného
vodovodu.
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2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Pojmy „srážková voda“ a „dešťová voda“
Převážnou část srážek v klimatických podmínkách České republiky tvoří déšť. Ačkoliv Zákon o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon) vymezuje pouze pojem "srážková voda", v oblasti zelených střech existuje také
pojem "dešťová voda". To je spojeno s tím, že v literatuře o zelených střechách, která převážně pochází
ze zahraničí, jde nejčastěji o déšť, neboť výpočty kapacity vegetačního střešního souvrství jsou založeny na
intenzitě deště (z anglického "rainfall intensity"). Proto je v článku použit pojem „dešťová voda“ jako nejvíc
odpovídající světové literatuře.

Sběr dešťové vody
Pro sběr vody se nejčastěji používají střechy bez vegetační vrstvy. Navíc, když se jedná o efektivitě sběru vody,
přednost je dána střechám s co největším součinitelem odtoku, například krytině z plechu. U zelené střechy první
několik litrů dešťové vody bude vsakováno substrátem, případně retenční nebo drenážní vrstvou. Množství
zadržené vody záleží na typu zelené střechy. Sběr dešťové vody na zelené střeše je možný pouze při deštích
s celkovým úhrnem větším než retenční kapacita střešního souvrství.
Některé studie, například [1], [2] se zabývaly riziky, spojenými s použitím dešťové vody ze střechy jako pitné,
nicméně existuje mnoho dalších způsobů její využití.

Retence zelené střechy
Retencí se rozumí dočasné zadržení vody v krajině (z anglického "retention"). Retence je zajištěna hlavně díky
vegetační vrstvě a vegetaci, která spotřebuje vodu – voda se nejenom vypařuje z plochy substrátu, ale také z listů
rostlin (transpirace), a tak se obnovuje kapacita pro další zachycení srážkové vody.
Bilance vody na střeše může být představena rovnicí (1):
QR = P + I + R – ET – ΔS,

(1)

kde QR je odtok ze zelené střechy, P jsou srážky, I je zavlažování, R odtok z pevných střešních povrchu nebo
fasády, ΔS jsou ztráty při změně stavu vody a ET evapotranspirace.
Jako běžná praxe v hydrologii je každá složka vyjádřena v poměru hloubky k jednotce plochy – mm/m2.
Normou ČSN 75 9010 [3] je určen součinitel odtoku ze střech s horní propustnou vrstvou od 0,4 do 0,7.
Zelená střecha by měla být navržena tak, aby zachytila tzv. 90procentní déšť – to znamená, že se nevytvoří
odtok z cca 90 % srážkových událostí (jedná se zpravidla o slabé deště). V ostatních zhruba 10 % se jedná
o dlouhodobý nebo přívalový déšť. Přívalové deště převládají na jaře a v létě, odtok během nich je docela
intenzivní, proto když se hovoří o průměrné retencí za rok tyto deště mají na ni velký vliv. Chování střechy se při
různých deštích liší. Například při mírném dešti 5 mm za 24 hodin (spočítaná průměrná roční hodnota) odtok ze
zelené střechy by neměl vzniknout. Při silnějším dešti odtok bude vznikat, jeho charakter závisí však nejen na
intenzitě deště, ale také na skladbě střechy, především tloušťce a materiálu vegetační, případně retenční vrstvy.
Podle [4] roční retence různých typů zelených střech činí 50–80 %. Na základě dat o hmotnosti v suchém
a nasyceném stavu lze zjistit množství vody které zadrží každý typ zelené střechy (34 mm pro extenzivní střechu
a 122 mm pro intenzivní).
Když se jedná o efektivitu retence jednotlivých vrstev nejvyšší hodnotu ukazuje minerální vlna, která však pro
některé typy extenzivních střech je nevhodná kvůli zbytečně velké vodní kapacitě, nejméně efektivní je nopová
fólie. Substrát a desky z recyklovaných polyesterových vláken ukazují téměř stejnou retenci a chování v průběhu
deště (Obr. 1).
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Obr. 1 Porovnání retence jednotlivých materiálů (autor).

3 METODIKA
Úhrn srážek v průběhu roku se mění v závislosti na ročním období. Největší úhrn srážek je v tzv. velkém
vegetačním období, za které se považuje období duben–září, případně květen–září. Pro cíle této práce bylo
spočítáno průměrné množství srážek v rocích 2011–2017. Podle výsledků je vidět, ze největší množství srážek
bylo naměřeno v období květen–září (což odpovídá vegetačnímu období), pak se množství postupně snižuje.
Jako zdroj informace o intenzitě srážek budou použita data z Českého hydrometeorologického ústavu (CHMÚ)
a stanice TUBO na VUT v Brně. Archiv TUBO [5] disponuje údaji o celkovém úhrnu srážek v každém konkrétním
dni za uplynuté období. Pro cíle této práce byla použita data z r. 2011–2017. Na Obr.2 je zobrazeno průměrné
množství srážek v jednotlivých měsících v letech 2011–2017.
Pro vyhodnocení efektivity sběru dešťové vody ze zelené střechy bude myšlená extenzivní zelená střecha
porovnána s referenční konvenční střechou s povrchem se součinitelem odtoku 1, tj. 100procentním odtokem.
Splachování několika prvních litrů dešťové vody nebude bráno v úvahu. Plocha obou střech bude přijata 100 m2.
Konvenční střecha se součinitelem odtoku 1 bude dále označována jako A, zelená střecha jako Z.
Bude spočítáno celkové množství dní v každém roce za období květen–září, ve kterých odtok ze střechy je
potenciálním zdrojem vody (≥ 1 mm pro střechu A a ≥ 35 mm pro střechu Z) a celkové množství zachycené
dešťové vody. Pro zelenou střechu bude platit také nekolikadenní déšť s celkovým úhrnem ≥ 35 mm. Potom bude
vytvořen graf zásoby a spotřeby vody tříčlennou rodinou na základě údajů z Vyhlášky č. 428/2001 Sb. [6]
tykajících se průměrné spotřeby vody osobou za rok. Na základě grafu budou vyhodnoceny dva kritické roky –
s nejmenším a největším úhrnem srážek, které mohou být zadrženy systémem sběru vody pro následující využití.

Obr. 2 Srážky v letech 2011–2017 v jednotlivých měsících (autor).
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4 VÝSLEDKY
Na základě údajů archivu TUBO byly zjištěny roční úhrny srážek v letech 2011–2017 (Obr. 2) a následně v období
od května do září, dále byly z nich vypsány dny s celkovým úhrnem ≥ 35 mm nebo několik dní za sebou
s celkovým úhrnem ≥ 35 mm (Tab. 1) a jednotlivé úhrny (Tab. 2).
Tab. 1 Celkový počet srážkových dní v obdobích květen–září 2011–2017 s úhrnem umožňujícím sběr vody
ze střechy A (Z).
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Květen
7 (0)
8 (0)
16 (1)
9 (0)
10 (0)
7 (0)
8 (0)

Červen
7 (0)
10 (0)
14 (1)
9 (0)
7 (0)
11 (0)
7 (1)

Červenec
9 (1)
13 (0)
1 (0)
14 (1)
7 (0)
12 (1)
9 (1)

Srpen
8 (0)
7 (1)
7 (0)
16 (0)
4 (1)
5 (0)
5 (1)

Září
6 (0)
6 (0)
9 (1)
12 (1)
6 (0)
3 (0)
8 (0)

Celkem
37 (1)
44 (1)
47 (3)
60 (2)
34 (1)
38 (1)
37 (3)

Tab. 2 Celkový úhrn v obdobích květen–září 2011–2017 podílející se na sběru vody ze střechy A (Z).
2011
2012

Květen
38,5 (0)
31,9 (0)

Červen
48,5 (0)
33,6 (0)

Červenec
82,5 (49,9)
53,7 (0)

Srpen
30,7 (0)
96,6 (69,8)

Září
28,6 (0)
33,6 (0)

2013

118,5 (121,9)

115,6 (94,3)

1,2 (0)

63,8 (0)

60,3 (57,3)

2014

64,3 (0)

31 (0)

154,1 (80,2)

83,3 (0)

120,1 (85,4)

2015
2016

65 (0)
27 (0)

42,6 (0)
30,8 (0)

48,3 (0)
108,3 (35,1)

65,2 (65,2)
37,2 (0)

16,8 (0)
9,6 (0)

2017

58,5 (0)

52 (37,2)

87,4 (42,3)

62 (52,4)

48,6 (0)

Celkem
228,8 (49,9)
249,4 (69,8)
359,4
(273,5)
452,8
(165,6)
237,9 (65,2)
212,9 (35,1)
308,5
(131,9)

Obr. 3 Porovnání celkového množství dešťové vody zadržené střechami A (konvenční, ψ=1) a Z (zelená)
(autor).
Při porovnání množství vody, zadržené střechami A a Z (Obr. 3) je vidět, že potenciál sběru vody ze zelené
střechy je výrazně nižší, než u konvenční střechy se součinitelem odtoku 1. Efektivita záleží také na míře spotřeby
vody a místě její využití.
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Podle Vyhlášky č. 428/2001 Sb. spotřeba vody na jednu osobu za rok činí 35 m3. Při tom spotřeba v průběhu
roku je přibližně stejná. Srážky mají naopak nepravidelný charakter, a proto se může vyskytovat jak přebytek
vody, tak i její nedostatek.
Pro zjištění, jestli vznikne nedostatek nebo přebytek vody byla zvolena a porovnána dvě kritická období –
vegetační období roku 2013 s maximálním množstvím využitelné dešťové vody (359,4 mm pro střechu A
a 273,5 mm pro střechu Z) a roku 2016 s minimálním množstvím vody (212,9 mm pro střechu A a 35,1 mm pro
střechu Z) (Obr. 4).
Množství využitelné dešťové vody zadržené zelenou střechou závisí na intenzitě jednotlivých dešťových
událostí, protože při slabých srážkách bude se naplňovat vodou vrstva substrátu, naplnění nádrže bude možné
pouze po překročení vodní kapacity souvrství zelené střechy – 34 l/m2. U střechy, určené ke sběru vody součinitel
odtoku má být co největší, aby se zefektivnil sběr vody při nejmenších dešťových událostech. Při použití systému
bez prvotního splachování je zajištěna maximální efektivita.

Obr. 4 Sběr vody na střechách A a Z v období květen–září 2013 a květen–září 2016 (autor).

5 DISKUZE
Konvenční střecha A je dostatečně vhodná pro sběr dešťové vody a při pravidelných srážkách nebo po přívalovém
dešti zajišťuje kromě běžné spotřeby vody tříčlennou rodinou také dostatečně velkou zásobu vody na začátku
období. Až v červenci úhrny srážek začínají klesat, zásoba se postupně zmizí a vznikne nedostatek vody, který na
konci období bude činit cca 6 600 litrů v roce 2013 a cca 21 800 litrů v roce 2016. Charakter křivky pro konvenční
střechu A v rocích 2013 a 2016 s kritickými hodnotami srážek (maximální a minimální) vypadá poměrně podobně
díky tomu, že voda je sbírána i při menších dešťových událostech, nicméně v roce 2016 již od začátku se vyskytuje
nedostatek vody.
U zelené střechy Z jsou výsledky přibližně stejné jako u střechy A v roce 2013 s maximálním úhrnem srážek
a výrazně horší v roce 2016 s minimálním úhrnem srážek. V roce 2013 to nastává, protože při přívalových deštích
nebo delším období s dešťovými dny vodní kapacita je překročena a voda se začíná protékat skrz střešní souvrství
do systému sběru, v roce 2016 s minimálním úhrnem srážek kapacita byla překročena pouze jednou, to nemělo
zásadní vliv na bilanci vody a téměř všechna voda by byla čerpána z veřejného vodovodu.

6 ZÁVĚR
Zelené střechy mohou být efektivní pro sběr vody, ale záleží především na množství a intenzitě srážek, při kterých
bude překročena vodní kapacita střešního souvrství. Také například podle [7] a [8] dešťová voda ze zelené střechy
je nevhodná pro použití jako pitná nebo cely systém je neefektivní kvůli menšímu množství sbírané vody než
u konvenční střechy. Nicméně existují různé způsoby využití vody v domácnostech, které nevyžadují kvalitu pitné
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vody. Jde například o splachování WC nebo zalévání zahrady apod., kde použití pitné vody neodpovídá principům
udržitelnosti, proto sběr vody ze zelené střechy je přijatelným řešením.
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Abstract
The topic of this paper is to define the input data for the design of a heating system in a historic town house. The
paper is a follow-up to the elaborated research entitled "Contribution to the solution of non-invasive interventions
in the field of technical equipment of buildings in listed buildings" (author: Ema Ruhigová), where the field of
technical equipment of buildings is more specialized in heating. The main topic of the paper is to map historical
heating systems in historic townhouses with respect to their typological type.
This knowledge is an important aspect that defines a range of options for how to approach a design of a heating
system in a historic town house so as to minimize interference with the existing substance and at the same time
(partly or fully) to ensure the required quality and temperature comfort in the interior. At the same time, this range
of possibilities creates control lines for various architectural design of a restored cultural monument.
Key words
Burgher house, authenticity, historical heating, historic town house, technical equipment of buildings

1 INTRODUCTION
The paper is a follow-up to the research in progress, the main topic of which is the cultural aspect of sustainability,
which is the main tool for preserving cultural architectural diversity and authenticity of cities. Monument
protection, in addition to those principles must also cope with the current normative requirements and regulations
whose feasibility is often contrary to the fundamental ideas of monument protection. In practice, it is then often
encountered with a negative moment that results from the mutual misunderstanding of the monument preserver
and the civil engineer who are unable to achieve a result acceptable to both parties. This research is devoted to
non-invasive interventions in the field of technical equipment of buildings in listed buildings. Its main task is to
find possibilities how to carry out the monument restoration with an emphasis on preserving the authenticity of
the building and at the same time to ensure a suitable indoor environment with the heating solution. This article
discusses how to achieve these goals at a later finalization of research.

2 LITERARY OVERVIEW/DESCRIPTION
CURRENT STATUS

OF

THE

V There are a number of publications on the theory of restoration of historical buildings. Developments are also
progressing on the technical equipment of buildings and heating, but especially in relation to the solution of new
buildings. The problem is that their mutual penetration is (to say) unpublished so far. This paper thus relies mainly
on the findings of Jiří Škabrada in the publication "Construction of Historic Buildings", which describes
the historical method of heating in folk architecture buildings. Understanding historical heating methods can lead
to a better understanding of the design of a new heating system. With regard to the subject of study (burgher
houses), the article is also based on theoretical knowledge and characteristics of the burgher house in the
publication "Presentation of Architectural Heritage II" by Jana Gregorová and Pavel Gregor. To understand the
historical development of the burgher house, literature by Peter Vodrážka – "The History of Building Cities" was
also used.
The subject of the paper is a partial output of the research aimed at solving non-invasive interventions in
the area of technical equipment of buildings at listed buildings. This paper will serve as a starting point for
the definition of the subject matter of the case study as well as the basic starting conditions in the next phase of
the research. The case study will be devoted to the design of a variant method of heating in a specific historical
building, where the individual variants will represent three basic systems:
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• Alternative 1: restoration of the original (historical) heating systém,
• Alternative 2: Application of one of the existing heating systems,
• Alternative 3: their combination.

3 METHODOLOGY
Based on the achieved results (either in terms of heritage, technical, or constructional-physical), the individual
alternatives will be compared in terms of suitability, or unsuitability of individual solutions for the historical
building. The key for realization is a detailed analysis of the development of historical heating systems that were
present in the solved buildings. However, not only for the implementation of option 1, but knowledge of the
chimney positions, the dimensions of the pipes, the way of flue gas exhaust or the supply of fresh air is equally
important for options 2 and 3. Of course, if the purpose of the restoration is to maximize the authenticity of the
materials and existing substance.
The paper therefore focuses on the basic starting points (Fig. 1), whose two primary parameters are:
•
•

Development of historical heating systems,
Development of a burgher house (as the subject of a subsequent case study).

Current methods of heating as another parameter for the realization of the case study are not the subject of this
paper.

Fig. 1 Schematic representation of the main subject of the paper (Source: Ema Ruhigová).

4 RESULTS
Parameter of development of solved typology (burgher house) – disposition
development
We can follow the development of the burgher house (Fig. 2) since the Middle Ages, when the so-called Tower
Houses began to be built near lucrative locations (such as a trade route, market place, square). These houses were
characterized by their verticality, where their residents (usually from higher social classes) had living rooms
located on higher floors. The tower houses could be placed anywhere on the plot, but they were mostly part of the
stone fence along the perimeter of the parcel. These houses together with high stone walls were an effective defense
mechanism in times of frequent invasions and riots [1].
The chamber house begins to develop in the Gothic period. During this period, there is also pressure from the
middle class of the population to keep their housing safe. This type of house did not differ significantly from the
peasant house, which consisted of the so-called triple space. There is a bright room on the street side, a back room
(chambers) on the side of the courtyard and a black kitchen between them. This position was particularly
advantageous in that the black kitchen also served as a heat source for both rooms.
The passage house similarly begins to appear in the Gothic period. Its main feature is also a three-room, and
an adjacent covered passage into the courtyard. The main advantage is the expansion of the floor area on the upper
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(warmer and drier) floor. This typological species is the forerunner of the Hall House, which in terms of
the predominant production and sales function on the ground floor can be considered the first "full-fledged"
burgher house. The hall is created by connecting the passage and the bright room and opening towards the street.
"House with a height" - was a simpler type of passage house, the layout was enriched with a reduced attic =
height, which was used to store grain or moisture-sensitive goods. On the facade, the "height" manifested itself in
a series of small windows that axially linked to the windows of the residential floor. They had shutters on
the outside or forged shutters from the inside with mechanical closing from the yard level [2].

Fig. 2 Development stages of the burgherhouse in terms of disposition. From the left: Tower House, Chamber
House, House with passage, House with passage with height, Hall House (with height) and mirroring the threespace by mutual interconnection (Source: Ema Ruhigová).

Parameter of development of solved typology (burgher house) -– signs on the facade of
the heating system
The visual elements on the facade of the town houses from individual periods do not play a fundamental role in
terms of the topic under consideration, so this aspect will not be devoted to a large extent in the paper. At this level
it is necessary to realize the vertical disposition of the townhouse, which, with the presence of the characteristic
feature of the townhouse (commercial / production function on the ground floor), shifts the function of housing to
higher floors. In terms of external features on the facade of individual periods, it will be necessary to examine in
particular the absence of the chimney (smoke openings on the facade are present), the position and height of the
chimney, the number of chimneys, its materiality and form (Fig. 3). It will also be necessary to verify the presence
of heating in commercial and production rooms, as well as the forms of its operation (presence of solid fuel storage
etc.).

Fig. 3 Development stages of the appearance of a townhouse. From the left: Gothic tower house (Krížany, first
half of 14th century), Gothic burgher house (Bardejov), Renaissance burgher house with attic (Banská Bystrica,
Thurz house), baroque burgher house (Nitra, Štefániková street) (Source: Ema Ruhigová).

Parameter of historical development of heating
Efforts to create and maintain warmth in living rooms have been current since time immemorial. Open fire under
a shelter in prehistoric times can also be considered as primary heating systems. The aim of this paper, however,
is not a detailed mapping of heating systems in the cross-section of history, but a narrowing of the examination of
the period of presence of townhouses - from the Middle Ages, through Gothic, Renaissance, Baroque, to
Classicism (Fig. 4).
As burgher houses belong to the group of professional architecture, the schemes do not take into account all
the heating methods used at that time, also used in folk architecture. Although heating methods represented a wide
range in individual periods, only their "most developed forms" will be mentioned for the purposes of this paper.
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The fundamental division of heating systems is determined by the method of operation – so that the addition
of solid fuel to the fire, depending on the relationship between the operator's location and the heated space. Thus,
the heating can be: direct (with a fireplace and service directly in the heated room); and indirect (with the operation
of the fireplace from the adjacent area, where also the cold air for combustion and where the smoke goes) [3].

Parameter of historical development of heating – Gothic period
The Gothic period brings with it the heating of the open fire in the room into the fireplace, so that the flue gases
are discharged through the chimney directly above the roof plane. Unlike folk architecture, where the presence of
flue gases persists in the upper part of the room or in the roof space). Although the chimney increases comfort and
hygiene standards of living rooms, but escapes up to 80% of heat. Therefore, the company began to realize in this
period the need to make the heating element more efficient - open fire began to build bricks and stones, so that
even after the fire has burned out the heat radiates. Within the territory of Slovakia it can be stated that the fireplace
was brought from the Balkans and the Mediterranean during the Gothic period.
Later on, the first stoves began to emerge, evolving from a gradual increase in the "wall-accumulation" volume
around the fireplace and an effort to eliminate flue gases from open fire into the room.
Stoves are coming to our regions as a great innovation from the West. This happened (according to findings
and previous knowledge) during the 14th century [4].
It must be said, however, that in the Gothic period there are still systems that we can define as "absent" chimney
bodies. These systems are heating methods that have also been used in simpler forms of housing. On the facade
we can observe the smoke openings through which the flue gases from the open fire were led to the exterior. One
of the ways is also to exhaust the flue gases into the roof space by means of the so-called smoke hood [5].

Parameter of historical development of heating – Rennaissance period
In this period, there is already a fully established indirect method of heating stoves with brick chimneys (in
buildings of higher social layers). There are also new places of stoking. Until this time, the method of stoking on
the fire was realized from a side black kitchen. During the Renaissance, new stoking places were also created – in
the position of corridors, for example. Renaissance tiles, as a rule with sgraffito decoration and ornately finished
heads, are our oldest surviving upper end chimneys. The renaissance “column stoves” served as an end element
along the entire height of the room, ensuring maximum storage volume and ample space for flue gas tracing in
the horizontal direction.

Parameter of historical development of heating – Baroque period
The system established in 1710-1714 at the Peter the Great Summer Residence in St. Petersburg can be considered
as a forerunner of steam heating systems. This system was not as effective, but the main progress was to enable
multiple rooms to be heated from one heat source.
The heat transfer medium – water vapor - allowed a simple construction comprising a sealed water tank
connected to the wiring. The source of heat becomes the central boiler, which distributes heat through
the distribution. In this case, the wiring also becomes the terminal element.

Parameter of historical development of heating – period of Classicism
The expansion of central heating has been closely linked to changes in fuel use. In households it was not common
to use central heating with solid fuel because of the need for intensive operation. Joseph Nason (USA) created
a primitive radiator in 1841, which was patented as a water vapor radiator. In 1855, San Galli basically created
today's radiators [6].
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Fig. 4 Developmental stages of heating. Top left: Gothic period – fireplace with chimney, late Gothic period –
flue gas exhaust through smoke vents, flue gas exhaust to the roof space, tiles. Bottom left: renaissance period –
two-piece stove, baroque period – first distribution of heat transfer medium, classicism period – first radiators,
gas (Source: Ema Ruhigová).

5 DISCUSSION
The following figure links the two initial parameters (development of the burgher house and the development of
heating) and thus creates a starting point for further examination of the topic in the form of a case study of
individual periods. From the period of High Gothic to Classicism, we can clearly read the principle of heating, as
well as the layout and operating form of the house itself, which opens up possibilities for further deepening the
theme. Such a summary of the typological development and its characteristic features compared to the present
heating system and its signs on the facade can be seen as the main contribution of this paper.

Fig. 5 Summary of developmental stages from the Middle Ages (Top Middle Age Gothic in 12th century, Late
Middle Age Gothic in 13th, 14th, 15th century) to Modern Age (Renessaince in 14–16th century, Baroque in 17–
18th century, Classicism in 19th century) of heating and development of a burgher house (Source: Ema
Ruhigová).
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6 CONCLUSION
The contribution can be perceived as an overview article on the topic of designing new heating systems for existing
historical buildings. The acquired knowledge maps the historical principle of heating in burgher houses in
individual construction periods. It is obvious that the layout development of the townhouse is very closely related
to the heating system used in the house. This system can also be read on the façade of the house, for example by
the presence of end elements for exhausting flue gases into the air.
This knowledge will be applied in the next stage of research in the design of new heating systems. They will
be particularly important in terms of placing new wiring into existing cavities (eg no longer functioning chimneys).
It is also possible to investigate their re-commissioning as well as applications in combination with new heating
technologies.
.
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Abstrakt
Práca identifikuje charakteristické znaky verejných priestorov v nadväznosti na mestský hotel a sleduje ich
aktuálny stav. Ide o posúdenie interakcie polohy mestského hotela s formou a funkciou, v zmysle optimalizácie
aspektov podporujúcich mestskosť – urbanitu hotela. Venuje sa životu hotela v mestskom prostredí,
determinantom jeho navrhovania, rovnako i budúcemu možnému vývoju v kontexte mestotvornosti hotelovej
architektúry. Predmetom práce je skúmanie mestského parteru, ktorý v sebe odráža súkromné, poloverejné
i verejné deje. Parter, ako hranica hotelovej intimity, je pre život mesta kľúčová. Práca sa zaoberá nielen
prepojením mestského hotela s verejnou povahou ulice, ale najmä definovaním mestského hotela ako fenoménu.
Klíčová slova
Mestský hotel, verejný priestor, urbanita, mestské prostredie, mestskosť
Abstract
The work identifies characteristic features of public spaces in relation to a city hotel and monitors their current
state. It is an assessment of the interaction of the location of the city hotel with the form and function, in the sense
of optimizing aspects supporting the urbanity–urbanity of the hotel. It focuses on the life of the hotel in the urban
environment, the determinants of its design, as well as the future possible development in the context of the urban
design of hotel architecture. The subject of the thesis is the study of the city parterre, which reflects private, semipublic and public events. The parterre, as the boundary of hotel intimacy, is crucial to city life. The thesis deals
not only with the connection of the city hotel with the public nature of the street, but also with the definition of the
city hotel as a phenomenon.
Key words
City hotel, public space, urbanity, urban environment

1 ÚVOD
Cieľom práce je reflektovať súčasnú tvorbu mestských hotelov v centrálnej mestskej zóne Bratislavy, interpretovať
vzťah mestských hotelov k mestu, k verejnému prostrediu a definovať dôsledky, ktoré z tohto vzťahu vyplývajú.
V rámci tendencie koncentrácie obyvateľstva v mestách, začína vystupovať do popredia potreba riešenia
problematiky verejných priestorov ako základnej kostry transformácie vnútromestskej štruktúry centra Bratislavy.
Živé mesto potrebuje rôznorodý a komplexný život, kde sa kombinujú odpočinkové a sociálne aktivity
s priestorom pre pešiu komunikáciu, rovnako aj možnosti zúčastňovať sa mestského života [1].
Základnou výskumnou otázkou je, ako môže hotelové zariadenie ovplyvniť udržateľnosť priestoru a jeho život
a spätne ako potenciál miesta a funkčný verejný priestor ovplyvní mestskosť – urbanitu hotela? Existuje optimálny
stav medzi verejným priestorom, mestským hotelom a jeho užívateľmi? Aký je presah verejného priestoru do
architektúry a funkcie hotela?
Hlavným cieľom práce je sledovať architektonické a urbanistické prvky mestských hotelov v centrálnej
mestskej zóne Bratislavy, analyzovať mestské hotely v kauzalite mestského prostredia a to posúdením interakcie
polohy s funkciou a formou. Na základe skúmaných analýz budú navrhnuté princípy, ktoré ďalej prispejú k tvorbe
mestotvornejším realizáciám mestských hotelov a môžu byť i jedným z nástrojov urbanistických regulácií.
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2 PREHĽAD SÚČASNÉHO STAVU, VZŤAH HOTELA
K MESTSKÉMU PROSTREDIU
Otázkou živého, bezpečného, udržateľného a zdravého mesta sa zaoberal v knihe Města pro lidi J. Gehl, ktorý
v tejto prelomovej knihe objasňuje dôvody a metódy pre tvorbu miest pre ľudí. Poukazuje na nevyhnutnosť
vnímania mestského prostredia všetkými zmyslami, no predovšetkým z pohľadu chodca.
Tento príspevok poukazuje najmä na porozumenie aktívneho mestského parteru hotelovej architektúry
v urbanizme a v územnom plánovaní centrálnej oblasti mesta Bratislavy. Problematike živého parteru sa venuje
i M. Carmona v publikícii Public Places Urban Spaces [2], ktorý uvádza klasifikáciu priepustnosti mestského
parteru podľa intenzity aktivít, spracovanú podľa Llewelyn-Davies [3]. Uvádzajú 5 kategórií, od
najprestupnejšieho parteru až po ten najmenej prestupný. Stupnica bola vyvinutá v roku 1990 v Stockholme, pre
analyzovanie a mapovanie atraktivity mestského parteru. Dokáže určiť problémové časti v centrálnych polohách
miest, rovnako napomáha urbanistom a architektom aj dnes navrhnúť aktívny parter v rôznych typoch
urbanistických štruktúr.
The relationship between the quality of activefrontages and public perceptions of public space [4], ďalšia štúdia
ktorá skúma vzťah medzi kvalitou živého mestského parteru a vnímaním verejných priestorov jeho užívateľmi,
rovnako i výskumná práca Interpretace obchodních center jako součást urbánní struktur [5], sa zaoberá aktívnym
parterom v štruktúre mesta. Vzťah medzi hotelom a verejným priestorom mestskej štruktúry bude hlavným
motívom skúmania tejto práce, pretože tak ako je jedinečné každé ľudské sídlo, je jedinečný aj jeho verejný priestor
a je súčasťou genia loci miesta [6].

Vzťah hotela k urbanistickej štruktúre mesta
V súčasnosti sa roztvorilo plné spektrum hotelovej architektúry od špičkových dizajn hotelov až po zameniteľné
a charakter prostredia ignorujúce stavby. V pasportizácii mestských hotelov sú analyzované ikonické,
rekonštruované i novodobé mestské hotely v centrálnej polohe mesta Bratislavy. Analýzy prebehli posúdením
interakcie polohy s funkciou a formou mestských hotelov. Mesto, ako živý organizmus nám poskytuje rôzne typy
urbanistických štruktúr, v práci definujeme dve jeho polohy:
•
•

A - Budovy definujúci priestor (mestský blok, prieluka, uličná zástavba...),
B - Budovy v priestore (solitéry, výškové dominanty, samostatne stojace objekty…).

Pomocou uplatnenia princípu Nolliho mapy sa snažíme zistiť, ako sú členené hranice parteru v mestských
hoteloch, pretože tieto hraničné línie poskytujú príležitosť k tomu, aby život v budovách a tesne pred budovami
reagoval na život v meste [7]. Existujú viaceré determinanty, ktoré mestský hotel ovplyvňujú. V Práci hodnotíme
pešiu dostupnosť k mestskému hotelu, situovanie hotela v type urbanistickej štruktúry, možnosť parkovania
a výhľadov, verejne prístupnú zeleň, rovnako hodnotíme i kontext s verejným priestorom mesta, orientáciu na
verejný dopravný prostriedok ale i polohový vzťah k funkcii miesta. Podľa dôležitosti jednotlivých determinantov
im udávame vážnosť a sledujeme ako poloha ovplyvňuje mestskosť, teda urbanitu hotelov.

Verejný priestor verzus mestský hotel
Okrem lokality a prepojenia hotela s verejnou sférou ulice je dôležitá aj viacúčelovosť hotelovej prevádzky. Nie
v každej polohe, v každom type urbanistickej štruktúry je možné vytiahnuť poloverejné a verejné priestory
mestských hotelov do verejnej sféry ulice. Niekedy stačí vhodná funkcia, ktorá zapája obyvateľov mesta do života
hotela. V práci podľa vážnosti skúmania analyzujeme na schémach, skiciach, pôdorysoch a rezoch triedu
mestského hotela, priestorovo – prevádzkovú organizáciu hotela, ďalej poskytované služby ale i vybavenosť
smerom k verejnej sfére mestského prostredia.
Základným prvkom podporujúci sociálny kontakt hotela s verejným priestorom mesta je funkčný otvorený
mestský parter. Vo výskume meriame priepustnosť parteru empiricky metódou merania, ktorá bola spomenutá
v úvode článku. Meriame predovšetkým otvorené a uzavreté plochy parteru, vstupy pre peších, pre autá ale
i plochy okien a výkladov, ktorými je vidieť dovnútra hotelovej haly.
Práca upozorňuje na dôležitosť mestského parteru, ako mestotvornej zložky, ktorá v mnohých príkladoch
hotelovej architektúry absentuje a oslabuje celú štruktúru mesta. Mnohé hotely sa uzatvárajú do seba a tým môžu
vytvárať jazvy v rôznych typoch urbanistických štruktúr mesta. Pod pojmom verejný priestor z urbanistického
hľadiska chápeme verejne prístupný priestor, bez časového obmedzenia a bez ohľadu na jeho vlastníctvo, či už ide
o exteriér mesta, alebo verejne prístupný interiér budov [8]. J. Gehl používa pojem medzipriestor – priestor medzi
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budovami a zaoberá sa verejným priestorom z pohľadu jeho užívateľov. Ľudské merítko, mestský parter je
základným determinantom fungovania mesta.

3 METODIKA
Meranie aktívneho mestského parteru a komparácia hotelov v kauzalite mestského prostredia boli hlavnými
metódami, pomocou ktorých bolo možné hodnotiť súčasný stav hotelovej architektúry v kontexte mestského
verejného prostredia v centrálnej zóne Bratislavy. Empirická metóda merania bola vykonávaná kvantitatívnym
porovnávaním určitých vlastností mestského parteru hotelov. Výskum prebehol i formou dotazníkov, kde boli
skúmané sociálne a ekonomické aspekty mestského hotela. Hlavným cieľom bolo odhaliť podobnosti a rozdiely
v interpretáciách rôznych zainteresovaných skupín a prezentovať holistické zobrazenie študovaného prostredia.
Výskumný proces pozostával zo zberu dát, analýz a spracovaniu dát. Ukázalo sa, že jednotlivé polohy mestských
hotelov v rôznych typoch urbanistických štruktúr v kontexte mestského prostredia vieme objektívne definovať
a následne vyhodnocovať vzťah parteru k verejnému mestskému prostrediu v centrálnej polohe mesta Bratislavy.

4 VÝSLEDKY
Výsledky analýz, posúdenie interakcie polohy s funkciou a formou prebehli porovnávaním jednotlivých
prípadových štúdií mestských hotelov v rôznych typoch urbanistických štruktúr v centrálnej mestskej zóne
Bratislavy.
V prvej časti pasportizácie mestských hotelov bola skúmaná poloha hotela, ako vyjadrenie vzťahu mestského
hotela k urbanistickej štruktúre mesta. Prípadová štúdia analyzovaného mestského hotela Grand Hotel River Park
ukázala, že poloha v kompaktnej mestskej zástavbe (A3), v kontexte frekventovanej dopravnej ulici vie reagovať
na verejnú sféru mestskej štruktúry (Obr.1.). Ponúka verejnosti malé námestie, ktoré je vytvorené umiestnením
hotela v komplexe River Park, rovnako i tvarom hotelovej architektúry – písmeno L. Mestský hotel sa tak otvára
do Dvořákovho nábrežia a ponúka aktivitu verejného priestoru v kontexte hotelovej haly (Obr.2). Analyzovaný
objekt reaguje na uzlový priestor námestia s menšou intenzitou pohybu. Na námestí sú situované prvky
zelene,konajú sa tu rôzne podujatia. Hotel tvarom L vytvára variabilný verejný priestor, ktorý ponúka flexibilné
využitie mestského prostredia. Z priestranných izieb sa naskytá panoramatický výhľad na rieku Dunaj, ale i na
hradný vrch. Na jedenástom poschodí sa nachádza wellness centrum s výhľadom na rieku a okolitú krajinu, ktoré
je prístupné i verejnosti. Jedinečnosť hotela dotvára súkromný heliport na streche a súkromné riečne prístavné
mólo (Obr.3).

Obr. 1. Schéma situovania analyzovaného mestského hotela - Grand Hotel River Park.
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Obr. 2 Prípadová štúdia analyzovaného mestského hotela – Grand Hotel River Park – poloha.

Obr. 3 Skica analýzy analyzovaného mestského hotela – Grand Hotel River Park.
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Následne bola skúmaná funkcia mestského hotela, ako vyjadrenie interakcie hotela s mestským
verejným prostredím centrálnej oblasti mestskej štruktúry (Obr.4). Dispozičné riešenie Hotela River
Park jasne definuje úsek príjmu hosťa, komunikáciu, hotelové izby, ale i zázemie.

Obr. 4 Prípadová štúdia analyzovaného mestského hotela - Grand Hotel River Park - funkcia.

Obr. 5. Výsledky vyhodnotenia prípadovej štúdie analyzovaného mestského hotela – Grand Hotel River Park.
V najdôležitejšej časti výskumu bol meraný mestský parter hotelovej haly v rôznych typoch urbanistických
štruktúr. Keďže mestský parter spája mestský verejný priestor a súkromný priestor hotela zameriavame sa
predovšetkým na otvorené časti mestského parteru. Meriame mäkké a tvrdé línie mestského parteru. Pri celkovej
meranej ploche parteru 497 m², boli mäkké hraničné línie delené na vstupnú časť pre peších, okná a výklady
ktorými je vidieť dovnútra hotelovej haly. Zistili sme, že aktívny mestský parter zaberá 60,84 % parteru mestského
hotela. Grand Hotel River Park sa podľa klasifikácie parteru dostal do kategórie C.
Výsledkom hodnotenia prípadovej štúdie je graf, krivka, ktorá poukazuje na interakciu medzi lokalitou
a atraktivitou mestského parteru (Obr.5.). Hoci je mestský hotel Grand Hotel River Park situovaný v centrálnej
polohe mesta Bratislavy, má výbornú pozíciu v kontexte nábrežia pri Dunaji, nachádza sa v blízkosti historického
centra no reaguje na verejný priestor len v úrovni malého námestia.
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Prípadová štúdia bola porovnávaná i ďalšími analyzovanými hotelmi v rôznych typoch urbanistických štruktúr
v centrálnej polohe mesta Bratislavy. Hotel Austria Trend Hotel, situovaný v mestskom bloku (A2) dvojpodlažným
parterom reaguje na verejnú sféru ulice, vytvára malé námestie, čím ožíva mestský verejný priestor
v bezprostrednom okolí hotela. Pri meraní hraničných línií získal Austria Trend Hotel 75 %, dostal sa do kategórie
B. Novodobý biznis hotel Avance situovaný v prieluke (A1), na Medenej ulici 9 je naopak charakteristický tým,
že reaguje na mestskú štruktúru uzavretím do seba. V parteri má Hotel Avance aktívne mäkké, presklené hraničné
línie, ktorými reaguje na verejný priestor ulice, ale funkcie sa otvárajú do vnútorného átria. Súčasnú štylizáciu
verejného priestoru pred hotelom tvorí striedanie plôch na sedenie s plochami parkovania, bez výraznej
diferenciácie pre rôzne formy aktivít. Nolliho mapa ukazuje, že Hotel Avance reaguje na verejný priestor ulice iba
minimálnym spôsobom a tým neotvára hotelovú halu verejnosti. Pri meraní aktívneho mestského parteru získal
Hotel Avance 58 %, kategória C. Korelácia jednotlivých urbanistických štruktúr mesta, nám ukazuje, že verejný
priestor v kontexte hotelovej architektúry sa mení aj v závislosti od polohy, funkcie a formy hotelov.
Prostredníctvom prípadových štúdií, analýz vieme definovať a vyhodnocovať jednotlivé polohy hotelov
v mestskom prostredí Bratislavy (Obr. 6).

Obr. 6 Výsledné schémy analyzovaných mestských hotelov. Zľava prieluka (A1), mestský blok (A2).

5 ZÁVER
Mestský život je proces, ktorý často posilňuje sám seba: ľudia prichádzajú tam, kde sú ľudia [9]. Aj v kontexte
hotelovej architektúry by mala platiť táto zásada. Aktívne, priehľadné priečelia budov dávajú mestskému
prostrediu vhodnú ľudskú mierku. Uličný parter potom pôsobí ako výklad, ktorý cez veľké presklené plochy
komunikuje s mestom. A hoci má aj multifunkčný hotel vhodnú polohu v centrálnej oblasti mesta, ak nereaguje
na mesto svojim parterom stráca komunikáciu s mestským prostredím a môže vytvárať hluché miesta v živom
organizme mesta.
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Abstrakt
V současnosti již známé pozitivní dopady užití vegetačních povrchů pro zmírnění výkyvů vnitřního klima budovy
jsou jen střídmě aplikovány při návrzích budov i jejich rekonstrukcích. U maloobjemových dřevostaveb
kontejnerového typu je citlivost na výkyvy ve stabilitě vnitřního prostředí vysoká. Úpravy jsou možné
technologicky či konstrukčně, tj. vhodným návrhem souvrství užitých v obálce budovy, i skladbou vnitřních
konstrukcí. Vegetační povrchy jsou jednou z možností, jak zlepšit vnitřní prostředí objektu bez výrazného navýšení
energetické zátěže objektu.
Klíčová slova
Vegetační povrch, zelená fasáda, živá stěna, zatížení vegetací
Abstract
Currently known positive impacts of the use of vegetation surfaces to mitigate fluctuations in the indoor climate
of the building are only rarely applied in the design of buildings and their reconstruction. Sensitivity to fluctuations
in the stability of the indoor environment is high for small-volume container-type wooden buildings. Modifications
are possible technologically or structurally, ie by suitable design of strata used in the building envelope, as well as
by the structure of internal structures. Vegetation surfaces are one of the possibilities how to improve the internal
environment of the building without significantly increasing the energy load of the building.
Key words
Vegetation surface, green facade, living wall, vegetation load

1 ÚVOD
Zvyšující se průměrná roční teplota vzduchu i četnost extrémních výkyvů počasí, vnášejí do projekční praxe
neopomenutelnou otázku přístupu k řešení výkyvů vnitřního mikroklima budov.
Navyšování objemu izolací a technologická řešení bez využití vegetace výrazně zvyšují energetickou náročnost
budov [1] jak při jejich výstavbě, tak po celou dobu životnosti objektu. Řešením, užívaným stále ještě střídmě,
jsou povrchy tvořené vegetací, které vyjma ochranné funkce mohou objektu přinášet splnění i dalších klíčových
faktorů návrhu budov.
Stávající styl výstavby měst vede k prohlubování problémů spjatých s extrémy klimatu. Na úrovni jednotlivých
budov především souvisejících s ohřevem konstrukcí a jejich vyzařování tepla v období nočního poklesu teplot.
Z pohledu města jako celistvého organismu dochází k ohřevu vzduchu nad rozsáhlejší plochou, čímž se startuje
tentýž efekt, který způsobuje desertifikaci zemědělské krajiny, a problém přehřívání měst prohlubuje. Vegetační
povrchy efektivně brání konstrukci v dopadu přímých slunečních paprsků i kontaktu s horkým vzduchem a snižují
tak její povrchovou teplotu (Tab. 1), [2], [3] i objem akumulovaného tepla [4].
Tab. 1 Průměrné teploty povrchu zděné stěny při orientačním měření pro teplotu vzduchu 19 °C.

Teplota na slunci [°C]
Teplota ve stínu [°C]

Povrch s vegetací [°C]

Povrch bez vegetace [°C]

Rozdíl [°C]

15,1
14,2

16,9
14,3

1,8
-0,1

U dřevostaveb dochází k přehřívání v letním období či vychladání v zimním období jiným způsobem než
u konstrukcí s akumulační schopností, tedy i na návrh vegetačních ploch je třeba nahlížet z jiné perspektivy.
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V článku je shrnuta obvykle užívaná terminologie u vegetačních povrchů vč. jejich historie, výhod a nevýhod,
je stručně zhodnocena vhodnost a rizika jejich užití u dřevostaveb, a je nastíněno směřování dalšího výzkumu
v oblasti vegetačních povrchů dřevostaveb. Cílem je rozšíření povědomí užití vegetačních povrchů na větší
skupinu budov než v současnosti.

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Současná literatura věnuje vegetačním povrchům stále častější pozornost [5], [6], [7], [8]. Zkoumány jsou
nejčastěji vlivy na mikroklima budovy jak u exteriérových, tak u interiérových povrchů, s velmi příznivými
výsledky pro obě varianty umístění. Vegetační povrchy mají pozitivní vliv především na výslednou teplotu
a vlhkost prostředí v budově i jejím blízkém okolí, pomáhají zachovávat biodiverzitu a snižují prašnost v okolí
objektu. Interiérové povrchy ve formě stěn, stropů, podlahových dílců nebo obrazů zlepšují kvalitu vzduchu,
především snižují množství CO2 [9], [10] a působí pozitivně na psychiku osob v místnosti. U budov s lehkou
nosnou konstrukcí lze vysledovat i akumulační funkci substrátu rostlin umístěných v nádobách nebo interiérových
vegetačních stěnách.
Česká republika se vyznačuje pro vegetační povrchy výhodnou kombinací přiměřeně teplého prostředí
pro bujný růst v letním období a chladnou sušší zimou, v níž dobře zazimovávají opadavé i neopadavé druhy.
Klimaticky je tak velmi vhodným státem pro užití exteriérových vegetačních povrchů. Praktické užití však přináší
oproti standardním fasádním systémům komplikace a vyšší náklady na pořízení, jsou tak užívány pouze zřídka.

3 METODIKA
Článek je koncipován jako rešerše, tedy metodika sestává ze studia odborné literatury a jejím stručném souhrnu.
Pro orientační ověření hypotézy průkaznosti snižování povrchové teploty konstrukce pod olistěním, za účelem
získání dat v Tab.1, bylo použito měření na stávající zděné stěně plošně porostlé Parthenocissus tricuspidata
bezkontaktním teploměrem v pěti bodech plochy konstrukce.

4 VÝSLEDKY
Literatura se v terminologii vegetačních povrchů různí, nejčastější názvosloví však užívá dělení do dvou
základních kategorií: zelené fasády („Green facades“) a živé stěny („Living wall“), dle typu řešení umístění
substrátu ve vztahu k nosné konstrukci budovy. Můžeme se ovšem setkat i s termíny jako jsou zelené stěny, zelené
vertikální systémy, vertikální zahrady či bio-stěny užitých napříč těmito kategoriemi. Při studiu konkrétního textu
je tedy nutné se nejprve seznámit s názvoslovím užitým v daném díle. Tradiční užití zelených fasád v České
republice je zobrazeno na Obr. 1 a Obr. 2.

Obr. 1 Zelená fasáda s primárně estetickou funkcí. Obr. 2 Zelená fasáda s primárně ochrannou funkcí.

67

JUNIORSTAV 2020

Zelené fasády
Zelené fasády jsou konstrukce, které předpokládají kořenový systém umístěný centralizovaně, obvykle v dolní
části konstrukce či v půdě u její paty, u vyšších staveb někdy doplněné pravidelnými liniemi nádob se substrátem
umístěnými po výšce budovy. Rostlina pak popíná plochu buď vlastním příchytným mechanismem (rostliny
kořenující, např. Hedera helix (Obr. 3), a rostliny přísavné, např. Parthenocissus quinquefolia (Obr. 4)) či se ovíjí
(rostliny ovíjivé, např. Humulus lupus, a rostliny úponkaté, např. Vinus vinifera) nebo je kotvena k podpůrné
konstrukci (rostliny vzpěrné, např. Rosa canina) [11]. Pro zelené fasády se tedy souhrnně předpokládají rostliny
popínavé.

Obr. 3 Příchytný systém kořenující, Hedera
helix.

Obr. 4 Příchytný systém kořenující,
Parthenocissus quinauefolia.

Zelené fasády jsou nejstarším typem užívaných vegetačních povrchů, jejich výskyt se datuje od starověkého
Řecka, kde se odhaduje i jejich vznik. Díky Vinus vinifera, révě vinné, se lidstvo začalo zajímat o rostliny s nutnou
podporou a kde nebylo možné pěstování ve volné krajině, vedli révu po konstrukcích u svých domů. Postupně
objevili nejen produkční, ale i estetickou a ochranou funkci popínavých rostlin. V českých zemích se historicky
užívaly popínavé rostliny buď pro jejich produkční funkci nebo pro funkci ochrannou a výztužnou u méně
kvalitních stěn – typicky na ploty a zvětralé stěny zemědělských budov [12].
Pro současné použití je zásadní, že systém „green facades“ lze jen velmi obtížně aplikovat na vodorovné plochy
střech či použít v interiérech, s výjimkou některých ovíjivých rostlin, které se vhodně užívají v interiérech většího
rozsahu, především u administrativních budov. Výhodou Zelených fasád je obvykle výrazně nižší plošná hmotnost
oproti živým stěnám, záleží však na vhodné volbě vegetace. S tím souvisí nižší schopnost ochrany konstrukce před
tepelnými zisky než u Živých stěn, nicméně tento vliv není zanedbatelný a jakákoliv varianta vegetačního povrchu
snižuje tepelné zisky konstrukce, resp. celého objektu. Při odborném návrhu je volba zelené fasády vhodnou
volbou pro rekonstrukce a lehké konstrukce dřevostaveb, z důvodu minimálního možného přitěžování konstrukce
a snadného kotvení případné podpůrné konstrukce, kterou lze vhodně řešit ve stejných roztečích prvků jako nosná
konstrukce budovy.

Živé stěny
Živé stěny naopak předpokládají rostliny, které vyplňují pouze nejbližší prostor kolem svých kořenů, tedy je nutné
vegetační plochu pokrýt substrátem či jiným způsobem řešit osazení rostlin po celé vegetační ploše. Obvykle
již není používána další podpůrná konstrukce a nepředpokládá se pokrytí mnohonásobně větších ploch než
při osázení. Pro živé stěny se užívají rostliny okrasného či konzumního typu, které obvykle netvoří vysoký objem
nadzemní hmoty. Rostlina pak plní buď pouze okrasnou a pokryvně-ochrannou funkci (např. skupina
rozchodníkovitých a okrasné traviny), či se přidává i funkce produkční. Výživu rostlin může zajišťovat klasický
substrát nebo může jít o rostliny hydroponické. Speciální kategorií živých stěn jsou stěnové a střešní kořenové
čističky.
Nejstarší výskyt Živých povrchů lze vysledovat v severských zemích, kde vývoj vedl od vegetačních střech
u jejich typických dřevěných domů, kvůli jejich izolačním schopnostem.
Systém „living walls“ lze aplikovat i na vodorovné povrchy či na interiérové plochy, z čehož vyplývá větší
univerzálnost jejich užití v moderní výstavbě. Přinášejí však nutnost řešit vyšší hmotnost nosné konstrukce
a samotného substrátu již od momentu instalace. Toto zatížení je však více stálé než proměnné a konstrukci
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lze tak efektivněji na toto zatížení navrhnout. Problematičtější může být použití při rekonstrukcích, kdy nemusíme
mít k dispozici dostatečně únosné konstrukce.
Současný trend ve vegetačních površích směřuje k inteligentním budovám se zelenými fasádami sloužícími
jako kořenová čistička pro odpadní vody z budovy. Vzorem pro tento typ výstavby je budova LikoNoe ve Slavkově
u Brna (Obr. 5), sloužící jako administrativní budova firmy Likos, a.s., která je postavena se záměrem být
experimentálním objektem pro studium efektivního nakládání s odpadní a dešťovou vodou.

Obr. 4 Užití stěnové kořenové ČOV na budově LikoNoe.
Pro maloobjemové dřevostavby je užití takto výrazně hmotných prvků otázkou, neboť zvyšuje hmotnost
konstrukce o desítky procent a s tím souvisí nutnost zvětření dimenzí nosné konstrukce. Živé stěny jsou
ale vhodným řešením pro pohledové strany interiérových příček, především pro svoji akumulační funkci.

Zatížení rostoucí vegetací
V takto nastavené kategorizaci ovšem chybí třízení dle generovaného zatížení. Vyvolávané zatížení se v průběhu
času nelineárně mění dle růstu rostliny (průměrný roční nárůst činí 0,5–2 m na každém výhonu, dle typu rostliny)
a zimního spadu listů (Obr. 6, Obr. 7), a tak dle typu konstrukce může být i velmi zásadním faktorem návrhu.
Pro hmotné konstrukce není navýšení výraznější, u lehkých staveb ze dřeva či hliníku může být navýšení
již samotnou rostlinou zásadní vstupní informací pro dimenzaci.

Obr. 5 Stěna s porostem Partheoncissus
tricuspidata v letním období.

Obr. 6 Stěna s porostem Partheoncissus
tricuspidata v zimním období.
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Pro maloobjemové kontejnerové dřevostavby, tj. konstrukce s důrazem na minimalizaci hmotnosti, může být
i lehká popínavá rostlina otázkou navýšení hmotnosti obvodové konstrukce o desítky procent (Tab. 1), přitom
použití vegetačního povrchu v exteriéru i interiéru je žádoucí pro řešení některých nevýhod těchto objektů.
Tab. 2 Procentuální navýšení hmotnosti konstrukce kontejnerové dřevostavby a zděné konstrukce aplikací
vegetačního povrchu.

Dřevostavba
Zděná stavba

Hmotnost
konstrukce
5,88
31,69

Hmotnost s vegetací
30 kg/m2
8,65
34,50

% nárůst
47,11
8,74

Pokud je zvýšení zatížení konstrukce objektu nežádoucí, lze řešit i samonosnými konstrukcemi podpory rostlin,
opět se však v návrhu nelze vyhnout proměnlivému zatížení. Zmírnění výkyvů lze řešit vhodnou volnou dřeviny s
ohledem na její plošnou hmotnost a roční přírůstky (Tab. 3). Mírně lze ovlivnit rychlost růstu také volbou umístění
ke světovým stranám dle rostlinou méně preferované intenzity osvitu.
Tab. 3 Průměrné plošné hmotnosti, roční přírůstky a preferovaná síla osvitu popínavých rostlin.

Actinidia chinensis
Clematis montana var. rubens
Clematis vitalba
Fallopia aubertii
Rosa
Partheonocissus inserta
Wistaria sinensis
Calestrus scadens
Hedera helix
Lonicera henryi
Partheoncissus tricuspidata
Partheoncissus quinquifolia
Schisandra chinensis
Vitis amurensis
Vitis vinifera
Wistaria floribunda
Actinidia kolomikta
Clematis tangutica

Plošná hmotnost [kg/m2]

Roční přírůstky [m/rok]

93
34
130
46
116
41
819
117
38
24
43
45
33
36
82
149
12
26

>2
>2
>2
>2
>2
>2
>2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
0,5–1
0,5–1

Přesnější model zatěžování konstrukce v čase, a jeho optimalizace pro reálné použití při výpočtu zatěžovacích
stavů, je cílem budoucího výzkumu. V první fázi bude provedena selekce druhů rostlin vhodných pro uchycení
na površích na bázi dřeva.

5 ZÁVĚR
V článku byly zmíněny základní skupiny vegetačních povrchů. Jejich užití pro dřevostavby je žádoucí, nicméně
ne preferovanou volnou současné projekční praxe. Byly nastíněny některé přístupy k otázce navrhování
vegetačních povrchů a formulovány teze směřování budoucího výzkumu.

Použité zdroje
[1]

[2]

PERINI, Katia, Francesca BAZZOCCHI, Lorenzo CROCI, Adriano MAGLIOCCO a Enrica
CATTANEO. The use of vertical greening systems to reduce the energy demand for air conditioning.
Field monitoring in Mediterranean climate. Energy and Buildings. 2018, Vol.143(May 2017) , 35-42.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.03.036. ISSN 0378-7788.
JESUS, Marina Paschoalinode, Júlia LOURENÇO, Rosa ARCE a Manuel MACIAS. Green façades and
in situ measurements of outdoor building thermal behaviour. Building and Environment. 2017,
Vol.119(July 2017), 11-19. DOI: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2017.03.041.

70

JUNIORSTAV 2020

[3]
[4]

[5]
[6]

[7]

[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]

HOELSCHER, Marie-Therese, Thomas NEHLS, Britta JÄNICKE a Gerd WESSOLEK. Quantifying
cooling effects of facade greening: Shading, transpiration and insulation. Energy and Buildings.
2016, 114(15 February 2016), 283-290. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.06.047.
SUSOROVA, Irina, Parham AZIMI a Brent STEPHENS. The effects of climbing vegetation on the local
microclimate, thermal performance, and air infiltration of four building facade orientations. Building
and Environment. 2014, 76(June 2014), 113-124. DOI:
https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2014.03.011.
MANSO, Maria a João CASTRO-GOMES. Green wall systems: A review of their
characteristics. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2015, Vol.41(January 2015), 863-871.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.07.203.
SAFIKHANI, Tabassom, Amina TUZUHARIAH, Megat Abdullah DILSHAN, Remaz OSSEN a
Mohammad BAHARVAND. A review of energy characteristic of vertical greenery
systems. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2014, Vol.40(December 2014), 450-462. DOI:
https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.07.166.
SERRA, V., L. BIANCO, E. CANDELARI, R. GIORDANO, E. MONTACCHINI, S. TEDESCO, F.
LARCHER a A. SCHIAVI. A novel vertical greenery module system for building envelopes: The
results and outcomes of a multidisciplinary research project. Energy and Buildings. 2017, 146(1 July
2017), 333-352. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.04.046.
JIM, C.Y. Greenwall classification and critical design-management assessments. Ecological Engineering.
2015, 77(April 2015), 348-362. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2015.01.021.
TORPY, FR, M ZAVATTARO a PJ IRGA. Green wall technology for the phytoremediation of indoor
air: a system for the reduction of high CO2 concentrations. Air Quality, Atmosphere & Health.
2017, 10(5), 575–585. DOI: 10.1007/s11869-016-0452-x.
TUDIWER, David a Azra KORJENIC. The effect of an indoor living wall system on humidity, mould
spores and CO2-concentration. Energy and Buildings. 2017, 146(1 July 2017), 73-86. DOI:
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.04.048.
BURIAN, Samuel. Popínavé rostliny. Praha: BRIO, 1997. Zahrada plus. ISBN 80-902-2094-0.
WERK, Klaus a Ulrike MEHL. Popínavé rostliny: domy, ploty, pergoly v živé zeleni a ozeleňování
střech. Bratislava: Nezávislosť, [1994]. ISBN 80-852-1737-6.
https://www.liko-s.cz/cs/konkretni-prinos-liko-noe-pro-zivotni-prostredi , verze ke dni 24.10.2019

71

JUNIORSTAV 2020

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ
PRO SANACI HISTORICKÝCH ZDĚNÝCH
KONSTRUKCÍ
POSSIBILITY OF USING MICROWAVE RADIATION FOR
REHABILITATION OF HISTORICAL MASONRY CONSTRUCTIONS
Vendula Kvapilová, Karel Šuhajda
*

156834@vutbr.cz
FAKULTA STAVEBNÍ – Vysoké učení technické v Brně, Veveří 331/95, Brno 602 00

1

Abstrakt
Příspěvek je zaměřen na vhodnost, funkčnost a možnosti využití nedestruktivní metody vysoušení historického
zdiva pomocí mikrovlnného záření. Nejprve je popsána metoda vysoušení mikrovlnným zářením v obecné rovině,
dále je vysvětleno jeho využití ve stavební praxi. Následuje popis experimentální práce provedené na fakultě
stavební, která spočívala ve vlhčení a následném vysoušení několika vzorků různých druhů stavebních materiálů
a jejímž výsledkem je srovnání účinků mikrovlnného vysoušení na vzorcích zdiva ze třech různých druhů staviv.
Jeden z těchto vzorků zdiva je zhotoven z cihelného staviva, které dosáhlo stáří 350 let. V příspěvku je popsána
metodika práce a zobrazeny výsledky jednotlivých dílčích měření. Na závěr jsou shrnuty výsledky a navržená
doporučení, které vyplývají z provedeného experimentu.
Klíčová slova
Rekonstrukce budov, sanace zdiva, historické budovy, mikrovlnné záření, vlhkost spodní stavby
Abstract
This article is focused on suitability, functionality and possibilities of using a non-destructive method of drying
historic masonry with microwave radiation. First the method of microwave drying is described in general, then its
use in construction practice is explained Following is a description of experimental work carried at Faculty of Civil
Engineering, which has consisted of dampening and drying of several samples of building materials. The result is
a comparison of microwave drying effects on samples of masonry made of three different kinds of building
materials. One of these samples is made of brick construction, which has reached the age of 350 years. The article
describes methodology of work and displays results of individual sub-measurements. At the end, the results of the
experiment and the consequent suggested recommendations are summarized.
Key words
Reconstruction of buildings, rehabilitation of masonry, historical buildings, microwave radiation, moisture of the
substructure

1 ÚVOD
V posledních letech vzrůstá poptávka po rekonstrukcích a také sanacích starších objektů, které již zdaleka
nesplňují dnešní požadavky, které jsou na stavby kladeny. Velmi častým problémem je nedostatečná, poškozená
nebo zcela chybějící hydroizolace staveb, která vede k pronikání vody (resp. vlhkosti) do konstrukce stavby, avšak
možností šíření vlhkosti do konstrukcí je hned několik. Mnoho využívaných sanačních metod vyžaduje
mechanický zásah do konstrukce stavby, což není vždy žádoucí, nesmí být totiž zapomenuto na objekty, ve kterých
tyto postupy nemohou být vždy stoprocentně aplikovány, konkrétně jsou tímto myšleny objekty s bohatou
historickou hodnotou, které jsou také často chráněny národním památkovým ústavem.
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2 LITERÁRNÍ PŘEHLED
Vlhkost obecně
Každý objekt je nutno z hlediska vlhkosti posuzovat samostatně, neboť celková vlhkost objektu je závislá
na umístění stavby, způsobu provedení, druhu použitých materiálů a v neposlední řadě také na vhodnosti
kompatibility použitých materiálů a postupů provádění.
Důležitou vlastností materiálů, která souvisí s množstvím vlhkosti, je pórovitost, která je definována jako
poměr objemu dutin k celkovému objemu materiálu. Část celkové pórovitosti zahrnuje tzv. otevřené póry, které
jsou spojené s povrchem látky či materiálu. Otevřené póry díky spojení s vnějším prostředím přímo ovlivňují právě
navlhavost a vysychavost materiálů a také schopnost difuze kapalin a plynů.
Pórovitost materiálů se vyjadřuje v % a lze určit ze vztahu (1).
Vo
(1)
Ψ= ×100
V
kde Vo je objem dutin v m3 a V označuje celkový objem materiálu v m3.
Zvýšená vlhkost stavebních materiálů také negativně ovlivňuje jejich vlastnosti, což může mít za následek
statické oslabení celé stavby. Negativní účinky lze rozdělit z hlediska působení na konstrukci do čtyř skupin, a to
účinky fyzikální, mechanické, biologické a chemické [1], [6], [7].
Základními výpočty, které je nutné znát a umět je aplikovat jsou hmotnostní a objemová vlhkost.
Hmotnostní vlhkost se stanovuje také v % a definujeme ji pomocí vztahu (2).
mw -md
wh =
×100
(2)
md
kde mw je hmotnost vlhkého materiálu v kg a md označuje hmotnost suchého materiálu v kg.
Objemová vlhkost se stanoví v % na základě vztahu (3).
Vw
wv =
×100
(3)
Vd
kde Vw je objem volné vody v m3 a Vd označuje objem suchého materiálu také v m3.
Dle hmotnostní vlhkosti můžeme stanovit stupeň vlhkosti konstrukce, a to dle tabulky Tab. 1 uvedené v normě
ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb – Sanace vlhkého zdiva – Základní ustanovení.
Tab. 1 Klasifikace vlhkosti dle ČSN P 73 0610.
Stupeň vlhkosti
Velmi nízká
Nízká
Zvýšená
Vysoká
Velmi vysoká

Vlhkost zdiva w v % hmotnosti
w <3
3 ≤ w <5
5 ≤ w <7
7,5 ≤ w ≤ 10
w> 10

Uvedená klasifikace se vztahuje na konstrukce staveb s místnostmi a prostorami určenými pro pobyt osob
s předpokladem, že stěny jsou vyzděny z cihel plných pálených [3], [6], [7].

Vysoušení pomocí mikrovlnného záření
Historie mikrovlnného záření sahá do roku 1864, kdy James Clerk Maxwell objevil elektromagnetické záření
s mikrovlnami a poté roku 1888 Heinrich Hertz prokázal existenci elektromagnetických vln přístrojem, který
produkoval a detekoval mikrovlny v oblasti velmi krátkých vln [5].
Mikrovlnné záření se již podle názvu šíří od zdroje ve formě vln, a to rychlostí světla. Ze stavebního hlediska
nejčastěji využíváme tzv. průmyslovou frekvenci, což je 2450 MHz a délka vlny 122 mm. Pro samotnou detekci
vlhkosti se využívá frekvence okolo 10 GHz.
Principem mikrovlnného vysoušení je schopnost rozkmitat molekuly vody ve hmotě zdiva a následný vznik
tepla, který se vytvoří jejich pohybem a třením, způsobí jejich přeměnu na vodní páru. Takto přeměněná vodní
pára už se následně jen odvětrá z konstrukce. Tímto procesem umožníme molekulám vody zbavit se jejich
energetického potenciálu, který je váže na kapiláry ve stavebním materiálu a znemožňuje jejich odpařování.
Teplota vody je vyšší než teplota vlastní stavební látky a bylo zjištěno, že prohřívání narůstá od středu látky
(respektive v okolí antén přístroje je největší). Prohřívaná oblast se pak zvětšuje tak, že již odstraněná vlhkost
dovoluje rozšířit působnost záření.
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Prvotně je nutné si uvědomit, že pro kvalitní a nedestruktivní vysoušení mikrovlnným zářením je třeba vhodně
stanovit hned několik parametrů – přístroj, jeho výkon a dále také dobu působení, po kterou budeme prvek či
konstrukci záření vystavovat. Rychlost vysoušení pak závisí na množství přítomné vody, použitém výkonu
zařízení, rozložení vlhkosti ve zdivu a způsobu, jak je voda odváděna z porézního materiálu [2], [3], [4].

Zařízení pro vysoušení zdiva pomocí mikrovlnného záření
Na trhu je již několik druhů mikrovlnných zařízení, které se momentálně užívají pro vysoušení vlhkých stavebních
konstrukcí.
Obecně můžeme říci, že mikrovlnné vysoušecí zařízení se skládá z několika hlavních částí:
•
•
•
•
•

zdroj elektrické energie,
kabelové vedení,
mikrovlnný generátor,
vlnovod,
anténa pro vyzařování mikrovlnného záření.

3 METODIKA
Experiment byl prováděn na třech druzích zdiva, z nichž byly vyzděny jednotlivé pilířky, případně byly využity
větší bloky tvarovek. Jednalo se o pilířky z historického zdiva z cihel plných pálených, dále pak z novodobých
dutinových tvarovek typu Therm a jako třetí druh zdiva byly využity bloky z pórobetonových tvárnic.
Pro experiment byly připraveny vždy tři vzorky z každého druhu zdiva pro MW vysoušení, které bylo prováděno
příložnou trychtýřovou anténou.
Vyzdění jednotlivých pilířků bylo provedeno na maltu vápenno-cementovou. Následně byly ponechány pilířky
po dobu 30 dní v konstantních laboratorních podmínkách pro vytvrdnutí malty. Po přípravě vzorků pro vysoušení,
byly tyto vzorky zváženy na digitálních vahách a byla stanovena přibližná rovnovážná počáteční hmotnostní
vlhkost daného vzorku. Poté byly vzorky umístěny do plastového bazénku, v němž byly ponechány po dobu
jednoho týdne ve vodní lázni s výškou hladiny vody cca 150 mm. Po této době byly vzorky z bazénu vyjmuty a
zabaleny do potravinářských fólií, aby se zamezilo nežádoucímu úniku nasáklé vlhkosti. Před MW vysoušením
byly vzorky jednotlivě váženy a byla určena jejich vlhkost, a to gravimetrickou metodou.
Vysoušení daných vzorků zdiva bylo prováděno za pomocí mikrovlnného sušícího zařízení o výkonu 650 W.
Vysoušecí zařízení je opatřeno MW příložnou trychtýřovou anténou a vlastní vysoušení probíhalo vždy cyklicky.
Délka jednotlivých vysoušecích cyklů činila 20 min, tedy 17 min vysoušení a 3 min. přestávka. V této pauze byly
vždy jednotlivé pilíře převáženy, aby se zjistily přibližné úbytky vlhkosti v čase sušení. Délka vysoušení činila 12
cyklů po 20 min, tedy celkově se jednalo o 240 min. MW vysoušení jednoho vzorku.
V průběhu experimentu, při vysoušení, byly sledovány tyto charakteristiky:
•
•
•

Hmotnosti jednotlivých pilířků a betonových bloků;
Hmotnostní úbytky vlhkosti v čase sušení;
Hmotnostní vlhkost – gravimetrickou metodou.

4 VÝSLEDKY
V průběhu MW vysoušení jednotlivých vzorků z každého druhu zdiva, byl sledován zejména pokles hmotnosti
vzorků v čase MW vysoušení. Jelikož se experiment prováděl vždy na třech vzorcích ke každému druhu zdiva,
byly vždy hodnoty u těchto tří vzorků ke každému druhu zdiva zprůměrovány. Hodnoty se pak jevily jako
přehlednější. V tabulce Tab. 2 je zachycen pokles hmotnosti jednotlivých vzorků v čase MW vysoušení, kdy
•
•
•

KP jsou novodobé keramické tvarovky Therm,
KY jsou tvárnice z pórobetonu – Ytong,
KC jsou pilířky z historických CPP.
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Tab. 2 Průměrné poklesy hmotnosti daných vzorků v čase MW vysoušení.
Tabulka průměrných úbytků hmotnosti daných typů zdiva při MW vysoušení
Vysoušecí cyklus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Označení tvarovek
Počáteční hmotnost [g]
Navlhčený vzorek [g]
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240

KP
17629,0
21472,0
21332,5
21190,0
21042,5
20891,5
20746,5
20606,5
20468,0
20327,0
20189,5
20052,5
19915,0
19778,0

KY
11385,0
17303,0
17148,5
16986,5
16818,0
16645,0
16468,5
16294,5
16119,0
15946,0
15773,5
15598,0
15429,5
15262,5

KC
15791,0
17826,0
17710,5
17590,0
17465,0
17336,0
17203,0
17067,5
16931,0
16798,5
16664,5
16528,0
16398,5
16267,5

Pro větší přehlednost byla tabulka Tab. 2 doplněna o příslušný graf Obr. 1.

Obr. 1 Průměrné poklesy hmotnosti na daných typech zdiva.
Dále byly sledovány také hmotnostní úbytky vlhkosti v čase MW vysoušení, v závislosti na druhu sušeného
zdiva a způsobu MW vysoušecího zařízení – pomocí příložné MW trychtýřové antény. Tento průběh je zachycen
v Tab. 3.
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Tab. 3 Průměrné hmotnostní úbytky vlhkosti v průběhu MW vysoušení.
Tabulka průměrných hmotnostních úbytků vlhkosti na daných typech zdiva
s využitím MW vysoušení
Označení tvarovek
Vysoušecí
cyklus
Množství vlhkosti [g]
20
1
40
2
60
3
80
4
100
5
120
6
140
7
160
8
180
9
200
10
220
11
240
12
Úbytek hmotnosti celkem [g]
Zbytková vlhkost po MW sušení [g]

KP
3843,0
139,5
142,5
147,5
151,0
145,0
140,0
138,5
141,0
137,5
137,0
137,5
137,0
1694,0
2149,0

KY
5918,0
154,5
162,0
168,5
173,0
176,5
174,0
175,5
173,0
172,5
175,5
168,5
167,0
2040,5
3877,5

KC
2035,0
115,5
120,5
125,0
129,0
133,0
135,5
136,5
132,5
134,0
136,5
129,5
131,0
1558,5
476,5

Pro větší přehlednost byla opět tato tabulka Tab. 3 doplněna vysvětlujícím grafem Obr. 2.

Obr. 2 Poklesy hmotnostních úbytků vlhkosti u daných typů zdiva.
Dále byla sledována také hmotnostní vlhkost vzorků, respektive její pokles v čase MW vysoušení. Pokles
hmotnostních vlhkostí na jednotlivých typech zdiva byl porovnáván na vlhkostních úbytcích způsobených MW
vysoušení pomocí příložné trychtýřové antény. Průběh poklesů hmotnostních vlhkostí je zachycen v Tab. 4.
Tab. 4 Průběh hmotnostní vlhkosti v čase MW vysoušení.
Tabulka průměrných hmotnostních vlhkostí na daných typech
zdiva s využitím MW vysoušení
Označení tvarovek
Rovnovážná vlhkost [%]
Vlhkost po vlhčení [%]
Vlhkost po vysoušení [%]
Zbytková vlhkost [%]

76

KP
2,3
24,5
12,5
11,8

KY
4,1
54,5
24,9
29,6

KC
2,7
15,4
5,2
10,2
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Z výše uvedeného grafu bylo možné vyčíst, že největší množství vlhkosti byly schopny nasáknout vzorky
z pórobetonu, následovaly novodobé keramické tvarovky typu Therm a nejméně vlhkosti obsahovaly pilířky
z historických CPP.

5 ZÁVĚR
V průběhu experimentu byly sledovány nárůsty hmotnostních úbytků v čase MW vysoušení v závislosti na typu
zdiva, což je patrné z uvedených grafů. Průběh hmotnostních úbytků vlhkosti při MW vysoušení s využitím
trychtýřové antény vykazoval poměrně prudké nárůsty hodnot hmotnostních úbytků, které si i v délce MW
vysoušení držely přibližně konstantní hodnotu, případně okolo této hodnoty kolísaly. Bylo tedy možno
konstatovat, že mikrovlnné vysoušení probíhalo zpočátku rychleji a v průběhu sušení pak byly jednotlivé úbytky
vyrovnány.
Působení mikrovlnného záření nepůsobilo na historické zdivo negativně, průběh vysoušení byl srovnatelný
s ostatními typy zdiva s ohledem na materiál. Po vysoušení zůstalo v CPP z historického staviva pouze 33 %
z původní vlhkosti, což je nejméně ze všech tří použitých vzorků. Lze tedy konstatovat, že vysoušení historického
zdiva pomocí mikrovlnného záření je efektivní a mělo by být předmětem dalších studií a experimentů.
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Článek byl vytvořen za podpory Specifického výzkumu FAST-J-19-5970 "Možnosti využití mikrovlnného záření
pro sanaci historických zděných konstrukcí" na Vysokém učení technickém v Brně, Fakulta pozemního
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Abstrakt
Hmotné pláště šikmých střech jsou jednou z odpovědí dnešního stavitelství na problematiku přehřívání staveb
a s ní spojené stabilizace vnitřního mikroklimatu. Tyto konstrukce mají nesporné výhody zejména u pasivních
objektů, kde jsou kromě tepelně-technických požadavků kladeny také vysoké nároky na neprůvzdušnost obálky.
Problémem těchto plášťů je však jejich vyšší měrná tepelná kapacita, která společně s dobou teplotního kmitu vede
k postupné akumulaci tepla a další destabilizaci vnitřního prostředí ve smyslu nárůstu teplot. Tento příspěvek
popisuje realizaci probíhajícího experimentu společně s popisem problematiky a výstupů, které v rámci realizace
experimentu lze očekávat a které budou následně použity pro sestavení surogačního modelu.
Klíčová slova
Experiment, hmotné materiály, šikmé střechy, vnitřní mikroklima, surogační model
Abstract
Heavy material casings of the pitched roofs are one of the responses of today´s building industry to the problem
of overheating of buildings and the associated stabilization of the indoor environment. These constructions have
indisputable advantages especially in passive constructions where, besides thermal and technical requirements,
high demands on the airtightness of the envelope are also placed. However, the problem of these materials is their
higher specific heat capacity, which together with the time of temperature oscillation leads to gradual accumulation
of heat and further destabilization of the internal environment in term of temperature increase. This work describes
the realization of an ongoing experiment together with description of the issue and outcomes that can be expected
within the realization of the experiment and which will subsequently be used to create a surrogate model.
Key words
Experiment, heavy-weight materials, pitched roofs, indoor environment, surrogate model

1 ÚVOD
Cílem tohoto příspěvku je popis experimentálního měření parametrů skladby hmotného pláště šikmé střechy,
společně se zjištěním vlivu materiálů této skladby na vnitřní prostředí v závislosti na vnějších okrajových
podmínkách. Měření je v současné době realizováno v rámci experimentální části autorovy disertační práce
u objektu rodinného domu v okolí města Brna.
Důvodem pro realizaci je stále častější využití hmotných konstrukcí nejen u plochých, ale stále častěji také
u šikmých střech. Tento trend se objevuje zejména v souvislosti s realizací pasivních objektů.
Přes svou rostoucí oblíbenost však tyto konstrukce a systémová řešení zůstávají jak uživateli, tak projektanty
a realizátory často nevhodně pochopena, zejména poté ve spojení se stabilizací vnitřního prostředí a s ní spojené
interiérové teploty v letních měsících. Nedostatečnost informací a chyby v aplikaci do specifických klimatických
podmínek ČR následně vede k nežádoucím vlivům.
Po dokončení komplexního sběru dat budou informace využity k sestavení surogačních matematickofyzikálních modelů (například pomocí metod FEM a CFD) pro zjištění rozdílu mezi idealizovanou diskretizovanou
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konstrukcí a reálnou konstrukcí v různých prostředích s možností využití pro budoucí výstavbu obdobných staveb,
které budou v návrhu disponovat předmětným hmotným pláštěm.

2 SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ
Hmotné pláště šikmých střech nejsou novinkou. Tato myšlenka byla uvedena do praxe již v první polovině
minulého století, jak je možno zjistit z některých zdrojů [1]. Vzhledem k nárokům dnešního stavitelství,
plynoucího ze stále se zpřísňujících norem a nařízení [2], [3], je těchto konstrukcí použito zejména u pasivních
objektů. Obecným problémem pasivních budov je při nepochopení vnitřního provozu přehřívání interiéru, které je
v těchto budovách umocněno velice kvalitními teplosměnnými konstrukcemi a dále neprůvzdušností obálky
(n50 < 0,6/h). Kromě řešení přirozeného, nebo nuceného větrání, je tedy nejvhodnějším způsobem vylepšení
vlastností samotných konstrukcí, čehož je dosaženo použitím zcela odlišných materiálů.
Mezi tyto materiály lze zařadit beton, železobeton, pórobeton, keramiku a další, často kombinované materiály.
Použitím uvedených materiálů dochází ke zlepšení např. akustických vlastností, dále zvýšení požární odolnosti
a zejména ke změně tepelně-akustických vlastností. Tato problematika se týká nejen součinitele tepelné vodivosti,
ale zejména fázového posunu teplotního kmitu a měrné tepelné kapacity (1), která je vyjádřena vztahem:
𝑄
(1)
[𝐽/(𝑘𝑔𝐾)]
𝑐=
𝑚∆𝜃
kde c – měrná tepelná kapacita, Q – teplo potřebné k ohřátí tělesa [J], m – hmotnost tělesa [kg], Δt – teplota
vypočítaná ze vzorce Δ𝜃 = 𝜃2 – 𝜃1 [C°], 𝜃2 – konečná teplota tělesa, 𝜃1 – počáteční teplota tělesa.
Je zřejmé, že pro zvýšení této kapacity je vhodné volit materiál s co nejvyšší objemovou hmotností. Realizací
dojde k oddálení nárůstu teploty v interiéru, kdy právě konstrukce střech a střech všeobecně jsou díky téměř
stálému vystavení solárním ziskům v této problematice rozhodující. Tento nárůst energie je však spojen s rizikem
akumulace energie, jenž vychází z fyzikální závislosti mezi měrnou tepelnou kapacitou a fázovým posunem
teplotního kmitu.
Tato domněnka byla potvrzena v práci zabývající se simulací experimentálního objektu vymodelovaného
v programu Design Builder a posouzeného metodou CTF [4]. Zejména při ostrém natočení střechy směrem
k osluněným stranám dochází k nárůstu problémů souvisejících s akumulací tepla, jak je vidět v následující tabulce
Tab. 1, která srovnává hmotný pórobetonový plášť střechy A a tradiční dřevěné skladby B při ostrém natočení na
jih (220° od severu). Model ve svém výpočtu zohledňoval střešní okna, která byla situována na osluněnou stranu.
Tab. 1 Průměrné interiérové hodnoty teplot při použití skladeb A B při natočení 220° od severu – Výsledky [4].
Skladba
Tepl. vzduchu [°C]
Skladba
Radiač. tepl. [°C]
A
Operač. tepl. [°C]
Tepl. vzduchu [°C]
Skladba
Radiač. tepl. [°C]
B
Operač. tepl. [°C]
Mech.+ Přir. vent. + Inf. [ac/h]

15,31
15,40
15,35
15,59
15,12
15,35
0,77

20,91
21,98
21,45
19,66
20,43
20,04
0,72

21,09
22,14
21,61
19,79
20,64
20,22
0,73

Průměrné hodnoty za 1/10 roku
32,79 34,49 30,41 30,74
34,54 36,02 32,42 32,64
33,67 35,25 31,42 31,69
30,29 32,23 28,22 28,28
32,00 33,66 30,04 29,97
31,14 32,94 29,13 29,13
1,54
1,53
1,54
1,15

22,95
23,75
23,35
21,83
22,55
22,19
0,72

18,70
19,26
18,98
18,00
18,24
18,12
0,72

15,89
15,53
15,71
15,99
15,52
15,75
0,73

V návaznosti na vyvstání tohoto nežádoucího problému bylo přistoupeno k ověření na realizovaném objektu.

3 METODIKA EXPERIMENTU
Popis okrajových podmínek a skladby objektu
Objekt se nachází v obci Pohořelice na Jižní Moravě. Vnější okrajové podmínky a jejich sběr je pro účely
experimentu monitorován pomocí monitorovací meteorologické stanice systému ASHRAE/IWEC
v Brně – Tuřany [5]. Vnitřní prostředí pod šikmou střechou je obytný prostor – pokoj. V objektu je realizována
střecha se sklonem 30° a skladba sestávající z vnitřní sádrové omítky, nosného systému YTONG Komfort
z pórobetonových tvárnic tl. 200 mm, tepelní izolace z grafitového EPS tl. 300 mm, kontralatě 60 × 30 mm,
doplňková difuzně otevřená pojistná hydroizolační vrstva (dále DHV), kontralatě a latě 2 × 60 × 30 mm, skládaná
betonová střešní krytina BRAMAC. Střecha je ostře orientována vůči jihu s odklonem cca 170–180° od severu.
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Měřené parametry objektu
V rámci experimentálního měření budou pro účely vytvoření komplexního surogačního modelu zjišťovány
parametry pro vnitřní i vnější prostředí v podobě teploty vnitřního a vnějšího prostředí a teploty na každém
materiálovém rozhraní. Ve vnitřním a vnějším prostředí se dále nachází čidlo na teplotu a relativní vlhkost
vzduchu. Pro komplexní pochopení problému bude do skladby, resp. mezi nosný systém a tepelnou izolaci,
zabudován snímač tepelného toku pro měření tepelného toku. Vzhledem k zabudovaným vlhkoměrům bude
společně se snímačem tepelného toku možné detailně měřit vnitřní přenos energií. Tyto informace budou následně
vloženy do vhodného softwaru, který umožní sestavení matematického modelu pomocí metody konečných prvků,
kde budou okrajové podmínky tvořit právě hodnoty experimentálně zjištěné. Na základě dalších naměřených
hodnot bude model a jeho vnitřní mechanismus upraven tak, aby při spuštění výpočtu, tedy simulace skutečného
stavu, dosahoval stejných hodnot, jako experimentálně naměřených. Díky podobnosti simulovaného modelu
s reálným stavem konstrukce bude možné simulovat tok tepla při jiných okrajových podmínkách, než které se
nachází na předmětném místě. Vzhledem k přítomnosti dalších čidel bude obdobným způsobem možné do jisté
míry zachytit a simulovat také vlhkostní tok. Další parametry, zejména pro vnější prostředí, budou zaznamenávány
z monitorovací stanice [5].

Rozmístění a montáž čidel + měřící aparatury
Do příslušné skladby byly u hřebene, ve vzdálenosti cca 0,6 m od vrcholu, na stranu střešního pláště
orientovaného na jih ve výšce cca +7,700 m vhodně rozmístěny na vnitřním i vnějším povrchu termočlánky, které
budou snímat teplotu na rozhraní prostředí. Aby bylo možné zjistit detailní průběh teplot v celé skladbě, byly
termočlánky umístěny na všechna materiálová rozhraní, tedy vnitřní prostředí/omítka, omítka/nosný systém, nosný
systém/tepelný izolant, tepelný izolant/větraná vzduchová vrstva, DHV při horní straně/větraná vzduchová vrstva,
spodní líc tašek a horní líc tašek viz Obr. 1. Termočlánky s citlivostí 0,01 °C budou detailně monitorovat průběh
teplot v konstrukci. Jednotlivá čidla byla fixována k povrchu vhodnou páskou, která zaručuje nezkreslení výstupů.

Obr. 1 Schéma měřící aparatury a rozmístění čidel dle skutečného stavu [6].
Pro lepší pochopení mechanismu přenosu tepla byl do skladby mezi nosný systém a tepelný izolant zabudován
alfametr pro zjištění tepelného toku. Pro umístění byl ve skladbě vyříznut odporovým drátem otvor o velikosti
150 × 150 mm viz Obr. 2. Povrch byl před osazením čidla vhodně mechanicky očištěn od nečistot, které by měly
vliv na výsledné hodnoty. Na alfametr byla následně na obě stran nanesena hliníková teplovodivá pasta pro
zajištění eliminace tepelných ztrát při přechodu tepla mezi čidlem a jednotlivými povrchy. Do otvoru byl kromě
alfametru dodatečně vložen i termočlánek. Dráty vedoucí k jednotlivým čidlům byly následně upevněny
k povrchům pomocí pásky. Do otvoru byl následně vložen vyříznutý kus polystyrenu viz Obr. 3, který byl
vyklínován pomocí polystyrenových přířezů a zapěněn pomocí nízkoexpanzní polyuretanové pěny.
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Obr. 2 Otvor pro umístění čidel [6].

Obr. 3 Zapravení otvoru [6].

Obr. 4 Umístění čidla na TI [6].

Na povrch tepelné izolace byl dále fixován termočlánek, opět pomocí vhodných pásek viz Obr. 4. Následně
byla zapravena DHV. Pří pokládce střešní krytiny byl na DHV umístěn další termočlánek, který byl opět vhodně
připevněn viz Obr. 5. Aby bylo možné monitorovat solární zdroje projevující se zahříváním krytiny, na spodní
a hodní líc tašek byly vhodně umístěny další dva termočlánky viz Obr. 6 a Obr. 7. Pro detailnější průběh parametrů
vnějšího prostředí, zde zejména ve větrané vzduchové vrstvě, byl do prostoru pod krytinu umístěn vlhkoměr
s možností snímání teploty. Vlhkoměry užité v rámci experimentu mají schopnost měřit relativní vlhkost vzduchu.

Obr. 5 Čidlo na DHV [6].

Obr. 6 Umístění čidla pod tašku [6].

Obr. 7 Umístění čidla na tašku [6].

Další vlhkoměr byl poté umístěn do prostoru pokoje v interiéru. Společně budou čidla sledovat přesný stav
prostředí pro detailnější sestavení surogačního modelu. Kabely pro jednotlivá čidla byly následně prostrčeny skrze
montážní otvor o velikosti cca ⌀ 40 mm, který byl zhotoven ve vzdálenosti cca 0,5 m od místa měření. Tímto
opatřením byl eliminován nežádoucí průběh izoterm v předmětném místě, které by mohly ovlivňovat čidla, pokud
by celý experiment probíhal blíže hřebeni. Otvor byl následně zapraven nízkoexpanzní montážní polyuretanovou
pěnou viz Obr. 8 a ve svém místě v interiéru osazen přířezem z PVC a omítnut. Termočlánky, společně se
snímačem tepelného toku byly následně zapojena do dataloggeru ALMEMO s rozšířeným paměťovým modulem
viz Obr. 9. Vlhkoměry byly napojeny do samostatných dataloggerů COMET viz Obr. 10.

Obr. 8 Montážní otvor [6].

Obr. 9 Datalogger ALMEMO [6]. Obr. 10 Datalogger COMET [6].

Pro zaznamenání průběhu jednotlivých parametrů byl zvolen časový sběr po 15 minutách. Tento krok byl
zvolen s ohledem na množství získávaných dat a na zaznamenávané parametry, které by při rychlejším kroku byly
totožné a tudíž nepodstatné.
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4 OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY
V průběhu experimentu po dobu cca 1 roku bude probíhat kontinuální sběr dat. Očekává se celkem 11 měřených
parametrů, mezi něž patří relativní vlhkost vnějšího prostředí, relativní vlhkost vnitřního prostředí, tepelný tok
skladbou a 8 × teplota na různých materiálových rozhraních včetně interiéru a exteriéru. Výsledky budou následně
shrnuty do grafu, jehož podoba je předpokládána stejná jako v názorném přiloženém snímku viz Obr. 11.
Předpokládá se, že se potvrdí negativní vliv akumulace energie, kdy zejména v letních měsících budou čidla
vykazovat vyšší naměřené hodnoty, než by tomu bylo na identické stavbě zakončené jinou konstrukcí. Dále lze
předpokládat, že v zimních měsících se naopak akumulace projeví jako pozitivní z důvodů nahromadění tepla ze
strany interiéru a z toho plynoucí úspory energie vynaložené na vytápění.

5 DISKUZE
Výsledným měřením budou následně proloženy funkce, které budou přibližovat skutečný stav vnitřního prostředí
a díky nímž bude moci probíhat s jistou mírou pravděpodobnosti předpověď průběhu teplot v závislosti na různým
povětrnostních podmínkách. Na základě těchto funkcí bude snaha o vytvoření surogačního modelu, který však
vychází z reálně naměřených hodnot na skutečném objektu, tedy z „black box“ modelu přikročíme k vytvoření
„gray box“ modelu, a který bude na základě vložených parametrů pro daný objekt vytvářet digitální dvojče, ze
kterého bude možné simulovat stav vnitřního prostředí. Současné modely využívané k výpočtu této dynamické
simulace průběhu teplot využívají ke svému fungování metodu vzájemně svázaných rovnic s názvem CTF (2)
(Conduction Transfer Functions), která je dána rovnicí:
B
B
(2)
´´ (𝑡)
𝑞34
= 7 𝑋9 𝑇4,<=9> − 7 𝑌9 𝑇A,<=9>
9CD

9CD

kde qko hustota vlhkostního toku [kg/(m2s)], To termodynamická teplota exteriéru [K], Ti termodynamická teplota
interiéru [K], t daný časový krok, XY faktory odezvy, koeficient met. CTF, j𝛿 koeficient toku CTF. [7]
Výsledné hodnoty této metody však vykazují oproti reálným experimentálně zjištěným hodnotám odchylky,
což vede k často nereálnému stavu, nebo stavu vnitřního prostředí zcela odlišnému.
Na základě tohoto modelu bude poté zkoušen vliv hmotných plášťů na stabilitu vnitřního prostředí.
Předpokládá se, že již experimentálně naměřené hodnoty budou poukazovat na odlišný nárůst teplot, než je tomu
u objektů zakončených tradiční dřevěnou konstrukcí. Nárůst se předpokládá nejintenzivnější zejména v letních
měsících při dlouhodobých teplých dnech, kdy bude objekt zatížen nejen vlastním vnitřním provozem a s ním
souvisejícím vznikem tepla, ale zejména solárními zisky, které budou akumulovány v hmotném plášti dovolujícím
často až několikanásobnou kapacitu uložení energie.
Surogační model bude vytvořen v programech, které budou umožňovat vložení zjištěných parametrů do
identického digitálního modelu stavby. Na základě zadaných hodnot bude poté provedena simulace pomocí metod
FEM a CFD. Výsledky budou porovnány s reálným objektem a postupným odladěním a případnou nezbytnou
idealizací bude vytvořen model, který svým matematicko-fyzikálním chováním odpovídá reálnému objektu, který
byl v rámci experimentu vybrán.
Při úspěšném dokončení experimentu a sestavení surogačního modelu lze předpokládat, že poznatky a vlastní
matematicko-fyzikální konstrukt bude využit v návrhu dalších staveb, které budou disponovat hmotným pláštěm.
Objekty, které budou před svou realizací posouzeny pomocí výpočtového modelu a které budou následně
adekvátně upraveny již v návrhu, by tak měli vykazovat vyšší stabilitu vnitřního prostředí spojenou s možností
optimalizace podílu prosklených ploch vůči plochám ostatních konstrukcí.

6 ZÁVĚR
V budoucnu lze očekávat nárůst problematiky stabilizace vnitřního prostředí. S touto problematikou souvisí nejen
objevení vhodného řešení pro odstranění nevyhovujících stavů, ale také způsoby, jak toho dosáhnout. Hmotné
konstrukce disponují v tomto směru velkým potenciálem, který je v současné době často nesprávně pochopen,
nebo díky předchozím chybným provedením odsuzován jako nevyhovující. Jedná se však o způsob, který při
dostatečném pochopení problematiky může vést nejen k dalšímu snížení energetických ztrát objektů, ale možnému
využití naakumulované energie v materiálu samotném.
Navazující výzkum by se tak měl zaměřit na zlepšení, správné užití a pochopení těchto opomíjených
energetických zdrojů, jenž mohou vést při dlouhodobém vhodném a správném využívání ke značnému snížení
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energie vynaložené pro stabilizaci vnitřní teploty v objektu, ať už se jedná o zimní měsíce, nebo letní. Dále by se
výzkum měl zaměřit na lepší pochopení a sledování soudobích exteriérových okrajových podmínek v kombinaci
s vhodnou volbou materiálu a vhodně uspořádaným vnitřním provozem.
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Abstrakt
Simulovanie hraničnej vrstvy je vo všeobecnosti zložitý problém. Pri samotných simuláciách sa preukázalo, že
parameter drsnosti povrchu tento problém značne uľahčuje. Našim cieľom je preskúmať tento parameter drsnosti
a porovnať výsledky simulácie dosiahnuté pomocou tohto parametra s výsledkami simulácie so zodpovedajúcou
drsnosťou reprezentovanou geometrickými elementami drsnosti. Pre jednoduchosť a rýchlosť sa obalové plášte
simulovaných budov vo väčšine prípadov uvažujú ako hladké steny bez stavebných konštrukcií. Je predpoklad, že
aplikáciou parametru drsnosti dosiahneme v simuláciách presnejšie výsledky a pri komplexnejších simuláciách
znížime nároky na výpočtové zdroje.
Klíčová slova
ANSYS, CFD, Aerodynamika, Prúdenie vetra, Turbulencia
Abstract
Boundary layer simulation is generally a complex problem. In the simulations themselves, it was shown that the
surface roughness parameter greatly facilitates this problem. Our goal is to examine this roughness parameter and
compare the simulation results achieved with this parameter to the simulation results with the corresponding
roughness represented by the geometric roughness elements. For simplicity and speed, the shells of simulated
buildings are in most cases considered as smooth walls without building structures. It is assumed that by applying
the roughness parameter we will achieve more accurate results in simulations and reduce complexity of
computational resources in more complex simulations.
Key words
ANSYS, CFD, Aerodynamics, Wind flow, Turbulence

1 INTRODUCTION
The wind engineering industry is very important in today's built-up world. Wind engineering can be found in many
sectors eg. in mechanics, statics, meteorology and many others. By applying the laws of physics, we analyze the
effects of wind in a natural and built-up environment, and study possible damage, discomfort, or benefits that may
arise from wind.

2 THEORY
Wind engineering draws on meteorology, fluid dynamics, mechanics and a large number of specialized
engineering such as aerodynamics and structural dynamics. It uses tools like atmospheric models, wind tunnels,
computational fluid dynamics (CFD). CFD is a fluid mechanics industry that uses numerical analysis and data
structures to solve and analyze problems that involve fluid flow. The calculations are performed on a computer
and require simulation of the interaction of liquids and gases with the surface defined by boundary conditions. The
results we get must be compared with the actual measured data in order to find out the difference between them.
Simulations are actually numerical models that follow precisely defined equations. In a numerical solution, almost
all CFD problems are generally defined by Navier-Stokes equations. Navier-Stokes equations are the most general
control equations of fluid flow and their solution is very complex [2].
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Atmospheric boundary layer
The Atmospheric Boundary Layer (ABL), is the lowest part of the atmosphere. Its behavior is directly affected by
its contact with the Earth's surface. In this layer, physical quantities such as flow rate, temperature, humidity, they
create fluctuations (turbulence) and wind movement is strong. Over ABL there is a free atmosphere in which the
wind is already stable, while inside the ABL the wind is influenced by winding around the surface and rotates
across the isobars (the isobars are mapped lines that join regions of the same average pressure) [1]. The free
atmosphere is usually free of turbulence, or turbulence is rare. ABL may range from 100 m up to several kilometers
of atmosphere depending on conditions. In terms of currents and phenomena inside ABL, roughly hour after hour,
the flow is steady, and therefore numerical simulations usually consider the hourly time scale while the spatial
scale is a classic dimension of several kilometers [2].

Velocity profile in ABL
The natural ABL, where the heat transfer is neglected, can be divided into several layers, as described in Fig.1.

Fig. 1 Distribution of ABL on sublayers [1].
On a surface layer located just above the Earth's surface, where the obstacles consist of rough elements and
a surface above the surface where the effect of Coriolis forces (in short, the pressure difference force is equal to
the centrifugal force of air flow) is still negligible. Above the ABL surface layer, or the Ekman layer, unlike the
surface layer, is directly affected by the rotation of the earth, the source of which is the Coriolis force [1]. The
roughness of the terrain directly affects the height of the boundary layer, as can be seen in Figure 2, the harder the
terrain, the higher the boundary layer.

Fig. 2 Different speed profiles depending on terrain topology [1].
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Modeling of turbulence
In modeling of turbulence a number of factors come into play. On the one hand, it is the chosen turbulent model
(the number of equations that conclude the system of differential equations), as well as the approach itself for the
calculation. When trying to model the turbulence around a building, you need to know what's going on near the
walls. This area is very important for the calculation and therefore there are several approaches for the calculation.
The main parameter that we will deal with is roughness. In aerodynamics, it is important to remember that there
are several types of roughness. We mainly deal with surface roughness that will directly affect turbulence
development.

Surface roughness in aerodynamics
Surface roughness is specifically specified in the ANSYS FLUENT computational software as a constant
approximating geometric roughness.

Fig. 3 Approximation of roughness [3].
In the real world, there are many types of envelopes around which we want to investigate the development of
turbulence, we need to model them. It is very important to know to when we can replace geometric roughness with
software roughness, and vice versa, which type of geometrical roughness can be replaced by software roughness.

3 NUMERIC EXPERIMENT
We will simulate the boundary layer in the wind tunnel. In the wind tunnel, the onset of the boundary layer is
achieved by roughening the bottom wall of the tunnel and creating turbulence. The vertical kinetic energy profile
of the turbulence and the rate of wind dispersal were calculated using frictional forces that include ground
roughness and wind speed at a given height. The boundary condition for input was set as a logarithmic profile
using user-defined functions (UDF), where equation (1) represents the wind speed in the x-axis direction, equation
(2) describes the calculation of turbulent kinetic energy and equation (3) is the dissipation rate. The logarithmic
profile was defined as an input parameter for input as:
𝑈
1
𝑧 + 𝑧D
= ln L
O,
𝑢∗
𝐾
𝑧D

(1)

where 𝑢∗ is the friction rate, K is Von Karman's constant, and 𝑧D is the surface roughness magnitude.
k=

(u∗ )R
SCU
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.
κ(z + zD )
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Fig. 4 Roughening of the bottom wall of the STU wind tunnel using a studded foil. Such a roughened surface
ranks the boundary layer, which is created in category 3-4.

4 RESULTS
The calculated velocity and turbulence values were compared with the actual measured values and their
comparison is shown in Fig. 5 and Fig. 6.

Fig. 5 Comparison of K-Ɛ – Standard turbulence model values. Blue-measured values, red-calculated.
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Fig. 6 Comparison of K-Ɛ – Standard turbulence model values. Blue-measured values, red-calculated.
Fig. 7 shows a comparison of the computational models themselves (Standard, RNG, Realizable and their wall
functions) and their turbulence.

Fig. 7 Comparison of turbulence values of models themselves.

5 CONCLUSION
If the computer simulation is set correctly, we can approximate the boundary layer in wind tunnels quite accurately.
Fluent computing software offers the possibility of software roughness, which greatly reduces the need for
computing resources. By comparing the simulation values and the values actually measured in the wind tunnels,
we found that the surface roughness set in this way has a significant effect on the result and that is why we think
that by applying the roughness to the walls of the building we could reduce the load on computational resources.
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Abstrakt
Článek se zaměřuje na dvě hlavní veličiny správné funkce provětrávaných fasád, teplotu a rychlost proudění
vzduchu ve větrané mezeře. Konkrétněji jsem se zaměřil na obecné výpočty těchto veličin dle normy
ČSN 73 0540-4 a měření těchto hodnot "in situ". Naměřené hodnoty jsou z modelového objektu administrativní
budovy ve Vsetíně, kde je jako obklady využito bondových kompozitních kazet bez vodorovné průběžné spáry.
Klíčová slova
Fasáda, rychlost proudění vzduchu, teplota vzduchu, provětrávaná fasáda
Abstract
The article focuses on two main variables of proper function of ventilated facades, temperature and air flow
velocity in ventilated gap. More specifically, I focused on general calculations of these quantities according to
the standard ČSN 73 0540-4 and measuring these values "in situ". The measured values are from the model
building of the administrative building in Vsetín, where the cladding is made of bond composite cassettes without
a horizontal continuous joint.
Key words
Facade, air velocity, air temperature, ventilated facade

1 ÚVOD
Na základě spolupráce fakulty stavební s firmou H&B Delta, s.r.o. vznikla myšlenka na přesné popsání a definici
jevů, které probíhají ve větrané vzduchové vrstvě fasády. Firma se v praxi zabývá výrobou a distribucí zavěšených
fasádních systémů, převážně z kompozitních materiálů. Vzhledem k tomu, že v žádné doporučené literatuře
nebylo možno dohledat přesný popis průběhu teplot a rychlosti proudícího vzduchu v této větrané mezeře, bylo
rozhodnuto naměřit a srovnat vlastní 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. V následném vyhodnocení modelového roku jsou srovnávány hodnoty
a posouzení efektivity systému.

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]
𝑣\]^ = _`(𝐾aR + 𝐾RR )b − 𝐾a
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kde
𝐾a = 0,00004 ⋅ Σ _

𝐴 ⋅ 𝐿9
𝐴Rk
⋅
Σ
b
_
b
R
𝐴R ⋅ 𝑥k
𝐴9 ⋅ 𝑑j9

𝐴Rk
𝑇\]^ − 𝑇r
3 ∙ 𝑇\]^
𝐾R = Σ _ R
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b ⋅ m58,84 ∙ ℎ ∙
v
𝐴 ⋅ 𝑥k
𝑇\]^ + 2 ∙ 𝑇r
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(3)

plocha průřezu, pro který se stanovuje rychlost proudění [m2],
plocha průřezu, pro který se uvažuje tlaková ztráta třením [m2],
délka úseku větrané vzduchové vrstvy, po které se uvažuje tlaková ztráta třením [m],
aerodynamický průměr [m2], stanovený ze vztahu:
𝑑j9 = 4 ∙

kde

(2)

𝐴9
𝑜9

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

Tcav

(4)

(5)

absolutní teplota vzduchu na konci větrané vzduchové vrstvy [K],
𝑇\]^ = 273,15 + 𝜃\]^

(6)

qcav

se stanoví ze vztahu (8)
C1(C2) 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]
𝜃yD − 𝜃\]^
exp (𝑋)

(7)

𝑈^ ∙ 𝜃]A + 𝑈} ∙ 𝜃r
𝑈^ + 𝑈}

(8)

𝜃y = 𝜃\]^ +
kde
𝜃\]^ =
kde

Uv
součinitel 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],
qx0
teplota na počátku větrané vzduchové vrstvy [°C], která se shoduje s návrhovou teplotou
venkovního (přiváděného) vzduchu,
qai
teplota vnitřního vzduchu [°C],
𝑋=𝑥∙
kde

x
dcav
vcav

𝑈^ + 𝑈}
1300 ∙ 𝑑\]^ ∙ 𝑣\]^

(9)

vzdálenost od počátku větrané vzduchové vrstvy [m],
tloušťka vzduchové vrstvy [m],
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.

91

JUNIORSTAV 2020

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, a východní jako
fasáda B. 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. 1 Schéma umístění senzorů na jižní fasádě.
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Obr. 2 Schéma umístění senzorů na východní fasádě
Instalace čidel na stavbě proběhlo pomocí předchystaných otvorů v obvodovém keramickém zdivu. Do zdiva
byl vyvrtnán 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.
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.

Difúzně otevřené konstrukce
U difúzně otevřeného systému, který je zvolen i na modelovém objektu, je obvodový plášť domu navržen tak, aby
umožnil volný prostup plynů a vodních par mechanizmem molekulárního přenosu směrem do exteriéru. U objektů
s provětrávanými fasádami, kde je obvodový plášť vytvořen z více vrstev, musí být zaručeno nejenom použití
vhodných materiálů, ale především musí být jednotlivé materiály (vrstvy) v konstrukci správně umístěny. Ve
skladbě takovéto konstrukce musí být ze strany interiéru vrstva s přesně definovaným difúzním odporem,
omezující jednak difúzi vodních par na minimální přijatelnou mez a zároveň zamezující konvekci teplého vlhkého
vzduchu do konstrukce. Směrem k exteriéru musí být dále vrstvy řazeny tak, že faktor difúzního odporu
v konstrukci tímto směrem klesá. V konstrukci se neuplatňuje klasická folie jako parozábrana, její funkci zde
přebírá tzv. parobrzdící vrstva. Jedná se o vrstvu materiálu s vysokým difúzním odporem, s dokonale
vzduchotěsným napojením v místě spojů.

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 dle výpočtu mělo obsáhnout celé
spektrum teplot [1]. Každé čidlo měří tyto dvě veličiny nezávisle a posílá oba záznamy zvlášť do převodníku
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KIMO-C310-BN. V převodníku jsou vždy zapojena čidla 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.

4 VÝSLEDKY
Jako výsledky měření jsou vybrány spojnicové grafy, které názorně ukazují průběh teplot a rychlosti proudění
v typickém zimním (Obr. 3, Obr. 4) a letním (Obr. 5, Obr. 6) 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. 3,
Obr. 4) a jako typický zimní extrém byl vybrán měsíc červenec (Obr. 5, Obr. 6).

Obr. 3 Graf průběhu teplot v lednu.

Obr. 4 Graf rychlosti proudění vzduchu v lednu.
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Obr. 5 Graf průběhu teplot v červenci.

Obr. 6 Graf rychlosti proudění vzduchu v červenci.

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.

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.
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1

Abstrakt
V dnešní době je dřevo velmi hojně využíváno jako stavební materiál. Díky svým vlastnostem má velmi příznivé
možnosti využití zejména pro konstrukci obytných budov. Výstavba dřevostaveb má nespornou řadu výhod.
Hlavním pozitivem je rychlost výstavby, díky odbourání mokrého procesu, cena v porovnání s tradiční zděnou
technologií a v neposlední řadě také tepelně technické vlastnosti těchto konstrukcí. Negativem mohou být zdánlivě
horší parametry v oblasti požární bezpečnosti.
Z tohoto hlediska jsou dřevěné konstrukce, jakožto i celé objekty dřevostaveb, značně limitovány. Tyto limity
jsou dány závaznou legislativou a požadavky těchto norem a vyhlášek mají značný vliv na užití jednotlivých
materiálů v konstrukci. Požadavky na jednotlivé konstrukce a konstrukční části jsou dány jejich umístěním v rámci
objektu a požadovaným stupněm požární bezpečnosti (vyplývajícího z výpočtového požárního zatížení a dalších
charakteristik). Při splnění jednotlivých požadavků je následně možné užít danou konstrukci v objektu. Vlastnosti
konstrukce je však nutné předem prokázat a v rámci dřevostaveb je téměř vždy nutné certifikovat užitou skladbu
požární zkouškou.
Práce se zaměřuje na zhodnocení a porovnání dostupných certifikovaných skladeb pro systémy dřevostaveb s
uvedením možného využití v objektu.
Klíčová slova
Dřevostavba, požární bezpečnost, požární odolnost, dřevěné prvky, hořlavé vrstvy, rychlost hoření, spalovací
komora
Abstract
Nowadays wood is very used for building material. Due to the properties of wood it has very good possibilities for
using in constructions of residential buildings. Timber structure has many advantages. The main advantage is
probably the speed of construction of these buildings because of elimination of the wet processes and of course
their price. The next advantages are the thermal properties of the used materials. The disadvantage can be the low
fire resistance because of the flammable properties of wood.
Due to the facts the timber structures and also the buildings are quite limited. The limitations are presented in
standards and laws and it is necessary to respect it. The limitations have a significant impact for the using of
individual materials in the structure. The requirements for every part of constructions depend on location in
building and on the degree of fire safety. If all the requirements are met the composition of the construction can
be used in building. The properties of the construction have to be certified for example by the fire tests.
This paper evaluates and compares available and certified compositions for timber structures with possibilities of
using in different parts of buildings.
Key words
Timber structure, fire safety, fire resistance, wooden elements, flammable layers, charring rate, combustion
chamber

1 ÚVOD
V současné době dochází v České Republice k postupnému zvyšování podílu dřevostaveb v rámci nové výstavby
budov pro bydlení. Tento trend je dán neustále se zvyšující zástavbou, ať už jde o objekty průmyslové, stavby pro
občanskou vybavenost nebo objekty pro bydlení. Stavby pro bydlení, jako jsou rodinné či bytové domy, jsou pro
developery nejlákavější skupinou. V menších městech, velkoměstech, či v jejich okrajových částech, je poptávka
po bydlení stále rostoucí. Na našem území je stavba pro bydlení spjata s tradičními konstrukcemi v podobě zděné
technologie využívající systémové prvky z keramických, betonových či silikátových bloků. Společným znakem
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těchto konstrukcí je nežádoucí prodloužení výstavby zapříčiněné nutnými technologickými přestávkami v rámci
mokrých procesů. Konstrukční systémy dřevostaveb dokážou svým charakterem tyto pauzy eliminovat a zkrátit
tak dobu výstavby objektů. Navíc díky možnosti prefabrikace jednotlivých dílců a částí lze stavební proces ještě
více urychlit. Všechny tyto faktory jsou zásadní pro konečnou cenu stavebního díla, která je v porovnání se
zděnými konstrukcemi podstatně nižší. Pozitivní vlastností je také nižší ekologická stopa díky užití dřeva jako
přírodní suroviny s ohledem na stále se zvyšující požadavky v oblasti udržitelnosti výstavby. Díky lepším tepelně
technickým charakteristikám dřeva, oproti cihelným a silikátovým materiálům, je splnění normových požadavků
[1] dostupnější již při nižších tloušťkách obvodových konstrukcí. S užitím tepelných izolací v podobě čedičových
či skelných vláknitých materiálů lze optimálně dosáhnout požadovaných požárních odolností.
Dle platné legislativy [2] je požár definován jako každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo
zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při
kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy. Již ze samotné
definice vyplývá, že požár je nechtěným elementem a je tedy nutné mu všemi možnými prostředky zabránit.
Dřevostavba, jako konstrukce vyrobená z dřevěných prvků, je neodmyslitelně spjata se zvýšeným rizikem pro
člověka při zasažení objektu požárem. I tento faktor může být pro budoucího uživatele objektu rozhodující při
volbě konstrukčního materiálu. V porovnání s jinými stavebními materiály má však dřevo i příznivé vlastnosti.
Například u oceli jsou její mechanické vlastnosti působením vysokých teplot při požáru rychle vyčerpány. U
ocelových konstrukcí požár velmi rychle způsobí jejich deformaci a může tak značně zkomplikovat samotnou
evakuaci osob z objektu. Oproti tomu samotná dřevní hmota je sice hořlavá, ale během požáru si do jisté míry
zachovává své vlastnosti pevnosti a tuhosti a je tudíž schopná nadále odolávat účinkům zatížení.

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
V rámci České Republiky i zahraničí byla provedena řada experimentálních zkoušek, které ověřovaly chování
konstrukcí dřevostaveb při účincích požáru. Díky těmto zkouškám lze ověřit normové postupy a metody
stanovování odolností konstrukcí při požáru.
Jednou ze zkoušek byla také zkouška odolnosti dřevostavby, která byla vystavena mimořádným účinkům
zatížení. Jedná se o slovenský projekt [3] pod koordinací Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky ve
spolupráci s Technickou univerzitou ve Zvoleně a Žilinskou univerzitou v Žilině. Experiment byl proveden na
dvoupodlažní dřevostavbě s nosným konstrukčním systémem v podobě dřevěného rámu vyplněného minerální
vlnou. Konstrukce byla opláštěná OSB deskami a z vnější strany byl aplikován kontaktní zateplovací systém s
tepelným izolantem z minerálních vláken. V modelové budově s osazenými čidly a termočlánky byl založen požár
a jeho průběh byl monitorován a následně vyhodnocen. Průběh zkoušky je zachycen níže – viz Obr. 1. Samotný
projekt prokázal, že dřevostavby mohou být bezpečné i při mimořádné situaci jako je požár.

Obr. 1 Průběh experimentu cca po 3 minutách od zažehnutí paliva vlevo, průběh ve 30té minutě vpravo [3].
Další experiment [4] byl proveden v rámci Stavební fakulty ČVUT, kdy proběhly zkoušky požární odolnosti
na výsecích nosných stěn. Pro experimentální srovnání byly vybrány skladby systému "two by four" s tepelnou
izolací z dřevní hmoty či foukané celulózy. Tyto skladby byly také zkoušeny s nosnými prvky z dřevěných
"I" nosníků. Poslední odzkoušenou skladbou byla stěna s tepelnou izolací ze slaměných balíků. Všechny
konstrukce byly vystaveny normovým účinkům požáru. Pomocí sady čidel, umístěných jak na povrchu konstrukce,
tak v jejich jádru, byly sledovány průběhy teplot v jednotlivých skladbách. Zhotovení zkoušených konstrukcí je
zobrazeno níže – viz Obr. 2. Výsledky zkoušek prokázaly, že všechny skladby vyhovovaly požadavkům pro nosné
obvodové konstrukce zejména rodinných domů. Je zde také poukázáno na možnou metodu kombinace
jednotlivých tepelných izolantů s vyšší požární odolností z exponovaných stran a levnějších izolantů s nižší požární
odolností v jádru konstrukce.
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Obr. 2 Konstrukce před podrobením požární zkoušce [4].
Pro návrh jednotlivých skladeb a konstrukcí pro systémy dřevostaveb je rozhodující také požární výška
objektu. Počet podlaží je tudíž značně omezen a limitující normové hodnoty [5] jsou zpřísněny vzhledem ke
smíšenému či hořlavému konstrukčnímu systému. Tyto faktory téměř vylučují užití výškových budov s dřevěnou
nosnou konstrukcí. Zahraniční studie poukazují na možnosti užití dřevěných prvků pro nosné konstrukce
vícepodlažních budov v souladu s vnitrostátní legislativou dané země.

Obr. 3 Možný počet podlaží dřevostaveb v Evropských zemích (bez užití stabilních hasicích zařízení) [6].
Požadavky některých zahraničních států jsou mírnější a je tudíž možné navrhovat dřevostavby s vyšším počtem
podlaží, jak je patrné na Obr. 3. Zvyšování počtu podlaží však přináší mnohé podmínky, jako je užití
sofistikovanějších a výkonnějších požárně bezpečnostních zařízení a aktivních prostředků požární ochrany. Návrh
jednotlivých zařízení a celého objektu je doprovázen řadou softwarových výpočtů a simulací krizových požárních
situací. Některé země však nemají přesné specifikace ohledně limitů vícepodlažních budov s dřevěnou nosnou
konstrukcí. Předpokládá se však, že dřevostavba s 5–8 podlažími je hraniční z hlediska praktických
a ekonomických limitů návrhu. Z hlediska architektonického lze do jisté míry vjem dřevostavby nahradit užitím
dřevěných obkladů, aplikovaných na nehořlavou nosnou konstrukci. Nejedná se již o pravou dřevostavbu a počet
podlaží je tudíž možné zvýšit [6].
Česká legislativa udává hodnoty pro maximální možný počet podlaží. Ty jsou odvislé od velikosti výpočtového
požárního zatížení (pv). Zaměříme-li se na stavby pro bydlení, lze využít hodnot pv uvedených v ČSN 73 0833 [7].
Hodnota pv je tak stanovena na 40 kg·m-2, s přihlédnutím na stálé požární zatížení až na hodnotu 45 či 50 kg·m-2.
Z dostupných certifikovaných skladeb konstrukcí dřevostaveb lze získat podklady požární odolnosti konstrukcí,
které se pohybují převážně do hodnoty 60 minut. Z těchto faktů vyplývá, že dle požadavků požární normy pro
nevýrobní objekty [5] je s výše uvedenou hodnotou požární úsek zařazen do nejvýše IV. stupně požární
bezpečnosti. Společně s hodnotou výpočtového požárního zatížení lze určit maximální požární výšku objektu.
U rodinných domů s běžnou konstrukční výškou podlaží je tudíž počet podlaží stanoven na 3.NP. Nosné
konstrukce takového objektu pak musí vykazovat požární odolnost alespoň 60 minut [5]. Jak bylo již výše
zmíněno, při splnění normových požadavků [7] lze výpočtové požární zatížení brát fixně s hodnotou pv = 40 kg·m2.
U bytových domů, řadících se do skupiny OB2, pak lze brát limitní požární výšku objektu s hodnotou 12 m, avšak
za předpokladu, že požárně dělící a nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu budou provedeny z konstrukčních
částí druhu DP2. Hodnota 12 m je nadále snížena na hodnotu 6 m, pokud jsou výše zmiňované konstrukce
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provedeny v typu DP3 [7]. Požadavkem pro takový objekt je provedení nosných a požárně dělících konstrukcí
s požární odolností alespoň 90 minut.
V rámci rešerše byly studovány různé skladby převážně svislých konstrukcí dřevostaveb dle dostupných
podkladů od jednotlivých výrobců [8], [9]. U těchto konstrukcí lze dosáhnout požární odolnosti od hodnot
REI 15 DP2 až po hodnoty REI 120 DP3 či REI 60 DP2. Rozdíly v jednotlivých konstrukcích jsou v jejich
výsledných tloušťkách, jejich nosných částí, na druhu a počtu použitého opláštění a na užití tepelného izolantu.
Nejnižší odolnosti byly uváděny u dřevěných konstrukcí bez izolantu s jednoduchým sádrokartonovým
opláštěním. Taková konstrukce však má rovněž velmi malé hodnoty vzduchové neprůzvučnosti a pro praktické
využití tudíž není vhodná. Nejčastější požární odolností konstrukcí byly hodnoty 60 DP3 případně 45 DP2.
U těchto konstrukcí byly rovněž uvedeny hodnoty vzduchové neprůzvučnosti, které se pohybovaly okolo
45–50 dB (v některých případech i nad 70 dB) a s uvážením korekcí tak lze tyto konstrukce užít pro obytné
místnosti jak z hlediska požární bezpečnosti, tak z hlediska akustiky. Horní hranicí hodnot požární odolnosti byly
REI 120 DP3, REI 90 DP3 či REI 60 DP2. Těchto vyšších hodnot bylo dosaženo vícevrstvým opláštěním pomocí
desek se zvýšenou požární odolností. Jedná se o desky na bázi sádry s přidanými nehořlavými vlákny a cementem
pojené desky z lehčeného betonu vyztužené skelnými vlákny. V kombinaci s minerální izolací vkládanou jak mezi
nosné dřevěné prvky, tak na vnější povrch dřevěných částí, lze docílit výše uvedených hodnot. Mezi další typ
nosných dřevěných konstrukcí patří CLT („cross laminated timber“) panely v kombinaci se sádrovláknitými
deskami. Zde se můžeme setkat s již výše uvedenou hodnotou REI 120 minut, avšak v druhu konstrukční části
typu DP3, případně REI 60 DP2. Schéma skladby s touto požární odolností je zobrazeno níže – viz Obr. 4.

Obr. 4 Skladba konstrukce dřevostavby s požární odolností REI 120 DP3 (REI 60 DP2).

3 METODIKA
Článek obsahuje rešerši různých řešení pro zajištění a dosažení příznivějších charakteristik navrhovaných
konstrukcí. Rešerše je výsledkem porovnání stávajících certifikovaných skladeb s příznivými výsledky požárních
zkoušek dle požadavků pro jejich užití v celkovém návrhu objektu.
Získání certifikace jednotlivých skladeb a doložení hodnot, prokazující požadovanou požární odolnost, je
podmíněno dodržením legislativních postupů.
Jednou z možností je užití výpočetních postupů, které uvádí norma ČSN EN 1995-1 [10]. Význam v požární
bezpečnosti má pak druhá část této normy, věnující se navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru. Pomocí
ní je možné stanovit statickým výpočtem na účinky teplot danou požární odolnost. Výpočty však mají svá omezení
a lze je přednostně užít pro prutové konstrukce. Tyto výpočtové postupy jsou oproti požárním zkouškám na straně
bezpečnosti a díky nim může být provedena certifikace konstrukcí dřevostaveb bez požárních zkoušek.
Druhým možným způsobem prokázání odolnosti je užití normových hodnot pro dřevěné konstrukce, uvedené
v ČSN 73 0821 [11]. Zde jsou uvedeny hodnoty výsledků požárních zkoušek či podrobných výpočtů sdílení tepla.
Ze stěnových konstrukcí jsou zde uvedeny hodnoty pro hrázděné zdivo s maximální požární odolností REI 120
DP3 a REI 15 DP2. Stropní konstrukce s dřevěnými prvky jsou zde zastoupeny maximální hodnotou REI 60 DP3
či REI 15 DP2. Některé tabulkové hodnoty jsou uvedeny v publikaci Hodnoty požární odolnosti stavebních
konstrukcí podle Eurokódů [12]. Zde jsou pro dřevěné konstrukce uvedeny hodnoty požárních odolností prutových
prvků (nosníky a sloupy). Hodnoty jsou strukturovány do jednotlivých skupin dle použitého druhu dřeva, délky
prvku a rozměrů průřezu prvku. Data, uvedená v této publikaci, vychází z výpočtů dle výše zmiňované ČSN EN
1995-1 a díky tomu se tak lze vyhnout pracným normovým výpočtům.
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Neméně významnou možností získání hodnot pro návrh konstrukce je provedení požárních zkoušek ve
spalovací komoře. Ve většině případů se jedná o poslední možnou variantu z důvodu časové a finanční náročnosti.
Zkoušení se však nelze vyhnout u nových skladeb konstrukcí s větším množstvím vrstev. Samotným zkušebním
postupem se zabývá norma ČSN EN 1363-1 [13], kde jsou stanoveny základní požadavky pro zkoušky. Přesnější
postupy pro zkoušení prvků jsou uvedeny v jednotlivých částech ČSN EN 1365 [14], která obsahuje podmínky
pro zkoušení stěn, stropů a střech, nosníků, sloupů, balkonů, ramp a schodišť.
Při zkoušení stěnových konstrukcí je nutné dodržet podmínky pro zaručení adekvátnosti zkoušky. Zkušební
vzorek musí mít rozměry min. 3 × 3 m. Konstrukce je umístěna do zkušebního rámu a prostory mezi vzorkem a
konstrukcí se vyplní pružným materiálem pro zajištění možnosti dilatace konstrukce. Přes zkušební rám lze na
vzorek vyvodit zatížení, simulující skutečné namáhání v konstrukci. Na zkušební vzorek se aplikují
termoelektrické články pro sledování průběhů teplot na površích konstrukce. Umístění a způsob aplikace článků
se řídí normovými postupy [13], [14]. Při vystavení konstrukce účinkům požáru je teplota kontinuálně sledována
a teploty jsou zaznamenávány v závislosti na čase. Z hodnot jsou pak vyvozeny skutečné požární odolnosti
zkoušených vzorků dle dosažených mezních stavů. Jedná se o MS únosnosti a stability („R“), celistvosti („E“),
izolační schopnosti („I“), radiace – hustota tepelného toku („W“), kouřotěsnosti („S“), samozavírání („C“), mezní
stav mechanické odolnosti („M“), odolnost proti vyhoření sazí ("G") a účinnost požárních ochran ("K") [15].
Předpokládá se, že kritérium „R“ je splněno, pokud je nosná funkce zachována během požadovaného času
vystavení požáru a nevzniknou nadměrné deformace. Kritérium „I“ je splněno, pokud nárůst průměrné teploty na
celém povrchu, který není vystavený požáru, není vyšší, jak 140 °C a nejvyšší teplota v libovolném bodě na tomto
povrchu není vyšší jak 180 °C. Kritérium "E" je splněno, pokud vzniklé trhliny či otvory nepřesahují stanovené
rozměry, nedojde ke vznícení přikládaného bavlněného polštářku či nevznikne trvalé plamenné hoření na
neohřívané straně. Klasifikační doby pro jednotlivé charakteristiky jsou vyjádřeny v minutách (10, 15, 20, 30, 45,
60, 90, 120, 180, 240 nebo 360).
V rámci dalších výzkumů budou ověřeny a porovnávány jednotlivé skladby konstrukcí s hledáním možných
optimalizací návrhu.

4 DISKUZE
Hodnoty zmiňovaných konstrukcí byly porovnávány dle dostupných certifikovaných skladeb. Jednotlivé skladby
se liší různým typem opláštění, nosnou konstrukcí i výplňovým izolantem. V rámci vícepodlažních budov
s dřevěnými nosnými prvky mají velký význam konstrukce splňující požadavky pro druh konstrukční části typu
DP2. Tyto však musí splňovat řadu kritérií a jejich výsledné požární odolnosti jsou nižší.
Zajímavých hodnot dosahovaly také stěny z CLT panelů, které při požárních zkouškách vykazovaly podstatně
vyšší odolnosti. Certifikované skladby uvádějí většinou CLT panely s případným opláštěním sádrovláknitými
deskami. Vyšších hodnot by teoreticky mohly dosahovat konstrukce panelů v kombinaci s předsazenými stěnami
s tenkostěnnou nosnou konstrukcí, výplní izolantem typu A1 a případným vícevrstvým opláštěním.

5 ZÁVĚR
Článek se zabývá rešerší druhů konstrukcí dřevostaveb se zaměřením na jejich požární odolnost. Z výsledků
uvedených výzkumů plyne značný potenciál rozvoje dřevostaveb s užitím v objektech i s vyššími požadavky na
požární odolnost. Článek poukazuje na možnosti v dalším rozvoji těchto konstrukcí, převážně pak skladeb
s dřevěnými nosnými prvky, nenosným opláštěním a výplněmi přispívajícími k jejich požární odolnosti a také
k celkové požární bezpečnosti navržených objektů.
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Abstrakt
Lepení materiálů na bázi polymerů je komplikovaný fenomén. Často je nezbytné přistoupit k modifikacím
lepených ploch za účelem zlepšení jejich adhezních vlastností. V prezentovaném případě byly použity dva druhy
tradičních povrchových úprav a jeden zcela nový přístup. Jedná se o: mechanickou úpravu brusným papírem
drsnosti P40, chemickou úpravu povrchu 10% roztokem hydroxidu sodného (NaOH) a fyzikální modifikaci
povrchu pomocí plazmového zdroje MHSDBD. Pro účely srovnání byly testovány dva WPC produkty na bázi
HDPE a jeden produkt na bázi PVC. Lepený spoj byl vyroben pomocí trvale elastického jednosložkového
polyuretanového lepidla. Po povrchové úpravě byla provedena standardizovaná tahová zkouška pro stanovení
přídržnosti. Všechny testované povrchové úpravy vedly ke zlepšení adhezních vlastností a zvýšení adhezní
pevnosti spoje, avšak plazmové ošetření MHSDBD bylo potvrzeno jako nejvhodnější modifikace povrchu pro
všechny vybrané zástupce WPC.
Klíčová slova
Adheze, dřevoplast, koheze, lepený spoj, povrchová úprava
Abstract
Bonding of polymer-based materials is a complicated phenomenon. It is quite often necessary to modify the bonded
surfaces in order to improve their adhesive properties. Two types of traditional surface treatments and one new
approach were tested: mechanical treatment with sandpaper of grit size P40, chemical treatment of the surface with
10% sodium hydroxide solution (NaOH) and physical modification of the surface using a plasma source
MHSDBD. For comparison purposes, two HDPE-based WPC products and one PVC-based product were selected.
The bonded joint was made using a permanently elastic 1K polyurethane adhesive. After the surface treatment
standardized tensile test was performed. All of the tested treatments resulted in improved adhesive properties and
increase of bond strength, however, only plasma treatment was confirmed as universal surface modification for all
selected WPCs.
Key words
Adhesion, adhesive joint, cohesion; surface treatment, wood-plastic composite

1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY
S ohledem na stále rychleji rostoucí náklady na většinu primárních materiálů a zejména s ohledem na problematiku
životního prostředí se hledání inovativních řešení pro opětovné použití reziduálního odpadu stalo tématem
v posledních letech intenzivně diskutovaným. Dřevoplastové kompozity, tzv. WPC, zcela jistě splňují některé
z těchto požadavků [1]. Předkládaná studie je zaměřena na experimentální analýzu vlivu povrchové úpravy na
adhezivní vlastnosti vybraných druhů WPC.
Dřevoplastové kompozity se řadí do skupiny tzv. thermoplastů, materiálů kombinujících stabilitu dřevěných
vláken s trvanlivostí polymerů [2]. Tato kombinace umožňuje širokou škálu aplikací. Technologie výroby
dřevoplastových produktů není novinkou současnosti. Aplikace kombinací plastů s dřevnými produkty můžeme
v historii sledovat již před téměř 100 lety [3]. Kombinace s termoplasty, v současném slova smyslu, byla poprvé
zaznamenána před více než 60 lety [4]. Přesto největší dynamiku výroby a poptávky tyto výrobky zaznamenávají
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až v poslední dekádě [1], [5], [6]. Hlavním aplikačním sektorem pro WPC v Evropě je stavebnictví se
76% podílem, následuje automobilový průmysl s 23% podílem [1].
Současné aplikace ve stavebnictví se týkají především podlah, plotů a často i fasádních obkladů [1], [5], [6].
Montáž dřevoplastových produktů je prováděna dle zavedených technologických postupů pro instalaci tradičních
materiálů, jako jsou např. keramika, kámen nebo dřevo. Avšak současné studie ukazují [6], [5], že spojování WPC
produktů tradičními mechanickými kotevními prvky vykazuje o poznání vyšší poruchovost. Příčinou je především
vysoká koncentrace lokálního napětí v místě spoje, jež má za následek například výskyt únavových trhlin [7] nebo
uštípnutí rohů materiálu [6]. Jako vhodná alternativa se proto nabízejí spoje svařované nebo lepené.
Lepení materiálů na bázi polymerů, jimiž jsou i kompozity dřevoplastu, je ovšem komplikovaný fenomén.
Lepení WPC je obtížnější než lepení například dřeva nebo keramiky. Lepitelnost WPC je ovlivňována
termoplastickou složkou produktu, tzn. termoplastickou matricí, která má velice nízkou povrchovou energii a je
špatně smáčitelná [2], [5]. Hlavním předpokladem dokonalé adheze je vytvoření vazby sil, tzn. spolupůsobení
lepeného povrchu a lepidla prostřednictvím vzájemného kontaktu [8], [9], [10]. Tato fyzikálně mechanická
vlastnost lepeného povrchu má přímý vliv na jeho adhezní vlastnosti. Čím vyšší je hodnota povrchového napětí,
tím polárnější je daný povrch. Proto platí, že pro provedení lepeného spoje je vhodné použít lepidlo s nižší
polaritou, než má adherend. V takovém případě dojde ke smočení kontaktní plochy adherendu. Tento krok je
ovšem značně komplikován informacemi, jež jsou poskytovány výrobci nabízených produktů v technických
listech. V některých případech, především u plastů, je proto vhodnější jejich polaritu zvýšit úpravou lepené plochy.
Lepení dřevoplastu je bez provedení modifikace lepených ploch téměř nemožné, jak také dokazují vybrané
případové studie [5], [10].
Podle Kraus [5] a Ebnesajjad [11], povrchové úpravy WPC můžeme rozdělit do tří základních skupin:
mechanická úprava (pískování, smirkování, zdrsnění povrchu), fyzikální úprava (LP/AP plazma, korona, oheň,
horký vzduch a laser) a chemická úprava (kyselé nebo zásadité sloučeniny např. hydroxid sodný, peroxid vodíku,
chroman draselný či fluor). Bylo prokázáno, že povrchovou energii termoplastů je možné snížit aplikací fyzikální
či chemické úpravy [10], avšak u dřevěných povrchů se osvědčila spíše mechanická úprava [12], [13]. V případě
volby vhodné povrchové úpravy WPC se tedy jako podstatný jeví poměr jednotlivých složek materiálu a typ
použitého termoplastu.
V předloženém příspěvku jsou prezentovány výsledky experimentální analýzy lepených fasádních spojů WPC
obkladu s různými variantami úpravy povrchu. Byl sledován vliv povrchové úpravy (mechanické, chemické
a fyzikální) na přídržnost lepeného spoje při osovém namáhání a na způsob porušení lepeného spoje.

2 METODIKA
Výběr materiálu zkušebních vzorků
Rozumný výběr materiálů se nevztahuje pouze k volbě WPC. Nevhodně zvolená kombinace všech materiálů
lepeného systému může mít za následek významné snížení životnosti konstrukce a podstatné navýšení finančních
nákladů na její průběžnou údržbu. Prezentovaný případ je zaměřen na tzv. studené fasády, známé spíše jako
provětrávané fasády. Tento fasádní systém se skládá ze tří základních prvků: nosného roštu, provětrávané mezery
a fasádního obkladu. Pro předložený příspěvek je také důležitý materiál zajišťující upevnění dřevoplastového
obkladu k nosnému roštu, tj. montážní systém – lepidlo.
Existuje množství lepidel, která mohou být potenciálně použita pro konstrukční fasádní spoje. Snad
nejznámějšími jsou silikonové tmely, které se nejčastěji používají, je-li třeba vytvořit pružný konstrukční spoj
mezi sklem a hliníkem nebo ocelí, nebo mezi sklem a sklem. Ve srovnání s jinými typy lepidel bylo chování
silikonů a porozumění změnám jejich mechanických vlastností, či životnosti v důsledku stárnutí již dobře
zdokumentováno v několika technických normách a kódech [14], [15] a publikacích [8], [11]. S pevností v tahu
pohybující se v rozmezí 0,8 až 1,8 MPa [14] konstrukční silikony nejsou vhodné pro přenos vyššího zatížení ve
smyku požadovaného u jiných typů materiálů, např. u kompozitních obkladů. V současné době jsou proto v této
oblasti používána konstrukční lepidla na bázi polymerů, konkrétně polyuretany a modifikované polymery, které
disponují podobnými tahovými vlastnostmi jako silikony, avšak při dosažení podstatně vyšších zatížení. Vybraný
montážní systém pružného lepení fasádních panelů provětrávaných systémů od firmy Dinol GmbH se skládá
z trvale pružného jedno komponentního polyuretanového lepidla Dinitrol F500LP Polyflex, z penetračního nátěru
Dinitrol Multiprimer 550 pro zvýšení adheze neporézních adherendů a z čistícího přípravku Dinitrol 520 Cleaner
pro odmaštění lepených ploch. Dle informací poskytnutých výrobcem v technickém listu produktu má lepidlo
Dinitrol F500LP Polyflex pevnost v tahu 9,00 MPa s poměrným přetvořením 600 %, pevnost ve střihu po 7 dnech
je 5,5 MPa. Jedná se o lepidlo vytvrzující vzdušnou vlhkostí. Pro zajištění 100 % účinnosti lepeného spoje je nutné
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použít všechny prvky montážního systému dle pokynů výrobce. Doporučená tloušťka fasádního spoje jsou 3 mm.
Tento parametr byl dodržen, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění výsledků.
Účinnost lepeného spoje není závislá pouze na volbě vhodného lepícího systému a na úpravě povrchu lepené
plochy, ale i na materiálových charakteristikách lepených substrátů. Zatímco výběr materiálu fasádního obkladu
je zřejmý. Materiál nosné podkonstrukce byl volen tak, aby nedocházelo k předčasnému porušení spoje z důvodu
jeho špatných adhezních vlastností či nekompatibility se zvoleným montážním systémem. Bylo vycházeno
z předchozích zkušeností. Byla vybrána slitina hliníku EN AW-2011 stav T6 s pevností v tahu 295 MPa a mezí
kluzu 195 MPa. Tloušťka materiálu pro zkoušení pevnosti ve smyku byla 5 mm, terče pro zkoušení přídržnosti
měly tl. 15 mm.
Za účelem ověření vlivu provedení úpravy povrchu byly vybrány tři varianty WPC fasádního obkladu. Prvním
zkoušeným WPC obkladem, dále v textu označovaným WPC 45/45, byl materiál o tloušťce 21 mm. Poměr složek
zkoušeného materiálu byl 45 % bukové dřevěné moučky, 45 % VYNOVATM S6502 homopolymeru
vinylchloridu s vysokou molekulovou hmotností a vysokou pórovitostí (v textu pouze PVC) a 10 % aditiv.
Experimentálně byla zjištěna hustota materiálu 1279 kg/m3. Druhým typem WPC obkladu byl materiál v textu
označován WPC 60/30 o tloušťce 12 mm. Zkoušený materiál byl vyroben z 60 % dřevěné moučky (tvrdá dřevina,
přesný typ nebyl výrobcem poskytnut), 30 % HDPE a 10 % přísad. Hustota materiálu byla 1210 kg/m3.
Experimentálně byla zjištěna hustota 1230 kg/m3. Posledním zástupcem v textu označovaným WPC 50/38 byl
materiál o tloušťce 9 mm. Zkoušený materiál byl vyroben z 50 % topolové dřevěné moučky, 38 % HDPE a 12 %
přísad. Hustota materiálu 1250 kg/m3 byla stanovena experimentálně. Hustota materiálů nebyla v některých
technických listech produktů deklarována, avšak jak uvádí Klyosov [16], poměr aditiv, konkrétně vazebných
činidel, může značně zvýšit hustotu materiálu, a především má vliv na schopnost materiálu absorbovat tekutinu.
Čím vyšší je tedy objemová hmotnost WPC, tím horší smáčivost povrchu je možné očekávat.

Úprava povrchu dřevoplastu
Před přistoupením k výrobě zkušebních vzorků bylo nezbytné zjistit, zda je povrch vybraných materiálů dostatečně
smáčivý. U všech vybraných materiálů fasádního obkladu byl proveden jednoduchý test smáčivosti kapkou vody
dle pokynů ČSN EN 828. Test smáčivosti byl opakován i po aplikaci vybraných metod úpravy povrchu.
První variantou byla mechanická úprava povrchu pomocí brusného papíru hrubosti P40. Drsnost byla
stanovena na základě předchozích zkušeností. Cílem bylo zdrsnit povrch a odstranit embosování. Všechny
zkušební vzorky byly zdrsněny jednou osobou, aby nedošlo ke zkreslení výsledků. Ze zkušebních vzorků byla
odstraněna vrstva o mocnosti cca 1 ± 0,25 mm. Mocnost odstraněné vrstvy byla zjišťována pomocí digitálního
posuvného měřítka 150 mm XTline P13430 se setinovou přesností záznamu a měřena ve 3 bodech. Druhou
zvolenou metodou byla fyzikální úprava povrchu pomocí MHSDBD plazmového zdroje. Byla použita plazma
typu multihollow MHSDBD s průtokem plynu 8.0 l/min, doba expozice byla 10 s při výkonu 30 W. Doba expozice
lepeného povrchu byla stanovena na základě předchozích zkušeností. Poslední zvolenou metodou byla chemická
úprava povrchu prostřednictvím aplikace 10 % roztoku hydroxidu sodného. K namíchání požadované koncentrace
roztoku bylo použito 10 g 98 % NaOH a 88 g destilované vody. Poměr složek byl stanoven na základě výpočtu
tzv. hmotnostní koncentrace roztoku. Množství bylo odváženo pomocí digitální váhy s přesností záznamu 0,01 g.
Plocha adherendu byla pokryta roztokem po dobu cca 3 minut. Následně byl povrch vysušen savým papírem.

Výroba zkušebních vzorků a definice okrajových podmínek
Všechny obklady jsou výrobci dodávány ve formě prken, jejichž základní rozměr bylo nutné upravit dle požadavků
vybrané zkušební metody. Geometrie zkušebního vzorku pro zkoušení přídržnosti lepeného spoje při tahovém
namáhání byla upravena dle doporučení uvedených v ČSN 73 2577 s mírnou modifikací formátu obkladového
materiálu. Vzorek tvoří vždy dva prvky, vybraný fasádní obklad a nosná podkonstrukce. Obklad byl nařezán na
destičky čtvercového tvaru o délce strany l/b = 100 mm, nikoliv 200 mm, jak je uvedeno v technické normě.
Nosnou podkonstrukci představoval terč kruhového průřezu o celkové ploše Aef = 2 500 mm2.
Okrajové podmínky pro zkoušení vzorků byly stanoveny na základě doporučení uvedených ve zkušebních
normách. Byl použit mechanický lis Heckert FP 10/1, který umožňuje pořízení záznamu o průběhu deformací
zkušebního tělesa v závislosti na působícím zatížení v čase. Zkušební rozsah lisu dovoluje nastavení v rozmezí
0–10 kN. Zkušební vzorky bylo vždy nutné zatěžovat osově. Za tímto účelem byly navrženy a vyrobeny nástavce
pro uchycení vzorků, které je možné připevnit do čelistí trhacího lisu. Rychlost zatěžování byla zvolena dle
doporučení zkušebních norem na hodnotu 5 mm/min. Deformace zkušebních vzorků byla zaznamenána pomocí
indukčnostního snímače dráhy HBM 1-WA/100 MM-T (s maximální odchylkou 0,15 %), který byl umístěn na
příčníku trhacího lisu. Záznam dat byl proveden pomocí měřící ústředny HBM Spider8 a softwaru catman®easy
(V2.1). Hodnoty byly zaznamenávány s frekvencí ukládání dat 5 Hz. Zkoušení probíhalo při teplotě (20 ± 5) °C
a relativní vlhkostí (50 ± 20) %.
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3 ANALÝZA VÝSLEDKŮ
Porovnání průměrných hodnot kontaktního úhlu
Experimentálně naměřené hodnoty kontaktního úhlu smáčení byly zjištěny tzv. metodou sedící kapky.
Byla použita destilovaná voda. Pro každý WPC obklad bylo zpracováno 30 měření, v Tab. 1 jsou uvedeny hodnoty
aritmetického průměru s chybou měření.
Tab. 1 Průměrné hodnoty kontaktního úhlu povrchů WPC.
Povrchová úprava/
WPC
bez úpravy
mechanická
chemická
fyzikální

WPC 45/45

WPC 60/30

WPC 50/38

90,94° ± 2,96°
104,95° ± 2,26°
63,51° ± 2,15°
67,98° ± 3,55°

80,60° ± 4,29°
103,83° ± 1,47°
50,99° ± 2,61°
67,43° ± 3,03°

98,89° ± 2,97°
118,77° ± 1,28°
45,29° ± 1,09°
67,13° ± 1,94°

Výstupy stanovení velikosti kontaktního úhlu lepených povrchů po provedení jeho úpravy prezentované
v Tab. 1 ukazují, že ne vždy je možné dosáhnout zlepšení smáčivosti provedením povrchové úpravy. Na základě
těchto výsledků bylo u všech vybraných WPC obkladů předpokládáno, že zvolená mechanická úprava povrchu
je nejméně vhodnou variantou pro zlepšení adhezních vlastností. Podobných hodnot dosahovali i Oporto [14],
přestože byl zkoušený materiál definován ve zcela jiném poměru složek než zde. Naopak velice slibných změn
bylo dosaženo s fyzikální a chemickou úpravou povrchu, což pouze dokazuje tvrzení uvedené výše, a to že
pro plasty jsou tyto povrchové úpravy vhodnější.

Posouzení přídržnosti lepených sestav
Na základě výsledků měření kontaktního úhlu a stanovení smáčivosti povrchu bylo předpokládáno, že se všechny
vzorky s mechanickou úpravou povrchu rozpadnout ještě před přistoupením ke zkoušení. Tato domněnka
se nepotvrdila ani u jedné zkoušené kombinace. Jak je zřejmé z výsledků uvedených v Tab. 2, v některých
případech bylo v kombinaci s mechanickou úpravou dosaženo nejlepších výsledků. Jedná se o kombinaci
s materiálem definovaným v poměru složek 50/38. Zde se mechanická úprava projevila jako nejvhodnější, přesto
bylo dosaženo velice malé síly při porušení.
Některé zkušební vzorky ani nebyly porušeny, neboť bylo dosaženo limitu stroje. Jedná se o vzorky
WPC 45/45 s plazmovým ošetřením. Materiál definovaný v poměru složek 45/45 také v kombinaci se všemi
vybranými povrchovými dosahoval nejlepších výsledků. Jedná se o jediný kompozit s PVC, zbylé dva obklady
obsahují HDPE. Tato skutečnost mohla mít vliv na účinnost zvolených povrchových úprav. Nejhorší výsledky
byly dosaženy s obkladem WPC 50/38. Tento obklad na sobě má podstatně silnější vrstvu silikonu, která jej chrání
proti poškození a je pravděpodobné, že tato vrstva nebyla ani jednou ze zkoušených povrchových úprav dostatečně
odstraněna. Tudíž nedošlo k tak razantnímu zlepšení adhezních vlastností. U varianty WPC 60/30 a WPC 50/38
nebyl zaznamenán příliš velký rozdíl ve výstupech měření. Lze předpokládat, že povrch obkladu nebyl dostatečně
modifikován.
Tab. 2 Průměrné hodnoty přídržnosti lepených sestav v kg/m2 × 105.
Povrchová úprava/
WPC
mechanická
chemická
fyzikální

WPC 45/45

WPC 60/30

WPC 50/38

2,62 ± 0,34
3,87 ± 0,42
3,43 ± 0,37

1,35 ± 0,10
1,79 ± 0,13
1,21 ± 0,16

1,02 ± 0,06
0,54 ± 0,04
0,29 ± 0,06

Posouzení tažnosti lepeného spoje a převažujícího způsobu porušení
Během testu bylo průběžně zaznamenáváno prodloužení lepeného spoje. Pomocí zaznamenaných hodnot bylo
možné vypočítat tažnost lepeného spoje, a protože během zkoušek byla sledována pouze změna délky, můžeme
dále hovořit o relativním prodloužení. Tažnost je vyjádření relativního prodloužení v procentech. Jak je patrné
z výsledků prezentovaných v Tab. 3, velikost průměrného protažení spoje téměř kopíruje hodnoty zaznamenaných
pevností uvedených v Tab. 2.
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Druhým cílem tohoto posouzení bylo stanovení převažujícího způsobu porušení pro každou sadu zkušebních
vzorků a případné zjištění, zda zvolené metody povrchové úpravy mají vliv na způsob porušení lepeného spoje.
Způsob porušení je jedním z častých parametrů pro ověření adheze lepených ploch, viz hodnoty prezentované
v Tab. 3 a na Obr. 1. Přestože u některých kombinací byly zaznamenány vysoké pevnosti spoje, téměř vždy došlo
k adheznímu porušení (viz značka AF). Tento typ porušení ovšem poukazuje na ne zcela dobré adhezní vlastnosti
lepeného povrchu. V případě reálné aplikace například na fasádě objektu by tento typ poruchy znamenal značné
nebezpečí. Zatímco ke koheznímu porušení většinou dochází postupně, adhezní porušení a následné odpadnutí
obkladu je často velice rychlé.
Tab. 3 Průměrné hodnoty tažnosti v % a definice převažujícího způsobu porušení zkušebních vzorků.
Povrchová
úprava/ WPC
mechanická
chemická
fyzikální

WPC 45/45
127.52 ± 0.33
191.67 ± 0.52
160.58 ± 0.33

AF 80 %
NF 60 %
AF 80 %

WPC 60/30
80.60 ± 0.09
87.54 ± 0.20
87.67 ± 0.32

AF 100 %
AF 100 %
AF 100 %

WPC 50/38
58.40 ± 0.06
45.81 ± 0.08
38.63 ± 0.05

AF 100 %
AF 100 %
AF 100 %

Obr. 6 Příklady způsobu porušení zkušebních vzorků: a) WPC 45/45 ošetření plazmou a AF; b) WPC 45/45
ošetření plazmou a SF (SF je značkou pro porušení adherendu); c) WPC 60/30 mechanická úprava a AF a d)
WPC 50/38 chemická úprava a AF.
V kombinaci s obklady WPC 60/30 a WPC 50/38 bylo pozorováno pouze adhezní porušení, viz Tab. 3 a příklad
na Obr. 1 c) a d). U obkladu WPC 45/45 byla zaznamenána i jiná porušení spoje, resp. několikrát k porušení spoje
nedošlo, viz značka NF v Tab. 3, ani při dosažení limitu trhacího lisu. Jednalo se o vzorky s mechanickou
a fyzikální úpravou povrchu, viz Obr. 1 b). V případě výskytu kombinace více způsobů porušení, viz příklad a)
na Obr. 1, byl typ poruchy klasifikován dle převažujícího způsobu, zde tedy adhezní porušení. Z příkladu
na Obr. 1 c) je také patrné, že povrch WPC obkladů byl do jisté míry narušen, i když bylo zaznamenáno adhezní
porušení, neboť je možné pozorovat uvolnění vláken dřevěné složky. Dále je možné sledovat mírné vsáknutí
primeru do upraveného povrchu. Na příkladu Obr. 1 d) je patrný negativní vliv chemické úpravy povrchu. Povrch
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byl očištěn, ale nenarušen. Všechna zaznamenaná adhezní porušení byla sledována v mikrovrstvě primeru a WPC
obkladu, vyjma příkladu na Obr. 1 a).

4 ZÁVĚR
U všech vybraných metod byl sledován kladný vliv na zlepšení adhezních vlastností demonstrovaný nárůstem
pevnosti lepeného spoje. Zkušební metoda pro stanovení přídržnosti spoje poskytla podstatné informace, jakých
maximálních protažení je možné ve zkoušených kombinacích materiálů dosáhnout. Ačkoliv nebylo zaznamenáno
prodloužení blížící se hodnotě deklarované výrobcem montážního systému, naměřené hodnoty se pohybovaly
okolo 100 %. Použité lepidlo je poměrně tuhé a k jeho plastické deformaci dochází až při dosažení vyššího zatížení,
proto i pouze 50 % protažení dokazuje, že došlo ke zlepšení adhezních vlastností lepených ploch.
Analýza způsobu porušení lepeného spoje potvrdila výstupy provedených měření. Vybrané metody úpravy
povrchu jsou vhodné především pro materiál WPC 45/45. Jedná se o kompozit s PVC složkou. Tento obklad byl
jediným zástupcem s tímto typem termoplastu a současně se jednalo o jediný obklad, jehož ošetřovaný povrch
nebyl embosován. Úprava lepené plochy tak byla provedena rovnoměrně, zatímco zbylé dva typy obkladu byly
z obou stran embosovány. Hlubší zvrásnění obkladu znemožnilo rovnoměrné provedení úpravy povrchu
a nedostatečná adheze povrchu v těchto oblastech často zapříčinila předčasné porušení spoje. V případě obkladu
WPC 60/30 se nepotvrdila domněnka, že vyšší obsah dřevěné moučky bude mít pozitivní vliv na adhezní
vlastnosti. Kombinace zvrásnění povrchu a složky HDPE měla vliv jak na malé změny adheze povrchu, tak i na
téměř 100% výskyt adhezního porušení. Převažující způsob porušení zkušebních vzorků je zarážející i s ohledem
na viditelné narušení ošetřeného povrchu, které bylo sledováno u všech vzorků. Vybrané metody úpravy povrchu
byly zcela nevhodné pro zlepšení adhezních vlastností WPC 50/38. V tomto případě je zcela nezbytná podrobnější
analýza povrchu materiálu.
Nejsouvislejších výsledků bylo dosahováno u vzorků s mechanickou úpravou povrchu, avšak zaznamenané
síly a způsob porušení nejsou zcela přesvědčivé. Je pravděpodobné, že použitím smirkového papíru s vyšší drsností
by bylo možné dosáhnout lepších výsledků. Jedná se ovšem pouze o hypotézu, jejíž potvrzení či vyvrácení je nutné
experimentálně ověřit. Z tohoto důvodu se jako nejuniverzálnější metoda úpravy povrchu vybraných WPC obkladů
jeví fyzikální ošetření atmosférickou plazmou. Současně se jedná i o metodu nejčistší a nejméně časově náročnou.
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Abstrakt
Tento článek je zaměřený na seznámení se s prefabrikovanými systémy vegetačních střech v rámci České
republiky a světa. Článek popisuje důležitost výstavby vegetačních střech v centech měst a vyzdvihuje nutnost
zjednodušení a zrychlení jejich výstavby například pomocí prefabrikace. V článku jsou dále popsány používané
typy prefabrikace v rámci zelených střech a jejich použití v Česku a Evropě. Článek shrnuje nasbírané informace
a hodnotí výhody a nevýhody využití prefabrikovaných částí zelených střech oproti klasické výstavbě. V rámci
závěru článek také nastiňuje možnosti, kterými by se prefabrikace vegetačních střech měla dále ubírat.
Klíčová slova
Zelené střechy, modulární systémy, prefabrikace, travní koberce, vegetační střechy
Abstract
This article should serve as an introduction to prefabricated systems used on the vegetation roofs in the Czech
Republic and in the world especially in Europe. Article also describes how important is construction of vegetation
roofs in the city centers and highlighting the need to simplify and accelerate their construction time. For example
by using prefabricated systems. In the article are also described types of prefabrication which are used for
vegetation roofs in Czech Republic and Europe. Article summarizes informations about green roofs and evaluates
their advantages and disadvantages against classic construction of green roofs. In the conclusion article is outlining
possibilities for future prefabrication of green roofs and their simplifying in ecological way.
Key words
Green roofs, modular systems, prefabrication, grass carpets, vegetation roofs

1 ÚVOD
Z důvodu neustálého růstu populace je využíváno čím dál tím více přirozených zelených ploch pro
průmyslovou zástavbu a zástavbu bytovými domy pro lidi. Tímto se okrádáme nejen o krásná přírodní zákoutí, ale
především přetěžujeme přírodu. Neboť ubývá životní prostor pro malé živočichy a hmyz. Ubývá míst, která jsou
schopná zdržovat vodu v přírodě. Následkem tohoto jevu je přehřívání městských center, které se nestačí během
noci dostatečně ochladit, a to vede k dalšímu využívání nerostných surovin na chlazení obytných a kancelářských
prostor v době léta, což nadále přispívá k oteplování klimatu ve městech. Ve městech díky tomuto efektu zvanému
Heat island můžeme pozorovat oteplení o 1 až 3 °C oproti okrajovým částem. Článek se věnuje možnosti, jak tento
efekt zvrátit nebo alespoň zpomalit, a to za pomocí vegetačních střech. Vegetační střechy totiž mají podobný
účinek, jako samotné plochy vegetace před výstavbou. Nicméně k rozšíření povědomosti o vegetačních střechách
je nutné zjednodušit jejich výstavbu, která je náročná v současnosti jak po fyzické, tak po finanční stránce. Článek
proto mapuje současné možnosti rychlého ozelenění stávajících střech pomocí prefabrikovaných prvků
používaných v případě zelených střech. V článku je proto možné nalézt jednotlivé typy prefabrikovaných prvků
používaných pro zelené střechy a v rámci závěru poté zhodnocení jejich přínosu a využití v České republice.
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2 POUŽÍVANÁ PREFABRIKACE V RÁMCI ZELENÝCH
STŘECH
Systémy prefabrikace v rámci zelených střech můžeme rozdělit na více typů, a to, zda se jedná o prefabrikaci
jednotlivých vrstev, či prefabrikaci části souvrství anebo prefabrikaci celého souvrství zelené střechy za pomocí
modulárních systémů zelených střech. V rámci prefabrikace jednotlivých vrstev, pokud opomeneme prefabrikaci
fóliových materiálů v rámci střešního souvrství, můžeme poté hovořit především o trávníkových kobercích
a rozchodníkových rohožích.

2.1 Trávníkové koberce
S trávníkovými koberci se můžeme setkávat u staveb, jejíchž výstavba probíhá klasickým způsobem,
ale z důvodu úspory času je investorem požadované okamžité ozelenění vegetačních ploch po realizaci zelené
střechy. V tomto případě je třeba říci, že předpěstované trávníky se člení dle ČSN 83 9031 – Technologie
vegetačních úprav v krajině – trávníky a jejich zakládání na 4 kategorie trávníků, a to na parterové (okrasné),
parkové (reprezentativní), sportovní (zátěžové) a krajinné (extenzivní) [7].
Tab. 1 Tabulka roztřídění typů trávníků dle ČSN 83 9031 [7].
Kategorie
trávníků
Parterový (okrasný)

Parkový
(reprezentativní)
Sportovní
(zátěžový)
Krajinný
(extenzivní)

Oblast použití

Vlastnosti

Nároky na péči

reprezentativní zeleň

převážně extenzivně
využívané nebo
pěstované porosty ve
veřejné a soukromé
zeleni, v krajině, u
komunikací, na
rekultivovaných
plochách, druhově
bohaté porosty lučního
charakteru
střední zatížitelnost,
odolný proti suchu
celoročně vysoká
zatížitelnost

vysoké až velmi
vysoké

veřejná zeleň, obytné
soubory, zahrady domů
sportovní, hrací a
odpočinkové plochy,
parkoviště
Převážně extenzivně
využívané nebo pěstované
porosty ve veřejné a
soukromé zeleni, v krajině, u
komunikací, na
rekultivovaných plochách,
druhově bohaté porosty
lučního charakteru

Trávníky se širokým
spektrem použití podle
účelu a stanoviště, např.
jako ochrana proti erozi,
odolnost na extrémních
stanovištích

střední až vysoké
střední až velmi
vysoké
Velmi malé až
střední, ve zvláštních
případech až velmi
vysoké

Z hlediska technologie můžeme trávníkové koberce dále rozlišit na 3 typy předpěstovaných trávníků.

2.1.1 Kobercový trávník s podílem substrátu v travním drnu
Předpěstovaný kobercový trávník s podílem substrátu v travním drnu je v České republice pravděpodobně
nejčastěji používaným typem trávníkového koberce. Tento trávníkový typ vzniká sloupnutím nízko koseného
travního drnu o mocnosti 20–30 mm spolu s podílem zeminy. Takto sloupnutý trávník se následně v rolích
dopravuje přímo na staveniště k určené pokládce. V současnosti se nejčastěji setkáváme s malými a velkými
formáty trávníkových koberců. Malými formáty poté rozumíme formát standardní a travní dlaždice. Mezi velké
formáty poté můžeme zařadit formát big roll a big slabs [7].
Standartním malým formátem rozumíme délku trávníku od 1,25 m do 2,5 m, šířka těchto rolí je poté 0,4 m.
Trávníkové koberce jsou seřezávány o tloušťce 15-30 mm. Hmotnost jedné role je poté 15 až 25 kg. Travními

111

JUNIORSTAV 2020

dlaždicemi rozumíme bloky travního drnu o velikosti 0,5 m x 0,4 m s tloušťkou 40 mm. Hmotnost bloků je potom
asi 15 kg [7].
Z velkých formátů můžeme poté jmenovat Big Roll, u kterého se jedná o velkoformátové role šířky 1 – 1,05 m,
délky 13-15 m a tloušťky 30–50 mm. Hmotnost těchto rolí se pohybuje od 650 kg do 1 250 kg. Tyto pásy jsou
navinuty na plastovou rouru o průměru 20 mm. Pomocí této roury je možné následně s pásem manipulovat pomocí
speciálně upravených vysokozdvižných vozíků a provádět pokládku pomocí pokládacích strojů. Dalším z velkých
formátů je formát Big Slabs, který má stejné rozměry jako předchozí formát, ale liší se technologií dopravy. Tento
formát je totiž odříznutý a poskládaný na europalety systémem známým jako harmonika. Není dopravován
na stavbu tedy v rolích. Pro delší dopravu je prokládán ledovou tříští. Tato technologie je méně náročná a položení
koberce je až o 80 % rychlejší [7].

2.1.2 Kobercové trávníky bez podílu substrátu
Tato technologie je založena na dokonalém vyprání substrátu z velmi nízce koseného drnu a slabé vrstvy kořenů
[7]. Tento kobercový trávník musí být ukládán na vegetační substrát jinak není schopen dále přežít. Jedná se
o vylehčenou verzi vhodnou pro střechy domů, které nevykazují dostatečnou únosnost a zároveň snižují přepravní
náklady pro velké vzdálenosti.

2.1.3 Předpěstované bloky kobercových trávníků
Tento typ slouží k velmi rychlé náhradě silně poškozených částí trávníku. Předpěstované bloky jsou o mocnosti
110 mm a hmotnosti 250 kg [7].

2.2 Rozchodníkové rohože
Vegetační rozchodníkové rohože mají předpěstovaný porost z rozchodníků. Doba vytvoření rozchodníkové rohože
je asi dva roky. Rozchodníkové rohože stejně jako travní koberce díky tomu, že již mají plně rozvinutý kořenový
systém zabraňují erozi a jsou tudíž vhodné i pro šikmé zelené střechy. Za rohož jsou považovány pásy
zakořeněných rostlin bez substrátu, pásy rohoží (například z kokosového vlákna), sítí či pletiv osázené rostlinami
a pásy rohoží se zabudovaným osivem [8]. Rohože u šikmých střech musejí být pokládány od nejnižšího
místa (1 – ozeleněné). Rohože je doporučeno převážet v chladicích vozech při teplotě 5-8 °C. Dále je rohože nutné
aplikovat ideálně ihned v den dodávky na místo. V případě, že toto není splněno je potřeba rohože,
alespoň rozvinut na stinném místě a zavlažovat.

Obr. 1 Rozchodníková rohož (photo autor).

2.3 Modulární systémy vegetačních střech
Modulární systémy pro vegetační střechy jsou moderní variantou pro konstrukci zelených střech používanou
především v USA. Konstrukce modulární zelené střechy je sestavena z jednotlivých modulů, které plní funkci

112

JUNIORSTAV 2020

zelené střechy. Podle konstrukce modulů a jejich obsahu záleží na tom kolik funkcí modul rámci střechy vykonává.
Ve většině případů se v rámci modulu nachází vegetační vrstva, vrstva substrátu a hydroakumulační vrstva.
Moduly jsou ozeleněny vždy ještě před samotnou aplikací na střechu. Zároveň modulární systémy poskytují
jednoduchou údržbu a opravitelnost, vzhledem k tomu, že je možné kdykoli i v rámci provozu střechy odebrat
jeden modul, kdekoli po celé ploše a nahradit jej novým modulem.
Pro zastavěné oblasti a centra měst modulární systém přináší spoustu výhod jako je rychlá instalace na stávající
zastřešení a možnost vyřešení potencionálního problému s nedostatkem životního prostoru pro malé živočichy
a hmyz. Modulární systémy ovšem přicházejí na trh s mnoha nutnými kompromisy oproti klasickým zeleným
střechám jako jsou například:
Návrh a vrstvy použité v rámci modulárního systému (Můžeme se setkat se systémy, které pokryjí pouze funkci
jedné nebo dvou vrstev klasické vegetační střechy.)
Je nutné zajistit správnou funkci hydroizolační vrstvy a ochránit ji při montáži modulárního systému
před možností jejího porušení a následného narušení funkce celé střechy.
Retence vody v rámci střechy musí být ověřena na vzorcích a musí vykazovat stejné nebo alespoň podobné

Obr. 2 Retenční část modulárního systému pro zelené střechy [4].
hodnoty jako hydroakumulační vrstva u klasických střech.
Instalace vegetativních modulů musí být provedeno naprosto správně a nemůže dojít k netěsnostem mezi
jednotlivými panely. Co může vytvořit další komplikaci je střecha nenavržená v modulu vegetačních panelů.
Vegetační panely jsou totiž ve většině případů tvořeny pomocí HDPE plastů, který není možno dále efektivně
zmenšovat, aby nedošlo k poškození návaznosti dalších modulů.
V současné době se můžeme primárně setkat tedy s modulárními systémy tvořenými plastovými vaničkami
jakožto nosnou vrstvou pro vrstvy vegetační střechy. Standartní velikostí modulů je velikost 500x500x100-150
mm, kde výška modulu závisí především na typu použité zeleně. Jako nosná vrstva jsou nejčastěji používány
plasty na bázi recyklovaného polyetylenu s vysokou hustotou (HDPE) nebo polypropylenu. Saturovaná váha
těchto panelů je obvykle vyšší než 50 kg/m2[4] Jako drenáž v těchto modulech je využívána profilace plastových
panelů, které jsou vytvořené ze stejného materiálu jako samotné moduly. Všechny modulární systémy taktéž
využívají matriál pro podporu růstu rozchodníků, trav nebo bylin osázených na těchto panelech. Jako tento materiál
bývají u modulů používány desky z minerální vlny nebo tradiční materiály jako filtrační vrstva z geotextilie,
která chrání drenážní vrstvu před zanesením substrátem na ní umístěným. Substrát tvoří vrstvu určenou
k prorůstání kořenů.
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Obr. 3 Průřez modulárním systémem zelené
střechy [5].
Vegetace používaná pro moduly je většinou volena stejná jako vegetace určená pro extenzivní zelené střechy.
V tomto případě můžeme mluvit o tom, že se liší typy rozchodníků, které pro konstrukci můžeme využít. Obvykle
se jako nejrychlejší a nejjednodušší varianta používá ozelenění pomocí rozchodníkové rohože.
Samotná montáž modulárních panelů na vegetační střechu je velmi snadná a realizovatelná ve čtyřech krocích.
První krokem montáže je příprava střechy jejím vyčištěním a prověření hydroizolační vrstvy, zda není poškozená.
V případě poškození je nutné hydroizolační vrstvu opravit, případně celou vyměnit. Dalším krokem doporučeným
pro samotnou montáž je zakrytí hydroizolační vrstvy fólií odolnou proti prorůstání kořenů. Jednotlivé pásy fólie
by se měli překrývat alespoň o 10 cm. Třetím krokem je samotná instalace modulů na zelenou střechu, kde se
na krajích střechy nechá místo pro štěrkový násyp. Panely se kladou vždy od okrajů střechy do jejího středu.
Posledním krokem k realizaci je vyspravení všech modulů a vyplnění vynechaných částí štěrkovým násypem.
Po instalaci je doporučeno odstranění viditelných částí fólie chránící před prorůstáním kořenů a během prvních
dnů panely dále zalévat a hnojit [4].

3 ZÁVĚR
Jak je možno v rámci článku vidět existuje velké množství prefabrikace pro vegetační střechy, proto je až
zarážející, že v České republice a Evropě se prefabrikace pro zelené střechy takřka nevyužívá a je stále preferována
stavba pomocí klasické konstrukce vrstev, vedoucí k větším nárokům na nosnou konstrukci střechy i na samotnou
délku provádění. Další zjevnou nevýhodou klasické střechy je nutnost počkat na ozelenění plochy. Zatímco
v případě prefabrikace je možné ozelenit střechy okamžitě, což je snem nejednoho investora. Možná
proto jedinými z prefabrikovaných systému používaných pro vegetační střechy jsou trávníkové koberce
a rozchodníkové rohože umožňující jejich rychlé ozelenění. Ovšem v případě použití těchto typů ozelenění je
zatěžována příroda rovněž vzhledem k nutnosti tyto rohože a koberce někde pěstovat. Dochází k záboru využitelné
půdy a převoz obzvláště na delší vzdálenosti musí být v chladících autech, a občas ani ony nejsou schopny zaručit
přežití tohoto trávníkového koberce a vegetační rohože v parných letních dnech. Naopak v česku téměř
nevyužívané modulární panely jsou schopny přežít mnohem delší cestu díky své konstrukci a ozelenit střechy,
které by jinak díky nízké únosnosti nemohli být řešeny jako zelené střechy. Jako jejich negativum je ovšem další
zátěž přírody plasty, kvůli konstrukci jejich nosné vrstvy. Proto by bylo nutné vyvinout modulární prefabrikovaný
panel, který bude ctít zásady ekologie a nebude dále zatěžovat přírodu. Dále by tento panel měl ideálně plnit
všechny funkce vrstev, které můžeme najít ve vegetační střeše, aby došlo k co největšímu urychlení konstrukce
zelené střechy i pro stávající objekty.
Jak je tedy možno vidět klasická konstrukce vegetačních střech má své výhody a nevýhody. Stejně tak
i konstrukce pomocí prefabrikovaných prvků. Nicméně pro větší rozšíření vegetačních střech, snížení emisí
a efektu heat island v centrech velkých měst je nutné přistoupit k rychlejší realizaci a zjednodušení výstavby
zelených střech. A to lze učinit pouze větším rozšířením modulární výstavby, kdy zelenou střechu bude schopen
si na své garáži postavit každý vlastnoručně a nebude tím pádem potřebovat odbornou firmu, proto se domnívám,
že cesta prefabrikace v oblasti zelených střech je v Česku teprve na začátku a mělo by se o ní více mluvit
a podporovat ji jak to jen jde.
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Abstrakt
Stavebnictví produkuje výrazné množství odpadů a zároveň se naplňují kapacity skládek. V souvislosti
s požadavkem na udržitelnou výstavbu stejně jako na využívání lidských zdrojů roste celospolečenská snaha
o minimalizaci environmentálních dopadů lidských činností. Posuzování životního cyklu (LCA) je metoda
posuzování životního cyklu produktu nebo služby z hlediska jeho působení na životní prostředí. Informační model
budovy (BIM) obsahuje kromě geometrie i informační část, kterou je možné využít pro toto posouzení. Tyto data
mohou být využita pro inventuru životního cyklu (LCI) a poté pro samotné hodnocení. Cílem článku je analyzovat
předchozí přístupy a shrnout základní informace o této problematice. Článek přispívá do souboru znalostí novým
souhrnem poznatků a závěrů o konexi LCA a BIM.
Klíčová slova
Udržitelnost, stavebnictví, posuzování životního cyklu, inventura životního cyklu, BIM model
Abstract
Construction industry produces a significant amount of waste whereas the capacities of landfills begin to fulfil.
Effort to minimize the environmental impact of human activities is globally growing in connection with
requirements for sustainable construction. Life Cycle Assessment is a method of assessing the life cycle of
a product or service in terms of its environmental impact. The Building Information Model includes, in addition
to geometry, the information part, which can be used as an data source for life cycle inventory and then for the
assessment itself. The article aims to analyse published approaches and summarize basic information about this
issue. Article contributes into the body of the knowledge with a new summary of findings and conclusions about
the LCA and BIM connections.
Key words
Sustainability, construction industry, Life Cycle Assessment, Life Cycle Inventory, BIM model

1 ÚVOD
Problematika posuzování životního cyklu stavebních výrobků je aktuální téma v souvislosti s požadavkem na
udržitelnou výstavbu, který vychází ze Směrnice Evropského parlamentu a Evropské komise č. 305/2011 [1].
Nový požadavek na stavební výrobky, ale i na celá stavební díla, spočívá v udržitelném využívání přírodních
zdrojů pro zajištění šetrnosti budov k životnímu prostředí. Udržitelné využívání přírodních zdrojů souvisí
s možnostmi opětovného využití a recyklace použitých materiálů pro výstavbu, ale rovněž s recyklací celých
staveb či použití materiálů a surovin šetrných k životnímu prostředí již během nové výstavby. Jedním ze způsobů
posouzení tohoto nového požadavku je právě metoda Life Cycle Assessment (LCA) [2].
Posuzování životního cyklu je analytická metoda, založená na hodnocení environmentálních dopadů na životní
prostředí výrobků, služeb či technologií. Kočí [2] popisuje přístup metody LCA k hodnocení environmentálních
dopadů na životní prostředí s ohledem na celý životní cyklus produktů, tj. od stádia získávání a výroby prvotních
materiálů přes stádium výroby produktů, jejich užívání až po samotné odstranění či opětovné využití produktů
v podobě recyklace.
V minulosti byl popsán využívaný způsob získávání dat pro posuzování životního cyklu nejrůznějších
produktů. Autoři se věnovali popisu dat vstupujících do LCA [3-12]. Při provádění studií LCA ve stavebnictví je
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nutno shromáždit určité množství dat o budově. K tomuto účelu je možné za určitých podmínek využít informační
model budovy (Building Information Model – BIM), který obsahuje kromě geometrické části rovněž informační
část. Stavební projekty využívající BIM jsou v současnosti v zemích střední Evropy považovány za pilotní projekty
a jejich zpětná vazba o výhodách BIM se stále analyzuje. Je však možné konstatovat, že BIM bude nevyhnutelně
používán v budoucnosti všech stavebních odvětví [13]. Tento článek se zabývá shrnutím minulých a současných
způsobů, jakými lze data pro posuzování LCA získávat, ale rovněž prezentuje konstruktivní závěry dalšího postupu
práce v problematice spojení technik LCA a BIM.

2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY
V roce 1990 se poprvé objevuje komplexní environmentální analýza zátěží, modely plnohodnotného hodnocení
životního cyklu a s nimi spojená kalkulace životního cyklu. Začátkem 21. století byl vytvořen program Life Cycle
Initiative, jehož cílem bylo praktikovat myšlenky životního cyklu do praxe [3].
Propojením metody LCA s možností využití datové struktury BIM modelu se již zabývalo mnoho autorů.
Antón [4] v závěru článku představila dva přístupy integrace mezi LCA a BIM. Jeden z nich je posouzení celého
životního cyklu konstrukce a druhý přístup je materiálově orientovaný.
Autoři v dalším článku [5] hodnotí nejnovější studie, které jsou zaměřeny na LCA, které je založené na BIM.
Zároveň se soustředí na to, jak by BIM mohlo přispět ke zjednodušení zadávání dat, k optimalizaci výstupu dat
a výsledků během aplikace LCA v konkrétních budovách.
Problematikou BIM se zabýval také Jarský a kol. [6] v publikaci věnované přípravě a realizaci staveb.
V publikaci je zmínka o možnosti využití BIM modelu pro demonstraci celého životního cyklu budovy včetně
procesu výstavby a provozu staveb. Téma propojení externích dat s BIM modely za předpokladu přidání dalšího
datového rozměru k BIM modelu je popsáno v kapitole věnující se nD BIM modelům. Dle autorů publikace by
bylo vhodné v návaznosti na možnosti posouzení životního cyklu budovy rozdělit výkazy BIM modelů na etapy
příprava, výstavba, provoz, demolice a rekonstrukce.

Rešerše relevantních zdrojů
Finnveden a kol. [7] ve svém článku popisuje vývoj LCA. Tento článek poskytuje přehled o nedávném vývoji
LCA. Autoři diskutují o oblastech, kde došlo k pokroku. Mezi tyto oblasti můžeme zahrnout: rozdíl mezi atributní
a následnou LCA, hybridním vývojem LCA databáze a kategorie dopadů (jako je prostorová diferenciace, toxicita,
znečištění ovzduší ve vnitřním prostředí a dopady z využívání půdy, zdrojů a vody). Autoři prezentují největší
úspěchy. V dnešní době bychom měli být schopni lépe porozumět rozdílům mezi atributní a následnou LCA a také
metodami pro hybridní IOA-LCA. Avšak je nutno zdůraznit, že existuje mnohem více oblastí, na něž je možné se
zaměřit, mezi které patří: vývoj nástrojů pro LCA, metody hodnocení dopadů využívání půdy a využívání vody na
ekosystémy. Hlavní oblastí rozvoje by měly být databáze.
Jiný rešeršní článek o LCA [8] shrnuje veškerý výzkum hodnocení životního cyklu, který byl aplikován ve
stavebnictví. Autoři uvádějí, že více než kdy dříve se nyní stavebnictví zabývá zlepšením sociálních,
ekonomických a přírodních indikátorů udržitelnosti. Pokud by bylo více rozvinuto používání metody LCA, tak by
bylo možné dosáhnout lepší optimalizace těchto aspektů a tím i lépe kontrolovat životní cyklus budovy (od těžby
přírodních surovin až po konečné předání stavebních materiálů na skládku). Lze tedy konstatovat, že se autoři
snaží zanalyzovat dřívější výzkum LCA a srovnat jej se současným výzkumem a tím vypíchnout hlavní výzvy pro
vývoj LCA ve stavebnictví. Studie rovněž poskytuje základní charakteristiku LCA a její metodologie a zabývá se
cestami a rozdíly využití LCA u stavebních materiálů a kombinací komponentů (BMCC) proti využití LCA
u celého stavebního procesu (WPC). Studie jen znovu potvrzuje, že LCA je velice inovativní metodou, která
zlepšuje udržitelnost životnosti budovy v průběhu všech fází.
Marzouk a kol. [9] ve studii popisuje spojení LCA s BIM. Tato studie představuje přístup na bázi BIM, který
umožňuje odhadnout 6 typů emisí. Zahrnuje sem skleníkový efekt, oxid siřičitý, různé částice, částice eutrofizace,
částice poškozující ozon a smog. Díky tomuto nástroji je možné vypočítat produkci přímých a nepřímých emisí
během celého stavebního procesu, tedy od (i) výrobní fáze, (ii) fáze přepravy, (iii) stavební fáze, (iv) provozní
fáze, (v) fáze údržby a konečně (vi) fáze demolice. Pro výpočty používali autoři aplikaci Athena Impact Estimator
a Autodesk Revit.
Autoři dalšího článku [10] přichází s metodou automatických výpočtů LCA v rané fázi, tedy již na první úrovni
podrobnosti BIM (LOD100). To by mělo vést k lehčím úpravám výpočtů během dalšího vývoje BIM modelu.
K tomu, aby bylo možné tohoto cíle dosáhnout, je potřeba nových vrstev dat a jejich formátů. Tato nová datová
vrstva by měla vyplnit informační mezery mezi extrahovanými daty BIM a stávajícími daty LCA, poskytovanými
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běžnými databázemi. Výsledkem tohoto článku je přiblížení této metody a dalším doporučeným krokem je
testování této metody v budoucích vědeckých pracích.
Článek, publikován Röckem a kol. [11], se týká integrace dopadů na životní prostředí do BIM. Hlavním cílem
tohoto článku je ukázat, jak důležitá je integrace informací o obsažených dopadech do BIM. Druhým cílem je najít
taková řešení, kterými by mohli projektanti zmírnit environmentální dopady budovy. Autoři navrhli BIMintegrované hodnocení a také vizualizaci dopadů na životní prostředí. Výsledky ukazují, že by bylo možné tímto
přístupem identifikovat, jaké environmentální dopady bude mít stavební materiál, a to již v počátečních fázích
návrhu. Vizualizace geometrického modelu budovy může být použita jako reprezentace návrhu, který může vést
k lepšímu rozhodnutí o materiálových volbách pro jednotlivé stavební prvky.
Efektivita analýzy životního cyklu je řešena v dalším článku [12]. Autoři tohoto článku se zabývají propojením
mezi nástrojem založeným na přístupu BIM a nástrojem LCA za využití software Gabi 6. V článku bylo prokázáno,
že BIM plug-in modul může poskytnout potřebná data pro každou fázi návrhu. To znamená, že projektant má
možnost provést plnou analýzu životního cyklu mnohem efektivněji.

3 TEORETICKÉ PRINCIPY METODY LCA
Produkt a jeho stádia dopadů na životní prostředí
Autor Kočí ve své publikaci popisuje životní cyklus produktů, který má různé dopady na životní prostředí, ve
čtyřech hlavních stádiích. První stádium získávání surovin pro výrobu potřebných materiálů pro výrobu produktu
zahrnuje těžbu ropy, železný rud či dřeva a jejich dopravu z místa, kde jsou získávány, do místa dalšího zpracování.
Druhé stádium popisuje výrobu produktu z již získaných materiálů a surovin v prvním stádiu. Stádium zahrnuje
přeměňování získaných surovin na materiály, které jsou použitelné v další průmyslové výrobě. Přeměňování
surovin zahrnuje například také spotřebu elektrické energie či různých paliv. Třetí stádium užívání produktu
zahrnuje spotřebu produktu či jeho využití pro funkci, ke které byl vyroben. Nedílnou součástí tohoto stádia jsou
opět energetické a surovinové požadavky, které budou sloužit pro samotný provoz produktu a jeho případné
opravy, uskladnění či údržbu. Čtvrté, poslední stádium, popisuje již závěrečné odstranění produktu včetně
energetických a materiálových nároků na odstranění produktu či případně na jeho recyklaci [2].

Posuzování dopadů životního cyklu pomocí kategorií dopadu na životní prostředí
Životní cyklus produktů a hodnocení jejich dopadu na životní prostředí pomocí tzv. kategorií dopadu Kočí dále
dělí na šest konkrétních oblastí: (i) Globální oteplování a klimatické změny, (ii) Úbytek stratosférického ozonu,
(iii) Acidifikaci, (iv) Eutrofizaci, (v) Vznik fotooxidantů a (vi) Úbytek surovin. Každá z těchto kategorií dopadu
zahrnuje procesy a důsledky, jakými je negativně ovlivňováno životní prostředí. Globální oteplování zahrnuje
zvyšování průměrné teploty atmosféry vlivem zachycování většího množství energie v atmosféře, které vede ke
klimatickým změnám na globální úrovni či k tzv. skleníkovému jevu. Úbytek stratosférického ozonu vede
k pronikání většího množství UV záření na zemský povrch, což vede k nepříznivému ovlivnění zdraví člověka či
kvality životního prostředí. Acidifikace je proces okyselování půdního nebo vodního prostředí způsobený
vypouštění kyselinotvorných látek do atmosféry, vody a půdy. Okyselené srážky kondenzují na pevných površích
či se rozpouštějí ve vodě, což vede k okyselování půdy, vody a stavebních materiálů. Zmíněné látky jsou škodlivé
také pro rostliny a stromy. Eutrofizace souvisí s obohacováním prostředí živinami, což vede k zarůstání
povrchových vod, k nedostatku kyslíku ve vodách či ke zhoršení kvality zdrojů pitné vody. Vznik fotooxidantů
zahrnuje nepříznivé působení ozonu či jiných látek v přízemní vrstvě atmosféry, což vede k negativními vlivu na
životní prostředí v podobě vzniku různých nemocí a ovlivňování zdraví živých organismů. Úbytek surovin je
spojen s nadměrnou těžbou neobnovitelných zdrojů člověkem, což vede k narušování ekosystémů a k ovlivnění
množství surovin dostupných v budoucnosti [2].
Pro posouzení životního cyklu produktů s možností hodnocení jejich dopadu na životní prostředí metodou LCA
je potřeba stanovit hodnoty jednotlivých indikátorů kategorií dopadu s ohledem na jednotlivá stádia životního
cyklu produktů. Tyto hodnoty, tvořící soubor výsledků, musí mít, kromě konkrétních hodnot, také jednoznačně
definovány jednotky. Jednotlivé soubory výsledků jsou poté přiřazeny do konkrétních druhů kategorií dopadu,
které mají různé vlivy na životní prostředí. V grafické a informační části BIM modelu stavebního díla je možné
jednoznačně definovat parametry pro jednotlivé entity modelu budovy a tyto parametry poté využít pro hodnocení
LCA.
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4 ZÁVĚR A DISKUZE
Na základě výše uvedených referencí lze konstatovat, že autoři se již v minulosti zabývali možnostmi propojení
studií LCA s informacemi obsaženými ve 3D modelu, který je součástí prostředí BIM. Autoři ve svých publikacích
využívali rozdělení stádií životního cyklu produktů pomocí kategorií dopadů a rovněž zvolenou metodiku pro
výpočty studií LCA ověřovali pomocí různých softwarových nástrojů jako jsou Autodesk Revit, Gabi 6, apod.
Článek měl za cíl shrnout teorii a přispět k jádru současného stavu poznání řešené problematiky, týkající se
posuzování životního cyklu s efektivním využitím BIM modelu. Z velkého množství článků zabývajících se touto
problematikou byly vybrány takové články, které jsou relevantně nejblíže zvolenému tématu s důrazem na jejich
citační ohlas. Přínos pro budoucí výzkum by byla komplexnější rešerše, díky níž by bylo možné vyvodit více
exaktních závěrů.
Článek poskytuje souhrnné informace pro další metodickou práci na doktorském výzkumu. Je možné
konstatovat, že v současné době neexistuje komplexní, uživatelsky přívětivá metoda pro výpočet posouzení
životního cyklu s využitím BIM modelu. V rámci rešerše rovněž nebyla nalezena žádná aplikace či software, který
by usnadňoval převod a využití dat převzatých z BIM modelu. Do budoucna by tedy bylo vhodné vytvořit
specializovaný software či plug-in pro některý ze stávajících softwarů, který by umožnil snadnější výpočty studií
LCA, a především efektivně konvergoval data mezi jednotlivými nástroji.
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1

Abstrakt
Cieľom výskumu je preukázanie nutnosti dodatočnej protivlhkostnej izolácie historických konštrukcií za pomoci
technológie podrezávania. Táto technológia sa radí medzi najúčinejšie sanačné metódy. Značné narušenie integrity
zvislých konštrukcií, najmä z hľadiska dodržiavania Benátskej charty, bráni realizácii predmetnej technológie z
pohľadu Krajských pamiatkových úradov. Metodika výskumu zaoberajúceho sa technológiou podrezávania
spočíva v overení účinnosti tejto technológie v rôznych historických stavbách a zaznamenanie si jednotlivých
vlhkostných hodnôt in situ pred a po realizácii tejto technológie. Takto namerané výsledky by mali objektívne
preukazovať nutnosť využívania technológie podrezávania muriva, ako sanačnej metódy zavlhnutých historických
konštrukcií.
Kľúčové slová
Technológia podrezávania, sanácia, vlhkosť, historické konštrukcie
Abstract
The aim of the research is to prove the necessity of additional anti-moisture insulation of historic constructions
with the undercutting technology. This technology is one of the most effective remediation methods. Significant
disruption of the integrity of vertical structures, especially from the point of view of compliance with the Venice
Charter, prevents the implementation of the technology at the Regional Monuments Board. The methodology of
research into undercutting technology is to verify the effectiveness of this technology in various historical buildings
and to record individual moisture values in situ before and after the implementation of the technology. The results
measured in this way should objectively prove the necessity of using the technology of undercutting of masonry
as a remediation method of wet historic constructions.
Key words
Technology of undercutting, remediation, moisture, historic constructions

1 ÚVOD
Rozvoj vedy, vývoj stavebných výrobkov a taktiež stavebných materiálov sa výrazne podpísal na všetkých
oblastiach renovácií stavieb medzi ktoré môžme radiť aj sanáciu zavlhnutých historických konštrukcií. Moderné
technologické postupy s využitím moderných materiálov, ktoré sú častokrát založené práve na starších princípoch
vo veľkej miere umožňujú dosiahnuť vynikajúce výsledky, ktoré majú za následok nie len zastavenie zavĺhania
týchto konštrukcií, ale aj obmedzenie, či dokonca odstánenie solí, resp. obmedzenie ich kryštalizácie na povrchu
[1]. S vlhkosťou murív sa dnes stretávame či už pri historických, ale taktiež pomerne nových stavbách. Príčin
vzniku týchto vlhkostí je nespočetné množstvo. Častokrát sa v rôznych článkoch a publikáciách uvádza jako
príčina vzniku vlhkosti historických konštrukcií absencia hydroizolácie. Pravdou však je, že už v minulosti boli
v značnej miere využívané rôzne formy izolácie proti vlhkosti (viď. Vitruvius: Deset knih o architektuře, literárne
dielo zo začiatku nášho letopočtu), ktoré postupom času stratili svoju funkčnosť, nakoľko si spomínané systémy
vyžadovali priebežnú údržbu. Při izolácií spodných stavieb historických konštrukcií boli v značnej miere
využívané ílové zásypy, drenáže na zníženie hladiny tokov [1], sústavy drevených pilót, rôzne asfaltové nátery,
ale taktiež sa využívalo obmurovanie pomocou ostro pálených, málo nasiakavých tehál. Práve kvôli danému
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problému dnes možno pozorovať, že značná časť či už historických, ale aj menej starých budov, je napadnutá
rôznymi formami vlhkosti. Tie majú za následok rozpad nie len muriva, ale aj stavebných materiálov, zvyšovanie
tepelných strát, ale najmä spôsobujú rôzne ochorenia osobám, ktoré v týchto priestoroch dlhodobo žijú. Z tohoto
hľadiska je teda správne a vhodné používať pre dané metódy označenie sanácia nakoľko tento pojem pochádza
z latinského slova sanus, čo v preklade znamená zdravý.

2 TECHNOLÓGIE DODATOČNEJ PROTIVLHKOSTNEJ
IZOLÁCIE
Vlhnutie konštrukcií, ktoré je súčasťou väčašiny historických stavieb patrí v rámci nášho klimatického pásma
medzi najrozšírenejšie poruchy. Vlhkosť týchto stavebných konštrukcií zapríčiňuje najmä transmisia, sorpcia,
absorbcia, kondenzácia vodných pár kapilárne vzlínanie nasiakavosť atď [2]. Vlhnutie sa prejavuje najmä
v spodných častiach stavieb, ktoré sú priamo v kontakte s terénom a spôsobuje nie len estetické ale taktiež aj
technické degradácie materiálov. Zatriedenie vlhkosti do stupňov sa neopriera o žiadne tvrdenia prírodných vied.
V rámci Slovenska a taktiež riešenie výskumu je využívaná česká norma ČSN P 73 0610, podľa ktorej sa vlhkosť
zatrieďuje do piatich stupňov.
Tab. 1 Stupeň zavlhnutia konštrukcií [ČSN P 73 0610].

1
2
3
4
5

Stupeň zavlhnutia

Vlhkosť (uM) [%]

veľmi nízka vlhkosť
nízka vlhkosť
zvýšená vlhkosť
vysoká vlhkosť
veľmi vysoká vlhkosť (až zamokrenie)

< 3,0
3,0 - 5,0
5,0 – 7,5
7,5 – 10
> 10

Technológie, využívané na dodatočnú protivlhkostnú analýzu sa najčastejšie delia podľa stavebno-fyzikálneho
hľadiska do nasledujúcich skupín (viz Tab. 2).
Tab. 2 Delenie podľa stavebno-fyzikálneho hľadiska.
Názov technológie
1
2
3
4
5
6
7

Technológie zabezpečujúce odvetrávanie
Technológie vytvorenia dodatočných nepriepustných vrstiev
Technológie vytvorenia kryštalických clôn vysoká vlhkosť
Technológie využívajúce elektrofyzikálne princípy
Technológie zohrievania konštrukcií
Doplnkové technológie (sanačné omietky a pod.)
Súvisiace technológie (drenáže a pod.)

V českej odbornej literatúre môžme nájsť taktiež zatriedenie týchto skupín na priame a nepriame metódy, kde
prvých päť skupín radíme medzi priame metódy, siedmu skupinu medzi nepriame metódy. Šiestu skupinu česká
odborná literatúra neuvádza [3].

Princíp technológií dodatočných nepriepustných vrstiev
Princípom technológií dodatočných nepriepustných vrstiev je vytvorenie určitej pevnej bariéry tzv. izolačnej
clony. Realizácia tejto bariéry spočíva v jej vsunutí, vtlačení, alebo vložení hydroizolácie priamo do prierezu
muriva [4], [5], [6]. V praxi sú využívané rôzne stavebné materiály počnúc asfaltovými pásmi hrubými asi 4–
5 mm až po rôzne profilované plechy z veľmi tvrdej ocele (chrómniklovej, chrómovej, ...), ktoré sa prekrývajú v
spojoch o dve až tri vlny daného plechu. K týmto technológiám sa taktiež radí premurovanie izolačnej škáry. Tento
spôsob patrí k jednému z najstarších spôsobov sanácie zavlhnutých konštrukcií. Tu je však treba dodať, že
realizácia tejto technológie je možná len ak je väzba muriva tvorená pravidelným ukladaním plochých kameňov,
resp. tehál [1].
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Pracovný postup realizácie podrezávania muriva
Podrezávanie muriva je bežnou technológiou vytvárania a realizácie novej, dodatočnej izolácie proti vlhkosti.
Moderné technológie umožnili realizáciu tejto technológie v rôznych druhoch muriva. Pracovný záber pre
vytvorenie úložnej škáry a vloženie izolácie je 0,3 až 0,5 m. Pred samotným vkladaním je potrebné, aby bola škára
dôkladne vyčistená z dôvodu plynulého a bezproblémového vkladania izolačných pásov. Po vytvorení a vyčistení
škáry, ktorá je obvykle hrubá približne 2-3 cm, sa pristúpi k vkladaniu časti hydroizolácie a následnému
vyklinovaniu škáry proti sadaniu podrezávaného muriva. Vyklinovanie sa realizuje napríklad klinmi z tvrdého
dreva, plastov a podobne. Treba klásť dôraz na presahy jednotlivých izolačných pásov, ktoré by nemali byť menšie
ako 5 cm. Po vyklinovaní sa pristupuje k ďalšiemu pracovnému záberu. Následne sa do škáry osadia PVC rúrky
a podrezávaná časť sa zaomieta. Následne po zatvrdnutí omietky vyplníme škáru cez PVC rúrky expanznou maltou
s nízkym expanzným účinkom [1].
Tab. 3 Typy podrezávania muriva.
Využitá technológia
1

Podrezávanie muriva diamantový lanom (najpoužívanejší spôsob)

2

Podrezávanie muriva reťazovou pílou (dnes sa veľmi nepoužíva)

3

Podrezávanie muriva kotúčovou pílou (dnes sa veľmi nepoužíva)

4

Podrezávanie muriva ručnou pílou

3 METODIKA
Primárnym cieľom práce je preukázanie nutnosti vytvárania dodatočnej izolácie proti vlhkosti jej vkladaním, alebo
vrážaním do muriva narušeného vlhkosťou. Medzi najúčinejšie sanačné metódy patrí práve využitie primárnej
technológie a to konkrétne technológie podrezávania. Medzi jej prednosti patrí práve vysoká účinnosť (v prípade,
že sa dodržali stanovené technologické postupy). Implementácia Benátskej charty však bráni realizácii tejto
technológie na pamiatkovo chránených stavbách. To má za následok záporný postoj jednotlivých Krajských
pamiatkových úradov k danej technológii, ktorej zásah značne narúša integritu zvislých konštrukcií, kde sa táto
izolácia pôvodne nenachádzala. Nutne treba podotknúť, že táto technológia nie je vhodná pre všetky konštrukcie
nasiaknuté vodou a pred jej realizáciou môže byť potrebné vypracovať statický posudok, ktorý potvrdí vhodnosť
realizácie danej technológie.
Metodika výskumu spočíva v overení účinností technológie podrezávania v rôznych historických budovách
a zaznamenávaní si jednotlivých hodnôt vlhkosti pred a po realizácii tejto technológie in situ a následné skúmanie
účinnosti sanačných omietok na skúmanú konštrukciu. Týmto spôsobom budú dosiahnuté reálne hodnoty priamo
z praxe, ktorých výsledky budú slúžiť ako podklad preukázania nutnosti využívania technológie podrezávania
muriva.

Získavanie porovnávacích hodôt
V rámci predmetného výskumu sa zrealizujú merania pred realizáciou technológie podrezávania a taktiež po
realizácii. Prvé meranie bude slúžiť ako porovnávacie pre merania nasledujúce a taktiež bude preukazovať mieru
zavlhnutia muriva. Druhé meranie vlhkosti muriva bude nasledovať po zrealizovaní podrezania a bude
preukazovať účinnosť tejto technológie. Tretie meranie bude nasledovať s dostatočným časovým odstupom.
V prípade možnosti sa pristúpi aj k ďalším meraniam. Merania budú vykonávané na rôznych miestach objektu,
stanovených ešte pred samotnou realizáciou podrezávania. Pre objektívnosť výsledkov bude nutné dodržiavať
presne stanovené miesta. Taktiež budú skúmané viaceré historické stavebné objekty, rôznych typov, lokácií
a materiálových zložení z dôvodu čo najobjektívnejších výsledkov výskumu.
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4 VÝSLEDKY
Prvá obhliadka objektu Zichyho kúrie v Rači spolu so stanovením bodov a následným meraním vlhkosti prebehla
dňa 16.5.2017. Jako technológia pre meranie vlhkosti bol použitý kontaktný merač Hygrometer BD2 firmy Dosier
Messgeräte, Füssen. Po stanovení bodov a zakreslení do pôdorysu stavby (pre budúce merania) sa pristúpilo
k meraniu vlhkosti. Kúria vykazovala vysokú mieru zavlhnutia v niektorých miestach zamokrenie podľa
ČSN P 73 0610. Merania boli uskutočnené v polovici mája, kedy bola vonkajšia teplota vzduchu už pomerne
vysoká, rovnako ako aj vlhkosť vzduchu. Avšak na múroch kúrie sa prejavila určitá tepelná zotrvačnosť po zime
a preto boli múry podstatne chladnejšie, práve tento jav mohol mať za následok kondenzáciu vodnej pary vo
vyšších polohách stien. Tento jav by vysvetľoval nameranie na niektorých miestach objektu, nakoľko iné dôvody
neboli preukázané. Následne bol vypracovaný projekt pre odvlhčenie a opravu povrchov. Po realizácii podrezania
muriva sa pristúpilo k druhému meraniu. Tretie meranie bolo uskutočnené s dostatočným odstupom, ešte pred
samotnou realizáciou sanačných omietok. Všetky hodnoty sú zaznamenané v Tab. 4 a taktiež na Obr. 1 a 2.
Z dôvodu aplikácie sanačných omietok po treťom meraní sa k ďalším meraniam nepristupovalo.
Tab. 4 Výsledky meraní vlhkosti v objekte Zichyho kúrie.

M1
M10
M11
M23
M25
M27
M28
M29
M36
M38
M39
M4
M40
M44
M45
M48
M49
M5
M6

Výška merania od
podlahy [cm]
16. 5.‘17
30
2,8
10
9,1
10
10,6
30
11,4
30
9,4
30
17,4
50
18,5
30
17,5
30
17,4
30
17,1
30
1,5
30
2,5
30
1,6
30
17,5
30
5,7
30
3,4
30
10,6
50
12,0
30
6,0

Hmotnostná vlhkosť [%]
20. 6.‘18
2,8
3,7
3,7
2,1
1,6
8,8
2,8
2,6
17,5
16,4
2,6
2,2
3,1
2,7
4,6
4,4
2,9
2,0
3,7

14. 9.‘18
2,2
1,5
1,8
6,3
1,8
2,0
2,3
2,3
6,7
11,1
1,8
2,9
2,0
2,8
2,9
3,0
3,2
1,8
2,4

100
180
180
150
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
120

Výška merania od Hmotnostná
podlahy [cm]
vlhkosť [%]
16. 5.‘17
20. 6.‘18
14. 9.‘18
5,1
3,6
1,7
4,4
1,4
1,9
1,2
1,1
1,3
2,0
2,0
3,4
5,4
3,1
3,6
2,9
2,5
5,0
17,5
3,3
3,2
5,1
5,1
2,6
6,5
3
4,1
9,5
9,4
4,0
11,0
2,0
4,9
7,0
4,8
2,0
13,6
13,0
4,9
17,4
14,3
2,5
3,4
6,1
2,4
3,2
1,7
1,4
9,1
3,1
2,4
4,3
6,8
2,4
7,4
6,6
4,6

Obr. 1 Vyhodnotenie merani vlhosti ± 30 cm nad terénom; porovnanie jednotlivých meraní.
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Obr. 2 Vyhodnotenie meraní vlhkosti ± 100 cm nad terénom; porovnanie jednotlivých meraní.

5 DISKUSIA
Zo získaných výsledkov vyplýva, že technológia podrezávania historických konštrukcií napomáha k ostráneniu
zavlhnutia konštrukcie riešeného objektu. To má za následok nie len odtránenie vlhkosti v murive, ale taktiež
pomáha zvýšiť životnosť konštrukcií a napomáha k istému ozdraveniu prostredia. Nakoľko súčasne prebiehajú aj
ďalšie merania predpokladá sa preukázanie kladných výsledkov predmetnej technológie podrezávania. Po
preukázaní funkčnosti, resp. nefunkčnosti technológií zabezpečujúcich dodatočnú izoláciu historických
konštrukcií proti zemnej vlhkosti sa pristúpi k výskumu zaoberajúcim sa funkčnosťou a životnošťou sanačných
omietok.

6 ZÁVER
Predpokladá sa, že predmetné výsledky meraní po realizácii dodatočnej izolácie historických konštrukcií pomocou
technológie podrezávania preukážu výrazné zníženie vlhkosti v sanovaných konštrukciách. Počas celého výskumu
bude realizovaných viacero meraní rôznych stavebných objektov, ktorých kladné výsledky by mali poskytnúť
dostatočný dôkaz, najmä pre Krajské pamiatkové úrady, že technológia podrezávania historických konštrukcií
v istých prípadoch nie je len potrebná, ale priam nevyhnutná.
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Abstrakt
V Amsterdamu v Marineterreinu jsou testovány a uplatňovány sociální a technologické inovace, které přispívají
ke zdravému a klimaticky odolnému městu. Proto byla na budově 002 instalována inovativní, lehká, modro-zelená
střecha projektu SmartRoof 2.0 na střeše budovy 002. Vodohospodářská (modrá) stránka věci a vegetace (zelená)
jsou pečlivě sledovány pomocí senzorů. Tím je získáno mnoho informací.
Klíčová slova
Zelená střecha, modrá střecha, inovativní řešení, vodohospodářství, vegetace
Abstract
At Marineterrein Amsterdam, social and technological innovations that contribute to a healthy and climateresistant city are being tested and applied. That is why Project SmartRoof 2.0, an innovative, lightweight, bluegreen roof, has been installed on Building 002. Water management (blue) and plants (green) are carefully
monitored using sensors. This provides a wealth of information.
Key words
Green roof, blue roof, innovative solutions, water management, vegetation

1 ÚVOD
Změna klimatu, konkrétně pak tak zvaný "Urban Heat Island Efekt", negativně ovlivňuje pohodu člověka
a energetickou náročnost budov v městském prostředí. Městské teplo snižuje produktivitu člověka, ovlivňuje starší
jedince stejně tak jako novorozence a zvyšuje spotřebu vody a energie při chlazení budov. Navíc bouřky způsobují
zvýšený odtok do městských kanalizací díky všem zpevněným povrchům, což může způsobovat nákladné škody
na nemovitostech. Cenná dešťová voda odtéká z města s negativním vlivem, a to jak z hlediska životního prostředí,
tak ekonomicky, a dochází k plýtvání dobře použitelným zdrojem volné a čisté vody.
U infrastruktury označené jako modro-zelená (Blue-Green) jsou zpevněné povrchy, jako jsou střechy a terasy,
přeměněny na rostoucí zelenou oázu, která chladí životní prostředí pomocí odrazu slunečního světla a odpařování
vody. Tyto oázy udržují dešťovou vodu mimo kanalizační systémy, nabízejí příjemné místo k pobytu pro lidi
a biologickou rozmanitost. Zároveň snižují tepelné zatížení budovy pod takovouto konstrukcí. Dosud však nejsou
k dispozici žádné údaje o přesném množství vodních par, které se mohou vypařit ze systémů Blue-Green a jejich
vlivu na teplotu okolí nebo energetický tok do budovy pod ní. Přesně to řeší výzkum v projektu SmartRoof 2.0
v Amsterdamu.

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Střecha budovy 002 na bývalém námořním dvoře v Amsterdamu byla vybavena modro-zeleným střešním
systémem, který zachycuje a ukládá dešťovou vodu do 85 mm drenážní vrstvy pod substrátem. Lehké recyklované
plastové drenážní jednotky jsou inovovány společností Permavoid Ltd a jsou vybaveny integrovanou vláknovou
technologií, která umožňuje kapilární transport z těchto "skladů vody" do vrstvy substrátu. Přirozeně se tak
zavlažuje nesčetné množství rostlin rostoucích na střeše budovy 002 v rámci projektu SmartRoof 2.0. Vše bez
použití čerpadel, hadic, ventilů nebo energie.
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Obr. 1 Schématické znázornění Lineárního vodního hospodářství (vlevo) a Kruhového (oběhového) vodního
hospodářství v místě spadu dešťové vody (vpravo) [1].

Blue-Green řešení; protože zelené střechy nebudou fungovat bez vody
Výzvou při navrhování střechy pro zadržování dešťové vody je často omezená únosnost samotné střechy. Pro
vytvoření lehké, avšak biologicky rozmanité zelené střechy, která je schopna zadržovat vodu, je klíčová kapilární
půda (substrát) a pečlivě vybraný výběr rostlin. Ve spojení s partnery projektu se podařilo vytvořit spolehlivý, ale
lehký a biologicky rozmanitý systém. Takto rozmanitý systém může vzniknout díky akumulované dešťové vodě,
protože voda již není limitujícím faktorem růstu. Dochází tak k efektu stejnému jako u rostlin ve volné přírodě,
kde jsou rostliny spojeny s hladinami podzemní vody.

Obr. 2 Schéma Blue-Green střechy na objektu budovy 002 v rámci projektu SmartRoof 2.0 [2].

3 METODIKA
Výzkum se zaměřuje na stanovení odpařování měřícím zařízením a přítoku a odchodu energie (světlo a teplo).
K měření evapotranspirace je nainstalováno několik lysimetrů a senzorů vlhkosti půdy. Mapuje se energetická
bilance přicházejícího slunečního světla, odraženého světla, povrchové teploty, teploty půdy a teploty vzduchu.
Jako zvláštní kontrola je instalována digitální infračervená kamera, která umožňuje srovnávat a mapovat rozdíly
teplot povrchu všech tří výzkumných oblastí na střeše současně.
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Obr. 3 Lysimetr při osazování do výzkumné sestavy. Leysimetr s vysoce přesnou stupnicí pro určování
odpařování rostlin [3].
Výzkumné uspořádání se skládá ze tří variant lišících se drenážním systémem a hloubkou půdy. Referenční
data jsou porovnávána s "černou" bituminózní střechou sousední budovy (typově a rozměrové stejná střecha jako
u budovy 002 před aplikací systému Blue-Grenn v projektu SmartRoof 2.0). Výsadbový systém používá standardní
střešní vegetační substrát (Optigreen) a pro vytvoření okamžitého střešního systému byly nainstalovány běžné
smíšené rozchodníkové rohože. Pro vytvoření požadované výsadby biologicky rozmanitých rostlin byly tyto
rozchodníky osety travní a bylinnou dominantní směsí semen D2 firmy Cruydthoeck.

4 VÝSLEDKY
1. června 2017 měřil srážkový deficit srovnávaných variant již 100 mm. (Aktualizace k 15. srpnu - 147 mm).
Bezdeštné týdny jara 2017 se pak zařadily mezi prvních 5% nejsušších období, které kdy byly zaznamenány.
Přesto všechny rostliny dobře zakořenily a nevykazují žádné snížení kvetení. To je umožněno díky drenážní
Permavoid vrstvě pod substrátem, ve které je vždy k dispozici voda pro růst rostlin. Vlákna s kapilárními vlákny
transportují vodu ze zásoby do substrátu. Jsou tak vybudovány naprosto přírodní podmínky a dochází k přídělu
vody rostlinám "na vyžádání", a to bez použití čerpadel, hadic, ventilů nebo energie.
Tato Pemavoid drenážní vrstva a zavlažovací vrstva také plní důležitou funkci během krátkých, ale vydatných
dešťů, které často následují dlouhé suché týdny. Veškerá dešťová voda je zachycena a uložena na střeše. Nedochází
tak k odtoku dešťové vody do kanalizace a nedochází k přetížení kanalizačního systému. Takto zachycenou a
uskladněnou čistou a "volnou" dešťovou vodu lze později použít pro zavlažování rostlin. Vše probíhá za nulové
uhlíkové stopy, s nulovou energií, bez nulových ztrát vody a za nulové peníze.

Obr. 4 Graf deficitu srážek v Nizozemí za rok 2017. Světle zelená = nejsušší roky, modrá = střední hodnota,
červená = rekordní rok, černá = rok 2017 (aktuálně 147 mm), tečkovaná = denní čekávání dle střední hodnoty
(161,7 mm) [4].
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Teploty během projektu SmartRoof 2.0
Čtrnáct nezávislých bezdrátových senzorů teploty AiroSensor bylo nainstalováno pro měření teploty na, uvnitř a
pod rostlinami a na černé střeše (nezávisle na výzkumném projektu; provedeno v rámci KWR Water) k určení
přesné rovnováhy mezi vodou a energií na modro-zelené střeše.
Konkrétním reprezentativním dne je 23. srpen 2017. Byl to krásný letní den v Amsterdamu, než se objevily
mraky ve čtyři hodiny odpoledne za průměrné denní teploty 26 stupňů Celsia.
V projektu SmartRoof 2.0 se naměřily teploty 44 stupňů Celsia v nejteplejším okamžiku dne (14:51 odp.) na
černých střešních krytinách. Teplota rostlin ale zůstala konzistentní 29 stupňů Celsia. Ještě výraznější skutečností
je, že teplota substrátu nad permavoidním modro-zeleným systémem zůstala mezi 20 a 22 stupni Celsia, zatímco
teplota substrátu nad standardním systémem se zelenou střechou vzrostla na 25 až 27 stupňů Celsia.
I když se jedná pouze o screen shot online měření, a ne o oficiální studii, potvrzuje to, že přítomnost vody a
rostlin (modro-zelený systém) výrazně snižuje teploty střechy a brání vniknutí tepla do budovy přes střechu. V
důsledku toho by mohly být klimatizační systémy brzy částečně, nebo zcela, nahrazeny funkcí přirozeně
chlazeného pláště. Kromě toho, že systém nevyužívá žádnou energii, tak extrahuje CO2 z atmosféry (tedy
absorbuje uhlík, spíše, než jej vypouští). Všechno na téměř identické střeše, jen při drobných úpravách.

Obr. 5 Screen shot online měření Project SmartRoof 2.0, který přehledně zobrazuje všechna data poskytovaná
bezdrátovými senzory teploty a vlhkosti substrátu [5].

5 ZÁVĚR
V modro-zelených strukturách projektu SmartRoof 2.0, kde je dešťová voda uložena pod vrstvou substrátu, byly
naměřeny mnohem nižší teploty kořenů a substrátů mezi 24 a 25 stupni Celsia. Stále se samozřejmě ještě jedná
o nepřiměřeně teplé podmínky, nicméně jde o 10 stupňů Celsia chladnější podmínky než u standardní zelené
střechy, které nezachycují vodu. Rozdíl v rostlinách je pak přímo markantní i na pohled. Rostliny na standardních
zelených střechách zčervenají, aby se chránily před teplem a suchem, zatímco rostliny v modro-zelených
testovacích oblastech si zachovávají svěží zelenou barvu a nadále rostou. To jim umožňuje v chladných letních
dnech optimálně ochladit okolí.
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Obr. 6 Dvě fotografie pořízené 28. srpna 2017. Vlevo jsou vidět rostliny v Permavoid Blue-Green systému se
substrátovou vrstvou 4 cm. Vpravo jsou rostliny ve standardním systému se zelenou střechou, také se
substrátovou vrstvou 4 cm [6].

Poděkování
Článek byl vytvořen v rámci řešení juniorského specifického výzkumu č. FAST-J-19-5867 „Možnosti prefabrikace
zelených střech”.
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Abstrakt
Cílem výzkumu je srovnání různých povrchových úprav OSB desek za účelem nalezení povrchové úpravy
s nejlepšími hydroizolačními vlastnostmi. Zkušební vzorky OSB desek jsou opatřeny různými druhy nátěrů,
nástřiků, stěrek a penetrací. Hlavní metodikou je zkouška bobtnání po uložení ve vodě a sledování růstu hmotnosti
po dobu 20 dnů. Touto zkouškou prošly zkušební vzorky opatřené povrchovými úpravami celoplošně, vzorky
s povrchovými úpravami pouze na okrajích a také jiná sada vzorků vystavená v předchozím kroku zkoušce
cyklováním. Výsledky jsou v příspěvku prezentovány formou grafů bobtnání a grafů zvyšování hmotnosti
v příčinné souvislosti s absorpcí vlhkosti. Výsledky potvrzují významný vliv povrchové úpravy na OSB desky
vystavené dlouhodobějšímu působení vlhkosti.
Klíčová slova
OSB, vlhkost, hydroizolace, povrchová úprava
Abstract
The purpose of the research is to compare different types of surface finishes for oriented strand board (OSB) in
order to find the surface finish with the best waterproofing attribute. OSB samples are provided with different
types of coating, spray, screed and primer. The main methodology is a test for determination of swelling after
immersion in water and the monitoring of weight gain for 20 days. The OSB samples treated with surface finishes
across their whole surface, the samples treated with surface finishes only along the edges and another set of samples
subjected to a cycle test in previous step passed this test. The results include graphs showing swelling in thickness
and graphs depicting the casual relationship between increases in weight and moisture absorption. The results
confirm a significant effect of surface finish for OSB subjected to prolonged exposure to moisture.
Key words
OSB, moisture, waterproofing, surface finish

1 ÚVOD
OSB desky jsou tvořeny z tenkých obdélníkových třísek uspořádaných ve vzájemně kolmých vrstvách. Tyto vrstvy
se slepují lisováním za tepla. Různou orientací vrstev je dosaženo zlepšení mechanicko-fyzikálních vlastností
desky, a to do té míry, že se dá využít i jako nosný materiál [1]. OSB desky jsou důležitým stavebním materiálem,
jejichž využití je rozšířeno zejména v sektoru dřevostaveb. Využívají se jako opláštění stěn, střech i jako součást
podlahových konstrukcí.
Je známo, že OSB desky jsou náchylné k absorpci vody. V důsledku toho dochází k jejich bobtnání. Tato
skutečnost je přisuzována hygroskopickým vlastnostem dřeva a vnitřnímu napětí vznikajícímu při lisování
za tepla [2]. Existuje předpoklad, že vlhkost vniká do OSB desky dříve a ve větším množství skrz řezné hrany,
které jsou vůči tomuto jevu méně odolné než přední nebo zadní povrch desky [1], [3]. Obecně se dají úpravy,
kterými lze schopnost OSB desek vstřebávat vlhkost eliminovat, rozdělit do tří kategorií: úprava dřeva dodávaného
pro výrobu OSB desek, úprava podmínek výrobního procesu nebo úprava konečného produktu [4].
Výzkum se zaměřuje zejména na fázi realizace dřevostaveb, kdy nelze zasahovat do samotného výrobního
procesu OSB desek. Zabývá se tedy úpravou konečného produktu, a to aplikací vhodné povrchové úpravy
s hydroizolačními vlastnostmi. Cílem výzkumu je optimalizace povrchových úprav a nalezení povrchové úpravy,
která by své hydroizolační vlastnosti zachovávala i při dlouhodobé expozici vlhkosti. Dalším dílčím cílem je zjistit,
zda lze efekt bobtnání OSB desek redukovat aplikací hydroizolačních povrchových úprav pouze na řezné hrany.
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2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Z již publikovaných přístupů k problematice povrchových úprav OSB desek lze zmínit aplikaci vysoce elastického
polyuretanového nátěru, u kterého byly prokázány příznivé vodoodpudivé účinky [5]. Broušení povrchu
a následný nátěr povrchovou úpravou vytvrzenou UV-zářením se projevil v problematice redukce bobtnání OSB
desek jako efektivní při krátkodobém vystavení zkušebních vzorků účinkům vody [6]. Obdobný závěr byl
publikován i v případě ošetření povrchu OSB desky stříkaným roztaveným voskem [7].
Pro výběr povrchových úprav pro účely tohoto výzkumu byla použita obdobná logika jako při testování snížení
průvzdušnosti OSB desek aplikací nátěrů [8]. Cílem bylo testovat povrchové úpravy běžně dostupné na trhu
a cenově ne příliš nákladné. Většina povrchových úprav vybraných pro účely tohoto výzkumu se již při realizaci
dřevostaveb na českém trhu využívá.
Byly publikovány výsledky výzkumu vlivu velikosti zkušebních vzorků z OSB desek při zkouškách
zrychleného zvětrávání. V rámci tohoto výzkumu byl diskutován i předpoklad, že dochází k absorpci vody
a bobtnání nejprve na řezných hranách desek. Vliv velikosti řezných hran a zmiňovaný předpoklad však nebyl
v této souvislosti jednoznačně prokázán. To ovšem diskutovanou skutečnost nemuselo přímo vyvrátit, pouze se
v hodnocené škále nemusela projevit jako významná [3].

3 MATERIÁLY A METODIKA
Specifikace použitých materiálů
Tab. 1 Seznam testovaných povrchových úprav s hydroizolačními vlastnostmi.
Číslo
povrchové
úpravy
1

Specifikace povrchové úpravy nebo její skladby

Možnost
použití

1× silikonový hydroizolační nátěr

exteriér

2

1× jednosložková hydroizolační stěrka na bázi polymerů

exteriér

3

1× penetrační vodní emulze akrylického kopolymeru
2× korková směs pro aplikaci stříkáním (organická směs drceného
korku, akrylátové emulze ve vodní disperzi, pigmentů a vody)

exteriér

4

2× lak k ošetřování dřeva vhodný pro provádění základních nátěrů
(složení: akrylát, TiO2, BaSO4, lakový benzín, Na-fosfát, voda,
konzervační přísada)

exteriér
i interiér

5

2× akrylátová barva na dřevo (složení: akrylát, TiO2, Fe2O3,
křemičitan, lakový benzín, glycol, konzervační přísada, voda)

exteriér
i interiér

6

1× přípravek na vodní bázi na ochranu čelních ploch dřeva
(Složení: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on and 2-methyl-2Hisothiazol-3-on (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on)

exteriér

7

1× adhezní můstek (jednosložkový bezrozpouštědlový nátěr, směs
plniv a kameniv ve vodné styren-akrylátové disperzi)

exteriér
i interiér

8

1× přípravek ke zpevnění dřeva na polyuretanové bázi
(složení: diphenylmethan-4,4´-diisocyanat, rozmezí aromat.
uhlovodíků C9-C11, diphenylmethan-2,4´-diisocyanat,
hexamethylen-1,6-diisocyanat homopolymer)
2× lak k ošetřování dřeva vhodný pro provádění základních nátěrů
(viz povrchová úprava 4)

exteriér
i interiér
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sCelkem 8 typů povrchových úprav vhodných pro OSB desky bylo vybráno k nanesení na zkušební tělesa. Některé
povrchové úpravy vyžadovaly dle pokynů výrobce aplikaci ve více vrstvách nebo ve skladbě s dalším přípravkem.
Seznam použitých povrchových úprav nebo jejich skladeb je uveden v Tab. 1. K vybraným úpravám se nevázaly
speciální požadavky na úpravu povrchu samotné OSB desky před jejich aplikací, pouze zbavení případných
nečistot či prachových částic. Kromě korkové směsi určené ke stříkání bylo možné všechny úpravy aplikovat
natíráním.
Zkušební tělesa byla pro účely výzkumu odebírána z desek OSB/4 tloušťky 15 mm. OSB/4 je normou
klasifikována jako zvlášť zatížitelná nosná deska pro použití ve vlhkém prostředí [9]. Odběr vzorků byl proveden
v souladu s normou ČSN EN 326-1 [10]. Byly dodrženy rozměry zkušebních těles 50 × 50 mm a další požadavky
v souladu s normou ČSN EN 317 [11].

Zkouška stanovení bobtnání po uložení ve vodě a sledování růstu hmotnosti
Zkouška vychází z normy ČSN EN 317 [11]. Zkušební vzorky byly nejprve klimatizovány do konstantní hmotnosti
při střední relativní vlhkosti vzduchu 65 % a teplotě 21 °C. Poté byla zkušební tělesa po dobu 20 dnů ponořena ve
vodě o teplotě 20 °C. Každý den bylo provedeno změření jejich tloušťky a zvážení každého z nich na laboratorní
váze s přesností 0,001 g. Počet vzorků byl dle normy ČSN EN 326-1 [10] stanoven na 8 kusů pro každou
povrchovou úpravu. Jedna sada vzorků byla opatřena povrchovými úpravami celoplošně, druhá měla povrchové
úpravy aplikovány pouze na řezné hrany. Aby bylo možné srovnání účinků povrchových úprav, byly do zkoušky
zařazeny i vzorky bez povrchové úpravy. Hlavním cílem zkoušky bylo sledovat chování OSB desky vystavené
dlouhodobému působení vlhkosti a zjištění, zda po určité době dojde k ustálení důsledků působení vlhkosti.
Hodnota bobtnání každého zkušebního tělesa Gt, vyjádřená v procentech původní tloušťky v jednotlivých
dnech pro každou povrchovou úpravu, byla vypočítána pomocí vzorce (1).
𝐺< =

𝑡R − 𝑡a
100
𝑡a

(1)

kde t1 je tloušťka zkušebního tělesa před ponořením v mm a t2 je tloušťka zkušebního tělesa po ponoření ve vodě
na dobu 24 h v mm [11].
Při vážení každého zkušebního tělesa byl použit vzorec stejného typu, pouze v něm byly tloušťky nahrazeny
hmotnostmi. Hodnoty pro jednotlivé dny a povrchové úpravy byly v obou případech spočítány aritmetickým
průměrem. Výsledky byly zaznamenány do grafů závislosti bobtnání a růstu hmotnosti na čase.

Stanovení odolnosti proti vlhkosti zkouškou cyklováním
Zkouška byla založena na normě ČSN EN 321 [12]. Počet vzorků byl opět stanoven na 8 kusů pro každou
povrchovou úpravu, kterou byly vzorky opatřeny celoplošně. Zkoušce byl podroben také stejný počet vzorků bez
povrchové úpravy. Po ukončení zkoušky byly stejné vzorky podrobeny zkoušce stanovení bobtnání po uložení ve
vodě a sledování růstu hmotnosti popsané výše. Cílem této zkoušky bylo umožnit předvídat trvanlivost
jednotlivých povrchových úprav a jejich reakce na změny počasí v důsledku střídání ročních období.

4 VÝSLEDKY

Obr. 7 Grafické znázornění křivek bobtnání v [%] u vzorků opatřených povrchovými úpravami celoplošně [13].
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Obr. 8 Grafické znázornění křivek zvyšování hmotnosti v příčinné souvislosti s absorpcí vody v [%] u vzorků
opatřených povrchovými úpravami celoplošně.

Obr. 9 Grafické znázornění křivek bobtnání v [%] po zkoušce cyklováním u vzorků opatřených povrchovými
úpravami celoplošně [13].

Obr. 10 Grafické znázornění křivek zvyšování hmotnosti v příčinné souvislosti s absorpcí vody v [%] po zkoušce
cyklováním u vzorků opatřených povrchovými úpravami celoplošně.

Obr. 11 Grafické znázornění křivek bobtnání v [%] u vzorků opatřených povrchovými úpravami pouze na
řezných hranách [13].
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Obr. 12 Grafické znázornění křivek zvyšování hmotnosti v příčinné souvislosti s absorpcí vody v [%] u vzorků
opatřených povrchovými úpravami pouze na řezných hranách.

5 DISKUZE
Normou je stanovena hodnota bobtnání desek OSB/4 po 24 h na 12 % [9]. Průměrná hodnota bobtnání získaná
tímto výzkumem pro vzorky bez povrchové úpravy po 24 h byla 10,6 %, tedy nižší. 20. den měření pak bylo
dosaženo hodnoty bobtnání 17,8 %. Z Obr. 7 vyplývá, že křivka bobtnání vzorků bez povrchové úpravy se téměř
ustálila po 9. dni měření. Jako nejlepší varianta byla vyhodnocena úprava 2 – jednosložková hydroizolační stěrka.
Vzorky OSB desky opatřené touto úpravou vykázaly průměrnou hodnotu bobtnání po 24 h 0,1 %, po 20 dnech
pak průměrnou hodnotu 4,5 %. Jako druhá nejlepší varianta se ukázala úprava 8 – skladba se zpevňovačem dřeva
na polyuretanové bázi. U této povrchové úpravy byla získána hodnota bobtnání po 24 h 0,4 % a po 20 dnech
10,1 %. Bobtnání obou povrchových úprav má tendenci v čase dále stoupat na rozdíl od ostatních úprav, u nichž
došlo po několika dnech k ustálení bobtnání. Jako třetí nejlepší úprava byla na základě křivky bobtnání
vyhodnocena úprava 3 – skladba s korkovou směsí pro aplikaci stříkáním, která měla nižší hodnotu bobtnání
po 20 dnech než skladba 8 (7,5 %). Všechny povrchové úpravy dokázaly bobtnání zpomalit.
Graf zvyšování hmotnosti v příčinné souvislosti s absorpcí vody u vzorků opatřených povrchovou úpravou
celoplošně na Obr. 8 potvrzuje výsledky získané měřením bobtnání. Pouze úprava 3 – skladba s korkovou směsí
pro aplikaci stříkáním dopadla podstatně hůř. Tento způsob získávání dat o množství absorbované vody se však
v průběhu výzkumu pro tuto skladbu povrchové úpravy neprokázal jako zcela vhodný, neboť zrna drceného korku
ve směsi obsažená měla tendenci se sama nasáknout vodou. Zjistit rozdíl mezi množstvím vody absorbované
deskou a samotnou povrchovou úpravou nebylo v případě tohoto postupu možné. Obecně lze pro všechny typy
povrchových úprav konstatovat neustálý pozvolný růst hmotnosti v přímé souvislosti se zvyšujícím se nasáknutím
vodou. Po 20 dnech měření v této věci tedy nebylo dosaženo ustáleného stavu, avšak s ohledem na bobtnání byl
experiment po 20 dnech ukončen.
Po zkoušce cyklováním vykazovala většina zkušebních vzorků (s výjimkou povrchových úprav 1, 2 a 8) značné
poškození trhlinami povrchových úprav tvořících se na řezných hranách. Poté, co byly tyto vzorky podrobeny
zkoušce stanovení bobtnání po uložení ve vodě, dosáhly nejlepších výsledků opět povrchové úpravy 2 a 8, což
dokládá grafické znázornění na Obr. 9 a Obr. 10. Výsledek odpovídá skutečnosti, že už od pohledu nevykazovaly
vzorky opatřené těmito povrchovými úpravami po zkoušce cyklováním žádné významné poškození. V tomto
případě si polepšila úprava 1 – silikonový hydroizolační nátěr. Ta prokázala velmi dobrou odolnost vůči měnícím
se podmínkám prostředí a střídání nízké a vysoké teploty.
Výsledky pro vzorky opatřené 8 druhy povrchových úprav pouze na řezných hranách jsou patrné z Obr. 11
a Obr. 12. S výjimkou povrchové úpravy 7 – adhezní můstek dokázaly všechny povrchové úpravy aplikované
na řezné hrany zpomalit proces bobtnání v rámci prvních tří dnů měření – Obr. 11. Z dlouhodobého hlediska se
však tento způsob ošetření OSB desek nejeví jako účinný. Nejlepšího výsledku dosáhla úprava 8 – skladba se
zpevňovačem dřeva na polyuretanové bázi. Tento výsledek je přisuzován schopnosti hloubkového průniku
zpevňovače do dřeva, čímž pravděpodobně došlo k ošetření větší plochy vzorků než u ostatních aplikovaných
povrchových úprav. U některých vzorků ošetřených povrchovými úpravami na hranách došlo dokonce k většímu
bobtnání než u referenčních vzorků bez povrchové úpravy. Tato skutečnost je přisuzována obsahu náhodně
uspořádaných dutin různých velikostí v OSB deskách a různorodé schopnosti jednotlivých třísek vést vodu, což je
důsledkem nerovnoměrného obalení třísek pryskyřicí a výskytu uzlů. Tyto imperfekce OSB desek vznikají už při
výrobním procesu a mají za následek nepravidelný transport vody po desce [3], [14], což se v tomto případě
projevilo.
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6 ZÁVĚR
Výsledky experimentů potvrdily předpoklady významného vlivu povrchové úpravy OSB desky vystavené
dlouhodobějšímu působení vlhkosti. Vhodně zvolená povrchová úprava může velmi významně ovlivnit velikost
bobtnání OSB desky, stejně jako množství absorbované vlhkosti. Všechny použité povrchové úpravy diskutované
v příspěvku snižovaly velikost bobtnání OSB desek, některé až o téměř 90 % oproti vzorku bez povrchové úpravy.
Rovněž tak všechny povrchové úpravy snižovaly množství absorbované vlhkosti, některé až o 75 % oproti vzorku
bez povrchové úpravy. Dále bylo prokázáno, že povrchová úprava pouze řezných hran nepřináší výrazné účinky.
Posledním výsledkem je zjištění, že bobtnání se ustálí do 10 dní, ale zvyšování vlhkosti pokračuje mnohem déle
a ani po 20 dnech expozice není dosaženo ustáleného stavu. Na základě získaných výsledků je možné určit, které
povrchové úpravy jsou z hlediska hydroizolačních vlastností nejúčinnější. Dalším logickým krokem bude srovnání
povrchových úprav na podobné bázi od různých výrobců a jejich posouzení z hlediska účinnosti a ceny.
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Abstrakt
V rámci sledování nasazení zvedacích prostředků při výstavbě a jejich měření v terénu, je důležité nejenom
sledovat jejich činnost a vyhodnocovat data, ale i zajistit snímací zařízení, jeho pozici pro měření, zabezpečení
proti poškození a krádeži. Dále je nezbytné vyhodnocená data řádně ukládat a archivovat pro případnou kontrolu
a další práci s těmito záznamy a daty.
Záměrem je tedy vytvoření sledovacího stanoviště, které umožní pořízení záznamu, ze kterého je možné data
vyhodnocovat a následně ukládat do interního systému s vytvořenou archivní strukturou.
Klíčová slova
Terénní měření, věžový jeřáb, stanoviště, archivace, snímací zařízení
Abstract
In monitoring the use of lifting equipment during construction and their measurement in the field, it is important
not only to monitor their activity and evaluate the data, but also to ensure the scanning device, its position for
measurement, security against damage and theft. It is also necessary to properly store and archive the data for
possible inspection and further work with these records and data.
The intention is therefore to create a monitoring station, which will enable the creation of a record from which the
data can be evaluated and subsequently stored in an internal system with defined archive structure.
Key words
Field measurements, tower crane, stand, archiving, scanning device

1 ÚVOD
Cílem této práce je stanovení optimálního terénního pořízení dat na staveništi pomocí časosběrného zařízení,
nalezení optimálního stanoviště pro zařízení, ochrana před mechanickým poškozením či odcizení, správa
a archivace dat. [1]
Tato práce je dílčí součástí zaměření se na sledování a vyhodnocování nasazení zvedacích prostředků,
konkrétně činnosti věžových jeřábů při výstavbě železobetonových monolitických konstrukcí v rámci budov
pozemních staveb. [2]
Řešená práce je zpracována na základě ukončeného specifického výzkumu FAST-S-18-5286 z roku 2018 a to
z důvodu vytvoření faktického metodického pokynu, jak zabezpečit terénní měření a správu získaných dat.
V níže uvedené navrhované metodice bude možné využít tuto práci pro další měření na staveništi, a to nejen
pro sledování výkonnosti věžových jeřábů či stavební mechanizace ale i např. pro ověření časového plánu
výstavby, marketingu a další.
Uvedená činnost je důležitá pro další tvůrčí činnosti i budoucí shromažďování dat a optimalizaci stávajícího
stavu.
Vytvořením optimálního stavu pro práci v terénu a správu záznamů umožní získávání kvalitních dat a jejich
vyhodnocování pro vytvoření simulačního modelu práce věžových jeřábů [3].
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2 POPIS SOUČASNÉHO
ŘEŠENÉHO ÚKOLU

STAVU

A

NÁVAZNOST

Tato práce navazuje na níže uvedené dřívější publikace autorů doc. V. Motyčky a Ing. L. Klempy zabývající se
stanovením optimální výkonnosti věžových jeřábů s nasazení pro výstavbu budov pozemních staveb. Jedná se
především o Plánování věžových jeřábů na staveništi; Účinnost věžových jeřábů; Modelování výkonu věžových
jeřábů; Simulace práce věžového jeřábu; Chronologické využití věžových jeřábů na staveništi [4].
Z teoretického hlediska je postup v rámci tématu následující: určení výzkumného záměru; pořízení hardwaru
a softwaru; nalezení vhodného sledovaného objektu (stavby); dohoda o spolupráci se zhotovitelem stavby;
stanovení vhodné pozice (stanoviště) pro sledování; obsluha stanoviště; správa získaných dat; vyhodnocení dat;
archivace dat.
Praktický vývoj pak teoretickou část rozšiřuje o další dílčí kroky, a to: smluvní dohoda mezi řešitelem
a zhotovitelem stavby; přístupové komunikace (vertikální, horizontální) ke stanovišti; umístění (připevnění)
časosběrného zařízení; personální zajištění obsluhy; zprovoznění cloudového prostředí; vytvoření struktury pro
správu a archivaci dat v cloudového prostředí; likvidace stanoviště; servis sledovací sestavy.

3 NAVRHOVANÁ METODIKA PRO MĚŘENÍ A SPRÁVU
DAT
Z důvodu opakovaného využití postupu pro pořizování a správu získaných dat, byla sestavena metodika pro měření
a správu dat, kterou lze stručně bodově uvést následovně:
Určení výzkumného záměru, který bude řešen;
Pořízení časosběrné kamery vč. vybavení (paměťové karty, dobíjecí baterie, stativ, PC sestava) a softwaru
(přehrávač, cloudová služba);
Nalezení vhodného sledovaného objektu, tedy stavby v dostupné vzdálenosti, příslušného objemu
(materiálním, finančním);
Dohoda o spolupráci se zhotovitelem stavby o poskytnutí součinnosti při terénním sledování jeřábu na
staveništi;
Smluvní dohoda mezi řešitelem a zhotovitelem stavby o spolupráci vč. mlčenlivosti, využití získaných dat
k akademickým účelům atd.;
Stanovení vhodné pozice (stanoviště) či více pozic pro sledování situace na staveništi, a především činnosti
věžového jeřábu i pracovníků v rámci příslušných dílčích stavebních procesů (bednění, armování, betonáž,
odbednění) pro železobetonové monolitické konstrukce stavebního objektu;
Přístupové komunikace (vertikální, horizontální) ke stanovišti pomocí, kterých bude možný přístup, a to
využitím stávajících tras (např. schodiště sousedního objektu) nebo provizorních komunikačních prostředků
(např. žebřík);
Umístění (připevnění) časosběrného zařízení na přilehlé objekty ať již stávající či v rámci zařízení staveniště;
Personální zajištění obsluhy, která bude provádět kontrolu zařízení (funkčnost hardwaru), výměnu paměťových
karet a baterií, přesun sledovací sestavy na další stanoviště;
Obsluha stanoviště odpovídá předchozímu bodu;
Zprovoznění cloudového prostředí, a to v rámci akademického poskytnutí služby či vlastními prostředky. Toto
prostředí umožňuje využití serveru pro práci s daty a jejich ukládání;
Vytvoření struktury pro správu a archivaci dat v cloudového prostředí;
Správa získaných dat vyžaduje třídění záznamů (ukládání relevantních a odstranění např. nečitelných),
evidence záznamů, jejich uložení (archivace), komprese záznamů a jejich zálohování;
Vyhodnocení dat je samostatná odborná činnost v rámci celkového výzkumu sledování nasazení zdvihací
mechanizace (věžových jeřábů);
Archivace dat zcela souvisí a navazuje na správu získaných dat, kdy po vytřídění a zaevidování záznamů, které
je nutné uložit do cloudového prostředí, komprimovat (zmenšit) soubory a zálohovat je na externí zařízení;
Likvidace stanoviště po skončení sledování, především odstranění připevnění snímacího zařízení a celého
stanoviště;
Servis sledovací sestavy zahrnuje např. kontrolu objektivu zařízení, ochranného pouzdra, životnost baterií,
sestavy proti krádeži atd.
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4 PŘÍPRAVA A VÝSTUPY PRO TERÉNNÍ MĚŘENÍ
A SPRÁVU DAT
V rámci přípravy je nezbytné pořízení nutného vybavení pro provedení terénního a administrativního řízení:
časosběrná kamera Brinno model TLC 200 s ochranným obalem a upínací konzolí;

Obr. 1 Sestava časosběrné kamery Brinno TLC 200.

Obr. 2 Připravené zařízení.

paměťová karta SD max. 32 GB, 2 ks. 1 ks je v zařízení a druhá karta pak u obsluhy k ukládání pořízených
záznamů;
nabíječka baterií a dobíjecí baterie AA, 2x 4 ks. Jedna čtveřice je v zařízení a druhou je pak nutno doplnit;
stativ, upínací konzola nebo připevnění na pomocnou konstrukci připravené na staveništi;

Obr. 4 Zařízení na konzoli.

Obr. 3 Zařízení na stativu.

počítačová sestava s přístupem k internetu, a především software pro přehrávání záznamů (VLC Player)
a cloudové prostředí od Microsoftu s platformou OneDrive;
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zámečnické výrobky a spojovací materiál (klec pro časosběrnou kameru, matice křídlová M12 zinek 20 ks,
jäkl dl 40 cm profil 45/45/3 mm s 2 otvory celkem 2 tyče a 1 úhelník s povrchovou úpravou, závitová tyč M12 6
ks dl. 30 cm pozink, ocelové zatloukací hmoždinky se závitem M12;visací zámek FAB 1 ks 30/38 + 3 ks 30/63,
nerezový článkový řetěz DIN 766 dl. 2 m.Vhodným objektem pro sledování je stavba, která je mimo jiné složena
z železobetonových monolitických konstrukcí, primárně z nosných prvků: strop, stěna, sloup. Budova musí být
složena z minimálně 4 podlaží (1 suterén a 3 nadzemní), kde je předpoklad nasazení věžového jeřábu.
Uzavření ústní či smluvní dohody s vedením stavby o:
Předmětu dohody (umožnění bezplatného výkonu odborného měření);
Podmínky a zásady (činnost řešitele, sjednaná doba měření, místo výkonu měření, činnost v rámci měření);
Práva a povinnosti smluvních stran (umožnění měření, dodržování BOZP, mlčenlivost řešitele);
Odpovědnost za škodu řešitelem;
Stanoviště volíme tak, abychom splnili základní předpoklady:
Bezpečný přístup ke stanovišti. Řešitel nesmí být ohrožen pádem z výšky do hloubky, padajícími předměty
nebo přepravovanými břemeny;
Neohrožovat svým jednáním ostatní osoby či majetek na staveništi. Pohybovat se jen na vyznačených
a dohodnutých tras s vědomím vedení stavby;
Připravit stanoviště tak, aby byl nezakrytý výhled na pracoviště, kde probíhá činnost DSP ŽB
monolitických konstrukcí, a dále výhled na příslušný věžový jeřáb;
Zvolit stanoviště tak, aby byla možná snadná dostupnost a obsluha časosběrného zařízení (snadná výměna
baterií a paměťové karty).
Na základě těchto předpokladů lze stanoviště vytvořit např. na lešení, atice, sestavě kontejnerů atd. Pro
přístup pak využíváme schodiště a žebříky.

stávající

stávající objekt

objekt

pracoviště

Obr. 5. Popis staveniště
Připevnění časosběrného zařízení je odvislé od výše uvedených podmínek. Pokud můžeme využít zástavbu
přilehlých budov (stávajících nebo nově budovaných), a je-li možné využít uzamykatelných prostor např. balkóny,
pak umístíme zařízení na stativ bez dalšího omezení (není-li v místě zřízeno lešení). Alternativou je upevnit stativ
řetězem k prvkům, které jsou pevně spojeny s budovou a časosběr umístit do klece.
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Proti odcizení zařízení je nutné vždy použít připravenou klec, do které se časosběrná kamera vkládá a celou
sestavu pomocí visacích zámků a řetězu připevnit k budově, kontejneru atd. Upínací a vynášecí konzolu pak lze
připevňovat dle stávající situace a potřeby.
Činnost obsluhy zařízení je patrná z výše uvedeného. Četnost výměny baterií a paměťové karty je dána
klimatickými podmínkami v místě stavby. Při teplotách +20 °C a optimálním nastavení pro vyhodnocování (cca
1 sekunda ve skutečnosti je 10 sekund na snímku) je výdrž baterií až 10 dní. Limitem používaného modelu TLC
200 je, že kompatibilita s paměťovými kartami je při jejich kapacitě max. 32 GB. V letním období je tedy nutná
četnost zásahu obsluhy jednou týdně, ale v zimním období je dvakrát až třikrát týdně.
Vytvoření struktury pro správu a archivaci dat v cloudového prostředí vytvoříme následovně:

Obr. 6 Schéma struktury adresářů.
Záznamy vytvořené časosběrnou kamerou je nutné komprimovat pro velikost vytvářených souborů zařízením.
Jeden soubor může mít až 4 GB, což je pro práci se záznamem na serveru hardwarově velký problém.
Soubory je nutné zmenšit snížením kvalit ale do takové míry, aby záznam byl stále „čitelný“, práce s nimi je pak
možná i online.
Soupis záznamů je nutný pro evidenci nejen pořízených souborů ale i pro snadný přehled již vyhotovených
protokolů a poskytnutí informací o daném záznamu.

Obr. 7 Vzor soupisu záznamů.
Archivaci a zároveň zálohu provádíme na externí médium, v současnosti výhradně na externí disk. Kapacita 1
TB postačí zhruba na 4 stavby s cyklickým sledováním (ne kontinuálním), dle kapacit řešitele a prostavěnosti na
stavbě.
Servis sledovací sestavy vyžaduje např. očištění ochranného pouzdra časosběru (příp. nákup nového) nákup
nových dobíjecích baterií (životnost se sníží cca o 1/3 za rok užívání), aplikace maziva do visacích zámků
(působení koroze, nejsou-li nerezové).

5 DISKUZE
Časosběrné zařízení se ukázalo jako vhodný nástroj pro nahrazení části výzkumné práce v terénu, kdy je
eliminována nutnost řešitele pracovat a vyhodnocovat přímo na místě. Řešitel je pod stresem, aby rychle a správně
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vyhodnotil DSP, působí na něj klimatické vlivy, což vede k chybným závěrům. S možností opakovaného
přehrávání dané situace lze dosáhnout přesnějších výsledků.
V rámci dohody o spolupráci se zhotovitelem stavby je vstřícnost vedení stavby mnohem vyšší a lze takto
pojmout více staveb než jen spřátelené stavební společnosti.
Na základě dosavadní práce v terénu lze říci, že nejvhodnějším umístěním stanoviště je na sousední budově
(se stavbou) a to na balkónech (příp. lodžiích, arkýřích) s využitím přístupu po schodišti. Naopak nejnevhodnějším
místem je samotný věžový jeřáb, a to z důvodu omezeného či žádného dohledu na pracoviště.
Je-li nutné připevnit časosběr na budovu či jiný objekt je vhodné využítí stávajících prvků/konstrukcí, nebo
zřídit vlastní vynášecí konzoli.

stávající
objekt

Obr. 8 Umístění na
kontejneru.

Obr. 9 Umístění na lešení.

Obr. 10 Ilustrační snímek připevnění k atice.

Faktickým problémem se ukázalo personální zajištění obsluhy zařízení, a to především z důvodu dostupnosti
staveb, které nejsou vždy v centru města. S tímto problémem se dnes ve stavebnictví setkáváme běžně;
Cloudového prostředí se ukázalo funkční jako uložiště. Obtížnější je pak správa udělených přístupů a oprávnění
přizvaných osob, kdy prostředí není přehledné. Nefunkční je pak přehrávání záznamu přímo z OneDrivu, video
záznamy není možné přímo přehrát, a to ani formát wmv.
Další teoretické metodické postupy (viz výše) se po praktické stránce ukázaly jako funkční.
Omezením bylo především nízký počet staveb v blízkém okolí zázemí řešitele, malý počet dobrovolníků
k obsluze zařízení, omezená paměťová kapacita zařízení.

6 ZÁVĚR
Optimálním modelem pro sledování nasazení zvedacích prostředků je sestava časosběrného zařízení s komponenty
pro zajištění bezpečnosti zařízení, spolupráce se stavebními společnostmi, dodržování BOZP, využití virtuálního
prostředí.
Časosběrné zařízení nám umožňuje získávat záznamy, ze kterých můžeme získat data vypovídající
o výkonnosti pracovníků a mechanizace v rámci dílčích stavebních procesů. Tato data pomohou vytvořit simulační
model časového vytížení zvedacích prostředků, který bude praktickým pomocníkem pro odbornou veřejnost.
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Abstrakt
Tento článek se zabývá stavebními tmely. Rozebírá historický kontext využívání tmelů od doby pravěku až po
současnost. Popisuje možné rozdělování tmelů dle jejich charakteristik. Dále popisuje současné druhy stavebních
tmelů rozdělené dle jejich chemického složení, jejich vlastnosti a využití ve stavební praxi. V poslední řadě se
věnuje zkoušení stavebních tmelů dle českých technických norem.
Klíčová slova
Tmel, spárování, lepení, přilnavost, soudržnost, odolnost
Abstract
This article deals with building sealants. It analyses the historical context of the use of sealants from prehistoric
times to the present. It describes the possible distribution of sealants according to their characteristics. It also
describes current types of construction sealants divided according to their chemical composition, their properties
and use in construction practice. Last, but not least, it focuses on testing of construction sealants according to
Czech technical standards.
Key words
Sealant, pairing, bonding, adhesion, cohesion, resistance

1 ÚVOD
Cílem tohoto článku je ucelené shrnutí základních poznatků o stavebních tmelech. Pro úvod do tématu slouží
kapitola o historii tmelů, která shrnuje vývoj používání tmelů a materiály používané pro tmelení během postupu
času. Další část článku se zabývá již soudobými tmely a nabízí přehledné dělení tmelů podle různých kritérií a
jejich základní charakteristiky. Na závěr článku jsou uvedeny metody zkoušení tmelů, které jsou zásadní pro mou
disertační práci a kterými se dále budu zabývat i z praktického hlediska.

2 HISTORIE
Již v období pravěku používali pravěcí lidé přírodní materiály jako je hlína, tráva, živice a vytvářeli z nich tzv.
přírodní tmely, které používali ke zlepšení života. Především pak pro utěsnění příbytků před nepříznivými
povětrnostními vlivy. Přirozeně se vyskytující živice byly využívány ke spojování stěn ve starověkých sídlech
Babylon a Jericho dále také jako tmel v cihlových konstrukcí stěn koupelen v Indii a to už 3000 let př. n. l. Jako
předchůdce tmelů se používaly materiály jako dehet nebo pryskyřice, které mají vlastnosti zadržet vodu.
V sedmnáctém století byly použity první tmely sloužící k zasklívání. Tyto tmely byly vyrobeny z lněného oleje,
přírodních pryskyřic a plniv. Nevýhodou zasklívacího tmele z lněného oleje však bylo jeho rychlé schnutí a
tvrdnutí. Tento tmel nedokázal přenést pohyb tmeleného materiálu. Z tohoto důvodu bylo snahou najít tmel, který
zvládne přilnout ke sklu a zároveň udržet svoji plasticitu. To se podařilo na začátku dvacátého století, kdy byl
vyvinut plastický tmel, který dokázal tmelit skleníky a zasklené střechy. Tento tmel bylo však obtížné nanášet
klasickým způsobem špachtlí, a tak byla vyvinuta nová technologie nanášení tmelu tzv. pneumatické nanášení
tmelu.
První udělený patent technologie pneumatického nanášení tmelu fungoval na principu stlačeného vzduchu,
který hladce vytlačoval tmel přes pneumaticky poháněný píst na tmelený podklad. Dobrou práci při tmelení
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zajišťoval vícecestný ventil mezi stlačeným vzduchem a tmele. Na Obr. 1 je zobrazena originální kresba prvního
patentu přístroje pro pneumatické nanášení tmelu zveřejněného roku 1928.
Na počátku 20. let 20. století začal vývoj moderních polymerních tmelů, který využil rozvíjející se trh
stavebnictví v USA. Ve 40. a 50. let 20. století nastal výrazný růst ve vývoji strukturálních tmelů určených
především pro letecký průmysl a armádu, které svým poměrem pevnosti a hmotnosti ovládli daná odvětví [1], [2],
[3].

3 TMELY SOUČASNOSTI
Stavební tmely se dají rozdělovat dle různých kritérií. Můžeme je dělit dle počtu složek na jednosložkové a
dvousložkové, nebo dle způsobu zpracování na zpracované za studena a zpracované za tepla, dále dle rychlosti
tvrdnutí na rychle a pomalu tuhnoucí, a také dle chemického složení atd. Z hlediska chemického složení se stavební
tmely dělí na akrylátové, polyuretanové, silikátové, butylkaučukové a tmely na bázi MS-polymerů.

Akrylátové tmely
Akrylátové tmely jsou disperzní pastovité hmoty na bázi akrylátové disperze, které po vytlačení z jejich obalu
přecházejí na plastický tmel vlivem odpaření vody. Tento proces přeměny je závislý na relativní vlhkosti vzduchu
a teplotě. Tyto tmely se používají pro lepení a spárování různých materiálů, a to jak v interiéru, tak v exteriéru. Při
aplikaci akrylátových tmelů je nutné dodržet podmínku teploty +5 °C až 30 °C, a to jak pro teplotu prostředí, tak
pro povrchovou teplotu tmeleného materiálu [4].

Polyuretanové tmely
Polyuretanové tmely mají velmi dobrou přilnavost a mechanickou odolnost. Z tohoto důvodu patří k jednomu z
nejkvalitnějšímu těsnícímu tmelu na trhu, který lze využít jak v exteriéru, tak interiéru. Tyto tmely jsou
vytvrzovány vulkanizací vzdušné vlhkosti a po vytvrzení jsou přetíratelné [4].

Silikátové tmely
Silikátové tmely jsou polymerní látky založené na vazbě mezi atomy křemíku a kyslíku na které je možné vázat
různé typy organických látek jako jsou například fenylové skupiny. Tyto tmely jsou odolné vůči UV záření, mají
hydrofobní účinky a jsou odolné vůči nízkým i vysokým teplotám [4].

Butylkaučukové tmely
Butylkaučuk je plastický materiál, který má vysokou lepivost. Tyto tmely jsou určeny pouze ke tmelení spojů s
těsnící funkcí a to proto, že mají vynikající nepropustnost vodní parou a plyny. Butylkaučukové tmely jsou
jednosložkové, které se trvale deformují pod napětím a toto napětí nepřenáší [4].

Tmely na bázi MS-polymerů
Tmely na bázi MS-polymerů jsou jednosložkové, které jsou vytvrzované vzdušnou vlhkostí a dvousložkové, které
jsou vytvrzované katalyzátorem. Tyto tmely jsou odolné vůči UV záření a jsou odolné vůči klimatickým změnám.
Mají velice dobrou přilnavost k nejrůznějším podkladním materiálům i bez využití adhezního můstku [4].
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4 ZKOUŠENÍ TMELŮ DLE TECHNICKÝCH NOREM
Jednotlivé zkoušky tmelů, jejich průběh, požadavky na ně kladené a vyhodnocování je popsán v českých státních
normách. Tyto zkoušky mají za úkol měřit základní parametry tmelů jako je přilnavost, odolnost vůči různým
druhům namáhání atd. Aby byly zkoušky co nejvíce přiblížené skutečnému prostředí zkouší se tmely za různých
vnějších podmínek a v různých prostředích.

Vyjmenování některých zkoušek tmelů dle technických norem
•
•
•
•
•
•
•
•

Stanovení přilnavosti a soudržnosti při stálé teplotě.
Stanovení přilnavosti a soudržnosti při proměnlivé teplotě.
Stanovení přilnavosti a soudržnosti při udržovaném protažení po ponoření ve vodě.
Stanovení přilnavosti a soudržnosti při po ponoření ve vodě.
Stanovení stékavosti tmelů.
Stanovení tahových vlastností.
Stanovení tahových vlastností při udržovaném protaženi.
Stanovení odolnosti proti stlačení.

Technické normy uvádějí další možnosti zkoušení tmelů. Uvádějí postupy prováděných zkoušek a definují
zkušební těleso. Podkladní těleso zkušebního tělesa může mít i jiné rozměry, než je uvedeno v Obr. 2, musí však
být zachovalý rozměr profilu tmelu a plocha přilnavosti, a to vše v souladu s ČSN. Není v nich však definované
zkušební zařízení.

Obr. 2 Požadované rozměry zkušebního vzorku s podkladními tělesy dle ČSN [4].

Stanovení přilnavosti a soudržnosti při udržovaném protažení po ponoření ve vodě
Podstatou této zkoušky je cyklické namáhání zkušebního vzorku, a to střídavě protahování a stlačování po
ponoření do vody.
Po předepsaném předuložení se zkušební vzorek ponoří na 5 dnů do nádoby s vodou při teplotě (23±2) °C. Po
vyjmutí se vzorky uloží na vzduchu na 24 hodin při teplotě (23±2) °C a relativní vlhkosti (50±5) %. Poté se
zkušební vzorek umístí do zkušebního zařízení, kde bude protahován rychlostí (5,5±0,7) mm/minutu o 60 % nebo
100 % jejich původní šířky. Toto protažení bude udržováno po dobu 24 hodin. Po uplynutí této doby bude měřícím
zařízením s přesností 0,5 změřena délka a umístění jakékoliv poruchy přilnavosti a soudržnosti [5].
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Stanovení odolnosti proti stlačení
Podstatou této zkoušky je namáhání zkušebního vzorku stlačením na stanovenou procentuální hodnotu počáteční
délky a zaznamenání údajů o použité síle.
Tato zkouška probíhá při teplotě (23±2) °C a relativní vlhkosti (50±5) %. Zkušební vzorek se umístí do
zkušebního stroje, kde bude stlačován rychlostí (5,5±0,7) mm/minutu na hodnotu 75 % nebo 80 % počáteční délky
a zaznamenává se při tom použitá síla [6].

5 REŠERŠE
V následující kapitole je uvedena chronologicky seřazená rešerše vědeckých příspěvků. Informace pro rešerši byly
získány z univerzitního přístupu do databáze vědeckých příspěvků Scopus. Rešerše se skládá z článků
publikovaných v letech 1991 až po současnost.
•

Wolf A.T., 1991 [7]

Článek popisuje experimentální práce, které vznikly pro podporu mezinárodní normy o trvanlivosti tmelů. Je zde
srovnání výsledků testování mechanicky namáhaných tmelených spojů, u kterých docházelo ke zvětrávání.
Porovnání výsledků testů ukazuje že test komprese při teplotě 70 °C, jak je uvedeno v ASTM C-719, je nápomocen
při zjišťování tmelů, které selhaly v důsledku vysoké komprese. Bohužel toto testování nedokáže vyselektovat
tmely, které mají tendenci k následnému vytvrzení nebo křehnutí vlivem stárnutí.
•

Christopher C. White, Kar Tean Tan, Donald L. Hunston and R. Sam Williams, 2009 [8]

V tomto článku je navržena nová metodika zkoušek tmelených spojů, která má duplikovat režimy selhání, ke
kterým dochází u běžných tmelených spojů. Tato metodika je založena na zkoumání nezávislých a synergických
účinků různých faktorů stárnutí na trvanlivost budovy. Výsledky testů odhalily, že cyklická únava, vysoká teplota
nebo vlhkost způsobená mechanickými vlastnostmi těsnicího tmelu sama o sobě tuto těsnicí hmotu nedegraduje,
avšak v kombinaci je škodlivá.
•

Klosowski J.M, Gorman P.D., 2010 [9]

Tento článek rozebírá problematiku zkoušení zvětralých tmelů. Zavádí novou zkušební metodu zvětralých tmelů,
ve které je zkombinováno působení vody, tepla, světla a pohybu působícího na těsnící spoj vyrobený dle
konfigurace spoje ASTM C719. Toto testování probíhá v umělých povětrnostních strojích. Spoje jsou testovány
ve čtyřech různých podnebích Spojených státu amerických.
•

Christopher C. White, Donald L. Hunston, Kar Tean Tan, James J. Filliben, Adam L. Pintar, and
Greg Schueneman, 2012 [10]

Podle autorů tohoto článku je nezbytné vytvoření přesného modelu chování tmelených spojů v závislosti na čase
a vnějších i vnitřních podmínkách. Proto v tomto článku uvádí základní studii, ve které zkoumají individuální
a synergické vlivy faktorů prostředí (cyklický pohyb, teplota, UV záření a relativní vlhkost) na trvanlivost
tmelených spojů pomocí speciálně navrženého přístroje. Studie ukazuje, že role každého faktoru, jakož
i kombinace různých faktorů, lze snadno kvantifikovat a případně je možné identifikovat způsoby degradace
tmelených spojů.
•

Christopher C. White, Donald L. Hunston, Kar Tean Tan, 2012 [11]

V tomto článku jeho autoři navrhují novou metodu testování tmelených spojů založenou na zkoumání změn, ke
kterým dochází ve tmelených spojích během testování jejich trvanlivosti. Tato zkušební metoda využívá zkoumání
relaxace stresu po testování spojů k vyhodnocení chování tmelů, u nichž vizuální kontrolou vad nedochází
k odhalení poruch tmelených spojů.
•

Wilma Wallau, Christoph Recknagel, 2019 [12]

Tento článek se zabývá navržením nové metody testování tmelených spojů SSG při současném zvětrávání
a dvourozměrném mechanickém namáhání. Testované vzorky jsou v testu vystaveny dvaceti čtyř hodinovému
zatížení. Ze zaznamenaných mechanických odezev systému jsou vyhodnoceny charakteristické parametry pro
hodnocení výkonu systému za různých klimatických a mechanických podmínek. Tato navrhovaná metodika
testování otevírá nové přístupy související s výkonem při testování odolnosti tmelených SSG spojů.
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6 ZÁVĚR
Tento článek přehledně shrnul základní teorii stavebních tmelů, která je důležitým prvkem při vypracovávání mé
disertační práce. Kapitola o historii tmelů objasnila vývoj materiálů používaných pro tmelení, jejich použití a vývoj
ke tmelům požívaným v dnešní době. V další části článku byla zodpovězena otázka dělení tmelů, a to hlavně
z hlediska jejich chemického složení, které je důležitým ukazatelem fyzikálních vlastností jednotlivých tmelů.
Poslední část článku je z hlediska tématu mé disertační práce klíčová, shrnuje základní zkušební techniky
tmelených spojů, které budou součástí mého dalšího výzkumu zaměřeného na tmelení problematických podkladů.
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Abstrakt
Nepříznivé působení klimatu na dřevo a dřevěné výrobky bez ochrany může mít za následek změnu mechanických,
chemických vlastností dřeva a v konečné fázi i nevratné poškození. Opláštění dřevostaveb je vždy nutné doplnit
povrchovými úpravami, přičemž ve velkém množství případů je nasazen kontaktní zateplovací systém. Příspěvek
představuje výzkum zaměřený na možnost použití běžně užívaného cementového lepidla pro lepení tepelných
izolantů na podklad tvořený OSB deskami. Podklad je opatřen několika typy penetračních nátěrů či adhezních
můstků a následně je sledován jejich vliv na samotnou přídržnost cementového lepidla. Nejlepších hodnot bylo
dosaženo při ošetření povrchové úpravy modifikovanou dispersí s křemičitým pískem. Naopak za nevhodnou
úpravu lze označit penetrační nátěr směsi vody, nanodisperze styren-akrylátového kopolymeru a aditiv.
Klíčová slova
OSB deska, cementové lepidlo, přídržnost
Abstract
The unfavourable effects of the weather on unprotected wood and timber products can cause changes to the
mechanical and chemical properties of the wood, and if unchecked can do irreversible damage. The sheathing of
wooden buildings must always be supplemented with surface treatments, and in a large number of cases a contact
thermal insulation system is used. The paper presents research focused on the possibility of using a commonly
used cement adhesive for bonding thermal insulation to the substrate formed by oriented strand boards. The
substrate is provided with several types of penetration coatings or bonding primers and subsequently their influence
on the adhesion of the cement adhesive is monitored. The best values were achieved when treating the surface
treatment with a modified dispersion with quartz sand. On the other hand, the penetration coating of a mixture of
water, nanodispersion of styrene-acrylate copolymer and additives is inappropriate treatment.
Key words
Oriented strand board, cement adhesives, adhesion

1 ÚVOD
Dřevo, jako stavební materiál, má díky svým vlastnostem neuvěřitelný potenciál, který současně nabízí odpověď
na často diskutovanou problematiku obnovitelnosti zdrojů a energetickou náročnost budov. Předností tohoto
materiálu je především snadná opracovatelnost, vysoká pevnost v poměru k hmotnosti a dobré izolační vlastnosti
[1]. Jako jediný stavební materiál je schopen poskytnout energii i v konečné fázi své existence [2], [3], [4].
Dřevostavba je velice odolná proti zemětřesení a dále pak, je-li už na takové riziko navrhována, vhodná do
zátopových a povodňových oblastí [2]. Nepříznivé účinky klimatu, především pak působení vlhkosti má na tento
materiál nepříznivý vliv, který ovlivňuje mechanické, fyzikální či dokonce chemické vlastnosti dřeva (v důsledku
infekcí houbami či plísněmi, které enzymaticky rozkládají dřevní hmotu na jednodušší složky, které potom tráví)
[5], [6], [7]. Proto je nutné plášť dřevostaveb, který je ve většině případů tvořen velkoformátovými OSB deskami,
chránit proti těmto nežádoucím účinkům.
Výzkum se zaměřuje na sledování vlivu úpravy podkladu z OSB desek penetracemi či adhezními můstky, které
mají zřetelně zvyšovat adhezitu povrchu, na přídržnost cementového lepidla. Cementová lepidla jsou běžně
užívána pro lepení tepelných izolací. Samotný problém nastává v podkladu tvořeném OSB deskami. Ty jsou
homogenním, hladkým a nesavým materiálem, což značně ovlivňuje přídržnost následných vrstev. Smyslem
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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 kontaktních tepelně izolačních systémů.

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Obecně lze konstatovat, že uživatelé očekávají velmi dobrou tepelnou izolaci a vnitřní komfort budovy, což
vyplývá z mezinárodního průzkumu [8]. Při použití optimální tloušťky izolace lze dosáhnout úspory energie, která
je důležitou součástí každé národní energetické strategie. Mnoho výzkumů se proto zabývá optimalizací tloušťky
tepelné izolace [9], [10]. Proto jsou často nasazovány vnější zateplovací systémy, které vedou k úspoře energie
a brání znečištění atmosféry, množství oxidu uhličitého a oxidu siřičitého klesá s klesající spotřebou energie.
Otázkou však zůstává jak izolaci, která není zabudovaná v nosné konstrukci dřevostaveb, kotvit k plášti budovy.
Lepení dalších vrstev přímo na OSB desku je možné, avšak pouze za předpokladu použití vhodných lepidel,
přičemž sortiment je omezen. OSB desky jsou homogenním, hladkým a nesavým materiálem, což značně
ovlivňuje přídržnost následných vrstev. OSB desky netvoří jen venkovní plášť, ale ve velké míře, nejen
u dřevostaveb, je tento materiál užit v podkrovních částech domů i v interiéru. Obecně lze zlepšení přilnavosti
dosáhnout mechanickým zdrsněním podkladu [11], modifikací lepící vrstvy [12] nebo právě použitím penetračních
nátěrů [13] a adhezních můstků.

3 MATERIÁLY A METODIKA
Specifikace podkladu
Podklad pro účely experimentu byl volen s ohledem na funkci, kterou v reálné fázi plní. Účelu venkovního
opláštění konstrukce, často plnící nosnou funkci, odpovídá dle normové klasifikace OSB/4, zvláště zatížitelná
nosná deska pro použití ve vlhkém prostředí [13]. Základní parametry podkladu jsou uvedeny v Tab. 1. Velikost
zkušebních těles byla volena s ohledem na zkušební postupy 100×100 mm a 100×25 mm tloušťky 15 mm.
Tab. 1 Výrobní charakteristiky OSB/4.
Materiál

množství

Podíl dřeva (měkké dřevo, především borovice,
smrk, obsah tvrdého dřeva do max. 30 %)
Vlhkost dřeva
PMDI lepidlo v povrchové a jádrové vrstvě
Parafínová emulze
Hustota
Lisovací tlak

85–92 %
4–6 %
3–6 %
≤1 %
600–640 kg/m3
150–250 bar

Penetrace, adhezní můstky
Zvýšení přídržnosti cementového lepidla k podkladu by mělo být zajištěno buď penetrací, nebo adhezním
můstkem. Tyto výrobky mají za úkol po vyschnutí zřetelně zvyšovat adhezitu povrchu. Při výběru byl brán zřetel
na vlastnosti podkladu (homogenní, hladký a nesavý materiál) a běžnou dostupnost na trhu. V Tab. jsou uvedeny
bližší specifikace použitých výrobků.
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Tab. 2 Specifikace penetrací, adhezních můstků.
Číslo
úpravy
1
2
3
4
5

Popis výrobku

Typ výrobku

Modifikovaná disperse s křemičitým pískem
Jednosložkový bezrozpouštědlový nátěr, směs plniv kameniv ve
vodné styren-akrylátové disperzi s přídavkem aditiv
Bezrozpouštědlový vodou ředitelný přednátěr na bázi
umělopryskyřičné disperze a minerálních přísad
Směs vody, nanodisperze styren-akrylátového kopolymeru
a aditiv
Vodní emulze akrylického kopolymeru

Adhezní můstek
Adhezní můstek
Adhezní můstek
Penetrační nátěr
Penetrační emulze

Cementový tmel
Na vzorky byl nanesen dle technologických pravidel cementový tmel určený pro lepení všech typů izolantů
zateplovacích systémů (polystyren, minerální vlna). Tmel byl aplikován v tloušťce 3 mm a vyrovnán pomocí
šablony do roviny tak, aby na něj bylo umožněno lepení odtrhových terčů. Zkušební vzorky odpovídající zkoušce
stanovení pevnosti ve smyku při tahovém namáhání přeplátovaných lepených sestav tvoří dva pásky podkladního
materiálu rozměru 100 × 25 mm, které jsou vzájemně spojeny cementovým tmelem tloušťky 3 mm v přesahu
12,5 mm (± 0,25 mm). Vzorky byly uchovány po dobu 28 dnů v standardním prostředí 23/50 dle ČSN EN ISO
291 [14] pro vyzrání tmelu.
Tab. 3 Technické parametry cementového tmelu.
Vlastnost
Přídržnost k podkladu po 28 dnech – beton
Přídržnost k podkladu po 28 dnech – polystyren
Přídržnost k podkladu po 28 dnech – minerální vata

Průměrné
hodnoty
0,25 N/mm2
0,08 N/mm2
0,08 N/mm2

Zkouška přídržnosti povrchové úpravy k podkladu
Zkušební postup definuje technická norma ČSN 73 2577 [15]. Podstatou zkoušky je změření síly potřebné
k odtržení povrchové úpravy vymezené plochy od podkladu kolmým tahem. Pro realizaci je nutné použití
odtrhových terčů přilepených ke zkušebním vzorkům pryskyřičným lepidlem dle technologických zásad výrobce.
Požadovaná plocha terčů činí 2500 mm2, normou stanovené velikosti vzorku činí 200 × 200 mm (40 000 mm2),
vymezená testovaná plocha tedy zaujímá pouze 6,25 %, z čehož plyne že 93,75 % plochy je zcela nevyužito.
Zkušební přípravek pro uchycení a realizaci tahové zkoušky umožňuje osazení menšího vzorku, přičemž velikost
vymezené plochy odtrhového terče je zcela zachována. Byla proto volena hospodárnější geometrie zkušebního
vzorku na 100×100 mm (10 000 mm2). Samotná realizace měření byla prováděna na trhacím zařízení FP 10/1
s maximální silou 10 kN zaznamenávající průběh deformace v závislosti na zatížení rychlostí 5 mm/min. Vzorek
byl namáhán do úplného porušení vazby mezi podkladem (ošetřeným příslušnou povrchovou úpravou)
a cementovým lepidlem. Přídržnost k podkladku se následně vypočítá dle vzorce (1). Pro každou povrchovou
úpravu bylo vyrobeno 6 zkušebních těles.
𝜎]€• =

𝐹
𝐴

(1)

kde σadh přídržnost v MPa, F je síla potřebná k odtržení terče v N, A je plocha terče v mm2.

Stanovení pevnosti ve smyku při tahovém namáhání přeplátovaných lepených sestav
Metoda stanovení pevnosti ve smyku při tahovém namáhání přeplátovaných soustav specifikována dle
ČSN EN 1465 [16] zjišťuje pevnost samotného spoje. Vzorek je umístěn do zkušební formy a namáhán trhacím
zařízením (Obr. ) do plného přerušení lepeného spoje. Pevnost ve smyku je poté stanovena dle vzorce (1) viz
kapitola Zkouška přídržnosti povrchové úpravy k podkladu. Pro každou povrchovou úpravu bylo vyrobeno
5 přeplátovaných sestav.
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Obr. 1 Vzorek umístěn v trhacím zařízení.

4 VÝSLEDKY
Tab. 4 Přídržnost cementového tmelu v MPa.
Zkušební
vzorek
1
2
3
4
5
6
x̄
σ

Úprava
č. 1
0,266
0,156
0,252
0,319
0,368
0,293
0,276
0,066

Úprava
č. 2
0,229
0,149
0,326
0,282
0,246
0,317
0,258
0,060

Úprava
č. 3
0,029
0,031
0,074
0,000
0,000
0,000
0,044
0,021

Úprava
č. 4
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Úprava
č. 5
0,195
0,284
0,233
0,372
0,077
0,221
0,230
0,089

Bez
úpravy
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Úprava
č. 5
0,133
0,018
0,005
0,007
0,221
0,836
0,156

Bez
úpravy
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Tab. 5 Smyková pevnost v MPa.
Zkušební
vzorek
1
2
3
4
5
x̄
σ

Úprava
č. 1
1,406
0,765
1,330
1,682
0,743
1,185
0,371

Úprava
č. 2
0,229
0,149
0,326
0,282
0,317
0,912
0,224

Úprava
č. 3
0,029
0,031
0,074
0,000
0,000
0,163
0,135

Úprava
č. 4
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,034
0,042

5 DISKUZE
Zkušební vzorky z OSB desek upravených 5 druhy nátěrů pro zvýšení přilnavosti cementového tmelu k podkladu,
byly podrobeny zkouškám dle výše uvedených zásad. Dosažené výsledky jsou prezentovány ve výše uvedených
tabulkách (Tab. a Tab. ). Hodnoty vyznačené kurzívou jsou ponechány v naměřené hodnotě, nicméně dosahují
méně než 70 % hodnoty aritmetického průměru a při posuzování dle normy by byly z hodnocení vyloučeny.
Vzorky, které byly zkoušeny dle ČSN 73 2577 [15], byly po 28 dnech vyzrávání cementového tmelu (při
teplotě 23 °C a relativní vlhkosti 50 %) podrobeny vlastní zkoušce. Výsledky této zkoušky jsou uvedené v Tab. .
Lze říci, že téměř všechny úpravy podkladu měli na samotnou přídržnost pozitivní účinek. Vzorky bez úpravy
a vzorky ošetřené výrobkem č. 4 dosáhly tak nízké adheze, že při samotné manipulaci se vzorky cementový tmel
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samovolně odpadl od podkladu. Na základě naměřených hodnot lze vyhodnotit jako nejlepší úpravu podkladu
výrobkem č. 1 (modifikovanou disperzí s křemičitým pískem) a dále pak výrobkem č. 2 (jednosložkovým
bezrozpouštědlovým nátěrem, obsahující směs plniv kameniv ve vodné styren-akrylátové disperzi s přídavkem
aditiv).
Přeplátované spoje byly po vyzrání cementového lepidla podrobeny zkoušce stanovení pevnosti ve smyku při
tahovém namáhání přeplátovaných lepených sestav do plného přerušení vazby. Tato zkouška v podstatě potvrzuje
výsledky získané zkouškou přídržnosti povrchové úpravy k podkladu a poukazuje na vhodnost použití
jednotlivých úprav podkladu Tab. . Nejlepších výsledků dosáhl výrobek pod označením č. 1, dobrých výsledků
dosáhla také úprava výrobkem č. 2. Nicméně opět bylo potvrzeno, že úprava podkladu výrobkem č. 4 neplní svoji
funkci, taktéž úprava č. 3 a 5 se nejeví jako efektivní.

6 ZÁVĚR
Cílem výzkumu bylo zjistit, zda a do jaké míry bude mít úprava podkladu z OSB desky penetrací či adhezním
můstkem vliv na přídržnost cementového tmele. Výsledky experimentů do jisté míry předpoklad zvýšení
přilnavosti po ošetření podkladu vhodnými přípravky potvrdily. Vzorky, které nebyly žádným způsobem ošetřeny,
nedosáhly žádné přídržnosti cementového tmelu k podkladu, stejně tak penetrační nátěr na bázi směsi vody,
nanodisperze styren-akrylátového kopolymeru a aditiv nevyhověl. Výrazného zlepšení výsledků nedosáhl ani
bezrozpouštědlový vodou ředitelný přednátěr na bázi umělopryskyřičné disperze a minerálních přísad a na
samotnou přídržnost měl minimální vliv oproti neošetřeným vzorkům. Pozitivně lze ohodnotit zbývající úpravy.
Lze konstatovat, že vhodně zvolené ošetření podkladu může významně ovlivnit míru přídržnosti následné vrstvy
k samotnému podkladu. Je evidentní, že podklad z OSB desek je problematickým podkladem a vyžaduje další
výzkum ve formě rozšíření zkoušených hmot nejen pro samotnou úpravu podkladu, ale i pro vlastní lepení ETICS.
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1

Abstrakt
Facilitace je způsob zprostředkování a zlepšování kontaktu mezi zúčastněnými stranami jednání. Jako úspěšný
nástroj může být z korporátního prostředí přenesena i do prostředí veřejného. Práce popisuje problematiku
facilitace a role facilitátora na úrovni výkonu samosprávy městské části statuárního města Brna. Specifické
postavení facilitátora ve veřejné správě přináší značný prostor pro jeho uplatnění. Během sledovaného období byla
jeho funkce využívána samosprávou městské části v oblasti dopravy. Za toto období se podařilo vyřídit řadu
podnětů a zprostředkovat několik rozsáhlých jednání s využitím funkce facilitátora. I za poměrně krátké období
lze pozorovat přínos této funkce a význam jejího uplatňování v dalších obdobích.
Klíčová slova
Facilitace, samospráva, Brno-střed, doprava, městská část
Abstract
Facilitation is a way to mediate and improve mutual contact between negotiation participants. As a successful tool
from a corporate environment, it can be applied to the public environment. This paper describes the problematics
of facilitation and the role of facilitator in the execution of local governance of a city district in the statutory city
of Brno. The specific position of the facilitator brings an extensive space for its application. Throughout the
reference period, this function is being used by the local government for the area of transport administration. In this
period, it was possible to deal with many public suggestions and to facilitate several large-scale meetings utilizing
the role of facilitator. Even from the relatively short period, it is possible to observe the benefits of such function
and the significance of its usage in future.
Key words
Facilitation, self-governance, Brno-střed, transport, city district

1 ÚVOD
Existence samosprávy je důležitým prvkem decentralizace veřejné moci a způsobem pro výrazně efektivnější
rozhodování v otázce místní problematiky. Efektem decentralizace moci, který má vliv na zefektivnění procesu
rozhodování je přitom zlepšení komunikace mezi veřejností a institucí s rozhodovací pravomocí.
V rámci svojí činnosti se samospráva vyrovnává s podněty a připomínkami veřejnosti. Tyto podněty jsou
obvykle oprávněné a podávané zasvěcenou osobou, nemají však formu a náležitosti, které jsou formálně
vyžadovány pro zpracování veřejnou správou. Špatná formulace požadavku tak často vede ke zbytečnému,
i opakovanému zamítnutí.
Dalším prvkem umožňujícím zlepšení komunikace mezi veřejností a samosprávou je tak zprostředkování
mezičlánku, který dokáže pomoci formulovat přání a požadavky veřejnosti a předat je do schvalovacího procesu.
Úspěšná funkce takové facilitace přináší řadu pozitivní efektů, zejména pak značné zrychlení celého procesu
od podnětu na straně jedné po jeho realizaci na straně druhé. Dalším pozitivním efektem je nepochybně pocit
veřejnosti o vyslyšení jejího hlasu a jistého polidštění veřejné správy.
Autor článku během sledovaného období roku 2019 působí jako konzultant odboru dopravy městské části
Brno-střed, kde vedle odborné práce vykonává funkci facilitátora mezi samosprávou městské části, veřejností
a samosprávou statutárního města Brna. V rámci článku je pospána problematika práce a dosavadní výsledky.
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2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Samospráva v ČR
Samospráva v České republice je způsobem výkonu části veřejné moci na úrovni nižší než celostátní. V praxi je
nutno rozlišovat samosprávu územní a zájmovou nebo profesní. Práva územní samosprávy a jejich samotná
existence je zakotvena v Ústavě a podrobně upravena v zákoně o obcích [1] a zákoně o krajích [2]. Pro účely
tohoto článku je pod pojmem samospráva uvažována samospráva obecní, pokud není uvedeno jinak.
Existence samosprávy je důležitým prvkem decentralizace veřejné moci a způsobem pro výrazně efektivnější
rozhodování v otázce místní problematiky. Relativní vzdálenost občana od osoby s rozhodovací pravomocí byla
dobře popsána Christopherem Alexanderem v knize The Timeless Way of Building [3]. S rostoucí velikostí
samosprávného celku roste i relativní vzdálenost mezi těmito osobami. Na základě požadavků na počet mezičlánků
ve zprostředkovaném kontaktu lze přibližně definovat optimální velikost takového celku. Alexander určuje jeho
velikost na 7 000 osob. Topologické modely sítí nezávisle potvrzují velikost celku mezi 5 000 a 10 000 osobami
[4]. V případě statutárních měst a městských částí je evidentní výrazný nesoulad skutečné velikosti správního
celku a celku o optimální velikosti. Alespoň zprostředkovaný přímý kontakt mezi veřejností a samosprávou je tak
zásadní pro předávání informací do procesu plánování a rozhodování. Unikátnost informací a problematika
centrálního plánování z hlediska dostupnosti informací byla popsána laureátem Nobelovy ceny, rakouským
ekonomem F. A. Hayekem v díle The Use of Knowledge in Society [5].

Městská část Brno-střed
Městská část Brno-střed je jednou z 29 městských částí statutárního města Brna. Jedná se o největší městskou část
Brna v počtu obyvatel (65 000) a zahrnuje celkem 9 různých katastrálních území. Plošný rozsah městské části
zahrnuje velmi rozdílná území. Brno-střed zahrnuje také nejvýznamnější dopravní stavby celoměstského
a regionálního významu, z čehož vyplývá velký význam oblasti dopravy v samosprávě městské části.
Rada městské části Brno-střed pověřuje jednoho radního pro oblast dopravy a majetku. Pro potřeby Rady v této
oblasti je pak zřízena jedenáctičlenná Komise dopravy, která je poradním orgánem Rady. Složení této a ostatních
komisí je určeno v rámci koaličního vyjednávání a zahrnuje zastupitele nebo pověřené osoby všech stran
zastoupených v zastupitelstvu. Obdobná struktura se uplatňuje i u komisí Rady města Brna.

Účastníci procesu a jejich postavení
V rámci celé práce musí být nutně respektován schvalovací proces a dělba pravomocí mezi všemi účastníky
procesu. Z tohoto pohledu nepřísluší osobě facilitátora žádné zvláštní pravomoci a nedochází ke změnám
ve schvalovacím procesu. Postavení všech účastníků zůstává zachováno, do procesu nevstupují noví účastníci
a žádní účastníci nejsou vyřazeni.
Na základě toho, o jaký druh úkonu se jedná, vstupují do procesu postupně různí účastníci v různém postavení.
Toto postavení je zakotveno v příslušné legislativě, zejména pak v zákoně o obcích [1] a ve statutu města Brna [5].
Důležité pro celý proces je také nastavení vnitřních procesů jednotlivých účastníků, které zásadním způsobem
ovlivňuje koncové rozhodování. Z hlediska subjektivity lze rozlišovat čtyři účastníky procesu:
•
•
•
•

veřejnost,
samospráva městské části,
samospráva statutárního města,
investor a správce záměrů (obvykle městská společnost).

V rámci stupně městské části následně existuje další funkční členění:
•
•
•
•

úřad samosprávy (obdrží podnět) - primární filtrování, rozhoduje o předání podnětu k dalšímu
zpracování nebo podnět vyřídí ve své gesci,
pověřený radní MČ – zodpovídá za celý proces, předkládá k dalšímu schválení Radě MČ,
poradní orgány samosprávy (komise rady) - zajišťují posouzení podnětu, odpovědny Radě MČ,
rada městské části – rozhodovací pravomoc.

Po postoupení podnětu z úrovně městské části se celý proces opakuje na úrovni statutárního města. Členění
jednotlivých odborů úřadu může být částečně odlišné a jejich gesce se lišit. Po vyřízení věci na úrovni statutárního
města je podnět zamítnut, nebo postoupen ke zpracování investorovi a správci záměru. V případě města Brna jde
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obvykle o společnost Brněnské komunikace a.s., která je ve vlastnictví a pod kontrolou statutárního města. Městská
část nemůže přímo tuto společnost úkolovat, je tedy vyžadován schvalovací proces na úrovni magistrátu města.

3 METODIKA
S ohledem na absenci podobného procesu v dřívějších obdobích nebyla převzata žádná užívaná metodika. Proces
facilitace jako takové je obecně zakotven a užíván v korporátním prostředí. Takové prostředí vykazuje značné
rozdíly oproti veřejnému sektoru a prostředí samosprávy městské části v rámci statutárního města, které vydalo
svůj statut. I přes tyto rozdíly však lze pozorovat některé obdobné charakteristiky.
V rámci nastavení metodiky procesu byly zvažovány zejména tyto otázky:
•
•
•
•
•
•

vztah samosprávy městské části vůči samosprávě statutárního města,
rozdělení pravomocí mezi městskou částí a statutárním městem,
rozdělení prováděných záměrů v rámci samostatné a přenesené působnosti,
vnitřní organizace samosprávy městské části,
vnitřní procesy samosprávy městské části,
pravomoci osoby facilitátora v rámci celého procesu.

Facilitátor
Odbor dopravy a majetku městské části Brno-střed pro svoji potřebu využívá služeb externího konzultanta.
Postavení konzultanta jako externisty má dopady na jeho postavení v celém procesu a proces jako takový
zjednodušuje a zefektivňuje. V rámci své pracovní náplně konzultant vykonává i funkci facilitátora. Facilitace
probíhá v různém rozsahu a složení skupin. V některých případech je zprostředkován kontakt s jednotlivými
osobami nebo institucemi, v některých případech se jedná o organizované zájmové skupiny.
V praxi probíhá proces vyřizování podnětů následujícím způsobem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

předání podnětu samosprávě,
samospráva předá podnět konzultantovi,
konzultant provede prvotní vyhodnocení podnětu,
v případě nutnosti je provedeno místní šetření,
v případě nutnosti je svoláno osobní jednání,
navrženo řešení podnětu a předloženo Komisi,
rozhodnutí Komise předáno Radě MČ,
rada MČ rozhoduje o postoupení usnesení MMB,
podnět vstupuje do schvalovacího procesu MMB.

Samotná facilitace probíhá v různých stupních a mezi různými účastníky. Prvotně se uplatňuje mezi veřejností
a samosprávou, následně v rámci Komise a v neposlední řadě mezi samosprávou MČ a samosprávou města Brna.
V případě potřeby jsou facilitátorem iniciována společná jednání mezi vícero účastníky. Společná předběžná
jednání jsou obvykle nazývána jako výrobní výbory a výrazně zkracují a zjednodušují celý proces. Rolí facilitátora
je zajistit rovnocenné, partnerské postavení účastníků tak, aby mohlo docházet k produktivnímu jednání. Vzájemné
vyjasnění požadavků a přání účastníků je zásadní. V této fázi funguje facilitátor nejen jako organizátor diskuse,
ale zejména jako pomoc při formulaci jednotlivých požadavků. Díky tomu je možné formulovat neodborné,
ale zasvěcené požadavky veřejnosti a zprostředkovat je odborné a silně formální struktuře veřejné správy.
Konzultant je úkolován Odborem dopravy a majetku MČ a radním, kterému je ve své činnosti odpovědný.
Tento vztah je důležitý z hlediska náhledu účastníků procesu na roli facilitátora a tím i úspěšnost celého procesu.

4 VÝSLEDKY
Vyřizování podnětů
Během období funkce konzultanta byla zpracována řada podnětů. Všechny přijaté podněty byly zpracovány
a jejich převážná většina dokončena. Nedokončené podněty jsou takové, které vyžadují dlouhodobé řešení
a rozsáhlejší koordinaci.
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S každým podnětem bylo naloženo různým způsobem. Výsledek procesu je facilitátorem ovlivněn, ne však
rozhodnut. Konečné rozhodnutí na úrovni samosprávy MČ je v pravomoci komise, jejímž výstupem jsou
doporučení Radě MČ. Hlas komise vůči Radě je pouze poradní, komise nemá pravomoc Radu úkolovat. V naprosté
většině případů si Rada osvojuje názor komise, není to však podmínkou. Lze je však rozčlenit do několika skupin
na základě výstupu jejich řešení:
•
•
•
•
•

podnět vyřízen bez dalšího projednání,
vzetí na vědomí komisí,
zamítnutí komisí, postoupeno Radě,
přijetí komisí, postoupeno Radě,
odložení bodu komisí.

Přehled vyřízených podnětů a způsob naložení s nimi je uveden v Tab. 1:
Tab. 1 Počet vyřízených podnětů v uplynulém období.

Březen 2019
Duben 2019
Květen 2019
Červen 2019
Červenec 2019
Srpen 2019
Září 2019
Říjen 2019
Celkem

Počet přijatých
podnětů
7
10
7
6
12
12
12
12
78

Předáno
MMB
6
9
6
5
7
11
11
10
65

Zamítnuto
0
1
0
0
0
0
0
0
1

K
opakovanému
projednání
1
0
1
1
5
1
1
2
12

Celkem
vyřízeno
6
10
6
5
7
11
11
10
78

Charakter řešených podnětů
Převážná většina podnětů zpracovávaných samosprávou nevyžaduje facilitaci mezi širokou skupinou osob
a probíhá individuálně mezi konzultantem a dalšími účastníky, zejména stěžovateli, komisí, radním a odbory
MMB. Některé vyřizované body jsou čistě formálního charakteru a ze strany konzultanta se jedná pouze o odborný
posudek, nikoliv o proces facilitace.
Část podnětů však vyžaduje komplexní řešení. Zapojení facilitátora roste se složitostí problému a s množstvím
zapojovaných stran.
V dubnu 2019 byl úřad městské části Brno-střed osloven koordinovaně ze strany ředitelek a ředitelů základních
škol ležících na území městské části. Zástupci škol žádali o řešení komplikovaných dopravních situací v jejich
blízkosti. Ve většině případů se jedná o problémy dlouhodobého charakteru.
•
•
•
•
•

Komplikované nebo nemožné zásobování,
nadbytek vozidel rodičů přivážejících děti,
silný provoz vozidel v okolí školy,
komplikované nebo nemožné parkování zaměstnanců školy,
doplňkové problémy.

Jako nejčastěji se vyskytující problém se objevuje komplikované nebo nemožné zásobování škol, zejména pak
školních jídelen. U jednotlivých škol byly tyto situace řešeny individuálně a ve všech případech postoupeny dále
na úroveň MMB. Některé otázky byly charakterizovány jako neřešitelné z pozice samosprávy městské části.
Facilitace jednání zástupců škol a samosprávy proběhla postupně na několika schůzkách. Těchto schůzek
se dále účastnili zástupci městské policie a společnosti Brněnské komunikace. V rámci těchto výrobních výborů
byly vyjasněny konkrétní otázky, možnost jejich řešení a formalita procesu řešení. Všechny otázky byly ze strany
samosprávy vyřízeny a postoupeny.
Samotným jednáním předcházela komunikace konzultanta se zástupci jednotlivých škol tak, aby na fyzických
setkáních mohly být řešeny konkrétní otázky se kterými jsou jednotlivé strany seznámeny.
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Efekt facilitátora
Během 8 měsíců sledovaného období došlo k vyřízení celkem 78 podnětů ze strany veřejnosti nebo jiných orgánů
samosprávy. Zpracováním podnětu kvalifikovanou osobou předtím, než je postoupen dále do úředního procesu,
výrazně zvyšuje úspěšnost takového podnětu a ve výsledku zkracuje dobu realizace. To je způsobeno eliminací
formálně zamítnutých podnětů, u nichž příslušný úřad musí zamítavé stanovisko vydat bez ohledu na relevanci
podnětu samotného.
I přes tento efekt nelze zajistit stoprocentní realizaci podnětů ze strany veřejnosti, jelikož v některých případech
nejsou technicky realizovatelné. V takovém případě je pak úlohou facilitátora zamítnutí zpětně žadateli vysvětlit
a zdůvodnit. Takové zamítnutí pak není chápáno tak negativně, jako v případě formální úřední odpovědi, což
dokazuje komunikace s žadateli samotnými.

5 DISKUZE
V hodnoceném období postupně dochází k nárůstu množství řešených podnětů. Z uvedených dat o množství
a způsobu vyřizování podnětů není možné vyvozovat statistické závěry, v tomto případě to však není vyžadováno,
a to s ohledem na značně společenský charakter činnosti.
Všechny přijaté podněty byly určitým způsobem zpracovány a postoupeny, čímž byla naplněna úloha
samosprávy městské části. Na základě komplexnosti jednotlivých podnětů se pak do různé míry zapojuje činnost
facilitátora.
Důkladnější hodnocení přínosu funkce facilitace v rámci výkonu samosprávy by vyžadovalo její rozsáhlé
uplatnění v různých úrovních a částech rozhodovacího procesu, toto však není v kompetenci autora. Prozatímní
výsledky tak mohou sloužit jako případná motivace pro zavádění funkce facilitace v dalších oblastech samosprávy.

6 ZÁVĚR
V uplynulém období 8 měsíců byla ze strany konzultanta dopravy ÚMČ Brno-střed zprostředkovávána facilitace
jednání mezi veřejností, státní správou, samosprávou městské části, samosprávou statutárního města a dalšími
institucemi. Efektivnější a veřejností přijatelnější proces výkonu samosprávy je patrný z charakteru a množství
zpracovávaných podnětů.
Pro správný a úspěšný proces facilitace je důležitý proaktivní přístup zúčastněných stran, zejména pak
samosprávy, která je iniciátorem takového procesu. Ačkoliv facilitátor nevstupuje do procesu formálně
a nedisponuje žádnými pravomocemi, jeho přínos je patrný zejména v rychlosti vyřizování jednotlivých podnětů
a v otázce zapojení veřejnosti do řízení samosprávných celků.
Výsledek práce facilitátora je obtížně měřitelný, jeho přínos je však dle samosprávy samotné pozitivní a bude
využíván i v budoucnu. Dochází ke zrychlení vyřizování podnětů a k jejich vyšší úspěšnosti u nadřazených orgánů.
V průběhu času je možné předpokládat výskyt většího množství složitějších případů a na nich i ukázat význam
takové funkce.
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1

Abstrakt
Příspěvek je zaměřen na metodiku odhadování stochastické kapacity pozemních komunikací. Stávající literatura
pro tento účel nejčastěji zmiňuje Kaplan-Meierův odhad nebo parametrickou metodu maximální věrohodnosti.
Prezentované výsledky však ukazují, že takové použití těchto metod je nevhodné. Jejich aplikace na dopravní
proud totiž nesplňuje jejich základní předpoklady a vede k systematicky chybným výsledkům. Tato neshoda je
způsobena rozdílnými vlastnostmi intenzity dopravního proudu oproti času. Je představena alternativní metoda,
která umožňuje problém obejít a dosáhnout spolehlivého odhadu kapacity. Nová metoda je analyzována z hlediska
přesnosti a spolehlivosti.
Klíčová slova
Analýza přežití, dopravní proud, kongesce, pracovní zóny, predikce kolon
Abstract
The paper is focused on the methodology of stochastic highway capacity estimation. Existing literature mentions
mostly Kaplan-Meier estimate and parametric maximum likelihood method for the purpose. The presented results
show that such usage of the methods is inappropriate. Their application on traffic flow does not meet the method's
elementary assumptions and leads to systematic error. The discrepancy is due to different properties of traffic flow
intensity compared to time. An alternative method overcoming this issue is presented. The new method is analysed
in terms of accuracy and reliability.
Key words
Survival analysis, traffic flow, congestion, work-zones, queue prediction

1 ÚVOD
Motivem pro odhad stochastické kapacity komunikace a zejména pak dálničních pracovních zón byl vývoj
predikčního SW, jehož úkolem měla být predikce jízdních dob a plánovaných dálničních uzavírkách. Protože
k nejvýznamnějšímu zdržení dochází při čekání v kolonách před uzavírkou, byla predikce kongescí zásadním
bodem návrhu SW. Pro predikci stochastické kapacity řada autorů navrhovala Kaplan-Meierův odhad [1], [2], [3].
V průběhu testování se však ukázalo, že odhadnuté pravděpodobnosti kongescí nedokáží reprodukovat původní
empirická data, což dalo vzniknout alternativní metodě popsané v článku. K odhadu kapacity dálniční uzavírky
a vývoji nové metody byla použita starší data z pilotního testu systému ZIPMANAGER.
Důvodů proč se zabývat kapacitou, zejména pak dopravních hrdel jako jsou pracovní zóny je několik. V prvé
řadě je znalost kapacity zásadní pro modelování a predikci dopadů takové uzavírky a obecně na ní závisí celková
úroveň kvality dopravy. Dále je pak možné podrobnější informace o kapacitě a riziku kongescí využívat v různých
telematických systémech, které mají za cíl zvyšovat efektivitu a spolehlivost dopravy. Jedním z typických případů
mohou být právě systémy liniového řízení s dynamicky řízeným omezováním dovolené rychlosti. Harmonizace
rychlosti vede ke snížení rizika nehod [4], [5] a vzniku kongescí [6], [7]. Omezení kongescí vede pochopitelně ke
zvýšení úrovně kvality dopravy, ale také ke snížení environmentální zátěže [8], [9] a další redukci nehod [10],
[11]. Zásadním důvodem pro snahu omezit kongesce je také pokles kapacity, který je s nimi spojen [12], [13], což
pak způsobuje další nárůst kongescí a zdržení a pokles úrovně kvality dopravy.

162

JUNIORSTAV 2020

2 METODIKA
Kaplan-Meierův odhad
Kaplan-Meierův odhad [14] (angl. též product limit method – odtud PLM) slouží k neparametrickému odhadu
funkce přežití S(x). Jedná se o neparametrickou metodu maximální věrohodnosti. Funkce přežití popisuje
pravděpodobnost, s jakou nabyde veličina hodnoty větší nebo rovné hodnotě argumentu funkce, tedy je doplňkem
kumulativní distribuční funkce. V praxi se nejčastěji používá v medicíně k odhadu doby přežití pacientů nebo
v průmyslu k odhadu doby funkčnosti výrobku apod. Na základě analogie ji potom někteří dříve odkazovaní autoři
navrhli i pro odhad kapacity. Vznik kolony je selháním dopravního proudu a intenzita je analogií délky života.
Hodnoty funkce v bodech, ve kterých došlo k selhání jsou vypočítány dle vzorce (1).
𝑆„(𝑡) = … _1 −
9: <ˆ ‰<

𝑑9
b
𝑛9

(1)

kde nj je počet záznamů s dobou života t ≥ tj a dj je počet selhání v čase j. Záznam, při kterém nedošlo k selhání,
je tzv. cenzurovaný, pokud k selhání došlo, je necenzurovaný. Záznamy z doby trvání kongesce do analýzy
nevstupují, jako cenzurované vstupují další záznamy až po jejím rozpuštění. Podmínka t ≥ tj ve výpočtu nj je
příčinou selhání této metody. Předpokládá totiž, že sledovaný subjekt až do okamžiku záznamu (selhání nebo
cenzury) byl vystaven riziku selhání a přežíval, což však v případě dopravní intenzity není pravda. Jednotlivé
záznamy jsou totiž nezávislé a nemají žádnou historii – nebyly vystaveny riziku selhání při nižších intenzitách.
Alternativou je použití parametrické metody maximální věrohodnosti. Ta umožňuje aproximovat empirickou
funkci přežití pomocí předem zvoleného rozdělení pravděpodobnosti, jehož parametry jsou předmětem
optimalizace. Dle dřívějších výzkumů je pro popis kapacity vhodné Weibullovo rozdělení [2], [15]. Protože obě
metody ale sdílí základní předpoklady vycházející z analýzy přežití a pro dostatečně velký vzorek dat se jejich
výstupy při správně zvoleném rozdělení shodují lze je považovat z hlediska tohoto článku za ekvivalentní.

Nová alternativní metoda
Nová alternativní metoda je založena na aproximaci křivky kumulativní četnosti kongescí (CFB). Empirickou
křivku lze snadno vykreslit z inkrementálního součtu necenzurovaných záznamů (2). Její teoretickou hodnotu pak
lze vypočítat z odhadované funkce přežití, respektive pravděpodobnosti vzniku kongesce, a z počtů záznamů
jednotlivých úrovní intenzity j.
•Ž

𝐶𝐹Š (𝐼A ) = 7 𝑏9

(2)

9C••Ž•

𝑏9 = 𝑟•,9 ∗ 𝐹’ “𝐼9 ”

(3)

FC(Ij) je hodnota kumulativní distribuční funkce kapacity při intenzitě Ij, která je rovna pravděpodobnosti
vzniku kongesce, rI,j udává počet záznamů úrovně intenzity j. Výsledná hodnota bj udává teoretický počet kongescí
vzniklých jako důsledek intenzity j a CFB(Ii) je konečně hodnota kumulativní četnosti na úrovni intenzity i.
Nejlepší odhad rozdělení pravděpodobnosti kapacity lze získat minimalizací odchylky takto vypočítané křivky
CFB od empirické křivky CFB. Vhodné je použít k optimalizaci kvadrát chyby, což vede k jejímu rovnoměrnému
rozložení. Je nutné zvolit předpokládané parametrické rozdělení, jehož parametry budou předmětem optimalizace
(4). V souladu se stávající literaturou bylo zvoleno Weibullovo rozdělení W(λ,γ) s parametry měřítka a tvaru.
•••ž

›Š (𝐼A )œR
𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑖𝑛 𝐸 = 7 š𝐶𝐹Š (𝐼A ) − 𝐶𝐹
—,˜

(4)

AC••Ž•
A

›Š (𝐼A ) = 7 𝑟• ∗ š𝐹’ “𝐼9 ”~𝑊(𝜆, 𝛾)œ
𝐶𝐹
ˆ

(5)

9C••Ž•

› B(Ii) jsou empirické, respektive teoretické hodnoty kumulativní četnosti kongescí. Hodnoty
CFB(Ii) a CF
parametrů λ a γ jsou optimalizovány tak, aby byla minimalizována suma čtverců chyb. Jejich výsledné hodnoty
potom definují rozdělení pravděpodobnosti kapacity (respektive vzniku kongesce). Imin a Imax jsou hraniční
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hodnoty intenzit mezi kterými jsou křivky srovnávány. Jako vhodné se jeví hodnoty cca 20 % pod nejnižší
intenzitou, při které byl zaznamenán vznik kongesce, respektive 10 % nad nejvyšší zaznamenanou intenzitou.

Sběr a zpracování dat
Obě metody vyžadují rozdělení naměřených intenzit do tří základních kategorií – cenzurovaná (nevedla ke
kongesci), necenzurovaná (vedla ke kongesci) a nepoužitelná (z doby trvání kongesce). Stejně jako v případě
kapacity je definice kongesce nejednoznačná a její volba záleží v tomto případě na konkrétní lokalitě. Data použita
v tomto článku pocházejí z pilotního testování systému ZIPMANAGER na dálnici D5 na podzim 2016. Konkrétně
jsou použita data z detektoru Wavetronics umístěného cca 100 m před začátkem dopravní uzavírky (tato poloha je
velmi výhodná z hlediska identifikace kongescí, protože radar ji zachytí takřka okamžitě jako pokles rychlosti),
kde byly dva jízdní pruhy svedeny do jednoho a převedeny na protisměrný jízdní pás. Pro takové snížení počtu
jízdních pruhů ze dvou na jeden je charakteristický prudký pokles rychlosti a vznik popojíždějící kolony v případě
vzniku kongesce, proto byla zvolena za hraniční hodnotu průměrná rychlost pod 40 km/h za tři minuty.
Surová data o záznamech průjezdu jednotlivých vozidel bylo nutno agregovat. Po vyfiltrování chybných
záznamů byly sečteny průjezdy vozidel za každou minutu (vozidla nad 9 m délky byla počítána za ekvivalent dvou
osobních – dále je intenzita uvažována v ekvivalentech osobních vozidel). Průměrná rychlost pro každou minutu
byla počítána jako harmonický průměr rychlostí jednotlivých vozidel, který lépe vyjadřuje průměrnou rychlost
dopravního proudu [16]. Z minutových intenzit byly sčítáním, respektive aritmetickým průměrem, získány tří
a pětiminutové intenzity a průměrné rychlosti. Při analýze bylo pracováno zpravidla s klouzavým tříminutovým
průměrem (překrývající se intervaly). Toto je nutno brát v úvahu při interpretaci a případné implementaci výsledků
v podobě rozdělení pravděpodobnosti vzniku kongesce. Pouze pro identifikaci konce kongesce byl využit interval
pět minut (průměrná rychlost nad 70 km/h). Pro analýzu byla využita data z kontrolního období (vypnutý systém;
19 dní) a z období harmonizace (aktivní systém, 20 dní). V datech byly vyhledány časy vzniku a konce kongescí
a data byla roztříděna do tří kategorií. Každé kongesci odpovídá právě jeden necenzurovaný záznam intenzity za
tři minuty, které jí bezprostředně předcházely (proto je využíván klouzavý průměr).

Analýza přesnosti a spolehlivosti
Pro srovnání přesnosti obou metod a analýzu spolehlivosti bylo nutné vytvořit soubor syntetických měření
dopravního proudu s předem definovaným známým rozdělením kapacity. S ním pak byly poměřovány rozdělení
odhadnuté pomocí obou metod. Předdefinované rozdělení bylo zvoleno na základě odhadu z reálných dat, aby
byly zachovány realistické hodnoty pravděpodobností kongescí. Toto definované rozdělení následně sloužilo
k náhodnému generování kongescí (pseudo-empirických měření) ze sady naměřených intenzit.
K tomu byl využit vzorec (3), dle kterého byl vypočítán teoretický počet kongescí 𝑏¤j pro každou intenzitu. Pro
¤
𝑏j < 1 lze vznik kongescí simulovat generováním náhodných čísel z R∼(0;1). Pokud je náhodné číslo menší než
𝑏¤j, tak ke vzniku kongesce při dané intenzitě došlo, jinak ne. Pro 𝑏¤j > 1 tento postup selhává, je však možné využít
princip superpozice a 𝑏¤j vydělit n tak, že n×𝑏¤ i,j = 𝑏¤j a současně 𝑏¤i,j je menší než cca 0,5 (možnost generování většího
než teoretického počtu kongescí). Potom lze využít vzorce (6) a sečíst vygenerované kongesce na dané úrovni
intenzity j. Nakonec se využije vzorec (2) k vypočtení tvaru celé křivky kumulativní četnosti.
¦
1 ⇔ 𝑟A ~𝑅(0,1) < 𝑏¤9,A
𝑏9 = 7(𝑎A ) , 𝐴A ~𝐵𝑒𝑟𝑛𝑜𝑢𝑙𝑙𝑖“𝑏¤9,A ” = 𝑎A ª
0 ⇔ 𝑟A ~𝑅(0,1) > 𝑏¤9,A

(6)

ACa

kde ai je realizace náhodné veličiny Ai pocházející z Bernoulliho rozdělení s parametrem pravděpodobnosti 𝑏¤i,j.
jenž nabývá hodnot 0 nebo 1 dle uvedené podmínky. Tato metoda umožnuje jednoduše náhodně generovat pseudoempirická měření dopravního proudu s předdefinovaným rozdělením pravděpodobnosti kapacity. Možný rozsah
generovaného počtu kongescí na každé úrovni intenzity je v intervalu <0;2n>, přičemž střední hodnota je rovna
𝑏¤j. Na tyto pseudo-empirické křivky pak lze aplikovat obě metody a jejich výstupy srovnat s předdefinovaným
¤¤¤¤B(Ii) – náhodné generování měření
rozdělením. Celý proces lze shrnout následovně: volba W(λ,γ) – výpočet 𝑏¤j a CF
via (6) – odhad kapacity – srovnání teoretických a odhadnutých rozdělení kapacity a CFB.
Srovnání lze provádět jak pomocí absolutních, tak relativních chyb. Relativní chyba je nicméně významnější,
neboť umožňuje odhadnout přesnost srovnávaných metod. V případě absolutních chyb bylo opět využito sumy
čtverců odchylek (SSE) a z ní odvozených chyb – střední hody (MSE) a její odmocniny (RMSE). V případě
relativních chyb bylo využito průměrné relativní chyby (ARE) a zejména průměrné vážené relativní chyby
(AWRE), kde vahou byl počet kongescí vzniklých na dané úrovni intenzity 𝑏¤j, což jednak dává váhu tam, kde
přesnost odhadu hraje větší roli a také odstraňuje vliv kumulované chyby na krajích sledovaného oboru hodnot.

164

JUNIORSTAV 2020

V rámci analýzy spolehlivosti nové metody bylo generováno větší množství pseudo-empirických měření
s různými kapacitními vlastnostmi a množstvím naměřených dat (získané násobením původního vzorku záznamů
intenzit). Pro každou sledovanou kombinaci množství dat a kapacity bylo vygenerováno 15 pseudo-empirických
měření. Celkem bylo sledováno 17 kombinací z nichž osm mělo základní parametry kapacity a soubor dopravních
dat byl variován tak, aby bylo dosaženo přibližně teoretických 12, 25, 50, 75, 100, 150, 200 a 250 kongescí. Dalších
pět souborů mělo zvýšenou kapacitu tak, že pravděpodobnost vzniku kongesce klesla na polovinu a u zbývajících
čtyřech na pouhou osminu, přičemž zůstal zachován počet teoretických kongescí (tedy se znásobil počet záznamů).
Na takto získaných datech byla následně provedena regresní analýza, kde závislou proměnnou byla průměrná
vážená relativní chyba kumulativní distribuční funkce kapacity a jako nezávislé proměnné byly testovány počty
zaznamenaných kongescí a záznamů intenzity, jejich poměr a pro všechny tři veličiny též jejich logaritmy.
Hodnotícím kritériem byl R-kvadrát při požadavku na signifikantnost všech proměnných modelu na úrovni 0,9.

3 VÝSLEDKY
Obr 1 zobrazuje srovnání kumulativních distribučních funkcí (CDF) kapacity odhadnutých pomocí PLM a nově
navržené metody a z nich odvozené kumulativní četnosti kongescí (CFB). Pro srovnání je uvedena též empirická
kumulativní četnost, z níž byla rozdělení kapacity odhadována. Křivka CFB vypočítaná z křivky přežití odhadnuté
pomocí PLM se značně odlišuje od empirické. PLM výrazně podhodnocuje (respektive nadhodnocuje) riziko
kongescí při nízkých (respektive vysokých) intenzitách, což se projevuje na predikci počtu kongescí.

Obr 1 Grafické srovnání PLM a nové metody při odhadu kapacity měřené dálniční uzavírky.
Tab 1 zobrazuje opět srovnání metod PLM a nové metody, nicméně v tomto případě se jedná o výsledky získané
odhadem z pseudo-syntetických dat se známým rozdělením kapacity, což umožnilo vyhodnotit přesnost odhadu.
Všechny typy chyb indikují mnohonásobně vyšší chybu v případně odhadu PLM, přičemž zásadní je zejména
AWRECDF, která dosahuje u nové metody 11 % oproti cca 50 % v případě PLM. Jedná se o výsledek jedné
konkrétní simulace, avšak výsledky byly řádově stejné u všech pokusů, proto bylo brzy testování PLM ukončeno.
Tab 1 Srovnání chyb odhadů CFB a CDF vůči skutečným hodnotám.
SSECFB

MSECFB

RMSECFB

ARECFB

AWRECFB

ARECDF

AWRECDF

Nová metoda

358.5

5.1

2.3

13.4 %

14.3 %

17.4 %

11.0 %

PLM

5393.4

76.0

8.7

45.8 %

53.0 %

60.7 %

49.5 %

Riziko a míra odchylky empirické CFB křivky od teoretické klesá s množstvím dat (zaznamenaných kongescí),
proto spolehlivost odhadů roste s množstvím dat, jak ilustruje Obr 2. V grafu je zobrazeno všech 255 odhadů
kapacity z pseudo-empirických dat a také regresní křivka modelu (7), který nejlépe aproximuje chybu v závislosti
na objemu dat. Barevně jsou odlišeny soubory s různými parametry kapacity.
Z regresní analýzy, která testovala různé kombinace sledovaných nezávislých proměnných vyšel jako nejlepší
model (7). Model sestavený pro AWRECF vyšel obdobně, liší se pouze hodnotami koeficientů v rámci řádu.
𝐴𝑊𝑅𝐸’¯° = 0.53858 + 3.7517 ∗ 10=± ∗ 𝑁³´ − 0.10611 ∗ 𝑙𝑛(𝑁³´ )

165

(7)

JUNIORSTAV 2020

Odhady kapacity pro empirická data použitá ve studii jsou definovány Weibullovým rozdělením s parametry
W(149,7; 6,55) v případě bez harmonizace a W(154,4; 7,19) s harmonizací, což představuje průměrný 9% nárůst
kapacity (7 os.voz/3min) při zachování rizika kongesce a průměrný 45% pokles rizika kongesce při dané poptávce.

Obr 2 Vztah počtu zaznamenaných kongescí a relativní chyby odhadu rozdělení pravděpodobnosti kapacity.

4 DISKUZE
Výsledky na Obr 1 a Tab 1 ukazují, že Kaplan-Meierův odhad (potažmo metoda maximální věrohodnosti) není
použitelný pro odhadování kapacity pozemních komunikací, ačkoliv je doporučována jako jedna z možností ve
vědecké literatuře (viz Úvod). Nesplnění předpokladů metody vede k výraznému podcenění rizika kongescí při
nízkých, a naopak přecenění rizika ve vysokých intenzitách. Podcenění je způsobeno chybným předpokladem, že
dopravní proud byl vystaven riziku selhání při nižších intenzitách. Přecenění je zase důsledek násobení parciálních
pravděpodobností přežití, protože se právě díky absenci historie prakticky nejedná o funkci přežití, ale spíše
o doplněk rizikové funkce (riziková funkce zde totiž prakticky splývá s kumulativní distribuční funkcí).
Naopak nově navržená metoda se ukázala jako vhodný kandidát pro odhadování rozdělení pravděpodobnosti
kapacity (rizika vzniku kongesce). Analýza spolehlivosti (Obr 2, (7)) potom odhalila, že pro přiměřeně spolehlivý
odhad je potřeba nejméně 50 zaznamenaných kongescí (očekávaná chyba do 20 %), což odpovídá empirickým
datům použitým ve studii, ideálních je ale 100-200 záznamů. Pod 50 záznamů již možná chyba rychle roste.
Zajímavý je též výsledek regresní analýzy relativní chyby odhadu, která přiřkla počtu zaznamenaných kongescí
dvojí vliv na velikost chyby. Logaritmicky ji s vyšším koeficientem snižuje, a naopak přirozeně ji s nízkým
koeficientem zvyšuje. Tento vliv při určitém počtu kongescí převáží a chyba začne opět stoupat, proto lze výsledky
analýzy považovat za platné pouze v testovaném rozsahu. Tento výsledek může být důsledkem právě omezeného
rozsahu nebo může zakrývat vliv jiné proměnné, jež nebyla v analýze zahrnuta.
Studie má určitá omezení, žádné z nich by však nemělo významně změnit hlavní závěry týkající se nevhodnosti
PLM, a naopak vhodnosti nové metody a vlivu harmonizace na kapacitu. Jedná se zejména o skutečnosti
související se sběrem dat. Jednak samotná identifikace kongescí není s ohledem na data zcela spolehlivá a zejména
nebylo možné ověřit, že docházelo k rozšíření kongesce z prostoru samotné uzavírky. Dále samotná definice
kongesce není jednoznačnou záležitostí, podobně jako hodnota dvou ekvivalentů osobních vozidel za nákladní.
V neposlední řadě pak předpoklad Weibullova rozdělení vycházel článků, které využívaly metodu maximální
věrohodnosti, kterou se ukázala nevhodnou. Je tedy možné že ve skutečnosti může být vhodnější jiné rozdělení.

5 ZÁVĚR
Provedené testy potvrdily hypotézu, že Kaplan-Meierův odhad je pro odhad stochastické kapacity komunikace
nepoužitelný, což je v rozporu se stávající literaturou. V souvislosti s tím byla navržena alternativní metoda, která
dosahuje výrazně lepších výsledků. Pro dosažení spolehlivosti s očekávanou průměrnou chybou do 20 % je potřeba
nejméně 50 záznamů kongescí, při cca 100 záznamech klesá očekávaná průměrná chyba pod 10 %.
Aplikace nové metody na oba data sety potvrdila pozitivní vliv harmonizace rychlosti dopravního proudu, což
vede ke snížení počtu předjížděcích manévrů a omezení shluků vozidel, které často způsobují dopravní kolaps v
hrdle uzavírky. Tyto závěry naopak jsou v souladu se stávající literaturou a předpoklady. Uvedená rozdělení
kapacity jsou lokálně specifická a mohou se lišit i mezi uzavírkami stejného typu (dva pruhy do jednoho). Vliv
parametrů uzavírky a dalších okolností na kapacitu může být jedním ze směrů dalšího výzkumu. Další výzkum by
se měl také zabývat rozšířením modelu predikce kongescí zahrnutím dalších veličin mimo intenzity. Mezi možné
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vlivy patří sklon, světlo, shluky nákladních vozidel a řada dalších. Odhadnutá rozdělení kapacity či
pravděpodobnosti kongesce také mohou být aplikovány v širokém spektru dopravních modelů.
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1

Abstrakt
Článok sa zaoberá problematikou drsnosti ako premenného parametra, ktorý vo všeobecnosti najviac ovplyvňuje
bezpečnosť pohybujúcich sa vozidiel po vozovkách. Keďže drsnosť ako taká sa namerať nedá, popisujeme ju buď
z geometrického hľadiska ako textúru vozovky, alebo z hľadiska fyzikálneho ako trenie medzi pneumatikou
vozidla a vozovkou. Súčiniteľ šmykového trenia získame rôznymi zariadeniami, avšak jeho meranie je nákladné
a citlivé na okrajové podmienky (opotrebovanie meracej pneumatiky, teplota, vodný film, dodržanie jazdnej stopy,
atď.). Preto je snaha nájsť vzťah medzi textúrou vozovky a šmykovým trením a kvantifikovať jej vplyv na trenie
medzi pneumatikou vozidla a vozovkou. Článok sa venuje novému zariadeniu Static road scaner (SRS). Toto
zariadenie je schopné zaznamenať nepravidelnosti povrchu až na úrovni mikrotextúry. V článku je popísaný
spôsob merania zariadenia a experimentálne overenie vplyvu rôznych okrajových podmienok na výsledok merania
na referenčných povrchoch.
Kľúčové slová
Drsnosť, textúra, trenie, referenčné povrchy
Abstract
The article deals with the issue of roughness as a variable parameter that generally affects the safety of moving
vehicles on the road the most. Since the roughness itself cannot be measured, it is described either geometrically
as a road texture or in physical terms as the friction between a tire of the vehicle and the road. The coefficient of
friction can be obtained by various devices, but its measurement is costly and sensitive to the boundary conditions
(wear of the measuring tire, temperature, water film thickness, keeping the same wheel path, etc.). Therefore, there
is an effort to find a relation between pavement texture and skid resistance and to quantify its influence on the
friction between the vehicle tire and the pavement. The article deals with a new device the Static Soad Scanner
(SRS). This device is able to detect surface irregularities up to the microtexture level. The article describes the
method of measuring used by the device and the experimental verification of the effect of various boundary
conditions on the result of the measurement on the reference surfaces.
Key words
Roughness, texture, friction, reference surfaces

1 ÚVOD
Zisťovanie hodnôt charakteristík drsnosti povrchov cestných vozoviek je dôležité predovšetkým z hľadiska
bezpečnosti jazdy vozidiel. Doteraz bolo vyvinutých množstvo metód a zariadení, či už na zisťovanie členitosti
textúry, čiže profilu povrchu vozovky, alebo priamo šmykového trenia. V mnohých štúdiách bolo zistené, že na
hodnoty šmykového trenia nevplýva len makrotextúra, ale (a to v podstatnej miere) aj mikrotextúra vozovky [1].
Je známe, že obe zložky musia mať optimálnu hodnotu, aby pri každej rýchlosti vozidla a zároveň aj pri rôznych
klimatických podmienkach zaručovali dostatočné spolupôsobenie, a tým predchádzali šmyku vozidla. Keďže
v súčasnosti sa na zisťovanie textúry povrchov cestných vozoviek používajú zariadenia, merajúce prevažne iba
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makrotextúru, je žiadúce sa za účelom stanovenia vplyvu morfológie povrchu vozovky na jej protišmykové
vlastnosti zameriavať aj na zisťovanie nepravidelnosti povrchu s vlnovými dĺžkami a amplitúdami
charakterizujúcimi ako makro-, tak aj mikrotextúru. Na tento účel bolo na Žilinskej univerzite vyvinuté zariadenie
Static Road Scanner, ktoré bude využité pri experimentálnych meraniach [2], [3], [4].

2 METODIKA
Pre dosiahnutie cieľa, popísať povrch textúry s rozlíšením na úrovni mikrotextúry, slúži spomínané zariadenie
SRS. Pred začatím merania na reálnych vozovkách, je nutné najskôr overiť zariadenie na referenčných povrchoch,
keďže sa jedná o úplne nové zariadenie. Okrem overenia správnosti výsledkov z dodaného softvéru sa musí overiť
aj vplyv okrajových podmienok na výsledné hodnoty. Použité referenčné povrchy sú tvorené z brúsnych papierov
od rôznych výrobcov a rôznej normovej zrnitosti. Ďalej sú tieto brúsne papiere rôznej farby, čo overí vplyv
farebnosti povrchu na popísanie textúry zariadením SRS. Vo všeobecnosti sú sledované okrajové podmienky
merania, akými sú svetelné podmienky, vlhkosť, farba a farebnosť, lesklosť povrchu, atď.
Veľkosť meracej plochy je pri makrotextúre zvolená na cca 10 x 30 mm (rozlíšenie 0.015 mm) a pri
mikrotextúre na cca 1,6 x 5 mm (rozlíšenie 0.0025 mm). Výsledky meraní (surové dáta vo forme súradníc X, Y, Z)
sú spracované ako v dodávanom softvéri, tak aj v algoritme v prostredí MATLAB.
Pri popisovaní nepravidelností povrchov vozoviek sa používa množstvo parametrov. Tie sú založené na opise
geometrie profilu alebo na ich štatistickom posúdení. Charakteristiky opisujúce nepravidelnosti týchto povrchov
sa delia na tie, ktoré opisujú mieru a variabilitu výšok profilu, ich rozdelenia alebo tvaru. Poznáme charakteristiky
amplitúdové, vlnové a hybridné. Dodávaný softvér SRS vyhodnocuje charakteristiky ako: Hĺbka najväčšej
priehlbiny Rv, výška najväčšieho výstupku Rp, celková výška profilu Rt, Stredná aritmetická odchýlka profilu Ra,
Stredná kvadratická odchýlka profilu Rq, Rozptyl σ2, Efektívna hodnota RMS, Koeficient asymetrie profilu Rsk,
Koeficient špicatosti profilu Rku, Stredná šírka prvkov profilu Rsm, Stredný kvadratický sklon profilu Rvq,
Priemerná hĺbka profilu MPD a Ukazovateľ textúry TR.
Referenčné plochy sú tvorené zo spomínaných brúsnych papierov rôznej zrnitosti, od P16 (priemer zrna
1324 μm) až po P7000 (priemer zrna 3,095 μm). Brúsne papiere od prvého výrobcu sú čiernej farby, od druhého
sú v odtieňoch modrej. Merania prebehnú zariadením SRS ako na suchých tak aj na mokrých povrchoch.

3 MERANIE ZARIADENÍM SRS
Zariadenie SRS slúži na záznam textúry povrchu vozovky s vysokým rozlíšením. Rozlíšenie prístroja 2,49 μm
(0,00249 mm) umožňuje zachytiť textúru až na úrovni mikrotextúry. Ďalšou nespornou výhodou tohto zariadenia
je bezpochyby aj vysoká (kombinovaná) hĺbka ostrosti, a teda schopnosť zachytiť súčasne obe zložky textúry
(mikro aj makro).
Statický skener ciest tvorí hardvérové zariadenie a softvérovú aplikáciu na skenovanie povrchu vozovky vo
vysokom rozlíšení. Hardvérové zariadenie pozostáva zo skenovacej hlavice, ktorá sa hýbe v troch na seba kolmých
osiach. Táto hlavica je zložená z makroskenera a mikroskenera [5]. Toto zariadenie je zobrazené na Obr. 1.

Obr. 1 Meracie zariadenie SRS.
Zariadenie zaznamenáva dáta do počítača. Dodávaný softvér automaticky vyhodnotí charakteristiky povrchu.
Používateľské prostredie softvéru sa skladá z niekoľkých logických častí. Hlavnou časťou je priestor pre
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zobrazenie 3D modelu naskenovanej oblasti. Ďalšie časti pracovného priestoru je možné prispôsobiť. Jedná sa
o okná, ktoré je možné zobraziť/skryť a je možné ich ukotviť v rôznych častiach pracovného priestoru, poprípade
prispôsobiť ich veľkosť. Aplikácia slúži na skenovanie 3D modelu pomocou oboch skenerov. Naskenované
modely je možné exportovať vo formátoch XYZ a TXT. Takéto dáta sú ďalej spracovávané pre overenie výsledkov
v programovom prostredí MATLAB algoritmom, ktorý umožňuje vypočítať amplitúdové charakteristiky textúry,
okrem iných aj MPD. Softvér umožňuje navigáciu skenovacej hlavice pomocou motorov s možnosťou zobraziť
sken z makro alebo mikro skenera.

Obr. 2 Používateľské prostredie softvéru SRS.

Obr. 3 Charakteristiky skúšaného povrchu zariadením SRS.

4 VYHODNOTENIE
Overenie správnosti dodaného softvéru SRS
V prvom rade je nutné zistiť, či dodaný softvér SRS vyhodnocuje surové dáta z meraní správne. Na tento účel boli
charakteristiky referenčných povrchov vyhodnotené jednak dodaným softvérom, ale aj v programovom prostredí
MATLAB vytvoreným algoritmom. Príklad výsledkov z dodaného softvéru pri meraní makrotextúry môžeme
vidieť na Obr. 4.

170

JUNIORSTAV 2020

P
24
40
60
80
100
120
180
240
280
320
360
500
600
1200

Ø zrna
764
425
269
201
162
125
82
58,5
52,2
46,2
40,5
30,2
25,8
15,3

PTV 1
81
82,67
89,6
86
96,2
94,4
102,8
95,8
89,6
94,8
100,8
86,2
95,2
94,4

Rv
-3,4691
-1,8133
-2,1855
-1,4683
-1,5363
-0,5685
-0,4265
-0,3677
-0,0929
-0,0859
-0,0769
-0,0506
-0,0651
-0,0413

Rp
2,4184
1,5840
3,7441
1,3686
1,1428
0,5407
0,2718
0,2005
0,1004
0,0844
0,0899
0,0649
0,0710
0,0512

Avg
0,0000
-0,0001
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Rt
5,8875
3,3973
5,9296
2,8369
2,6790
1,1092
0,6984
0,5683
0,1933
0,1703
0,1668
0,1155
0,1361
0,0925

Ra
0,0359
0,0894
0,0424
0,0231
0,0263
0,0215
0,0225
0,0137
0,0115
0,0123
0,0100
0,0073
0,0065
0,0067

Rq
0,0860
0,1259
0,0703
0,0419
0,0381
0,0286
0,0288
0,0174
0,0145
0,0155
0,0126
0,0092
0,0082
0,0084

σ2
0,0079
0,0162
0,0050
0,0018
0,0015
0,0008
0,0008
0,0003
0,0002
0,0002
0,0002
0,0001
0,0001
0,0001

Rku
59,6863
7,8872
18,6903
31,5525
13,3543
7,2278
2,1287
0,4839
0,1421
0,1900
0,1191
0,4039
0,1125
0,2024

Rsk
-0,2167
-0,6274
0,3395
-0,3865
0,0149
-0,2203
-0,0616
0,1038
0,0452
0,0832
0,0634
0,1238
0,0687
0,0579

MPD
0,7017
0,4509
0,4753
0,2834
0,2117
0,1212
0,0886
0,0613
0,0476
0,0468
0,0418
0,0336
0,0271
0,0277

RMS
0,0860
0,1259
0,0703
0,0419
0,0381
0,0286
0,0288
0,0174
0,0145
0,0155
0,0126
0,0092
0,0082
0,0084

TR
8,1582
3,5818
6,7570
6,7612
5,5576
4,2421
3,0742
3,5210
3,2881
3,0133
3,3245
3,6305
3,3197
3,2853

Rvq
5,1605
1,6529
3,4311
1,7720
1,5921
1,1589
0,5055
0,6794
0,5354
0,3582
0,4808
0,4071
0,3392
0,3801

RSm
0,2218
0,7886
0,2626
0,2860
0,2327
0,1957
0,3722
0,1692
0,1788
0,2928
0,1711
0,1463
0,1578
0,1409

Obr. 4 Výsledky charakteristík textúry z dodaného softvéru pri meraní makrotextúry.

Obr. 5 Porovnanie výsledkov MPD.
Z grafu je možné vidieť, že mikrotextúra aj makrotextúra je rovnaká pri výpočte cez dodaný softvér alebo cez
MATLAB. Korelačný koeficient pri makrotextúre je 0,997 a pri mikrotextúre je 0,999. Z uvedeného je zrejmé, že
dodaný softvér vyhodnocuje charakteristiky povrchu správne.

Vplyv farebnosti povrchov na meranie
Pre určenie vplyvu závislosti farebnosti povrchu na výsledné charakteristiky prebehli merania na brúsnych
papieroch s rôznou farbou (čierna, modrá). Porovnanie výsledkov s rôznou farebnosťou je na nasledujúcom
obrázku.
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MAKROTEXTÚRA : Závislosť Čierne-modré
Označenie:

r
R2

P40 - P36
0,8002

P80 - P80
0,9915

P120 - P120
0,7965

P180 - P180
0,8352

P240 - P240
0,9865

P320 - P320
0,9962

P360 - P360
0,9994

P500 - P500
0,9974

0,6403

0,9831

0,6345

0,6975

0,9731

0,9925

0,9988

0,9947

P600 - P600 P1200 - P1200
0,9976
0,9999
0,9953

0,9998

MIKROTEXTÚRA : Závislosť Čierne-modré
Označenie:

r
R2

P80 - P80
0,6317

P360 - P400
0,9446

P500 - P500
0,9560

0,3990

0,8923

0,9139

P600 - P600 P1200 - P1200
0,9662
0,9387
0,9336

0,8812

Obr. 6 Porovnanie parametra MPD pri rôznej farbe povrchu.
Z vysokých korelačných koeficientov medzi charakteristikami textúry je možné usúdiť, že pri zisťovaní
členitosti textúry zariadením SRS nezáleží na farbe skúmaného povrchu.

Vplyv vody, svetelných podmienok a opakovateľnosť meraní
Pre určenie vplyvu okrajových podmienok ako napríklad voda, svetelné podmienky, atď. prebehli merania na
brúsnom papieri P100. Merania prebehli v režime makrotextúry / mikrotextúry, za sucha / mokra, pri osvetlení /
tme vždy po dvakrát, aby sa overila aj možnosť opakovateľnosti meraní za rovnakých podmienok. Výsledok
z meraní je na nasledujúcom obrázku.
Meranie P100
MAKRO

MIKRO

označenie: suché_1_ suché_2_ suché_3_ suché_4_ mokré_1 mokré_2 mokré_3 mokré_4 suché_1_ suché_2_ suché_3_ suché_4_
svetlo
svetlo
tma
tma
_svetlo _svetlo
_tma
_tma
svetlo
svetlo
tma
tma
Rv
-1,3890 -0,9998 -1,0773 -1,1188 -0,8650 -1,7829 -1,7326 -1,6895 -0,6014 -0,5487 -0,6974 -0,7224
Rp
1,7211
1,8331
1,5387
1,4876
1,9497
1,7180
1,9638
1,1197
0,6871
0,6192
0,4713
0,4485
Avg
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Rt
3,1101
2,8330
2,6160
2,6064
2,8147
3,5009
3,6964
2,8091
1,2886
1,1679
1,1687
1,1709
Ra
0,0286
0,0285
0,0285
0,0285
0,0255
0,0255
0,0254
0,0254
0,0472
0,0470
0,0469
0,0467
Rq
0,0412
0,0412
0,0412
0,0412
0,0348
0,0346
0,0345
0,0344
0,0689
0,0689
0,0679
0,0677
σ2
0,0017
0,0017
0,0017
0,0017
0,0012
0,0012
0,0012
0,0012
0,0048
0,0048
0,0047
0,0047
Rku
20,9442 21,2612 20,5759 21,7874 13,9172 12,0657 10,8917 9,3158
4,1310
4,4577
3,7815
3,8491
Rsk
0,3246
0,3245
0,2535
0,2755
0,3936
0,2404
0,1381
0,1641 -0,6777 -0,8368 -0,5044 -0,5764
MPD
0,2666
0,2683
0,2640
0,2684
0,1853
0,1784
0,1749
0,1755
0,2396
0,2299
0,2496
0,2431
RMS
0,0412
0,0412
0,0412
0,0412
0,0348
0,0346
0,0345
0,0344
0,0689
0,0689
0,0679
0,0677
TR
6,4770
6,5120
6,4112
6,5141
5,3303
5,1529
5,0665
5,1029
3,4788
3,3386
3,6743
3,5916
Rvq
1,9760
1,9898
1,9728
1,9862
1,4129
1,3988
1,3873
1,3802
9,7787
9,7778
9,6126
9,6678
RSm
0,1976
0,1972
0,1991
0,1989
0,2152
0,2148
0,2157
0,2161
0,1137
0,1162
0,1115
0,1126

mokré_1 mokré_2 mokré_3 mokré_4
_svetlo _svetlo
_tma
_tma
-0,7450 -0,7168 -0,4836 -0,4895
0,3702
0,2418
0,5810
0,4225
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,1153
0,9586
1,0645
0,9120
0,0218
0,0037
0,0352
0,0365
0,0342
0,0093
0,0509
0,0526
0,0012
0,0001
0,0026
0,0028
12,8430 35,2898 4,3695
4,4274
-1,7881 -1,3527 -0,4275 -0,5657
0,0908
0,0357
0,1939
0,1940
0,0342
0,0093
0,0509
0,0526
2,6518
3,8239
3,8053
3,6908
3,9918
0,9156
5,9114
6,3233
0,1418
0,3455
0,1406
0,1382

Obr. 7 Vyhodnotenie meraní na brúsnom papieri P100.
Vplyv vodného filmu na meranie je možné usúdiť z Obr. . Voda ovplyvní meranie najmä pri mikrotextúre, ale
je zrejmé, že najpresnejšie meranie prebieha pri suchom povrchu. Odlesky od vody môžu spôsobiť chyby merania.
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Závislosť vodného filmu (suché/mokré)
MAKRO
Označenie:

r
2
R

MIKRO

svetlo

tma

svetlo

tma

1_1
0,996

2_2
0,978

3_3
0,964

4_4
0,956

1_1
0,606

2_2
0,372

3_3
0,954

4_4
0,965

0,991

0,957

0,930

0,915

0,368

0,139

0,911

0,931

Obr. 8 Závislosť vplyvu vlhkosti na charakteristiky povrchu.
Korelačné závislosti charakteristík v závislosti od svetelných podmienok sú znázornené na Obr. , z ktorého je
možné usúdiť, že pri suchých povrchoch prakticky na svetelných podmienkach nezáleží. Pri mokrých povrchoch
treba dbať na dôkladné zatienenie, aby nevznikali prípadné odlesky.
Závislosť svetelných podmienok (svetlo/tma)
MAKRO
Označenie:

r
R2

suché

MIKRO
mokré

suché

mokré

1_3
1,000

2_4
1,000

1_3
0,985

2_4
0,994

1_3
0,999

2_4
0,998

1_3
0,756

2_4
0,522

0,999

1,000

0,971

0,988

0,998

0,995

0,572

0,272

Obr. 9 Závislosť svetelných podmienok na charakteristiky povrchu.
Všetky merania prebehli po dvakrát, aby sa mohla určiť možnosť opakovateľnosti meraní. Závislosti medzi
jednotlivými meraniami sú zobrazené na Obr. .
Opakovateľnosť meraní pri rovnakých podmienkach
MAKRO
Označenie:

r
R2

suché

MIKRO
mokré

suché

mokré

1_2
1,000

3_4
1,000

1_2
0,993

3_4
0,995

1_2
0,999

3_4
1,000

1_2
0,951

3_4
0,999

0,999

1,000

0,985

0,989

0,998

1,000

0,904

0,997

Obr. 10 Závislosti pri opakovaných meraniach za rovnakých podmienok.
Pre názorné porovnanie parametra MPD povrchov slúži Obr. . Je možné vidieť, že svetelné podmienky výrazne
neovplyvňujú výsledok merania. Výnimka je pri mokrom povrchu, hlavne pri meraní mikrotextúry. Pri vodnom
filme je parameter nižší, najdôveryhodnejšie výsledky sú pri suchom povrchu.

Obr. 11 Porovnanie parametra MPD pri rôznych podmienkach merania.
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5 ZÁVER
Za účelom sledovania vplyvu rôznych okrajových podmienok na meranie prebehlo viacero experimentov. Už teraz
je zrejmé, že najdôležitejšiu úlohu pri meraní zohráva vodný film, kde v súčinnosti so svetlom sa vytvárajú odlesky
a znemožňujú meranie mikrotextúry povrchu. Pri makrotextúre je meranie možné, ale vznikajúci vodný film
znižuje hodnoty MPD. Farba povrchu nezohráva pri zisťovaní charakteristík žiadnu úlohu. Svetelné podmienky
taktiež neovplyvňujú meranie, pokiaľ sa nejedná o meranie pri zvýšenej vlhkosti. Aby sa mohlo prejsť na reálne
povrchy vozoviek, je nutné vedieť, čo všetko ovplyvní výsledok merania a na ktoré okrajové podmienky si dávať
pozor. Z tohoto dôvodu by som merania v budúcnosti doplnil o ďalšie referenčné povrchy s inou farbou a taktiež
otestoval vplyv okrajových podmienok aj na reálnych vozovkách.
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1

Abstrakt
Článok sa venuje problematike parametrizácie výpočtu deľby prepravnej práce v štvorstupňovom procese
stanovenia dopravnej prognózy. Deľba prepravnej práce je najdôležitejšou časťou štvorstupňového procesu.
V práci je využitý multinominálny Logit model, ktorý predstavuje postup pri výpočte deľby prepravnej práce.
Multinominálny Logit model je používaný pri bežnom modelovaní dopravy, jeho výhodou je že môžeme vyberať
z viacerých nezávislých veličín. Odhad parametrov je založený na dopravno-sociologickom prieskume
v Žilinskom samosprávnom kraji.
Cielom článku je analýza deľby prepravnej práce a stanovenie Logit parametrov funkcie úžitkovosti na trase Žilina
– Rajec. Voľba konkrétneho dopravného módu je vyjadrená funkciou úžitkovosti. Pri deľbe prepravnej práce budú
zohľadnené nasledovné dopravné módy: osobné vozidlo, hromadná doprava a vlak.
Kľúčové slová
Deľba prepravnej práce, štvorstupňový dopravný proces, multinominálny Logit model, funkcia úžitkovosti,
dopravný mód
Abstract
The paper deals with the parameterization of the modal split calculation in the four-step process of the traffic
prognosis determination. Modal split is the most important in four-step process. The multimodal logit model
represents a procedure for calculating of the modal split. Multimodal logit model is the conventional calculation
method. Its advantage is that we can choose from more independent variables. The estimation of parameters is
based on traffic - sociological survey in Žilina region.
The primary task is to estimate a logit parameters of the utility function for trips between Žilina and Rajec towns.
The choice of a specific mode of transport is expressed by utility function. On the route, the passengers have
a choice from more traffic modes. There will be considered following transport modes: car-driver, public transport
and train.
Key words
Modal split, four-step process, multimodal Logit model, utility function, traffic mode

1 ÚVOD
Článok sa zaoberá analýzou deľby prepravnej práce medzi mestami Žilina a Rajec (Rajecká dolina). Na danej trase
je možné použít viacero dopravných prostriedkov, a to automobil, autobus a vlak. Vzdialenosť medzi dopravnými
ťažiskami miest je v prípade automobilu 20,3 km, autobus 25,0 km a vlak 21,0 km.
Medzi spomenutými dvomi mestami sa ďalej nachádza 8 obcí: Jasenové, Kľače, Konská, Lietava, Lietavská
Lúčka, Stránske, Turie a Zbyňov a jedno mesto – Rajecké Teplice.
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Žilina

Rajec
Obr. 1 Dopravné prepojenie miest Žilina a Rajec.
Obr. 1. zobrazuje dopravné spojenie medzi mestami Žilina a Rajec. Vľavo vidíme prepojenie cestou I/64, pričom
vzdialenosť medzi začiatkom a koncom cesty 20,3 km. Vpravo je zobrazená železničná trať, pričom vzdialenosť
medzi mestami Žilina a Rajec je 21,0 km.
Zložité dopravné problémy sa v súčasnosti riešia predovšetkým modelovaním prepravného a dopravného
procesu v danom území. Modelovanie je proces, ktorý pomáha lepšie posúdiť problém a jeho možnosti riešenia.
Je využívané v každej oblasti spojené s kreativitou človeka. Každý model sa musí vysporiadať s mnohými
problémami, aby spĺňal tie najprísnejšie kritéria. Tie sú vždy rôzne v závislosti od druhu modelu a jeho charakteru.
Potreba využitia dopravných modelov sa už osvedčila pri rôznych projektoch po celom svete.
Spomínané modely nám objasňujú dôsledky rôznych opatrení a návrhov v doprave. Používajú sa na [1]:
•
•
•
•
•

reprodukovanie a pochopenie dopravného procesu,
predpovedanie zmien pre budúce situácie,
predpovedanie zmien v dopravnom procese pri systémových změnách,
scenáre možného rozvoja, spracované z rôznych pohľadov,
vyhodnotenie navrhnutých variantov dopravného riešenia.

Obr. 2 Zjednodušená forma modelovania dopravného procesu – štvorstupňový model.
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Najkvalitnejšie informácie o prepravných vzťahoch získame prieskumami priamo v domácnostiach. Hovoríme
o dopravno-sociologickom prieskume. Údaje sa v analytickej časti vyhodnotia a následne použijú pre
parametrizáciu modela, resp. na jeho kalibráciu. Najbežnejším postupom pri spracovaní dopravného modelu je
štvorstupňový proces, ktorý zahŕňa:
•
•
•
•

vznik prepravných potrieb (objemy zdrojovej a cieľovej prepravy územia),
rozdelenie premiestňovacích vzťahov (smerovanie prepravných prúdov),
členenie prepravného vzťahu podľa použitého dopravného prostriedku (deľba prepravnej práce),
prideľovanie zaťaženia na trasy a úseky dopravných sietí.

Postupnosť a princíp jednotlivých krokov je znázornený na Obr. 2.

2 ANALÝZA DOSTUPNÝCH ÚDAJOV
Prvým krokom pri spracovaní dopravnej prognózy alebo modelovaní dopravného procesu je realizácia
prieskumov, vyhodnotenie a analýzy údajov z prieskumov. Najdôležitejším zdrojom údajov je dopravno –
sociologický prieskum a smerový prieskum dopravy na danom území. Spracovanie dopravnej prognózy bez
spomínaných prieskumov nie je možné, resp. je veľmi orientačné [2].

Dopravno – sociologický prieskum (DSP)
Dopravno – sociologický prieskum je špeciálny druh prieskumu, ktorý je zameraný na popísanie sociodemografických údajov a dopravných návykov obyvateľstva v riešenej oblasti. Prieskum je v zásade anonymný
a radí sa k pokrokovým metódam získavania dopravných údajov. Sprístupňuje tak ucelené údaje o všetkých
dopravných módoch, deľbe prepravnej práce, hybnosti obyvateľstva a socio-dopravných údajoch. Všetky
vymenované údaje sú tiež potrebné pre stanovovanie dopravných prognóz. [1]
Pre spracovanie analýzy bol využitý dopravno – sociologický prieskum, ktorý bol vykonaní v Žilinskom
samosprávnom kraji. Tento dopravno – sociologický prieskum slúži jako podklad pre strategické dokumenty pre
Žilinský samosprávny kraj. V rámci DSP bolo oslovených 6 231 domácnosti, čo predstavuje 18 382 obyvateľov.
Na Obr. 3 je znázornené váhové pokrytie dotazníkov v ŽSK.

Obr. 3 Grafické znázornenie počtu dotazovaných domácností v ŽSK.

Údaje prepravcu
Územie medzi mestami Rajec a Žilina sa zaraďuje do tretej rozvojovej osi s potenciálom využitia IAD, prímestskej
autobusovej, vlakovej a cyklistickej dopravy. Z pohľadu deľby prepravnej práce podieľ vlakovej dopravy je nízky.
Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené hodnoty priemerných nástupov a výstupov na vlakových a autobusových
zastávkach. Z údajov vyplýva, že nejzataženejšími zastávkami po Žiline sú Rajec a Rajecké Teplice.
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Obr. 4 Grafické znázornenie nastupujúcich a vystupujúcich na zastávkach v riešenom území.

3 DEĽBA PREPRAVNEJ PRÁCE
Výber módu je charakterizovaný náhodným výberom nezávislých premenných. V praxi teória náhodného výberu
má veľmi široké uplatnenie v rôznych odvetviach. Jednotlivé využitia sa líšia v použití a druhu distribučnej
funkcie. Táto je vždy upravená tak, aby bola vhodná pre daný prípad. Počet distribučných funkcií sa v súčasnej
dobe odhaduje rádovo v tisícoch [3].
Využitie distribučnej funkcie je vo svete veľmi rozšírené, či už v odbore dopravné plánovanie alebo
v ekonomických odboroch. Podstatou je správny postup pri odhadovaní potrebných parametrov. Podľa počtu
nezávislých premenných používame funkciu:
•
•
•

multinomiálny Logit model,
Probit model,
multinomiálny Nested model.

Multinomiálny Logit model
Tento typ diskrétneho výberového modelu je využívaný pri bežnom modelovaní dopravy. Jeho výhodou je, že
môžeme vyberať z viacerých nezávislých veličín. Pri jeho aplikácií do výpočtového procesu deľby prepravnej
práce budú tieto veličiny jednotlivé dopravné módy (osobné vozidlo, verejná doprava, bicykel, ...).
Podstata Logit-u je vo vyhodnotení pomeru odporov všetkých dopravných módov voči použitiu daného
dopravného módu [1].

Obr. 5 Multinomiálny Logit model.
Výpočet pravdepodobnosti výberu daného dopravného prostriedku pre danú cestu multimodálnym prístupom
je definovaný vzťahom:

𝑃´(A) =

r ·Ž

·
∑¹ˆº» r ˆ

,

(1)

kde 𝑉A je vypočítaná úžitkovosť jedného dopravného prostriedku a ∑¾9Ca 𝑒 ½ˆ je súčet všetkých vypočítaných
úžitkovosti dopravných prostriedkov.
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Funkcia úžitkovosti
Funkcia úžitkovosti nám zohľadňuje vo výpočte viaceré odporové veličiny. Každý obyvateľ má svoje kritéria pre
výber dopravného módu. Vo všeobecnosti však skoro vždy ovplyvní náš výber charakteristiky cesty ako napr.
dĺžka cesty, cestovný čas, cena – či sa už jedná o pohonné hmoty alebo cestovné náklady.
Tvar funkcie úžitkovosti je závislý od požiadaviek na samotný dopravný model, resp. od dostupnosti vstupných
údajov. Funkcia (všetky parametre) musí byť definovaný pre každý dopytový segment, teda kombináciu skupiny
obyvateľstva a dopravného prostriedku. V súčasnosti sa úroveň detailu dopravných modelov zvyšuje.

Obr. 6 Zápis funkcie úžitkovosti v programe BIOGEME.
Prezentovaná analýza deľby prepravnej práce v území medzi mestami Rajec a Žilina je doplnená
o pravdepodobnostný výpočet výberu dopravného prostriedku pre cestu. Výpočet je teoreticky popísaný
v predchádzajúcej kapitole. Základným bodom je parametrizovanie funkcie úžitkovosti. V aktuálnom štádiu
riešenia sme definovali cestovný čas a dostupnosť dopravného prostriedku ako dva základné aspekty vplývajúce
na deľbu prepravnej práce. Parametrizácia bola spracovaná v programe Biogeme na základe údajov z DSP. Zápis
funkcie úžitkovosti vidieť na Obr. 6.

Stanovenie parametrov
Pre výpočet odhadovaných parametrov funkcie úžitkovosti je využité pomocné programové prostredie BIOGEME.
Samotný program bol vyvinutý na EPFL (Švajčiarsky federálny technologický inštitút v Lausanne –
prof. Bierlaire). Program BIOGEME je určený na presný odhad parametrov rôznych modelov s použitím
maximálneho odhadu pravdepodobnosti. Je špeciálne navrhnutý pre modely s diskrétnym výberom [2].
Výsledné parametre sú zobrazené na Obr. 7.

Obr. 7 Výsledné parametre funkcie úžitkovosti.

4 VÝSLEDKY
Výsledkom je analýza deľby prepravnej práce z údajov z dopravno - sociologického prieskumu a vypočet
pravdepodobnosti výberu daného dopravného prostriedku použitím multinominálneho logit modelu. Samotná
deľba prepravnej práce bola stanovená pre tri dopravné módy, a to individuálnu automobilovú dopravu (IAD),
autobus (BUS) a vlak (VLAK). Najväčšie percentuálne zastúpenie má individuálna automobilová doprava 76 %,
druhu skupinu tvorí BUS s 21,0 % zatúpením a tretia je vlak s 3,0 % z celkového počtu vykonaných ciest na danom
úseku. Vzájomné porovnanie v nominálnom a percentuálnom vyjadrení je zobrazené na Obr. 8.
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Obr. 8 Porovnanie podieľov DPP z DSP a modelu.

5 DISKUSIA
Stav deľby prepravne práce medzi verejnou a neverejnou osobnou pri počte prepravených osôb (objem prepravy)
sa jasne prikláňa k individuálnej automobilovej doprave. Tento stav je zdôvodniteľný hodnotou cestovného času.
Napriek každodenným časovým zdražaniam na vstupe a výstupe do a zo Žiliny je cestovný čas IAD, vypočítaný
z cesty "dvere - dvere" (door to door), menší ako cestovný čas hromadnej dopravy.

6 ZÁVER
Výsledky dopravno-sociologického prieskumu poukazujú na jasný podiel individuálnej automobilovej dopravy.
Jej podieľ je na hranici 75,0 %, 22,0 %-ný podiel prímestskej autobusovej dopravy je daný hlavne vysokým počtom
priamych spojov do krajského mesta. Vlaková doprava s podielom 3,0 % prestavuje najnižší podiel výberu.
Potreba parametrizovania deľby prepravnej práce na základe dopravno-sociologických aspektov je potrebná
pri definovaní opatrení pre podporu hromadnej dopravy, resp. vlakovej dopravy. V ďalšom pokračovaní riešenia
dizertačnej práce sa budeme venovať analýzou jednotlivých váh aspektov vstupujúcich do deľby prepravnej práce
(čas, cena, pohodlie, ...).
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Abstrakt
Práce se zabývá vlivem syntetických výztužných systémů na zkvalitnění užitných vlastností asfaltové vozovky.
Z metodologického hlediska je snahou optimalizovat dostupné zkušební metody pro kvantifikaci příspěvku
výztužných prvků na vlastnosti asfaltového souvrství tak, aby bylo možno rozhodnout, jaká varianta výztužné
mříže vložené do hutněného asfaltového souvrství je z hlediska celkového přínosu nejpříznivější. Vhodnou
metodou pro tento účel je test na zkušebních trámcích v konfiguraci dynamického čtyřbodového ohybu. Následné
využití zkoušky se týká posouzení vlivu výztužného sklovláknitého prvku nejen z hlediska vhodnosti druhu
a topologie sítě, ale i její polohy v asfaltovém souvrství a vlivu vlastností použitých asfaltových směsí. Důležitou
součástí výztužných technologií jsou poznatky o ukotvení vnášených syntetických výztuh na rozhraní mezi dvěma
hutněnými asfaltovými vrstvami, které jsou posuzovány smykovou zkouškou. Práce ukazuje, jak se jednotlivé
vlivy projevují na konečném účinku výztužných prvků posuzovaných především z pohledu tvorby a propagace
trhlin manifestovaných poklesem tuhosti systému.
Klíčová slova
Výztužné sklovláknité mříže, dynamický čtyřbodový ohyb, spojení vrstev, prodloužení životnosti asfaltových
vozovek
Abstract
The article deals with the influence of synthetic reinforcement systems on the improvement of utility properties of
asphalt pavement. From the methodological point of view, the aim is to optimize the available test methods for
quantifying the contribution of reinforcing elements to the properties of asphalt layers so that it is possible to
decide which variant of the reinforcement grid embedded between the two compacted asphalt layers is the most
optimal. A suitable methodology for this purpose is a test of a dynamic four-point bending. Subsequent use of the
test covers the assessment of the impact of the reinforcing glass fiber element not only in terms of the suitability
of the type and topology of the network, but also its position in the asphalt construction and the influence of the
properties of the used asphalt mixtures. Important points of reinforcement technologies are questions about
anchoring in the form of artificial reinforcements at the interface between two compacted asphalt layers, which
were assessed by shear test. The work shows how the individual influence are reflected in the final effect of the
reinforcing elements, assessed primarily from the perspective of the creation and propagation of cracks manifested
by a decrease in the stiffness of the system.
Key words
Reinforcing glassgrids, dynamic four-point bending, Shear test, extending the service live of asphalt pavements
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1 ÚVOD
Jedním z hlavních trendů poslední doby, a to nejen v České republice, je neustále se zvyšující nárust dopravního
zatížení. V konstrukci stávajících vozovek tak narůstá napětí vyvozené dopravním zatížením. To vede k urychlení
procesu degradace vozovek, tvorbě trhlin, vzniku trvalých deformací a obecně ke snížení celkové servisní doby
dopravních konstrukcí mnohdy i o několik let oproti návrhové doby životnosti dané konstrukce. Normativně
předpokládaná životnost asfaltových vozovek do jejich úplného porušení je v našich klimatických podmínkách
stanovena na 25 let.
Jednou z možností, jak bránit vzniku a šíření trhlin v asfaltové konstrukci, je použití výztužných mříží, které
jsou schopny distribuovat dopravní zatížení po celé šířce vozovky. Tyto mříže se umísťují mezi jednotlivé
asfaltové vrstvy, kde rovněž působí jako bariéra ztěžující průnik reflexních trhlin do horních vrstev asfaltové
konstrukce. Na druhou stranu však mohou v některých případech takto uložené výztužné mříže vytvářet
potenciální kluznou plochu, která usnadňuje prokluz sousedících asfaltových vrstev při jejich namáhání. Během
realizace stavby je tedy zcela nezbytné pečlivě dodržovat veškeré aplikační zásady stanovené výrobcem pro daný
použitý produkt.
Příspěvek se zabývá schopnosti výztužné mříže bránit vzniku trhlin a jejich následné distribuci skrze okolní
asfaltové vrstvy. Jako výchozí laboratorní zkouška byl vybrán čtyřbodový ohyb s dynamickým zatěžováním
zkušebního tělesa. Je rovněž popsán vliv různých typů výztužných mříží na kvalitu spojení vrstev. Spojení vrstev
bylo prováděno na jádrových vývrtech o průměru 150 mm odebraných z laboratorně vyrobených desek.

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Vyztužování asfaltových vozovek není trend posledního desetiletí. První pokusy s použitím strukturálních výztuží
v podobě ocelových mříží vložených mezi jednotlivé vrstvy netuhých vozovek se odehrávaly v 50. letech minulého
století. Bylo zjištěno, že mříže výrazně zlepšovaly odolnost netuhých konstrukcí proti tvorbě trvalých deformací
a zároveň do jisté míry redukovaly šíření trhlin v asfaltové konstrukci. Podstatnou nevýhodou této technologie
byla však tuhá struktura těchto mříží znemožňující jednoduchou instalaci do konstrukce. Následné frézování
a recyklace takto vyztužených konstrukcí bylo značně komplikované a časově náročné. V 60. letech přišly
na scénu výztužné geotextílie, které v asfaltové kostře ani po vystavení působení vody a chemických látek
nepodléhaly degradaci. I přes prokázanou přidanou hodnotu geotextílií ve smyslu SAMI vrstev a nepropustnosti
vody však většina výzkumných prací konstatovala, že samotné geotextílie nejsou dostatečně schopny zachytit
vývoj trhlin a jejich následné šíření. První výztužná mříž, která byla schopna obsáhnout také tento aspekt, byla
vyvinuta začátkem 80. let. Jednalo se o tuhou, taženou polypropylenovou biaxiální mříž s otevřenou strukturou
vyvinutou ve Velké Británii. Významnou novinkou v tomto oboru se však později stalo využití skelného vlákna
jakožto hlavního prvku výztužných mříží. Skleněná vlákna poskytují mřížím vysokou tuhost při malých
deformacích a jsou zároveň velice odolné proti dodatečnému přetvoření. Kromě skla dnes mříže tvoří také
propylenová, polyesterová či kevlarová vlákna [1].
Tyto výztužné mříže dokáži znatelně snížit náklady na velkoplošné opravy živičných vozovek, stejně tak
systém malých záplat tzv. „Patch“ umožňuje úspěšné provádění sanací vzniklých trhlinových poruch. Tento
obecný přístup k opravám asfaltových vozovek je v současnosti hojně využíván v Německu a Nizozemsku, kde
jej investoři a správci dopravní infrastruktury plně akceptovali. [1] [2] [3].

3 POUŽITÉ ZKUŠEBNÍ METODY
Pro zkoumání procesu tvorby a distribuce trhlin v asfaltovém souvrství byla zvolena laboratorní zkouška
čtyřbodového ohybu asfaltových trámců s řízeným dynamickým zatěžováním. K ověření, zda použití výztužných
mříží nezhoršuje kvalitu spojení asfaltových vrstev, byla použita laboratorní zkouška spojení vrstev dle Leutnera.

Příprava zkušebních těles
Zkušební tělesa představovaly asfaltové trámce o rozměrech 65,0 × 50,6 × 380,0 mm a 125 × 50,6 × 380 mm
s výztužným prvkem a spojovací emulzí v mezifázi. Trámce byly vyřezány z desek o rozměrech 500 x 300 mm
připravených pomocí segmentového zhutňovače v laboratoři. Samotné hutnění probíhalo ve dvou fázích, kdy
nejprve byla hutněna spodní vrstva a na ni nanesena spojovací emulze společně s výztužnou mříží. Následně
po cca 24 hodinách potřebných k vyštěpení asfaltové emulze byla hutněna horní vrstva. Míra zhutnění obou
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asfaltových vrstev se pohybovala v rozmezí (100 ± ) %. Z desek byla rovněž vyvrtána válcová zkušební tělesa
(jádrové vývrty) pro Leutnerovu zkoušku spojení vrstev.
Horní vrstva asfaltového souvrství má ve většině případů tloušťku 30 mm a spodní vrstva pak 20 mm. Výztužná
mříž je tedy vložená v tažené oblasti. V jednom případu byla mříž záměrně vložena do tlačené oblasti s cílem
zjistit, jak se bude souvrství chovat i za těchto podmínek.

Čtyřbodový ohyb s dynamickým zatěžováním
Trámce asfaltového souvrství o rozměrech 65,0 × 50,6 × 380,0 mm a 125 × 50,6 × 380 mm byly podrobeny
čtyřbodovému ohybu s využitím dynamického zatěžování. Tato laboratorní zkouška je prováděna dle postupu
popsaného americkou normou ASTM D7460-10 [4]. Zkouška je prováděna na elektrohydraulické sestavě
využívající jeden hydraulický válec o kapacitě 10 kN. Tento hydraulický píst budí dynamické zatížení o velikosti
(350 ± 40) N se zatěžovací frekvenci 10 Hz. Celá laboratorní zkouška se provádí v uzavřené klimatické komoře
při konstantní teplotě 18 °C. Průběh celé zkoušky je monitorován. Automaticky se zaznamenávají údaje
o přetvoření, počtu zatěžovacích cyklů a popis průběhu zatížení zkušebních trámců. Výkonnost výztužných prvků
se posuzuje podle inflexního bodu, kdy na křivkách zobrazujících průhyb zkušebního tělesa v závislosti na počtu
cyklů je detekován ohyb záznamové křivky, který indikuje počátek rozvoje makrotrhlin a celkové narušení
integrity vzorku. Zkouška je rovněž ukončena, pokud zkušební trámec dosáhne maximálního průhybu 30 mm,
a to i bez porušení.
Rozmístění podpor a působišť zatěžovacích sil je možno vidět na schématu (viz Obr. 1), kde rozměry b a l
znázorňují tloušťku a délku zkušebního tělesa (b = 50,6; l = 380) mm.

Obr. 1 Schéma čtyřbodového ohybu; rozměry v mm.

Spojení vrstev dle Leutnera
Pevnost spojení vrstev byla stanovena prostřednictvím Leutnerovy smykové zkoušky spojení vrstev. Tato
laboratorní zkouška byla prováděna v souladu s normou ČSN 73 6160 [5] vždy na alespoň třech jádrových
vývrtech o průměru 150 mm temperovaných po dobu minimálně 8 hodin na teplotu 20 °C. Jádrový vývrt je vložen
do speciálních čelistí a je namáhán smykovým zatížením s konstantní rychlostí zatěžování 50 mm/min. Během
zkoušky se zaznamenává velikost smykové síly působící v místě styku dvou asfaltových vrstev a přetvoření
zkušebního vzorku. Maximální dosažená smyková síla slouží k posouzení kvality spojení asfaltových vrstev.
Norma ČSN 73 6121 [6] udává pro zkušební tělesa o průměru 150 mm požadavek na minimální smykovou
sílu nutnou pro porušení spojení mezi obrusnou a ložní vrstvou ve výši 15 kN.

4 POUŽITÉ MATERIÁLY
Zkušební desky byly vyrobeny z asfaltové směsi typu asfaltový beton pro obrusné vrstvy (viz Tab ).
Tab 1 Použité asfaltové směsi.
Označení asfaltové směsi
Asfaltové pojivo obsažené ve směsi
ACO 11 +
Silniční asfalt 50/70
ACO 11 S
Silniční asfalt 50/70
ACO 8
Silniční asfalt 50/70
Zkušební desky tvořily asfaltové souvrství dvou hutněných vrstev a v mezivrstvě byla aplikovaná spojovací
asfaltová emulze a výztužná sklovláknitá mříž s ochrannou polymerní apretací určenou pro zvýšení adheze
k asfaltovým vrstvám a ochraně skelného vlákna proti mechanickému poškození.
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Pro řádné spojení vrstev byla použita spojovací emulze C65B4 s 65 % zbytkového asfaltového pojiva. Pro
zkoušku čtyřbodového ohybu byla aplikována v množství 0,25 kg/m2, jelikož právě toto množství je nutno použít
v kombinaci s výztužnou mříží „A“. Pro zkoušku spojení vrstev pak množství dávkované emulze narůstalo
v násobcích 0,25 kg/m2.
Výztuž „A“ je dle EN 15381 [7] klasifikována jako R (reinforcement – výztužná) mříž se samoadhezní funkcí
pro jednoduchou instalaci, velikostí ok mříže je 25 × 25 mm a tahovou pevností 115–15 N/m.
Výztuž „B“ je dle EN 15381 [7] klasifikována jako R/STR (reinforcement/stress relief – výztužná/uvolňující
napětí). Jedná se o kompozitní mříž určenou k instalaci na frézovaný povrch. Tato mříž se skládá z výztuže „A“
+ jemné geotextílie s plošnou hmotností 35 g/m2 a vlastní nasákavostí cca 0,35 kg/m2.
Výztuž „C“ je dle EN 15382 [7] klasifikována jako R/STR/B (reinforcement/stress relief/interlayer barrier –
výztužná/uvolňující napětí/izolační mezivrstva). Jedná se o kompozitní mříž skládající se z výztuže „A“ + hrubé
SAMI geotextílie s plošnou hmotností 130 g/m2.

5 VÝSLEDKY
Zkouška čtyřbodovým dynamickým namáháním v tahu za ohybu
Výsledky zkoušky založené na dynamickém namáhání zkušebního trámce v tahu za ohybu jsou součástí
rozsáhlejšího souboru zkoušek, který má za úkol optimalizovat tuto metodu a nalézt okrajové podmínky pro
hodnocení kvality a výkonnosti výztužných prvků v asfaltové směsi. Vliv konstrukčního syntetického zesílení by
měl být zcela zřetelně manifestován počtem cyklů do porušení při dynamickém namáhání. V první sérii testů
(Obr 2) jsou nevyztužená tělesa porušena za cca 108 tisíc cyklů a tělesa s výztuhou pak za 140 tisíc cyklů,
to představuje nárůst odolnosti o 30 %. Ve druhém případě (Obr. 3) dosahují srovnávací nevyztužená tělesa
stejného výsledku, byť se změnila tloušťka spodní jemnozrnněji směsi. Naproti tomu je vidět zlepšení
u vyztuženého tělesa, které po 165 tisících cyklech dosáhlo, i přes naznačenou počínající inflexi křivky,
maximálního 30 mm průhybu tělesa, tj nárůst odolnosti o 53 %. Za těchto podmínek dosaženého průhybu
je zkouška automaticky přerušena.

Obr. 2 Namáhání trámců s výztuží umístěnou
v tlačené oblasti.

Obr. 3 Namáhání trámců s výztuží
umístěnou v tažené oblasti.

Jako jeden z klíčových faktorů, rozhodující o efektivitě strukturálního konstrukčního zesílení, se podle
předpokladů jeví jeho umístění v asfaltovém souvrství. Zkušební trámce měly tloušťku 50,6 mm. Na Obr. 4 jsou
demonstrovány výsledkové rozdíly pro fixaci mříže mezi dvěma hutněnými vrstvami lokalizované na rozdílné
vertikální kótě. V jednom případě byla mříž vložena do zóny komprese 5,3 mm nad neutrální osu a následně pak
do tažené oblasti 5,3 mm pod neutrální osu (tzn. tloušťky vrstev jsou v poměru 20 : 30 a naopak). Požadavek
na minimální mocnost asfaltové vrstvy ve výši 2,5násobku největší velikosti zrna použitého kameniva v asfaltové
směsi významně negativně determinoval variabilitu polohy výztuže. Rozdíl průměrného počtu cyklů zjištěného
mezi oběma variantami v tlačené a tažené oblasti je cca 25 tisíc cyklů, což představuje nárůst o 18 % ve prospěch
lokalizace výztuhy do oblasti tahového namáhání trámce.
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Obr. 5 Široké trámce s výztuží a bez ní.

Obr. 4 Namáhání trámců s výztuží
umístěnou v tlačené a tažené oblasti.

Výsledky pro výztuž v tahové zóně lze pouze odhadovat, protože před defaultním ukončením zkoušky jeden
z trámců ještě jednoznačně nedosáhl inflexního bodu. Proto efektivita takto použitého výztužného systému může
být výrazně vyšší. Při vyhodnocování testů se ukázalo, že rozptyl výsledků odrážejících se ve variačních
koeficientech zkoušky je značně vysoký. To se jeví jako problém pro smysluplné využití ke klasifikačním účelům.
Jedním z možných řešení je zvětšení velikosti zkušebních těles na dvojnásobek šířky. Je předpoklad, že se sjednotí
zkušební pole a strukturální zeslabení jednoho místa se kompenzuje ostatní plochou, takže tento defekt se rozvíjí
pomaleji, a proto dojde ke snížení variability hodnot. Ukázalo se, že předpoklad platí pro nevyztužené vzorky
velmi dobře. V nezesílené variantě došlo k scelení výsledků do přijatelného intervalu a počet cyklů do inflexe se
posunul o významných 40 tisíc cyklů, tj 37 % s variačním koeficientem 5,82 % viz Obr. 5, což je dáno právě
zvětšením průřezu trámce. Bohužel obdobný fenomén nebyl zaznamenán v případě vyztuženého souvrství.
Narozdíl od prvého případu, kde topologie průběhu záznamových křivek vyhodnocujícího diagramu je téměř
identická, pak v druhém případě se superponovaný vliv výztužných prvků projevuje nadále divergenci těchto
křivek.

Zkouška spojení vrstev podle Leutnera
Obr. 6 znázorňuje souhrn dosažených spojení vrstev na všech zkušebních typech asfaltové konstrukce. Zároveň je
zde zvýrazněna limitní hodnota 15 kN, kterou je na rozmezí obrusné a ložní vrstvy dle ČSN 73 6121 [6] nutno
dosáhnout.

Obr. 6 Shrnutí naměřených výsledků spojení vrstev.
Nevyztužená konstrukce slouží jako referenční vzorek. Spojovací asfaltová emulze, jak je patrné z průběhu
křivky, tvoří nepatrnou kluznou plochu. Normou stanovené limity byly ve všech případech překročeny
dvojnásobně. Spojení vrstev je velmi kvalitní.
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Při použití sklovláknité mříže „A“ klasifikované dle normy EN 15381 [7] jako mříž plnící výztužnou funkci,
pochází k poklesu spojení vrstev přibližně o 5 kN. Křivka pak kopíruje průběh chování nevyztužené konstrukce.
Výztužná mříž tvoří jen částečnou plochu bránící zaklesnutí zrn kameniva do sousední asfaltové vrstvy. Normou
stanovená podmínka je rovněž ve všech případech splněna.
Využití zabudování kompozitních výztužných mříží do konstrukce vozovky s sebou přináší výhody, které jsou
specifické právě pro daný druh výztuh. V první řadě je nutno říci, že kompozitní mříže jsou určeny výhradně
k pokládce na frézovaný povrch silnice. Textilie se kotví do drážek vzniklých frézováním a zlepšuje tak spojení
vrstev. Pokládku na frézovaný povrch však nebylo možno v laboratorních podmínkách simulovat. Textilie rovněž
nasáknou část aplikované spojovací emulze, je tedy zapotřebí pro kompozitní výztužné mříže zvýšit její dávkování.
Celý soubor tak byl posunut oproti předešlým testům doprava.
Kompozitní výztužný prvek „B“ klasifikovaný normou EN 15381 [7] jako výztužný a zároveň uvolňující
napětí z hlediska spojení vrstev začíná vytvářet kluznou plochu po které dochází ke snadnějšímu prokluzu dvou
sousedních vrstev. Z průběhu křivky se potvrdila nutnost zvýšeného množství aplikovaného spojovacího postřiku.
Rovněž se potvrdilo výrobcem doporučené dávkované množství jako ideální. Při aplikaci vyšší než 1,25 kg/m2
zbytkového asfaltu dochází k prudkému zhoršení spojení vrstev.
Výztužný kompozit typu „C“ klasifikovaný normou EN 15381 [7] jako výztužný, uvolňující napětí, a navíc
tvořící nepropustnou bariéru s ohledem na spojení vrstev nedosáhl požadovaného limitu. Příčinou však může být
laboratorní pokládka na hladký povrch. Tento kompozit je díky své schopnosti vytváření nepropustné vrstvy
vhodným řešením při provádění lokálních oprav asfaltové vozovky, kdy zabrání distribuci trhlin z podkladních
vrstev do nově položené obrusné vrstvy a zároveň zamezí průniku vody do konstrukce v místě samotné vysprávky.

6 DISKUZE
Zkouška čtyřbodového dynamického zatěžování trámců v tahu za ohybu je jedna z možných instrumentálních
variant, které lze použít k hodnocení výkonnosti asfaltových mříží. Přístrojové vybavení je dostupné v centru
ADMAS, metoda však doposud nebyla optimalizovaná. Hlavním výstupem optimalizace by měla být identifikace
míry příspěvků jednotlivých komponentů k celkovému výsledku takto navržené zkoušky. Problematika sítí je
velice komplikovaná a není doposud jasná úplná podstata jejich účinnosti v reálné vozovce. Nedochází například
k jednoznačnému nárůstu strukturální únosnosti.
Z výsledků provedených zkoušek jednoznačně vyplývají některé závěry s obecnou platností. Použití
výztužných prvků se benefitně projevuje na odolnosti asfaltového souvrství vůči vzniku strukturálních trhlinových
poruch zkušebního tělesa. Dojde nejen k nárůstu počtu cyklů dynamického zatěžování, ale změní se i morfologie
trhlin. U nevyztužených směsí převažuje monotrhlina, u trámců s výztužnými mřížemi disipuje porušení do většího
počtu menších trhlin. Tyto skutečnosti by měly být zohledněny v případném modelování celého procesu. Rovněž
bylo ukázáno, že poloha mříže v souvrství zcela zásadní měrou určuje její efektivitu. V daném případě dosahovaly
naměřené rozdíly cca 18 %, ale pro spolehlivou predikci je třeba významně zvětšit zkušební soubor. Pro
smysluplnou práci bude pravděpodobně nezbytné experimentovat s přesnou polohou sítě v tažené zóně
a kvantifikovat vliv hloubky uložení sítě na konečnou účinnost výztuhy. K tomu bude nutné zvětšit celkové
rozměry zkušebních trámců, to ale může vyvolat následné potíže s jejich přípravou.
Nejzásadnější poznatek je spojen s problémem rozptylu výsledků a opakovatelnosti jednotlivých zkoušek
v dané sérii. Byť je tato zkouška jednoduchá a dostupná, ukazuje se, že kolísání hodnot v jedné sérii devalvuje
schopnost využít tuto zkoušku ke kvalitativnímu posouzení syntetických výztužných prvků. Zdá se, že řešením je
zvětšení šířky trámce, které vede jednoznačně k lepšímu zprůměrování vlastností zkušebního tělesa a k rozvoji
poruch dochází unifikovaně. Tomu napomáhá rovněž záměrné použití jemnozrnné směsi ACO 8 v dolní hutněné
vrstvě trámce, přestože to neodpovídá konstrukci reálné vozovky. Jemnější struktura s vyšším množstvím
asfaltového pojiva více eliminuje případné nehomogenity, na kterých mohou předčasně vznikat poruchy –
strukturální zeslabení na jednom místě nevede ke kolapsu celé soustavy. Asfaltová směs ACO 8 je zároveň vhodná
pro menší tloušťky vrstvy kolem 20–25 mm.
Situace v případě použití výztužných mříží je mnohem komplexnější, než se na první pohled jeví a řešení
tohoto problému bude vyžadovat pravděpodobně více analytické práce. Zvětšení rozměrů zkušebního tělesa a tím
zapojení více vláken v tělese, zamýšleného jako kompenzace potenciálního snížení účinnosti některého svazku,
nevede k žádoucímu výsledku. Vliv včlenění sítě do systému je vyšší než unifikace zkušebního kontinua. Jedna
z možných příčin se může pojit s vlastnostmi interfáze a kvalitou spojení vrstev. Je známé, že sítě mohou toto
spojení zhoršovat a asfaltové souvrství nemusí působí jako spojený systém dvou desek s kohezní mezifází. Ve
většině případů však zhoršení spojení vrstev není až tak markantní. Musí se však při pokládce dodržet veškeré,
výrobcem stanovené, kritéria. V opačném případě pak hrozí, že výztužný systém selže.
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7 ZÁVĚR
Z naměřených dat je zřejmý pozitivní vliv výztužných sklovláknitých mříží na schopnost asfaltové konstrukce
odolávat nadměrnému napětí vyvozeného dopravním zatížením. Mříže toto napětí distribuují na mnohem větší
plochu, čímž brání vzniku mohutným makrotrhlinám. Vznik trhlin v konstrukci probíhá, díky výztužným mřížím
je však oddálen a namísto jednotlivých trhlin v konstrukci vzniká více menších trhlinek. Skelné mříže rovněž brání
distribuci těchto trhlin skrze všechny asfaltové vrstvy vozovky.
Testováním kvality spojení vrstev se ukázalo, že pro zabudování do nově vybudované konstrukce asfaltové
vozovky v plném rozsahu její plochy je vhodná výztužná mříž „A“. Kompozitní sklovláknité mříže jsou určeny
výhradně pro pokládku při rekonstrukcích. Položí-li se kompozity na povrchově neupravený povrch, tj. například
na vyrovnávací vrstvu, hrozí reálné riziko vzniku mozaikových trhlin spojených s nedostatečným spojením
asfaltových vrstev. Naopak při rekonstrukcích, a to ať už lokálních či velkoplošných, kompozitní sklovláknité
mříže přinášejí řadu přínosných benefitů.
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Abstrakt
Pre potreby projektovania systému verejnej hromadnej dopravy v zmysle návrhu kapacity, vedenia liniek,
časových polôh prostriedkov MHD, riešenia prípojných väzieb atď., sú z hľadiska stanovenia prepravného dopytu
elementárnym zdrojom informácií údaje o pohyboch cestujúcich. V súčasnej dobe sa informácie o vykonávaných
cestách získavajú dopravnými prieskumami. Dopravné prieskumy sa u nás vykonávajú podľa technického
predpisu TP102 - Výpočet kapacít pozemných komunikácií, pričom aktuálne je chystaná jeho novelizácia.
Napriek rozdeleniu dopravných prieskumov v TP 102, konkrétne v bode 3.3.1, technický predpis pojednáva len
o prieskumoch, s cieľom zistenia intenzity dopravy resp. chodcov. Vozidlo hromadnej dopravy toto TP uvažuje
len ako vozidlo určitých rozmerových a jazdných charakteristík bez toho, aby sa bližšie zaoberalo zisťovaním jeho
skutočnej obsadenosti. Rozsah a priebeh dopravných prieskumov týkajúcich sa vozidiel VHD resp. ich cestujúcich
je preto podriadený potrebám konkrétneho subjektu vykonávajúceho prieskum, bez akejkoľvek metodiky
stanovenej technickým predpisom.
Kľúčové slová
Verejná hromadná doprava, cestujúci, dopravné prieskumy, technický predpis
Abstract
For the purpose of designing the quality public transport system the data of passenger movements are an essential
source of information. They determine transport demand, which can lead to designing the link capacity, route
routing, line management, solution of transfer points, etc. Currently, information about the journeys is obtained by
traffic surveys. Traffic surveys are carried out according to technical regulation TP102 - Calculation of road
capacities, where the amendment is currently being prepared.
In spite of the division of methodology of traffic surveys listed in TP 102, in section 3.3.1, the technical regulation
only deals with surveys, focused on determining the traffic or pedestrians routing and density. This technical
regulation considers public transport vehicle only as a vehicle of certain dimensional and driveability
characteristics without further consideration of its actual occupancy. The scope and flow of traffic surveys focused
on public transport vehicles and passengers is therefore directed according to the exact needs of a particular
company, organization or establisher of public transport, without any methodology written in any technical
regulation.
Key words
Mass public transportation, passengers, traffic surveys, technical regulation
Zoznam skratiek
APC –
Automatic Passenger Counting (Automatické sčítanie cestujúcich)
DPB –
Dopravný podnik Bratislava
IAD –
Individuálna automobilová doprava
IDS BK –
Integrovaný systém Bratislavského kraja
MHD –
Mestská hromadná doprava
VHD –
Verejná hromadná doprava
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1 ÚVOD
Pre potreby projektovania systému verejnej hromadnej dopravy v zmysle návrhu kapacity, vedenia liniek,
časových polôh prostriedkov MHD, riešenia prípojných väzieb atď., sú z hľadiska stanovenia prepravného dopytu
elementárnym zdrojom informácií údaje o pohyboch cestujúcich. V súčasnej dobe sa informácie o vykonávaných
cestách získavajú dopravnými prieskumami. Dopravné prieskumy sa u nás vykonávajú podľa technického
predpisu TP102 [1] - Výpočet kapacít pozemných komunikácií, pričom aktuálne je chystaná jeho novelizácia [2].
Tento technický predpis v bode 3.3.1 rozdeľuje prieskumy na:
•
•
•
•
•

základné prieskumy individuálnej a hromadnej dopravy v rôznych úrovniach,
prieskum automobilovej a hromadnej dopravy zápisom evidenčných čísel vozidiel,
prieskum chodcov,
prieskum parkovania vozidiel,
prieskum cyklistickej dopravy.

Napriek vyššie uvedenému rozdeleniu, TP 102 pojednáva len o prieskumoch, s cieľom zistenia intenzity dopravy
resp. chodcov. Vozidlo hromadnej dopravy toto TP uvažuje len ako vozidlo určitých rozmerových a jazdných
charakteristík bez toho, aby sa bližšie zaoberalo zisťovaním jeho skutočnej obsadenosti. Rozsah a priebeh
dopravných prieskumov týkajúcich sa vozidiel VHD, resp. ich cestujúcich, je preto podriadený potrebám
konkrétneho subjektu vykonávajúceho prieskum bez akejkoľvek metodiky stanovenej technickým predpisom.

2 SÚČASNÝ STAV ZÍSKAVANIA DÁT
V našich podmienkach prebieha zber údajov prevažne manuálne a ich analýza analogicky. V súčasnosti
vykonávané dopravné prieskumy vo VHD možno podľa vzťahu k riešenému územiu, podľa zisťovaných
charakteristík a podľa rozsahu zisťovania, rozdeliť do 3 základných kategórii:
1.

profilové prieskumy (hladinové): na danej zastávke zaznamenáva pracovník údaje o počte cestujúcich
(príjazd, výstup, nástup, čas odjazdu), spravidla všetkých prechádzajúcich spojov do prieskumného
hárku. Posledný známy profilový prieskum bol realizovaný v rámci siete liniek MHD v Bratislave v roku
2014, pričom jeho výsledky boli podkladom na vytvorenie územného generelu mesta Bratislavy. Pre
výkon prieskumov sa určili utorky a štvrtky v októbri a novembri 2014. Prieskum v MHD sa navrhol tak,
aby sa na základe získaných dát vypracoval v samostatnej štúdii Plán dopravnej obslužnosti. Sčítanie
začínalo okolo 6:00 ráno a končilo medzi 18. a 19. hodinou, vždy podľa konkrétneho cestovného poriadku
linky.

2.

vozové prieskumy: pracovník sa v rámci prieskumu prepravuje vo vozidle ako bežný cestujúci
a na každej zastávke zaznamenáva do priloženého formulára údaje o počtoch cestujúcich (príjazd, výstup,
nástup, čas odjazdu). Týmto spôsobom sa dlhodobo merali obsadenosti vybraných spojov na linkách,
prípadne obsadenosť všetkých spojov danej linky vo všetkým mestách. Posledný vozový prieskum
na ktorom som sa aktívne podieľal sme realizovali dňa 13.11.2019 na MHD linkách v meste Šaľa.
Sčítaných bolo 54 spojov, čo vzhľadom k rozsahu spojov MHD v meste predstavovalo 100%. Prieskum
bolo nutné vykonať, nakoľko MHD v Šali má stanovenú jednotnú cenovú tarifu a nie je iným spôsobom
možné stanoviť výstupné zastávky cestujúcich.

3.

skladba cestovných dokladov vo vozidle VHD: pracovník zapisuje do prieskumného hárku jednotlivé
druhy cestovných dokladoch vo vozidle VHD. Vo vlakoch sa tieto prieskumy často vykonávajú aj
v spolupráci s vlakovou čatou a pri spojoch MHD v spolupráci s revízormi.

Rozdelenie prieskumov na základe charakteristík je správne a vychádza z potrieb konkrétnych subjektov. Nie je
mu teda čo vytknúť. Metodika zberu dát pri uvedených prieskumoch je rôzna a líši sa od subjektu, ktorý prieskum
realizuje. Zo skúseností môžeme ale konštatovať, že zaužívané metodiky zberu údajov pri dopravných
prieskumoch MHD majú podobný charakter, ktorý je podriadený účelu vykonávania prieskumu. Za absentujúci
považujeme definovaný rozsah prieskumu zameraného na VHD, ako aj nezadefinované jednotné kritériá
vyhodnocovania prieskumov pri profilových a vozových dopravných prieskumoch, kedy je cieľom zistenie
obsadenosti vozidiel.

189

JUNIORSTAV 2020

3 ROZSAH DOPRAVNÉHO PRIESKUMU
Rozšírenie TP 102, prípadne novo navrhovaný technický predpis by mal obsahovať predovšetkým jednotný rozsah
prieskumov s uvedením minimálnej dĺžky trvania dopravných prieskumov.
Pre krátkodobý prieskum odporúčame pri vozových a profilových dopravných prieskumoch dĺžku trvania
minimálne 12 hodín, pričom by prirodzene mala zahŕňať čas rannej dopravnej špičky a poobednej dopravnej
špičky. Zvolený deň dopravného prieskumu vychádza z potreby výsledkov a ich využitia. Ak sa jedná o prieskum
krátkodobý, v dĺžke trvania jedného dňa, odporúča sa prieskum vykonať v priemerný pracovný deň týždňa, t.j.
utorok až štvrtok. Na rozdiel od TP 102, ktoré dopravné prieskumy zamerané na obsadenosť VHD nerieši, pri
týchto prieskumoch nie je nevyhnutné opomenúť dni pracovného pokoja prípadne školských prázdnin, keďže inú
intenzitu cestujúcich v tieto dni spravidla reflektuje už samotný cestovný poriadok liniek. Ak to okolnosti vyžadujú
(napr. pri plánovaní posilových spojov), je možné s ohľadom na charakter dopravy vykonať krátkodobý dopravný
prieskum aj počas piatku, resp. pondelku. Túto skutočnosť je ale nutné pri interpretácii výsledkov prieskumu
uviesť.
Pre dlhodobý dopravný prieskum odporúčame dĺžku trvania aspoň 6 dní, počas dvoch po sebe idúcich
týždňoch. Tak ako pri krátkodobých prieskumoch, je vhodné zvoliť priemerné pracovné dni. Pokiaľ sa jedná
o linku, ktorá je prevádzkovaná aj počas dní pracovného pokoja a z časového hľadiska nie je možné vykonať
dlhodobý prieskum počas 6 pracovných dní, vybrané dni smú byť aj dňami pracovného pokoja, pričom
vo výsledku je počet týchto dní nutné zohľadniť a prepočítať prostredníctvom koeficientu. Ten sa prepočíta
váženým aritmetickým priemerom, ktorý zohľadní počet pracovných dní a počet dní pracovného voľna v danom
kalendárnom roku. Výsledný koeficient sa vypočíta podľa vzorca:
𝐾=

𝐾¿¯ ∗ 𝑃𝑃𝐷 + 𝐾½ ∗ 𝐷𝑃𝑉
𝑃𝑃𝐷 + 𝐷𝑃𝑉

(1)

kde je: K – výsledný koeficient, 𝐾¿¯ – koeficient pracovných dni (výsledok dopravného prieskumu), 𝐾½ –
koeficient víkendy (výsledok dopravného prieskumu), PPD – počet pracovných dní v danom roku, DPV – počet
dní pracovného voľna v roku; podmienka: PPD + DPV = 365 (v prípade prestupného roka 366).
Pokiaľ sa jedná o personálne zabezpečenie manuálneho dopravného prieskumu, personálne nároky na kvalitné
vykonanie takejto formy dopravných prieskumov v podmienkach VHD sú vysoké, pričom každý jeden analogický
spôsob získavania údajov má svoje limity, ktoré spočívajú v možnosti ich využiteľnosti na stanovenie prepravného
potenciálu.
Pre relevanciu výsledkov pri vozových prieskumoch je nutné sčítačom pokryť každý spoj linky, prípadne ak
je interval podľa cestovného poriadku medzi spojmi kratší ako 15 minút, je nutné pokryť sčítačom aspoň každý
druhý spoj linky. Spoje nepokryté sčítačom je následne možné dopočítať matematicky na základe obsadenosti
predošlého a nasledujúceho spoja. V posledných rokoch manuálnu formu vozových dopravných prieskumov
nahrádzajú automatické zariadenia inštalované vo vozidlách, ktoré dokážu zaznamenať údaj o počte nastúpených
a vystúpených cestujúcich, tzv. zariadenia APC. Prostredníctvom týchto zariadení je možné vykonávať
aj dlhodobé dopravné prieskumy spoľahlivo.

4 OBSADENOSŤ VOZIDIEL AKO KRITÉRIUM
HODNOTENIA
Súčasne platné TP 102 obsadenosť akýchkoľvek vozidiel vôbec nerieši. Pri profilových a vozových prieskumoch
vo VHD je cieľom zistenie aktuálnej obsadenosti vozidiel na jednotlivých linkách. Vyhodnotenie prieskumu
zameraného na obsadenosť vozidiel verejnej dopravy by malo byť na základe jednotne stanovených štandardov
obsaditeľnosti pre jednotlivé typy vozidiel MHD. Keďže definovanie obsaditeľnosti vozidiel MHD je významným
faktorom, ktorý sa týka na jednej strane kvality poskytovania dopravných služieb (pohodlie pre cestujúcich) a na
druhej strane je významným ekonomickým faktorom vstupujúcim do zmluvných vzťahov medzi zriaďovateľom
a dopravcom, viaceré mestá resp. dopravcovia majú vypracované svoje štandardy obsaditeľnosti vozidiel, ktoré sa
síce medzi sebou v mnohom zhodujú, avšak nie sú jednotné. V týchto dokumentoch je vyjadrená optimálna
obsaditeľnosť, ktorá predstavuje hodnotu prijateľnej kultúry cestovania v súčasných podmienkach [3]. Je
samozrejmé, že pokiaľ sa má jednať o kvalitný systém MHD, reálne obsadenie vozidiel MHD by nemalo
prekračovať hodnoty optimálnej obsaditeľnosti. Pokiaľ je rozsah prevádzky MHD plánovaný na základe dopytu,
nemala by reálna obsaditeľnosť vozidiel klesnúť pod hodnoty minimálnej obsaditeľnosti. To neplatí len
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v prípadoch, keď je linka navrhnutá na základe minimálneho rozsahu ponuky pre obsluhy jednotlivých typov
území mesta [4].
Minimálna obsaditeľnosť sa definuje ako reálne obsadenie vozidla v zaťaženom smere s 50% obsadenosťou
miest na sedenie. Presné číslo minimálnej obsaditeľnosti sa stanovuje pre každé vozidlo samostatne, v závislosti
od počtu miest na sedenie.
Maximálna teoretická obsaditeľnosť pri vozidle MHD je uvádzaná výrobcom a predstavuje teoretickú hodnotu
pri zaťažení vozidla 8 osôb/m2 úžitkovej plochy vozidla. Túto hodnotu výrobcovia uvádzajú ako medznú, ktorá
je uvedená v technickom preukaze vozidla a pri ktorej nie je presiahnuté povolené prípustné zaťaženie na nápravu
vozidla. Zároveň pre toto medzné zaťaženie musia byť dimenzované aj brzdy, riadenie a iné technické súčasti
vozidla. Normálna obsaditeľnosť predstavuje hodnotu pri zaťažení 5 osôb/m2 úžitkovej plochy vozidla, pričom
ale prekročeniu tejto hodnoty v exponovaných časoch nevieme zabrániť. S hodnotami 5 osôb/m2 úžitkovej plochy
operuje aj koordinátor hromadnej dopravy v Bratislavskom samosprávnom kraji, viď. Tab.1.
Tab.1 Maximálna a normálna obsaditeľnosť jednotlivých typov vozidiel (Zdroj: IDS BK).

Pri linkách s prímestským charakterom, do 40 km vzdialenosti od mesta, pre zvýšenie komfortu cestujúcich a tým
aj štandardu kvality cestovania odporúčame zadefinovať zväčšený pomer medzi sediacimi cestujúcimi a stojacími
cestujúcimi na 4 osoby/m2 v čase prepravnej špičky. Počas sedla, večerov a víkendov by po vzore dopravných
podnikov zo západnej Európy, mali byť plánované dopravné výkony iba pre sediacich cestujúcich, čo by pri
autobusoch znamenalo obsaditeľnosť na úrovni 3,2 osoby/m2. Rôznou normálnou obsaditeľnosťou medzi špičkou
a sedlom sa dosiahne na jednej strane kvalitnejšia doprava v čase sedla, čím sa očakáva presun časti cestujúcich,
ktorí nie sú závislí na presnom časovom rozvrhu do tohto obdobia a zároveň sa odbúrajú tzv. špičkové vozidlá,
ktoré sú z ekonomického hľadiska podstatne nevýhodnejšie.
Dopravným prieskumom zistené skutočné hodnoty obsadenosti vozidiel by mali byť hodnotené, v závislosti
od charakteru linky, na základe stanovených normálnych hodnôt obsadenosti vozidiel. Výsledkom pri hodnotení
by nebol len počet cestujúcich prepravených spojom, resp. celou linkou za určitý časový úsek z miesta A do miesta
B, ale rovnako tak vyjadrenie obsadenosti v %, kde celkový počet ponúknutých miest pri normálnej obsaditeľnosti
predstavuje 100 %.

5 AUTOMATIZÁCIA PRIESKUMOV V MHD
Je prirodzené, že s nástupom moderných technológií, prichádza snaha zautomatizovať procesy v rámci dopravných
prieskumov. V súčasnosti sú náhradou za manuálne vyhotovované vozové prieskumy zariadenia APC. Ide
o systém, ktorého súčasťou sú senzory umiestnené nad všetkými dverami, prípadne v ráme dverí vozidla MHD,
viď obr. 1. Tento systém prostredníctvom pohybových senzorov zaznamenáva počet pohybov vo dverách vozidla,
ako aj ich smer pohybu. Systém je priamo prepojený s palubným počítačom vozidla. Výsledkom je hodnota počtu
nastúpených a vystúpených cestujúcich na jednotlivých zastávkach spoja. Tieto hodnoty sa uchovávajú do pamäte
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palubného počítača. Vozidlá, na ktorých je systém nainštalovaný a správne nastavený, sú schopné od prvého
okamžiku zaznamenávať nastupujúcich a vystupujúcich cestujúcich v nepretržitom režime 24/7/365 a na základe
toho už dokáže vyhodnocovací software, pomocou relevantnej vzorky dopočítať prepravovaných cestujúcich aj na
ostatných spojoch danej linky. Systém vo veľkej miere používa Dopravný podnik mesta Bratislava, kde je
k dnešnému dátumu systémom APC vybavených 60 električiek, 120 trolejbusov a 112 autobusov rôznych typov
a dĺžkových verzií. Výsledky merania týchto zariadení nám pre účely výskumu DPB na vyžiadanie dáva k
dispozícií.

Obr. 1 Zariadenie APC umiestnené nad dverami vozidla MHD.
Pre ukážku, vzorovo spracované výsledky zo zariadenia APC jedného spoja električkovej linky č.1,
premavajúcej po trase Hlavná stanica - Petržalka, Jungmannova. Výstupom z APC je tabuľková forma dát, viď
tab.2, kde je v stĺpcoch "Nástup APC" a "Výstup APC" uvedený počet zaznamenaných nastúpení a vystúpení
cestujúcich od doby vynulovania zariadenia APC. Rozdiel týchto dvoch hodnôt pred prvou zastávkou, kedy je
obsadenosť vozidla nulová, predstavuje chybovosť tohto konkrétneho zariadenia spôsobenú technickými
nedostatkami pri zaznamenávaní. Pre tento konkrétny prípad, je od vynulovania zariadenia odchýlka 0,64 %.
Tab.2 Výstup z APC zariadenia.

Údaje z APC spracované do grafických výstupov, prostredníctvom grafu obsadenosti spoja - obr. 2 a
nastúpených a vystúpených cestujúcich, po jednotlivých zastávkach trasy, kde nastúpení cestujúci predstavujú
kladné hodnoty a vystúpení záporné, viď. obr. 3
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Obr. 2 Obsadenosť spoja po trase.

Obr. 3 Nástup a výstup cestujúcich pre daný spoj.
Pre lepšiu názornosť, grafické výstupy interpretujeme do mapového podkladu mesta, Obr. 4, kde je z výstupu
zrejmá aj obsadenosť po trase spoja, aj počet nastúpených a vystúpených cestujúcich na zastávkach po trase linky.
Táto grafická interpretácia umožňuje vidieť obsadenosť medzi jednotlivými zastávkami aj v kontexte vzdialeností
týchto zastávok, resp. v kontexte konkrétnych častí mesta. Do istej miery umožňuje predpokladať určité prepravné
vzťahy, hlavne pri analýze väčšieho počtu spojov. Vzhľadom k metóde zberu dát, táto grafická interpretácia
predstavuje maximum, ktoré je možné zo zozbieraných dát získať.
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Obr. 4 Interpretácia obsadenosti spoja spolu s výstupmi a nástupmi do mapového podkladu.

6 NEDOSTATKY HODNOTENIA
Nevýhodou systému APC je to, že princíp jeho fungovania umožňuje operovať len s hodnotou nastúpených
a vystúpených cestujúcich na príslušných zastávkach a nech sa akokoľvek hráme s grafickým vyhodnotením
výsledkov, konkrétne medzioblastné vzťahy prepravených cestujúcich nedokážeme jednoznačne zanalyzovať.
Zisťovanie týchto skutočností je preto aj naďalej nutné organizovať manuálnymi anketovými dopravnými
prieskumami, v rámci ktorých zisťujeme zdroj a cieľ cesty cestujúcich, čas, za ktorý túto cestu vykonali, počet
prestupných miest, prípadne typy využitých dopravných prostriedkov. Pri interpretácií zozbieraných údajov pri
zisťovaní medzioblastných vzťahoch má preto najväčší prínos mať k dispozícii množinu údajov z manuálneho
dopravného prieskumu a doplniť ju dátami vygenerovanými zo systému APC. Takto získaný výsledný súbor
údajov je za použitia súčasne dostupných možností, pre ďalšie činnosti dopravného plánovania najpresnejší. Ide
však o náročný proces z hľadiska času ako aj z hľadiska ľudských zdrojov pri manuálnej časti dopravného
prieskumu a ďalšom párovaní údajov s výstupmi zo systémov APC z konkrétnych vozidiel.

7 ZÁVER
V posledných rokoch sme svedkami zvyšujúcimi sa nárokmi na mobilitu (prepravu) v kombinácii
s dynamickými zmenami na území. Tieto potreby korešpondujú s cieľmi, aby bol systém MHD atraktívnou
alternatívou k IAD a aby sa naplnili globálne ciele posilnenia konkurencieschopnosti MHD. Tieto ciele sa definujú
v strategických dokumentoch na národnej úrovni:
Zásady štátnej dopravnej politiky SR [5],
Stratégia rozvoja dopravy Slovenskej republiky do roku 2020 [6],
Rozvoj verejnej osobnej dopravy pred dopravou individuálnou [7],
VOD 2030 [8].
Ako je z uvedeného zrejmé, je teda aj v národnom záujme, aby bola stanovená jednotná metodika, pre
zaznamenávanie a hodnotenie kvality verejnej hromadnej dopravy ako služby vo verejnom záujme, ktorá bude
transparentná a jasne zakotvená v dokumente platnom na národnej úrovni.
Z doterajšieho spôsobu získavania údajov vyplývajú ich limity, spočívajúce v stanovení prepravných
potenciálov:
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na základe získaných údajov nemožno identifikovať medzioblastné vzťahy na zadanom území,
prieskumy sú závislé na aktuálnom linkovom vedení MHD,
v dôsledku rozdelenia na geografické oblasti a časovú náročnosť, nemožno mať ucelený prehľad o dopravnom
systéme v jednom časovom okamžiku.
Pri dopravných prieskumov zameraných na MHD je nevyhnutné uvedomiť si, že získané údaje zohľadňujú len
dopravné správanie osôb využívajúcich MHD. Je preto chybou, pokiaľ sa na základe týchto údajov určujú celkové
objemy ciest realizovaných medzi zdrojom a cieľom. Je preto dôležité stanoviť ešte pred vykonaním dopravného
prieskumu jasný cieľ, ktorý daným prieskumom chceme overiť. Ak by sme chceli stanoviť celkový prepravný
potenciál liniek a spojov v jednotlivých reláciách medzi zdrojom a cieľom, je nutné prieskum týkajúci sa len
vozidiel MHD, rozšíriť aj o iné možné spôsoby dopravy a to vrátane pešej. Komplexná znalosť týchto informácií
je pre optimálny návrh systému verejnej hromadnej dopravy kľúčová, pretože reprezentuje reálne dopravné
správanie obyvateľstva.
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ROADS IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE CZECH
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HIGHWAY NETWORKS
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Abstrakt
Práce si klade za cíl srovnat dle dostupných statistických údajů nehodovost a úmrtnost na silnicích a dálnicích
ve Spolkové republice Německo a v České republice. Analýza se zaměřuje především na zohlednění vlivu odlišně
rozvinuté silniční a dálniční sítě na nehodovost a úmrtnost v těchto dvou evropských státech. Práce dochází
k závěru, že na dálnicích je výrazně nižší úmrtnost účastníků silničního provozu než na silnicích v extravilánu,
a proto je kompletní a funkční dálniční síť důležitým předpokladem pro snižování počtu ztracených životů
v silničním provozu.
Klíčová slova
Nehodovost, dálniční síť, úmrtnost na komunikacích
Abstract
The aim of the thesis is to compare the accidents and mortality rate on roads and highways in the Federal Republic
of Germany and in the Czech Republic according to available statistical data. The analysis focuses mainly on the
impact of differently developed road and motorway networks on accident and mortality rates in these two
European countries. The work concludes that on highways there is a significantly lower mortality rate of traffic
participants than on roads outside of populated areas and that is why a complete and functional highway network
is an important prerequisite for reducing the number of lives lost in traffic.
Key words
Accident rates, highway network, mortality on roads

1 ÚVOD
Bezpečnost silničního provozu je aktuální a často diskutované téma odborné, mediální a také politické.
Na bezpečnost silničního provozu a počet obětí má vliv velké množství faktorů, jejichž podíl na zavinění
tragických dopravních nehod nelze vždy jednoznačně identifikovat a zpravidla se jedná o jejich kombinaci.
Faktory mající vliv na nehodovost a úmrtnost na silnicích jsou například skladba vozového parku, legislativa
v daném státě a s tím související výše postihů za dopravní přestupky, mentalita a kulturní pozadí národa
a nezanedbatelným faktorem ovlivňujícím nehodovost a úmrtnost na silnicích a dálnicích je také rozvinutost
silniční a dálniční sítě a její technický stav.
Pro možnost porovnání vlivu rozvinutosti silniční a dálniční sítě na úmrtnost na silnicích bylo zvoleno srovnání
Spolkové republiky Německo a České republiky. Spolková republika Německo má velmi rozvinutou silniční
a dálniční síť. Oproti tomu České republice chybí dobudovat značné úseky dálnic, aby bylo možné považovat
dálniční síť za kompletní.
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Práce si klade za cíl analyzovat statistiky nehodovosti a zejména úmrtnosti na silnicích v České republice
a v Spolkové republice Německo a při jejich vzájemném srovnání zohlednit vliv rozvinutosti silniční a dálniční
sítě v těchto dvou státech. Práce se snaží nalézt odpověď také na otázku, zda by dobudování chybějící dálniční sítě
v České republice mohlo snížit úmrtnost na silnicích v České republice.

2 METODIKA
Metodika práce spočívá ve zpracování a analýze statistických dat nehodovosti a úmrtnosti na silnicích ve Spolkové
republice Německo a v České Republice. Získaná data z obou států se můžou mírně lišit klasifikací nehod a
zejména komunikací, proto jsou ve výsledcích zahrnuty pouze vzájemně srovnatelné údaje.

3 VÝSLEDKY
Tab. 1 Tabulka počtu nehod v České republice za rok 2018.

Kategorie komunikace

Počet
dopravních
nehod

Počet dopravních
nehod s následky
na zdraví

Percentuální
podíl

Dálnice

4 053

962

3,30

Počet
dopravních
nehod
s fatálními
následky
33

Pozemní komunikace v
extravilánu (mimo
dálnice)

32 933

12 618

43,20

Pozemní komunikace v
intravilánu

71 831

15 627

Celkem

108 817

29 207

Percent
uální
podíl

Přepočet
úmrtí na
milion
obyvatel

5,52

3,10

396

66,22

37,18

53,50

169

28,26

15,87

100

598

100

56,15

Tab. 2 Tabulka počtu nehod ve Spolkové republice Německo za rok 2018.

Kategorie
komunikace

Počet
dopravníc
h nehod

Počet dopravních
nehod s následky
na zdraví

Percentuál
ní podíl

Dálnice

-

20 537

6,65

Počet
dopravních
nehod
s fatálními
následky
294

Pozemní
komunikace v
extravilánu
(mimo dálnice)

-

75 060

24,31

Pozemní
komunikace v
intravilánu

-

213 124

69,04

Celkem

2 636 468

308 721

100
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Percentuální
podíl

Přepočet
úmrtí na
milion
obyvatel

9,72

3,55

1 793

59,29

21,66

937

30,99

11,32

3024

100

36,53
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Obr. 1 Podíl úmrtí na pozemních komunikacích v České republice dle typu pozemní komunikace.

Obr. 2 Podíl úmrtí na pozemních komunikacích ve Spolkové republice Německo dle typu pozemní komunikace.

4 DISKUZE
Ze zjištěných výsledků je zřejmé, že podíl zemřelých při dopravních nehodách na jednotlivých typech pozemních
komunikací (děleno na dálnice, komunikace v extravilánu a intravilánové komunikace) je v obou sledovaných
státech velmi podobný.
Zjištěné výsledky je potřeba interpretovat s jistou opatrností, protože se zabývají pouze jedním faktorem
majícím vliv na nehodovost na komunikacích a nejsou zohledněny další vlivné faktory této komplexní
problematiky. Vliv dalších faktorů byl omezen srovnáváním totožných objektivních statistik zpracovaných
z věrohodných zdrojů informací.
Dálnice ze statistik výše vycházejí jako nejbezpečnější komunikace pro účastníky provozu, což vyplývá z jejich
charakteristik. Protisměrné jízdní pásy jsou od sebe fyzicky odděleny, nenachází se zde úrovňové křižovatky
a návrhové prvky těchto komunikací jsou mnohem velkorysejší, než jsou na ostatních typech komunikací. Dále je
zde vyloučen provoz cyklistické a pěší dopravy, jejíž účastníci jsou zranitelní a podílí se vysokou měrou na
ztrátách na životech při dopravních nehodách (v roce 2018 ČR tvořili zranitelní účastníci silničního provozu 42 %
[2] ztrát na životech při dopravních nehodách a v Německu dokonce 53,6 % [1]).
Nedostatečnou dálniční sítí v české republice jsou řidiči nuceni se pohybovat po silnicích I., II. a III. třídy,
které mají nižší bezpečnostní standard než dálnice a dochází ke zvyšování intenzity dopravy na těchto
komunikacích, čímž riziko dopravních nehod roste.
Dobudování dálniční sítě zajistí vyšší bezpečnostní standard účastníků silničního provozu a zároveň klesnou
intenzity provozu na silnicích nižších tříd, čímž dojde k dalšímu zlepšení stávajícího stavu.
Další možností, jak docílit vyššího počtu řidičů využívající stávající dálniční síť a tím nižších intenzit dopravy
na rizikovějších silnicích nižších kategorií a v obcích, kde navíc intenzivní individuální dopravou dochází
ke vzniku dalších nežádoucích externalit (hluk, emise výfukových plynů), je zrušit dálniční poplatky pro osobní

198

JUNIORSTAV 2020

vozidla, jejichž vliv na namáhání a poškozování konstrukce vozovky dálnice je zanedbatelný, a proto se s nimi při
návrhu silničních konstrukcí ani neuvažuje.
Dle údajů evropské komise [3] došlo v letech 2010–2018 v Polsku k poklesu úmrtnosti na silnicích o 26 %.
V České republice došlo za stejné období k poklesu pouze o 18 % (Průměr pro EU je 21 %). Za stejné období bylo
v Polsku vystavěno 2357 km dálnic [5] a v České republice bylo v roce 2010 733,8 km a v roce 2018 1244 km
dálnic [4]. Pokud odečteme 434 km dálnic, které vznikly legislativním přesunem rychlostních silnic do kategorie
dálnic II. třídy, dokázala Česká republika vystavět pouze cca 76 km nových úseků dálnic. Toto srovnání také
ukazuje na možnou souvislost mezi poklesem úmrtnosti na pozemních komunikacích a rozvinutostí dálniční sítě.

5 ZÁVĚR
Výsledky analýzy dostupných statistik nehodovosti a úmrtnosti potvrzují zkoumaný předpoklad a ukazují
na souvislost mezi rozvinutostí dálniční sítě a úmrtností na pozemních komunikacích. Ve Spolkové republice
Německo s rozvinutou dálniční sítí je celková úmrtnost 36,53 mrtvých na jeden milion obyvatel a v České
republice je úmrtnost v silničním provozu 56,15 mrtvých na jeden milion obyvatel. Přitom v obou zemích je podíl
obětí na jednotlivých typech komunikací velmi podobný.
Z toho plyne, že čím rozvinutější je dálniční síť a čím více dopravních pohybů se odehrává na dálnicích, tím
nižší intenzity dopravy jsou na silnicích nižších kategorií a ve městech, které jsou nebezpečnější. Na dálnicích
je také vyloučen výskyt zranitelných účastníků silničního provozu (s výjimkou motocyklistů), kteří tvoří
významný podíl obětí silničního provozu.
Dobudování dálniční sítě v České republice je tedy předpokladem pro další snižování počtu obětí na pozemních
komunikacích.
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1

Abstrakt
Se zvyšující se rychlostí na silnicích a dálnicích je návrh dostatečné délky připojovacích pruhů důležitým krokem.
V současné době délky připojovacích pruhů na úrovňových a mimoúrovňových křižovatkách se řídí podle výpočtu,
který je uveden v normě ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích. Tento výpočet je
závislý na několika vstupních parametrech, mezi které patří návrhová rychlost, sklon komunikace, zrychlení apod.
V rámci správného návrhu je nutné navrhnout celkovou délku připojovacího pruhu z několika úseků, z nichž je
některé nutno počítat v závislosti na vstupních parametrech a některé jsou pevně stanoveny. Tento článek
se zabývá návrhem správné délky připojovacích pruhů.
Klíčová slova
Připojovací pruh, návrhová rychlost, počáteční rychlost, délka
Abstract
With increasing speed on roads and highways, designing sufficient lengths of merging lanes is an important step.
Currently, the lengths of merging lanes at grade-crossing and elevated-crossing are governed by the calculation
given in the standard ČSN 73 6102 Designing intersections on roads. This calculation is dependent on several
input parameters, which include design speed, slope of communication, acceleration, etc. Within the correct design
it is necessary to design the total length of the connection strip from several sections, some of which have to be
calculated depending on the input parameters and some fixed. This article deals with designing the correct length
of merging lanes.
Key words
Merging lanes, design speed, initial speed, length

1 ÚVOD
Rychlost na silnicích a dálnicích stoupá úměrně s vyšším výkonem automobilů. Díky tomu jsou krizová místa ještě
nebezpečnější a jejich vhodný návrh je důležitým krokem v návrhu komunikace. Mezi taková místa patří
i připojovací pruhy na silnicích a dálnicích.
Pro mnoho řidičů je to stále nejasná a nejednoznačná situace a nemálo z nich udělá chybu při správném zařazení
do průběžného jízdního pruhu. Mezi nejčastější chyby patří příliš časné zařazení nízkou rychlostí, většinou ještě
přes plnou čáru, kterou každý jízdní pruh začíná. Tímto krokem jsou řidiči v průběžném pruhu nuceni zpomalit
a je tu možnost výskytu kolony nebo nehody. Další, ještě horší chybou je situace, kdy řidič v připojovacím pruhu
zcela zastaví, ať už na začátku nebo na konci připojovacího pruhu. Výjimku zastavení zde tvoří hustota provozu
v průběžném jízdním pruhu, která nedovoluje řidiči dostatečně zrychlit a připojit se tak, aby nikomu nevzniklo
nebezpečí.
Bohužel chybu nedělají pouze řidiči, kteří se do průběžného pruhu zařazují, ale i řidiči, kteří se v průběžném
pruhu nacházejí. Modelová situace představuje řidiče, který jede v pravém pruhu a blíží se k nájezdu na dálnici.
V připojovacím pruhu vidí vozidlo, které se bude na dálnici připojovat. Chybná reakce řidiče v průběžném pruhu
je taková, že zbrkle a bezmyšlenkovitě přejede do levého pruhu, aby vytvořil prostor pro připojení vozidla. Ačkoli
se to zdá jako slušné a milé gesto, tak může v hustém provozu za vysokých rychlostí způsobit nehodu. Podle
analýzy havárií a změn v jízdním pruhu z U. S. Department of Transportation [1] pouze 50 % řidičů nahlédne
do levého zpětného zrcátka v době, kdy začne měnit jízdní pruh. V čase t = 3 s před změnou jízdního pruhu je to
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pouze 46 % a v čase t = 8 s před změnou jízdního pruhu je to pouhých 38 %. Tato zjištění naznačují, že někteří
řidiči, kteří se podílejí na dopravních nehodách nedostatečně prozkoumají své okolí během změny jízdního pruhu.
I přesto, že značná část řidičů nedává pozor při připojování do průběžných pruhů, tak je správný návrh délky
připojovacího pruhu důležitý. S navyšující se poptávkou po nákladní dopravě je na silnicích a dálnicích o to vyšší
hustota nákladních vozidel. Vhodná délka připojovacího pruhu musí umožnit připojení i nákladních vozidel, které
mají hodnotu zrychlení menší než osobní auta.
Článek se zabývá návrhem správné délky připojovacího pruhu a nabízí porovnání délek v okolních státech
a upozorní na rozdíly v pohledu na délku připojovacího pruhu (Obr. 1). Ačkoli výpočet není nikdy nijak náročný,
tak nelze ošetřit ten fakt, že řidiči nejsou dostatečně informovaní o správném připojení do průběžného pruhu a ani
to, že nepoužívají zpětná zrcátka.

Obr. 1 Pohled na připojovací pruh [2].

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Nynější norma ČSN 7361 02 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích [3] rozděluje výpočet délky
připojovacích pruhů v závislosti na návrhové rychlosti pozemní komunikace. Rychlost 80 km/h je v tomto případě
hraniční hodnotou, kdy se mění typ výpočtu. V případě, že je návrhová rychlost menší anebo rovna 80 km/h,
podléhá výpočet na úrovňové křižovatce součtu délek zrychlovacího, manévrovacího a zařazovacího úseku.
V případě, že se jedná o mimoúrovňovou křižovatku, výpočet se zde liší a skládá se ze součtu délek oddělovacího,
manévrovacího a zařazovacího úseku. V případě, že se jedná o pozemní komunikaci s návrhovou rychlostí větší
než 80 km/h, jedná se o součet délek oddělovacího, manévrovacího a zařazovacího úseku.
Stávající výpočet zohledňuje fyzikální parametry pouze v případě, že se jedná o úrovňovou křižovatku
s návrhovou rychlostí pod nebo rovno 80 km/h. Jen v tomto případě je nutné počítat zrychlovací úsek, jehož délka
je ovlivněna právě těmito parametry, tj. návrhová rychlost, rychlost na začátku zrychlovacího úseku, zrychlení
a sklon zrychlovacího pruhu. Ostatní úseky, tj. manévrovací, zařazovací, oddělovací, jsou zadány dle tabulky
anebo dané hodnoty. I délka zrychlovacího úseku je normou omezena na 120 m.
I přesto, že jsou hodnoty pevně stanoveny, tak norma ponechává projektantovi v některých případech volnou
ruku, např. délka manévrovacího úseku lze v některých případech zkrátit až na 50 % a ve stísněných případě
to platí i pro zařazovací úsek.

Připojovací pruhy v zahraničí
V Německu se návrh délky připojovacího pruhu řídí normou Richtlinien für die Anlage von Autobahnen [4]. Zde
nalezneme dělení a typy vhodného použití. Prvním typem jsou připojovací pruhy, které lze použít na silnicích,
dokonce i na tří nebo čtyř-pruhových silnicích. Tento typ označuje jako Typ E a má pět různých variací E1 až E5.
Dalším typem jsou připojovací pruhy pro souvislé připojení, které se používají v situacích, kdy je nutné postupné
připojení z kapacitních důvodů, označuje se jako Typ EE, který má tři různé variace EE1 až EE3. Dále je tu
Typ E*, který označuje připojovací pruhy především pro silnice EKA3 (rychlost do 80 km/h) a dalším typem
je Typ ER, který předkládá řešení a délky připojovacích pruhů pro tzv. connector road system.
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Tato norma nenabízí žádný druh výpočtu, ale předkládá délky dvou částí, ze který se připojovací pruh skládá,
tj. IE a IZ, jejichž délky jsou závislé na návrhové kategorii komunikace. V některých typech je i pevně zadána
délka vodorovného dopravního značení nebo minimální hodnoty vzdáleností jednotlivých úseků. Vzdálenost IZ je
součástí délky IE, jedná o vzdálenost zařazovacího úseku (zúžení).
Ve Francii se návrh připojovacího pruhu k dálnici řídí normou Instruction sur les Conditions Techniques
d’Aménagement des Autoroutes de Liaison [5]. Tato norma rozděluje připojovací pruh na tři úseky, zrychlovací
(acceleration section), manévrovací (manoeuvring section) a na zúžení (taper). Zrychlovací úsek je zde závislý
na sklonu a na délce Lo, která je funkcí spádu oblouku v připojovacím pruhu. Manévrovací prostor má zde pevnou
hodnotu 200 m a zúžení 75 m.
Švédská norma Vägars och gators utformning [6] pohlíží na návrh připojovacích pruhů tak, že při vjezdu
na dálnici je důležitá tzv. pozorovací vzdálenost (Observationssträcka), která je dána vnější (ytterkurva) nebo
vnitřní křivkou (innerkurva). Pozorovací vzdálenost vnitřní křivkou rozhoduje v případě připojovacího pruhu
v oblouku, vnější křivkou v přímé. Celková délka je tedy tvořena pozorovací vzdáleností, adaptační vzdáleností
a vyhlazovací vzdáleností. Tento návrh musí splňovat podmínku, že vozidlo v průběžném pruhu musí vidět
vozidlo, které se bude připojovat. Tato vzdálenost je dána rozhledovým trojúhelníkem, jehož delší odvěsna má
hodnotu alespoň 50 m. Minimální délky pro adaptační vzdálenost jsou dány tabulkou a závisí na návrhové
kategorii pozemní komunikace, délce pozorovací vzdálenosti a vyhlazovací vzdálenosti.

3 METODIKA
Výpočty jednotlivých délek připojovacích pruhů se řídí platnými normami.
Uveďme příklad výpočtu délky připojovacího pruhu pro návrhovou rychlost 120 km/h. Počáteční rychlost bude
mít hodnotu 50 km/h. Takový příklad se může stát například na mimoúrovňové křižovatce, kde je rychlost
v indirektní větvi nízká, ale průběžný pruh má vysokou rychlost.
Délka připojovacího pruhu dle české normy ČSN 7362 02 Projektování křižovatek na pozemních
komunikacích [2]:
Pokud se jedná o návrhovou rychlost vyšší 80 km/h výpočet je velmi rychlý. Celková délka je dána součtem
oddělovacího úseku, manévrovacího úseku a zařazovacího úseku. V tomto případě jsou hodnoty jednoznačně
uvedeny v kapitole 5.2.3.9.6 Připojovací pruh pro pozemní komunikace s návrhovou rychlostí >80 km/h.
𝐿 = 𝐿4€ + 𝐿Á + 𝐿} = 30 + 175 + 90 = 295 𝑚

(1)

Pokud bychom postupovali podle německé normy, nejprve bychom měli vybrat typ připojení. Vzhledem
k tomu, že uvažujeme jednoduché připojení na dálnici, zvolíme typ E1. Vzhledem ke zvolené návrhové rychlosti
zvolíme návrhovou kategorii komunikace EKA 1 B (omezená rychlostí 120 km/h). Délka tedy bude rovna:
𝐿 = 𝐼Ã = 250 𝑚

(2)

Podle francouzské normy bychom postupovali opět velmi jednoduše. Délka připojovacího pruhu je součet tří
hodnot, tj. zrychlovacího a manévrovacího úseku a zúžení. Přednostně je nutné spočítat hodnotu zrychlovacího
úseku, který závisí na poloměru zakřivení, který bude v rámci příkladu uvažován hodnotou 75 m. Dále závisí
na gradientu, čili na sklonu, který uvažujme nulový. Odečteme hodnotu z grafu na Obr. 2:

Obr. 2 Progresivní délky zpomalení/zrychlení L0 jsou funkcí poloměru první/poslední křivky [5].
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𝐿] =

𝐿D
20
=
= 20 𝑚
1 − 10𝑝 1 − 10 ∙ 0

(3)

Další potřebné hodnoty udává norma:
L = LÆ + LÇ + LÈ = 20 + 200 + 75 = 295 m

(4)

Návrh připojovacího pruhu podle Švédské normy se značně liší. V tomto případě nemůžeme udělat objektivní
srovnání, pokud nemáme specificky zadané geometrické hodnoty připojovacího pruhu a danou situaci pro ověření
pozorovacích vzdáleností. Pokud ovšem budeme uvažovat minimální hodnoty, získáme délku připojovacího pruhu
jako součet pozorovací vzdálenosti, adaptační vzdálenosti a vyhlazovací vzdálenosti (uvažujeme-li návrhovou
kategorii VR120):
𝐿 = 𝐿D + 𝐿j + 𝐿Ê = 100 + 165 + 110 = 375 𝑚

(5)

4 VÝSLEDKY
V předchozí kapitole nalezneme metodiku výpočtu délek připojovacích pruhů v různých zemích Evropy. Ačkoli
se výpočet liší, jejich délky nejsou natolik rozdílné. Výsledky jsou zde zobrazeny v jednoduchém grafu (Obr. 3).

Obr. 3 Porovnání délek připojovacích pruhů s ostatními státy.

5 DISKUZE
Z výsledků je zřejmé, že různé země přistupují k délce připojovacích pruhů odlišným způsobem, ale jejich
výsledná délka není natolik rozdílná. Ačkoli jsou tyto výsledky ve velmi zjednodušené formě a jejich vědecká
hodnota je nulová, poukazují na jednoduchost výpočtu. Na velmi jednoduchém příkladu připojení na dálnici vůbec
nefigurují důležité vstupní parametry, jako je počáteční rychlost nebo sklon komunikace. Překvapivý přístup nabízí
švédská norma, zajištění dostatečného rozhledu na základě geometrie připojovacího pruhu je zajímavá metoda.
Francouzský výpočet vychází především ze zakřivení připojení a nepočítá vůbec s rychlostí, což je určitě zajímavý
přístup.
Návrh optimální délky připojovacího pruhu nejspíš neexistuje. Ačkoli se jedná o krizové místo na silnicích
i dálnicích v celém světě, nejdůležitější zůstává pozornost řidiče, jeho ohleduplnost a zkušenosti. Vzhledem
k překvapivým statistikám ohledně chování řidičů na připojovacích pruzích je téměř nemožné vytvořit takové
připojení, které by zabránilo nepozornosti a bezmyšlenkovité jízdě.
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6 ZÁVĚR
Na základě porovnání čtyř států nelze stanovit nějaká objektivní fakta, která by měla vypovídající hodnotu.
Můžeme konstatovat, že délka připojovacích pruhů závisí na několika vstupních parametrech, které by měly být
z návrhu vždy zřejmé. Tyto vstupní parametry můžou být odlišné, ale neměly by popírat fyzikální zákony
kinematiky. Tento článek pojednává velmi triviálním způsobem nad délkou připojovacích pruhů a jeho výsledky
jsou pouze informativní. Tato problematika je jistě aktuální a bezpečný návrh všech součástí silnic a dálnic
je tématem, které stojí za prozkoumání.
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AKTUALIZACE KAPACITNÍHO POSOUZENÍ
OKRUŽNÍCH KŘIŽOVATEK
UPDATE OF CAPACITY ASSESSMENT OF ROUNDABOUTS
Miroslav Patočka1
1

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno

Abstrakt
Kapacita křižovatek je zásadní vlastností silniční sítě a určuje její celkovou propustnost. Tento článek se zabývá
kapacitou jednopruhových okružních křižovatek, které se v posledních dekádách staly oblíbeným řešením
stávajících kapacitně nevyhovujících či nehodových úrovňových křižovatek. Kapacitou křižovatek obecně se v
současné době v ČR zabývají technické podmínky 188. Výsledkem tohoto článku je porovnání stávajících
předepsaných a nově naměřených vstupních proměnných, které charakterizují chování řidiče na okružní křižovatce
a mají vliv na výslednou kapacitu posuzované křižovatky.
Výzkum kapacity jednopruhové okružní křižovatky byl proveden pomocí dlouhodobého sledování vybrané
křižovatky s následným vyhodnocením pořízeného videozáznamu metodou analýzy obrazu. Za předpokladu
dosažení potřebné přesnosti skýtá tento přístup možnost automatizovaného vyhodnocení objemných souborů dat,
což doposud nebylo kombinovaným ručně-strojovým přístupem možné.
Klíčová slova
Jednopruhová okružní křižovatka, kapacita, kritický časový odstup, následný časový odstup, minimální časový
odstup mezi vozidly na okružním pásu
Abstract
Capacity of intersections is critical feature of a road site and determines the overall permeability. This article will
deal with capacity of single lane roundabouts, which became a popular solution of congested junctions or junctions
with high accident rate in the last decades. Capacity of single lane roundabouts is currently in the Czech Republic
dealing with the technical conditions 188. The result of this work is comparison of input variables that characterize
the behaviour of drivers on the single lane roundabouts.
Research of single lane roundabouts capacity was performed by the long-term monitoring of selected
intersection with subsequent evaluation by image analysis method. Assuming achieve the necessary precision, this
approach offers possibilities of automated evaluation of large data sets, which have not been possible by combined
manual-machine approach so far.
Key words
Single lane roundabout, capacity, critical gap headway, follow-up headway, main stream headway

1 ÚVOD
Teorie výpočtu kapacity okružních křižovatek vychází v současné době ze dvou rozdílných přístupů:
•
•

teorie časových mezer (odstupů) - kapacita vjezdu závisí na intenzitě dopravy na okružním pásu Io
a hodnotách kritického časového odstupu (tg), následného časového odstupu (tf) a na minimálních
časových odstupech vozidel na okružním pásu (Δ),
empirické vztahy (regresní analýza) - teorie kapacity je založena na pozorování (měření intenzit) v
době, kdy dochází k vyčerpání kapacity křižovatky.

Výhody empirických regresních metod:
•
•
•

matematicky jednodušší teorie,
představuje hodnoty kapacity, kterých bylo dosaženo v reálném provozu,
je účinnější v případě, kdy se řidiči nechovají podle pravidel provozu (např. v případě vyčerpané
kapacity pouštějí řidiče čekající na vjezdu).
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Nevýhody empirických regresních metod:
•
•
•

Jsou nepřenosné do odlišných podmínek. Proto jsou pro různé státy definovány vlastní rovnice. To
snižuje celkovou přehlednost a rovnice jsou vzájemně nepřevoditelné. Pro každý nový případ nebo
odlišnou geometrii křižovatky je nutné provést pro definování parametrů rovnic další sběr dat.
Při praktickém využití neumožňuje projektantovi teoreticky pochopit dopravní chování.
Jsou platné pouze pro mezní stavy kapacity, kdy chování řidičů může být odlišné než na průměrně
fungující křižovatce. To nabývá na významu zvláště při posuzování úrovně kvality dopravy, resp.
posuzování doby zdržení [1].

Výhodou metody časových odstupů je tedy především fakt, že základní vztah pro výpočet kapacity vjezdu
zůstává stejný, dochází pouze ke změně vstupních proměnných, které charakterizují tuzemské řidiče, tzn. kritický
časový odstup a následný časový odstup. Tyto vstupní proměnné jsou ovlivněny jak geometrií křižovatky, tak
i postupným vývojem řidičů a jejich vozidel.

2 PRINCIP METODY ČASOVÝCH MEZER
Nejdříve je třeba si definovat základní pojmy. K tomuto účelu bude využito nejjednodušší uspořádání stykové
křižovatky reprezentující jeden vjezd do okružní křižovatky, kde je jeden jednosměrný proud vozidel určen jako
hlavní (na okružním pásu) a druhý jízdní proud jako vedlejší (připojení paprsku okružní křižovatky), viz Obr. .
Plocha, ve které by mohlo dojít ke střetu vozidel hlavního a vedlejšího dopravního proudu se nazývá kolizní
plocha. V souladu s pravidly provozu na pozemních komunikacích mají vozidla jedoucí v hlavním dopravním
proudu přednost před vozidly ve vedlejším dopravním proudu, a proto projedou křižovatkou bez jakéhokoliv
zdržení. Vozidla z vedlejšího dopravního proudu mohou křižovatkou projet pouze v případě, že se v hlavním
dopravním proudu vytvoří dostatečně velká časová mezera, která umožní tomuto vozidlu bezpečný průjezd kolizní
plochou. Dostatečně velká časová mezera se nazývá kritický časový odstup tg a je definován jako minimální časový
odstup mezi následnými vozidly hlavního dopravního proudu, který je řidič z vedlejšího dopravního proudu
schopen využít pro bezpečné projetí kolizní plochou a následné zařazení do hlavního dopravního proudu.
Další faktor, který ovlivňuje vozidla ve vedlejším dopravním proudu je fakt, že nejsou schopna projet kolizní
plochou v krátkém čase za sebou, ale musí dodržovat určitý nezbytný bezpečnostní odstup. Proto byla zavedena
druhá proměnná tf, která charakterizuje chování řidičů ve vedlejším dopravním proudu a nazývá se následný
časový odstup [2].

Obr. 1 Základní uspořádání křižovatky s popisem dopravních proudů.
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3 VÝSLEDKY PROVEDENÉHO MĚŘENÍ
Měření bylo provedeno v rámci juniorského projektu specifického výzkumu č. FAST-J-16-3480 Aktualizace
kapacitních výpočtů turbo-okružních křižovatek pomocí stacionární kamery na jednopruhové okružní křižovatce
silnic II/374 a III/27440 v Blansku. Cca 60 m od středu křižovatky se nachází výšková budova, na jejíž střechu
byla upevněna IP kamera SONY IPELA SNC-VB630 s širokoúhlým objektivem, umístěná do exteriérového
vodotěsného pouzdra. Expozice byla nastavena tak, aby byla zabrána dostatečná délka každé z napojovaných větví
křižovatky (viz Obr. a Obr. ). Účelem bylo prokázání, zda metodou analýzy obrazu je možné strojově vyhodnotit
hledané časové odstupy. Zpracování naměřených dat bylo provedeno v součinnosti s firmou RCE systems, s.r.o.,
která provedla transformaci pořízeného videozáznamu a poskytla software pro export dat. Na Obr. je patrné
rozmístění jednotlivých bran na sledované křižovatce, které zaznamenávaly průjezdy vozidel a jejich časy.

Obr. 2 Rozmístění bran a jízdních pruhů na transformovaném videozáznamu v programu Data from sky.
Zásadním problémem bylo odfiltrovat data zaznamenaná mimo období, kdy byly na křižovatce podmínky
saturovaného toku. Jako nejvhodnější kritérium pro identifikaci podmínek saturovaného toku na okružním pásu a
na vjezdu se ukázala podmínka, že po využití kritického časového odstupu na okružním pásu vozidly čekajícími
na vjezdu (tzn., že vozidla se musí rozjíždět z nulové rychlosti), musí na vjezdu vždy zůstat alespoň jedno vozidlo
opět čekat.
Na výsledcích tohoto měření byla ověřena citlivost výpočtu kapacity na změnu hodnoty jednotlivých časových
odstupů tg, tf a Δ. Například z Obr. vyplývá, že 10% navýšení kritického časového odstupu tg obnáší cca 4% pokles
kapacity vjezdu. Analogicky by platilo, že 10% nárůst následného časového odstupu tf znamená cca 8% pokles
kapacity vjezdu (viz Obr. ) a 10% nárůst minimálního časového odstupu mezi vozidly na okružním pásu způsobí
cca 2% pokles kapacity vjezdu (viz Obr. ). Zvyšující se minimální časový odstup vozidel na okruhu Δ snižuje
kapacitu vjezdu pouze tak dlouho, dokud nedosáhne jeho velikost kritického časového odstupu tg. Poté by
teoreticky došlo k využití každé mezery na okružním pásu.
Detailně pak byl posuzován paprsek křižovatky směrem na Boskovice. Z denní variace intenzit dopravy
vyplývá, že špičková hodina nastává v období od 14:30 do 15:30. V tomto období je tedy nejpravděpodobnější
výskyt saturovaného toku na křižovatce. Byly evidovány všechny využité i zamítnuté časové odstupy na okružním
pásu a u využitých časových odstupů pak byl evidován počet vozidel, která tuto mezeru využila. Tato data byla
vynesena v grafu na Obr. a statisticky vyhodnocena na základě lineární regrese.
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Obr. 3 Relativní citlivost kapacity vjezdu na změnu kritického časového odstupu tg.

Obr. 4 Relativní citlivost kapacity vjezdu na změnu následného časového odstupu tf.

Obr. 5 Relativní citlivost kapacity vjezdu na změnu minimálního časového odstupu ∆.
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Tab. 1 uvádí hodnoty časových odstupů, které byly zjištěny lineární regresí naměřených dat v grafu na Obr. .
Tyto hodnoty jsou zároveň porovnány s časovými odstupy uvedenými v platných TP 188 [3].

Obr. 6 Regresní analýza naměřených dat na OK v Blansku.
Tab. 2 Porovnání změřených časových odstupů s hodnotami v TP 188 [3]
Naměřené hodnoty v s

Hodnoty z TP 188 v s

4,9
4,4
3,2

4,2
2,9
2,1

Kritický časový odstup tg
Následný časový odstup tf
Minimální odstup na okružním pásu Δ

Aby bylo lépe patrné, jaký má tento rozdíl ve vstupních proměnných vliv na celkové posouzení okružní
křižovatky, byla sledovaná křižovatka nejprve posouzena v souladu s TP 188 a poté byla znovu posouzena
tentokráte s již pozměněnými časovými odstupy. Tyto odstupy byly použity pouze pro vjezd na paprsku „směr
Boskovice“. Původní úroveň kvality dopravy vypočtená podle TP 188 na stupni A klesla při následném výpočtu
až na stupeň E, což je nestabilní stav. V tomto případě by tedy už posuzovaná křižovatka kapacitně nevyhověla,
protože na silnicích II. třídy musí být doba zdržení na vjezdu nižší než 45 s. To, že stávající předepsané časové
odstupy potřebují aktualizaci, potvrzuje i snímek z období dopravní špičky (viz Obr. ).

Obr. 7 Snímek okružní křižovatky v Blansku v období odpolední dopravní špičky.
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Graf na Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. popisuje vliv změny některého ze sledovaných časových odstupů t
, tf nebo Δ na kapacitu vjezdu okružní křižovatky. Graf předpokládá vždy změnu pouze jedné proměnné, kdy
zbylé dvě zůstávají konstantní v hodnotě stanovené platnými TP 188. Z grafu je vidět, že zvláště následný časový
odstup poměrně silně ovlivňuje kapacitu vjezdu.
g

Obr. 8 Změna výsledné kapacity OK v Blansku pro různě velké časové odstupy.

4 ZÁVĚR
Provedený pilotní průzkum na jednopruhové okružní křižovatce v Blansku prokázal, že metoda analýzy obrazu je
efektivní a funkční nástroj pro získávání dopravně inženýrský dat v podobě časových odstupů. Zároveň bylo
zjištěno, že stávající hodnoty časových odstupů uvedených v TP 188 pravděpodobně neodpovídají realitě
a kapacitu okružních křižovatek nadhodnocují, což může vést k chybným rozhodnutím ve fázích plánování
výstavby nebo rekonstrukcí křižovatek a následným časovým ztrátám řidičů.
Předmětem další práce tedy bude provedení obdobných měření, která byla provedena na okružní křižovatce
v Blansku a obdobným způsobem budou stanoveny jednotlivé časové odstupy.
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Abstract
This work concerns the use of machine learning to identify trains passing through S&C based
on the acceleration signal measured in the track. This system can be use in the future, for example, to track
changes in the stiffness of the bearing structure over time and thus predict the need for maintenance. Several
methods of machine learning were compared based on their accuracy, time and computational demands for a given
problem and the optimal method (Support Vector Machine) was implemented on real data. Because of the small
amount of usable data, the bootstrapping method was used to generate training and test datasubsets.
Key words
Machine learning, switches and crossings, acceleration, train, support vector machine

1 INTRODUCTION
Switches and crossings are an irreplaceable and some of the most loaded places on the railway track. They are not
only places with an interruption of the running edge of the rail but also places with a change in stiffness. Although
the track length with switches and crossings represents a small part of the railway network, the maintenance
of switches and crossings (including diamond crossings and other special rail structures) generates relatively high
maintenance costs compared to conventional tracks [1], [2], [3]. Apart from the direct costs, it generates large
indirect costs (the cost of delaying trains, either during maintenance or slow travel, costs of alternative train route,
eventually alternative transportation. However currently there is no cost effective solution which can tell us, when
it is time for the maintenance. All existing solutions such as Vae Roadmaster or Intelligent infrastructure from
Siemens are very expensive.
This paper is focused on the first part of the self-diagnostic system for railway switches and crossings (S&C)
– Train Identification System (TIS). TIS is based on real on-site data from the acceleration sensor and in the future
we are assuming use of embed vibration acceleration sensors. Each train has different dynamic characteristics [4],
[5] and it is therefore necessary to compare the same types of trains running at a similar speed to track changes
over time (eg stiffness changes). This can help predict the need for maintenance and significantly reduce costs [6].

2 METHODOLOGY
Data
The data were collected during several measurement campaigns on two crossings in Choceň and two in Ústí nad
Orlicí in years 2013-2014.
The complete dataset contained more than 100 measurements. However for building successful classifier
is needed to have data that were obtained under the same or very similar conditions. On Figure 3 are shown
differences in data vectors for machine learning (ML) for both locations. Obviously, it is necessary to use data
from only one locality for the training set. For these reasons it was also not possible to use data from different
crossings in one station. Due to higher number of measurements, data were taken from switch 59 in Choceň.
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Fig. 1 Comparsion of data vectors from Ústí (rows 1, 2) and Choceň (rows 3, 4).
The resulting set was very small and only 4 types of trains had sufficient number of passages to build training
and testing datasubsets. These are trains 151, 362, 380 and Leo Express (LE). The first three are manufactured
in Škoda Plzeň and have a very similar geometry. Locomotives 151 and 380 even have the same fixed wheelbase
and pivot spacing. In contrast, the LE is Stadler Flirt IC five-car electric multiple unit, which differs from
the others mainly in the type of bogies - two driven axles (at both ends of the train) and 4 Jakobs bogies [7]
between the wagons. Therefore, a significant difference in accelerometer between LE and Škoda locomotives can
be expected.
Since the evaluation of accelerograms and preparation of scalars features was not part of the work of our team,
it will not be discussed in more detail in this paper. For each signal, 27 scalar features were determined using
statistical methods in time and frequency domain. However, it is very likely that some of the features can be very
similar or random for individual trains and therefore inclusion of these features in the calculation, could very
easily confuse the machine (e.g. neural network or SVM) and thereby produce incorrect results. During an iterative
optimisation process where the accuracy was maximised and training time, evaluation time, classifier memory
and loss minimised, the initial vector of 27 scalar features has been reduced to 5. In the Fig. 2
is visualization of velocity and scalar features which were selected for description of the individual train passages.
The data are sorted by train type. It can be seen, that values of some scalar features of some classes are correlated
with the train type, hence they are clustering whereas other classes have values widely scattered.
For this reason there is need to have more than one scalar features to correctly classify the signal. However,
as was said earlier, it is not advantageous to use all 27 scalar features not only because of high computational
demands but also because of well-known phenomenon of Curse of Dimensionality [8]. Velocity was not selected
into the vector because it is secondarily included in the other characteristics and for some S&C may be strongly
influenced by the position in the track and not by the train type.

Fig. 2 Visualization of clustering of scalar features for individual train passages sorted by train type.
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The following scalar features were chosen to describe the train passage:
•
•
•

•

•

npeaks - Number of detected peaks during windowed variance. This number represents the number
of axles of the train.
peakssum - Sum of maximum values detected with npeaks. The value represents to a certain extent
the total amount of dynamic energy transferred to the sleeper.
sem - Standard error of the mean is descriptive of the random sampling process. The standard
deviation of the sample data is a description of the variation in measurements, while the standard
error of the mean is a probabilistic statement about how the sample size will provide a better bound
on estimates of the population mean, in light of the central limit theorem
IQR - Interquartile range, also called the midspread or middle 50%, or technically H-spread, is a
measure of statistical dispersion, being equal to the difference between 75th and 25th percentiles, or
between upper and lower quartiles. This value represents the bandwidth of energy transmitted to
the sleeper.
prec - Frequency precision of the spectrum

Machine-learning-based Analysis
Due to the complex and unique dynamic interactions involved, such as those including the vehicle, wheel, railway
S&C components and ballast, and the stochastic components in the recorded signal, the utilisation of ML methods
[9] seemed appropriate. It has been further considered that the ML could not only identify a specific train type, but
also potential damage to the surface of railway wheels and parts of the railway S&C.
Currently, there are many machine learning methods that differ in the structure and complexity
of the algorithm, and the suitability for use with different types and sizes of input data. Based
on the recommendations from the literature, and initial investigations with available ML methods
in the Mathematica environment, the Support Vector Machine (SVM) has been identified as an optimal classifier
for the aforementioned purpose. The following methods were considered: Decision tree, Gradient boosting,
Logistic regression, Markov model, Naive Bayes, Nearest neighbours, Random forest, Artificial neural network
(ANN) and Support vector machine.
In this research, ML and its post-process was performed in Wolfram Mathematica 11.1. The same analyse with
the same inputs was also run in version 11.2 but with worse results. Even the choice of SVM as a best method
was not validated in the newer version and gave better results for ANN. This may be caused by distinct set-up
of the embedded algorithm in both version.
The Tab. 3 shows the accuracy, training times and required computation memory for some of previously
mentioned methods. It can be seen that SVM gives the highest accuracy, but training takes twice as long
as the second slowest method and even nearly 50 times longer than the fastest. However, it should be noted that
the nearest neighbour method is the fastest because it does not need any training time - samples are sorted
according to the class of their nearest neighbour (or k-neighbours).
Tab. 3 Comparsion of ML Methods.
Method

SVM

ANN

LR

NN

RF

Accuracy [%]
Train. time [s]
Memory [kB]

75
2,075
323,384

58
0,9397
219,512

67
0,293
189,240

58
0,796
126,824

50
0,0529
199,520

From an implementation point of view, SVMs are binary classifiers. A kernel function is used to extract
features from the examples. At training time, the method finds the maximum-margin hyperplane that separates
classes. The multiclass classification problem is reduced to a set of binary classification problems (using a onevs.-one or a one-vs.-all strategy). The implementation uses the LibSVM framework in C/C++.
Although the classification with SVM can be controlled by a number of options, such as the kernel type,
Gamma scaling parameter, multiclass strategy and polynomial degree, the automatic settings characterise
the training dataset reasonably well. In fact, the training dataset is rather limited in terms of repeated identical
observations (same train on the same railway switch at similar speed) so that detailed discussion of the effects
of particular settings would be problematic.
Due the low number of comparable train passage in the classes, the reliability of the classifier highly depends
not only on the selection of the scalar features, but also on the choice of the vectors (passages) for training set. To
avoid cherry-picking and decrease possibility of incorrect results due the inappropriate selection of data
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for training and testing, the bootstrap analysis was performed. Bootstrapping is a compute-intensive method
for statistical data analysis [10]. The train passages for the training subset were chosen randomly for each class
and the spare ones were used for testing. That means, as the smallest class has only 5 comparable train passages,
the training set has 4 vectors per class and one vector for testing. According to [11], the imbalance in the size
of the classes can significantly influence the results. Therefore all classes for training have the same size
of 4 passages. The limited number of comparable train passages has also made full validation of the classifier
impossible. In fact, in the smallest classes only one train passage was used for a validation, while the remaining
4 comparable train passages were used for training.
In the Fig. 3 are visualized all train passages used for ML. The vectors (each containing 5 scalar features) were
projected into two-dimensional space with Mathematica built-in function "DimensionReduce". The class 362
has two outliners which can easily confuse the classifier if selected into training subset or be falsely classified
during validation. Furthermore, it can be seen that there is no clear boundary between classes 151 and 380.
However, it is possible that with a larger number of samples the separation of groups would be more obvious.

Fig. 3 Visualization of clustering of scalar features for individual train passages sorted by train type.

Implementation of SVMs
As soon as the sets were ready, the machine learning was performed and classifier was built. The result
of the consecutive testing was visualized by confusion matrix. This process of building subsets, training
and testing was repeated 1000 times. As the outcome of this repetition process, we obtained
1000 confusion matrices (i.e. one matrix per one subsets selection). There are three random example
of confusion matrices from the analysis in Fig. 4.

Fig. 4 The 3 random confusion matrices obtained by random selection of train and test set.
From all 1000 matrices, we evaluate one average matrix (i.e. total sum of all results on the same
location in matrix was divided by number matrices). For easier understanding, values in each row of the matrix
were rescaled to give total sum of 1 so it is possible to seen probability of (miss)classification for this class.
Because the test sets were not the same size, the colour of each field tells the information about significance
of the testing - the darker, the higher number of test samples. That means, that if there are in test subset,
for example, 6 train passages from the same train type for testing and it gives the probability of correct
classification 0.9, it is more reliable than if there is only 1 testing passage.
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3 RESULTS
The confusion matrix shown in Fig. 5 shows a perfect match for the train type Leo Express. This result
was expected due the big differences in train construction. For the train types 151, 362 and 380,
the prediction is worse due to the fact that the trains are very similar and there was too little data for capturing
subtle differences. The train type 151 is correctly classified in 70% of cases and in 25% of cases is falsely
classified as a 380. In the opposite case, train 380 is classified correctly in 61% of cases and confused with 151
in 39% of cases. The classification of train 362 is reliable in 70%.

Fig. 5 Average confusion matrix obtained during the cross-validation with the SVM classifier. The relatively poor
accuracy of 61% can be attributed to the lack of data for training.

Despite the fact that the data contains passages before and after the renovation of common crossing,
the probabilities suggest that the identification method is robust enough to allow for modification of the railway
crossing components, as long as the measurements are taken at the same locations.

4 DISCUSSION
In general, S&C is a complex system with a unique and random response compared to plain-line rail segments,
from the dynamic interaction point of view (vehicle, wheel, rail and substructure). Therefore, successful
validation of the SVM would require more data, i.e. 186 train passages of 6 train types recorded for plain-line rail
sections. Validation on this scale would require an extensive measurement campaign beyond the scope
of this preliminary investigation.

5 CONCLUSION
Despite the limited number of comparable train passages, it has still been possible to test the feasibility of ML
based train type identification at railway S&C. A literature survey has identified the SVM as the best
option compared to the 8 alternative methods for ML discussed. Although the statistical significance is clearly
limited, based on the cross-validation options available, the results demonstrate that:
•
•
•
•

Identification of train types is feasible if the monitoring location is fixed within the S&C.
Where the monitoring locations are not taken into account, the identification is not successful.
The SVM approach is insensitive to the renovation of the common crossing.
The input vector (training data set) has to be subjectively chosen such that it sufficiently
characterises all important features of the recorded acceleration time histories.
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Abstrakt
Článek se zabývá problematikou Rayleighova vlnění a kritické rychlosti zeminy v souvislosti s plánovaným
provozem vlaků vyššími rychlostmi v České republice. Od popisu problematiky vibrací a souvisejících druhů
vlnění, které vznikají při jízdě vlaků po železniční tratě, přechází k problematice povrchového Rayleighova vlnění,
které je identifikováno jako významný typ vlnění s ohledem na bezpečnost železničního provozu i negativními
účinky na okolí železniční tratě. Článek je dále zaměřen na vzájemný vztah mezi kritickou rychlostí zeminy,
Rayleigho vlněním a rychlostí jízdy vlaků. Uvedeny jsou i možnosti výpočtu kritické rychlosti zeminy a metody
matematického modelování respektující konkrétní podmínky podloží i skladbu konstrukce železniční tratě.
Klíčová slova
Rayleighovo vlnění, kritická rychlost zeminy, zemní třesk, vysokorychlostní železnice
Abstract
This paper deals with the problem of Rayleigh waves and critical soil velocity in context with the planned operation
of high speed trains in the Czech Republic. From the description of the vibration issue and the related types of
waves, that arise when trains are passing on the railway track, the article continues to the surface Rayleigh waves
issue, which is identified as an important type of waves with regard to railway safety and negative impacts on the
railroad surroundings. The article focuses on the relationships between critical soil velocity, Rayleigh waves
velocity and train speed. The possibilities of calculating the critical soil velocity and the methods of mathematical
modelling respecting the specific conditions of subgrade as well as the structure of the railway track construction
are mentioned.
Key words
Rayleigh waves, critical soil velocity, ground boom, high speed railway

1 ÚVOD
V souvislosti se skokovým navyšováním rychlosti jízdy vlaků se začaly objevovat do té doby neznámé problémy,
mezi které patří také odezva podloží železniční tratě na vibrace generované jedoucími vlakovými soupravami.
Pokud rychlost jízdy vlaku dosáhne mezní rychlosti, kterou se šíří povrchové seismické vlny danou zeminou,
dochází k rezonanci a několikanásobnému zvětšení amplitudy povrchových vln. Tato odezva může vyústit
v poškození konstrukcí v okolí železniční tratě – například stožárů trakčního vedení, nebo v mezních situacích
dokonce až ve vykolejení vlaku [1], [2].
Známým a patrně prvním případe, kde se v reálných podmínkách tyto problémy projevily, je železniční trať
u obce Ledsgard ve Švédsku. V této lokalitě je podloží železniční tratě tvořeno jíly a při jízdě vlaků rychlostí až
200 km/h došlo k narušení polohy stožárů trakčního vedení. Při následných měřeních byly zaznamenány amplitudy
povrchových vln 15–20 mm [1].
Na základě této dobře zdokumentované události se danou problematikou začalo zabývat více železničních
správ a výzkumných pracovišť. V zahraničí je dle dostupné literatury tato problematika sledována zejména
v některých regionech s problematickou geologií a provozovanými nebo plánovanými tratěmi pro vyšší rychlosti,
např. ve Švédsku, v Belgii, ve Velké Británii a v Jižní Koreji.
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I v České republice se tato problematika stává aktuální, a to v souvislosti s přípravou výstavby
vysokorychlostních tratí pro rychlost až 320 km/h. Jedním ze závěrů technicko-provozní studie "Technická řešení
VRT", kterou zpracoval SUDOP Praha v roce 2017, je doporučení se touto problematikou podrobněji zabývat [2].

2 VIBRACE
Vibrace je jedno z označení požívaných pro pohyb tělesa nebo prostředí, jehož jednotlivé body kmitají kolem
rovnovážné polohy [3]. Vibrace se dělí na náhodné a deterministické. V případě deterministických vibrací je
můžeme označovat jako vlnění. Deterministické vibrace (vlnění) lze dále dělit na periodické a harmonické [4].
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 vln, označované jako P-vlny (tlakové vlny) a S-vlny (smykové vlny). 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 Rayleigho vln částice kmitají v rovině vertikální. Tento pohyb jednotlivé částice hmoty vykonávají po eliptické
trajektorii. To znamená, že vlnění se šíří po povrchu a směrem do hloubky postupně slábne [5]. Průběhy všech
výše zmíněných vln jsou schematicky naznačeny na následujícím obrázku.
Vibrace od železniční dopravy jsou buzeny zejména nepravidelnostmi jízdní dráhy a kol vozidel, trakčními

Obr. 1 Schéma průběhů vlnění [6].
motory a případně dalšími vlivy. Železniční svršek je při jízdě vozidla namáhán složitým silovým statickým
i dynamickým působením. Namáhání svršku je ovlivněno časově nepravidelným rozložením působících břemen
o různé velikosti, proměnlivou rychlostí pohybu břemen, prostorovým působením vnějších sil, vzájemným
dynamickým působením vozidla a konstrukce koleje, různorodostí materiálů konstrukce železniční tratě a dalšími
vlivy [7].
Z důvodu imperfekcí na pojížděné ploše kolejnice a kola se přenáší silové účinky v širokém spektru frekvencí.
Silové účinky způsobené nerovnoměrným rozložením nápravového zatížení mají frekvence korespondující
s vlastními frekvencemi jedoucího vozidla, zatímco dynamické síly způsobené nerovnostmi kola a kolejnice mají
periodicitu odvozenou od rychlosti vozidla a vlnové délky nerovností na hlavě kolejnice. Vozidlo jedoucí po
železniční tratě má mnoho vlastních frekvencí. Významné vibrace vznikají, pokud některý z vybuzených silových
účinků má frekvenci odpovídající některé z vlastních frekvencí celého systému (vozidlo – trať). Vlastní frekvence
vlaku jsou nezávislé na rychlosti jízdy vlaku [8].
Vybuzené vibrace se následně přes konstrukci železničního svršku a spodku šíří do podloží a podložím dále
do okolí železniční tratě. Vibrace se do okolí šíří prostřednictvím tlakových vln (compression waves), smykových
vln (shear waves) a povrchových vln (Rayleighs waves). U všech typů vln klesá se vrůstající vzdáleností od zdroje
jejich energie, což souvisí s útlumem zemního prostředí, jímž se šíří. Nejnižší frekvence jsou nejméně tlumené [8].
Při vedení trasy železniční tratě po povrchu mají nejvíce obtěžující vibrace z hlediska vnímání osob frekvence
nižší než 10 Hz. Budovy blízko železniční tratě jsou obvykle v takové vzdálenosti, že vibrace způsobené tlakovými
a smykovými vlnami na ně nepůsobí, zatímco účinek povrchových vln se stále projevuje. Nejproblematičtější
situace nastávají tehdy, když se frekvence vlnění šířícího se podložím přiblíží vlastní frekvenci budovy. Vlnění
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způsobující největší problémy u budov v blízkosti železničních tratí vedených na povrchu má frekvenční rozsah
5–50 Hz [8].

3 RAYLEIGHOVO VLNĚNÍ
Rayleighovo vlnění je pojmenováno po lordu Rayleghovi. Tento britský fyzik poprvé matematicky předpověděl
jejich existenci [9].
Rayleighovy vlny se projevují na volném povrchu specifickým pohybem částic zeminy, které opisují
retrográdní eliptický pohyb (proti směru pohybu). Na povrchu je svislá výchylka zhruba 1,5krát větší než výchylka
ve vodorovném směru [8]. Na Obr. 2 je schematicky naznačen průběh Rayleighova vlnění. Vlnění se šíří ve směru
šipky. Pohyb částic zeminy popisují eliptické trajektorie.

Obr. 2 Schéma Rayleighova vlnění [8].
Rayleighovy vlny jsou často přirovnávány k vlnám vznikajícím dopadem předmětu na vodní hladinu. Odezva
je podobná, avšak s jedním základním rozdílem. U vln v hluboké vodě se částice pohybují po kružnicové dráze,
zatímco v mělké vodě se pohybují po eliptické dráze, kdy je vodorovná výchylka větší než svislá. Jak u Rayleigho
vln, tak u vlnění ve vodě se částice pohybují po uzavřené dráze, přičemž částice ve vodní vlně se pohybují ve
směru pohybu, zatímco částice v zeminách se pohybují ve směru opačném. Tento druh pohybu je také někdy
nazýván pohybem po oběžné dráze (orbital motion). Mělo by být zdůrazněno, že vlny nepřenášejí hmotu, ale pouze
energii [8].
Rychlost šíření Rayleigho vln je poněkud menší než rychlost šíření příčných (smykových) vln, zatímco tlakové
vlny se mohou šířit výrazně vyššími rychlostmi. Rychlost šíření Rayleigho vln se většinou pohybuje mezi
50 a 250 m/s (180–900 km/h) [8].
Přenášená energie závisí na přenosové funkci mezi zatížením vlaku a poklesem kolejového roštu. Tato
frekvenčně závislá funkce závisí na konstrukci tratě a vlastnostech zeminy v jejím podloží. Z hlediska celkové
energie přenášené vlněním je přibližně 67 % přenášeno Rayleighovo vlnami, 26 % smykovými vlnami a 7 %
tlakovými vlnami. Z tohoto porovnání plyne, že z praktického hlediska jsou Rayleigho vlny nejvýznamnější, a to
i z hlediska bezpečnosti. Velikost výchylky Rayleighova vlnění klesá s rostoucí vzdáleností od zdroje vlnění, kdy
se stále více projevuje útlum prostředí a dochází k disipaci energie v materiálu [8].
Koeficient útlumu se pohybuje v závislost na typy zeminy a její vlhkosti v rozmezí od 0,01 m-1 (nezhutněné
saturované zeminy) až po 0,1 m-1 (zhutněné zeminy). Rayleighovy vlny jsou s rostoucí hloubkou výrazně
tlumeny. Vlnění se šíří takřka výhradně ve vrstvě o mocnosti jedné vlnové délky, přičemž vlnová délka
Rayleighova vlnění se pohybuje v rozmezí 5 až 50 m. Přenášená energie závisí na přenosové funkci mezi zatížením
vlaku a poklesem kolejového roštu. Tato frekvenčně závislá funkce závisí na konstrukci tratě a vlastnostech
zeminy v jejím podloží [8].

4 ZEMINY A KRITICKÁ RYCHLOST
Pokud rychlost pohybu zdroje vlnění dosáhne tzv. kritické rychlosti zeminy, což je její materiálová charakteristika,
dojde k interferenci. Kritická rychlost zeminy odpovídá rychlosti šíření Rayleighova vlnění v dané zemině.
Rychlost šíření Rayleighova vlnění závisí na okamžitém stavu zeminy a mění se s její vlhkostí [10].
Zmíněná interference je někdy označována jako zemní třesk, což je ve své fyzikální podstatě obdobný jev
jako aerodynamický třesk při překročení rychlosti zvuku. Dochází při něm k několikanásobnému nárůstu intenzity
vibrací [1]. Takto významný nárůst intenzity vibrací se může negativně projevit na stabilitě geometrické polohy
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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 [2], [4].
Hlavní rozdíl mezi aerodynamickým třeskem a zemním třeskem spočívá v prostředí, v němž k němu dochází.
Zatímco ve vzduchu jsou parametry okolního prostředí víceméně konstantní a rychlost šíření zvuku je tedy
víceméně pořád stejná, v případě zemin je variabilita jejich parametrů výrazně vyšší a kritická rychlost zemin proto
kolísá ve značném rozsahu [10].
Kritická rychlost se u měkkých jílovitých zemin pohybuje okolo 200–300 km/h až po 600 km/h a více pro
velmi tuhé podložní zeminy, v případě hornin v řádu prvních tisíců kilometrů za hodinu [1], [2], [11]. Naopak při
souhře velmi nepříznivých podmínek může být i nižší než 200 km/h. Se vzrůstající tuhostí zemin vzrůstá i její
kritická rychlost [1]. Jako neproblematičtější se z hlediska negativních projevů jeví místa s vrstvami jemnozrnných
zemin s vysokou plasticitou o velké mocnosti, tedy s nízkou kritickou rychlostí. Konkrétně jde o hlíny typu MH,
MV, ME a jíly typu CH, CV a CE [2].

5 VÝPOČET KRITICKÉ RYCHLOSTI ZEMINY
Výpočet kritické rychlosti zeminy je poměrně složitý, neboť se jedná o třífázové prostředí s komplikovanými
vazbami. Postupně bylo ve světě vytvořeno několik postupů, jak alespoň přibližně spočítat kritickou rychlost
zeminy v reálných podmínkách, tj. v prostředí, které není ideálně homogenní.

Výpočet kritické rychlosti pro homogenní prostředí
Pro výpočet kritické rychlosti zeminy v homogenním pružném poloprostoru platí následující vztah [12]:
0,87 + 1,12𝜈
(1)
𝑐Ë = 𝑐< L
O
1+𝜈
kde 𝑐Ë je kritická rychlost zeminy, 𝑐< je rychlost šíření smykových vln a 𝜈 je Poissonovo číslo. Rychlost šíření
smykových vln lze spočítat z následujícího vzorce:
a

𝜇 R
(2)
𝑐< = L O
𝜌
kde 𝑐< je rychlost šíření smykových vln, 𝜇 je smykový modul zeminy a 𝜌 je objemová hmotnost zeminy. Je
vhodné opět připomenout, že parametry zeminy vstupující do výpočtu se v čase mění mimo jiné se změnou
vlhkosti zeminy. Výpočet tedy dává pouze přibližné hodnoty kritické rychlosti zeminy a nezohledňuje případné
vrstvy zemin s různými parametry [10].

Výpočet kritické rychlosti pro vícevrstevnaté prostředí
V reálných podmínkách je konstrukce železničních trati tvořena vrstvami s různými parametry a též podloží
železniční trati obvykle netvoří jedna mocná homogenní vrstva. V takovém případě si nevystačíme pouze s výše
uvedeným výpočtem idealizované vrstvy. Kritická rychlost konstrukce železniční tratě a spolupůsobícího podloží
je definována jako rychlost jízdy vlaku, při které je vyvolána největší amplituda povrchového vlnění. Tato kritická
rychlost je ve skutečnosti vyšší, než je rychlost Rayleighova vlnění zeminy ve vrchní části podloží, což je dáno
přítomností železničního svršku a případně náspu [1]. Pro výpočet kritické rychlosti souvrství bylo vyvinuto
několik matematických modelů s různou mírou zjednodušení. Modely byly validovány s výsledky získanými
z měření in-situ pro konkrétní parametry zemin.
V komplexních modelech bývají kolejnice modelovány jako nekonečné nosníky, příp. jako diskrétně
podporované nosníky, a pražce jako nosníky na pružném podkladě, příp. pomocí hmotných bodů. Podloží
železniční tratě je uvažováno jako nekonečný pružný poloprostor, případně jako vrstevnatý nekonečný poloprostor
[1], [13].
První výpočtové modely počítaly odezvu podloží pomocí analytických postupů pomocí Greenovy funkce.
Alternativně se pro výpočet odezvy zemin používal integrální transformační přístup. Tento přístup k odezvě
zeminy byl rozšířen uvažováním poroelastického efektu [14].
Přesnější výsledky poskytuje analýza odezvy podloží počítaná metodou konečných prvků na 2D nebo 3D
modelech. Vzhledem k velké výpočetní náročnosti metody konečných prvků ve 3D byla vyvinuta metoda výpočtu
2,5D prostoru metodou konečných prvků, kde jsou některé vztahy zjednodušeny. Model používá kombinaci
konečných prvků a tenkých vrstev. Metoda konečných prvků je použita v nejvíce exponované oblasti, zbytek je
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modelován pomocí tenkých vrstev. Nevýhodou těchto modelů je jejich náročnost i v některých případech obtížné
získání potřebných vstupních parametrů [1], [13], [14].

6 ZÁVĚR
Cílem článku je představit problematiku Rayleighova vlnění a kritické rychlosti zeminy ve vztahu
k vysokorychlostním železničním tratím. Z podrobné charakteristiky Rayleighova vlnění vyplývá, že tato
problematika vyžaduje komplexní přístup. Jako významný se ukazuje vztah mezi kritickou rychlostí zeminy, která
se rovná rychlosti šíření Rayleighova vlnění a rychlostí jízdy vlaků. Ve velmi nepříznivých geologických
podmínkách hrozí, že již při rychlosti jízdy vlaků cca 200 km/h může dojít k významným negativním projevům
Rayleighova vlnění. Protože se v současné době v České republice plánuje výstavba sítě vysokorychlostních
železničních tratí s rychlostí jízdy vlaků až 320 km/h, považujeme za nezbytné posoudit, zda se v lokalitách, kudy
budou vedeny nové železniční tratě, nevyskytují nevhodné geologické poměry umožňující rozvoj těchto
negativních projevů. Cílem návazného výzkumu je zjistit přibližné hodnoty kritické rychlosti zeminy ve
vytipovaných lokalitách v trasách plánovaných vysokorychlostních tratí v České republice a porovnat je
s navrhovanými rychlostmi vlaků v daných místech.
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Abstrakt
Reakční doba osob je klíčový parametr při stanovování celkové doby evakuace objektů. Standardní inženýrské
metody posuzování objektů normami ČSN tento parametr nezohledňují. Alternativní posuzování evakuace
agentními modely pohybu osob umožňují do jisté míry reprezentovat lidské chování v reakční době a přiblížit tím
výstupy posouzení reálnému scénáři. Článek se zabývá analýzou reakční doby pro objekty typu měkké cíle
vymezené metodikou Ministerstva vnitra ČR. Pro tyto typy objektů uvádí parametry log-normálního rozdělení
reakční doby, jako vstupní hodnoty pro agentní modely. Popisuje metody nastavení reakční doby v agentních
modelech, které v rámci referenčního modelu porovnává. Na základě výsledků stanovuje optimální postup
nastavení reakční doby v současných možnostech agentních modelů.
Klíčová slova
Reakční doba, měkké cíle, agentní modely, evakuace, pohyb osob
Abstract
Pre-evacuation time is a key parameter in determining evacuation time. Standard engineering calculation methods
for the assessment of buildings within CSN standards do not take this parameter into account. Alternative
assessment of evacuation process by agent-based modeling of pedestrian movement allows us to represent human
behaviour in pre-evacuation time with certain level of accuracy and provide the assessment outcomes more similar
to the real scenario. The paper deals with the analysis of pre-evacuation for soft target objects defined by the
methodology of the Ministry of the Interior of Czech republic. For these object categories it sets log-normal
distribution parameters of pre-evacuation as input values for the agent-based model. The paper determines
available pre-evacuation time settings in agent-based models, which it compares within a reference model. Based
on the simulation results the optimal procedure of setting this parameter within the current possibilities of the
agent-based models was determined.
Key words
Pre-evacuation time, soft targets, agent-based models, evacuation process, pedestrian movement

1 ÚVOD
S rostoucím počtem teroristických útoků v nezabezpečených veřejných prostorech a objektech, kde se koncentruje
vysoký počet osob, tzv. měkkých cílech, rostou i požadavky na minimalizaci dopadů těchto krizových událostí.
Pokročilé technologie agentních modelů (AM) pohybu osob umožňují posuzovat evakuační proces objektů
individuálně, a to zejména z hlediska doby evakuace a odhalení kritických míst v objektu, kde je riziko přetížení
únikových východů lidmi a v extrémním případě tragédie se ztrátami na životech způsobené dynamikou davu.
Jedním ze základních parametrů AM je reakční doba (RD) uživatelů objektu. Celosvětová asociace inženýrů
požární bezpečnosti definuje RD jako čas, ve kterém osoba zaznamená známky požáru a následně přijme ochranná
opatření [1]. Pro potřeby tohoto článku je tato definice zobecněna na dobu, ve které osoba rozpozná krizovou
situaci vyžadující evakuaci a následně přijme ochranná opatření a zahájí evakuaci.
Při požáru objektu MGM Grand Hotel v Las Vegas v USA bylo na základě výpovědí 554 svědků zjištěno, že pouze
u 8 % populace hotelu byla okamžitá evakuace první činnost po detekci požáru [2]. Tento a řada dalších incidentů
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potvrzují nutnost zkoumání lidského chování v RD pro maximální zpřesnění výsledků AM majících za cíl snížit
dopady krizových událostí.
V článku je uvedena sada analyzovaných dat RD pro měkké cíle dle kategorizace metodiky Ministerstva vnitra
ČR [3]. Data se nepodařilo získat pro objekty typu sportovní haly a stadiony a veřejná shromáždění a průvody.
Analyzovaná data budou sloužit jako vstupní parametry pro AM Pathfinder [4], případně jiné AM. V článku je
dále demonstrován vliv způsobu nastavení RD na výstupy AM v rámci posouzení objektu vzdělávacího zařízení
z hlediska doby evakuace. Závěrem jsou stanoveny principy, které je při určování RD, jakožto vstupnímu
parametru AM, potřeba zohlednit pro maximálně přesnou reprezentaci reálného scénáře krizové situace při
posuzování bezpečnosti objektů.

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
V požárně bezpečnostních výpočtech předpokládané doby evakuace v rámci souvisejících norem ČSN 73 0802
a 73 0831 s RD uvažováno není [5], [6]. Současná absence platného komplexního postupu stanovování RD
umožňuje aplikovat různorodé metody při stanovování tohoto parametru. Kategoricky lze RD stanovit na základě
experimentálních dat a teorií lidského chování (metody stanovení sekvence akcí a náhodná distribuce) nebo
metodami využívajícími prediktivní modely lidského chování (behaviorální modely, matematické prediktivní
modely).

Nastavení sekvence akcí
RD je zde stanovena uživatelem AM v podobě sekvence akcí, které agent v okamžiku spuštění alarmu vykoná.
Každá tato akce má předem nadefinovanou dobu trvání [7], [8]. Behaviorální akce agentů jsou tedy vstupem, nikoli
výstupem modelu. Tento přístup má několik nedostatků. Uživatel má absolutní kontrolu nad sestavením akcí
tvořících RD, což může vést k pokušení RD uměle redukovat ve prospěch výsledné doby evakuace. S tímto
rizikem jsou spojené i vysoké nároky na zohlednění veškerých podmínek dynamiky evakuačního procesu
uživatelem modelu [9].

Náhodná distribuce reakční doby
Německá směrnice udávající pokyny pro tvorbu mikroskopických evakuačních analýz z roku 2016 [10] se opírá
o práci Pursera [11], který na základě dostupných datových souborů stanovuje hodnoty RD pro 1 a 99 percentile
populace a následně ji v rozmezí těchto hodnot rovnoměrně rozděluje mezi populaci. Purser zároveň uvádí jako
vhodnější metodu použití statistického rozdělení [11]. Tato metoda je v pokročilých AM typu Pathfinder plně
využitelná [4]. Před náhodnou distribucí RD varuje Kuligowski a uvádí, že nereprezentuje reálný scénář
evakuačního procesu z hlediska sociálních faktorů. Pokud bychom se zaměřili např. na místnost typu kancelář,
mohlo by dojít k situaci, kdy se první agent začne evakuovat a zbylí zůstanou na svých místech, dokud neuběhne
jim přidělená časová hodnota RD, navzdory kolegiálním sociálním vazbám [1].

Prediktivní modely
V roce 2004 představili Lindell a Perry teorii rozhodovacího modelu o ochranných opatřeních (PADM). Jedná se
o teorii lidského chování a toku informací při technologických či přírodních katastrofách, mající základ v desítkách
let předchozího výzkumu, studií katastrof a krizových incidentů [12]. Pro implementaci PADM do evakuačních
modelů je potřeba identifikovat faktory mající vliv na rozhodovací proces [8]. Kuligowski tyto faktory
specifikovala a představila prediktivní model RD, který předpovídá ochranné akce přeživších tragédie Světového
obchodního centra v roce 2001 [13]. Takovýto rozhodovací model by mohl být dle Kuligowski implementován
v evakuačních modelech skrze behaviorální pravidla modelu typu „podmínka-akce“, jež AM využívají [9].
Lovreglio et. al. navrhl matematický rozhodovací model (EDM) [7] založený na lidském vnímání rizika,
sociálních vlivech a behaviorální nejistotě mající základ v modelu Renekeho [14]. Oba modely se opírají v oblasti
teorie lidského chování o kvalitativní model E. D. Kuligowski [13]. EDM diferenciálními rovnicemi stanovuje
míru vnímání rizika pro každého agenta s ohledem na sociální, environmentální, demografické podmínky,
charakteristiky agenta a behaviorální nejistotu. Na základě těchto výpočtů odhaduje reakci agentů v rámci třech
módů chování: normálního, investigativního a evakuačního. EDM zajišťuje, že chování lidí v RD je nikoli vstupem
zadávaným uživatelem, ale výstupem tohoto modelu [7]. Behaviorální ani matematické prediktivní modely však
nejsou v současné době implementovány v AM.
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3 METODIKA
V současnosti je v AM Pathfinder možné RD stanovovat pomocí sekvence akcí nebo náhodné distribuce. V rámci
těchto možností byla využita a rozšířena rozsáhlá databáze, ve které jsou analyzovány datové sety RD. Lovreglio
et. al. datové sety sestavil dle předem definovaných kritérií a pomocí shlukové analýzy rozdělil do skupin [15].
Pro tyto skupiny byly stanoveny parametry log-normálního rozdělení. Na základě této databáze byly z grafů hustot
log-normálního rozdělení odečteny hodnoty RD pro 1 a 99 percentile dané populace. Data byla popsána a rozšířena
o další datové sety v Tab 1. Data se nepodařilo získat pro měkké cíle typu sportovní stadion, sportovní hala, veřejná
shromáždění a průvody. Datové sety byly klasifikovány z hlediska charakteru evakuace. Jedná se o ohlášené
cvičení (OC), neohlášené cvičení (NC), částečně ohlášené cvičení (ČOC) a požár (P). Zároveň byl rozlišován
způsob vyhlášení evakuace – vyzváněním alarmu (A), hromadnou hlasovou zprávu (H), personálem objektu (P)
a předehranou hlasovou zprávou (N). Mezi kategorie objektů patří vzdělávací zařízení (VZ), administrativní
stavby (AS), komerční stavby (KS), ubytovací zařízení (UZ), náboženské budovy (NB), dopravní uzly (DU)
a zdravotnická zařízení (ZZ).
Pro porovnání metod nastavení RD byla v Revit Architecture vytvořena geometrie objektu a následně
byl v AM Pathfinder zpracován evakuační model části vzdělávacího zařízení, konkrétně 4. patra budovy B,
Fakulty stavební VUT v Brně, viz Obr. 1. Na tomto referenčním modelu byla testována nastavení RD pomocí
stanovení sekvence akcí a náhodné distribuce RD. Následně byl na výsledcích simulací demonstrován vliv zvolené
metody nastavení RD na tyto výsledky.

Obr. 2 Referenční model vzdělávacího zařízení (vlastní).
Posuzovaný objekt je součástí budovy vysoké školy a skládá se ze 7 učeben a 16 kanceláří propojených
společnou chodbou. Kompletně vybaveno počítači je 5 ze 7 učeben. Z objektu vede jediná úniková cesta po
dvouramenném schodišti do nižších podlaží a následně na volné prostranství. Chodba je v místě schodiště opatřena
3 bezpečnostními mřížemi. Referenční model se vztahuje pouze na 4. patro objektu a evakuace je v modelu
ukončena na chodbě ve 3. patře. Objekt je opatřen výtahem, který však neslouží k evakuaci. Model počítá
s maximální obsazeností objektu, která činí 299 osob (278 studentů a 21 učitelů). Procesy validace a verifikace
AM popisuje dokument [16], v němž byly provedeny testy, které potvrzují, že AM Pathfinder pracuje v souladu
s technickou referencí softwaru [4] a vyjadřují nakolik přesně AM reprezentuje reálné prostředí.
Pro nastavení sekvence akcí byla jako podklad použita studie neohlášené cvičné evakuace knihovny na VŠB
v Ostravě [17], [18]. Studie měla za cíl analýzou videozáznamů a dotazníků vyhodnotit chování osob po vyhlášení
evakuace. Vyhodnocení proběhlo na vzorku 47 osob. Evakuace byla vyhlášena ústně personálem knihovny. Studie
byla zpracována na území ČR, čímž z hlediska kulturního kontextu, na jehož význam upozorňuje Galea [16], tvoří
vhodný podklad pro tuto metodu parametrizace modelu. Sekvence činností prováděných neprodleně po vyhlášení
evakuace jsou rozděleny na úkonové činnosti a informační činnosti s celkovým počtem 256 záznamů činností
a každé z nich je přiřazeno poměrné zastoupení v populaci [16]. Tyto činnosti jsou reprezentovány v modelu, kde
byly v daných poměrech implementovány v populaci. Časové hodnoty byly rovnoměrně rozděleny v daném
rozmezí tak, aby se maximální RD pohybovala v rozmezí reálné naměřené doby 80–100 sekund. V rámci každé
metody bylo realizováno 100 simulací evakuačního procesu objektu. Výsledky byly porovnány z hlediska celkové
doby evakuace. Na základě grafů na Obr. 5 bylo pro vyhodnocení výsledků použito normální rozdělení.
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4 VÝSLEDKY
Analýza datových setů reakční doby
V Tab. 1 jsou uvedeny analyzované datové sety s parametry log-normálního rozdělení v rámci jednotlivých typů
měkkých cílů dle [2] pro implementaci v AM.
Tab. 3 Parametry log-normálního rozdělení RD dle typologie měkkých cílů.
Parametry

Kategorie
objektu

Typ měkkého cíle

Typ
alarmu

Typ
evakuace

μ

σ

1 p.

99 p.

VS

Knihovna

A,H,N

NC

4,195

0,624

16

283

[19]

VS

A

NC

4,185

0,479

22

200

[20]

A,N

NC

4,384

0,794

13

508

[19]

VS

Univerzitní knihovna*
Univerzitní knihovna/
kanceláře
Školka

A,P

NC

5,217

0,358

80

424

[19]

VS

Základní/střední škola

A

NC+ČOC

2,591

1,294

1

271

[19]

VS

Základní/střední škola

H

OC

2,96

0,74

3

108

[21]

VS

Zvláštní základní škola

H

OC

2,99

0,13

15

27

[21]

VS

Přednášková aula

A,N

NC+OC

2,972

1,015

2

207

[19]

VS

Laboratorní zařízení

N

NC

3,17

1,108

2

313

[19]

AS

Do 14 pater

A,N

P+NC+OC

4,586

0,967

10

930

[19]

AS

Do 110 pater

žádný

P

5,911

1,613

9

15731

[19]

KS

Nákupní centra

A

NC

3,644

0,574

10

145

[19]

KS

Kina / divadla

A,N

NC

3,429

0,248

17

55

[19]

KS

Restaurace / bary

A,N

NC

3,467

0,611

15

133

[19]

UZ

Koleje, apartmány, ubytovny

A

NC

4.086

1.432

2

1887

[19]

UZ

Hotely

T

NC

4.264

0.631

16

309

[19]

CB

Církevní budova

H

OC

3,9

0,03

46

53

[21]

DU

Silniční tunel

N

NC

3,858

1,236

3

840

[19]

ZZ

Nemocnice

A

NC

3,785

0,431

16

120

[19]

VS

Ref.

*Tato data jsou zahrnuta v obecném typu knihovna, avšak pro případnou potřebu přesnějšího zařazení do univerzitního
prostředí byla stanovena i zvlášť.

Porovnání metod stanovení reakční doby v agentním modelu
Charakteristiky rozdělení popisuje Tab. 2. Rozdíl kvantilů p95 obou metod činí 30 sekund při stejné maximální
hodnotě RD 100 sekund. Histogramy na Obr. 2 popisují četnost intervalů celkové doby evakuace pro obě metody.
Tab. 4 Výsledky porovnání obou metod z hlediska doby evakuace.
Metoda nastavení RD
Sekvence akcí
Náhodná distribuce

Střední hodnota µ

Směrodatná odchylka σ

468
500

30
29

225

Kvantil p95 (s)
517
547

30

25

25

20

20

Četnost

30

15
10

15
10
5

0

0
[441, 456]
(456, 471]
(471, 486]
(486, 501]
(501, 516]
(516, 531]
(531, 546]
(546, 561]
(561, 576]
(576, 591]

5
[410, 425]
(425, 440]
(440, 455]
(455, 470]
(470, 485]
(485, 500]
(500, 515]
(515, 530]
(530, 545]
(545, 560]

Četnost

JUNIORSTAV 2020

Intervaly doby evakuace (s)

Intervaly doby evakuace (s)

Obr. 3 Histogramy výsledků celkové doby evakuace (vlevo – metoda nastavení sekvence akcí, vpravo – metoda
náhodné distribuce) (vlastní).
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Obr. 4 Porovnání závislostí počtu osob v objektu na čase (vlastní).

5 DISKUZE
U metody náhodné distribuce, kde agenti čekají na přidělenou dobu evakuace, bylo na výsledných simulacích
názorné chování bez sociálních vazeb, jak ho popsala Kuligowski [1]. Rysy rozhodovacího procesu byly patrné
u varianty nastavení sekvence akcí, kde je vidět cílený pohyb a shlukování agentů. Graf na Obr. 3 popisuje
závislost počtu lidí v objektu na čase během evakuace. Počáteční nárůst počtu osob je zapříčiněn příchodem 20
osob z 5. patra objektu do modelu (4. patra) na počátku evakuace. Graf má v obou metodách po většinu času téměř
lineární charakter se zlomem v čase přibližně 260 s, kdy se zbytek populace evakuoval skrze jedinou bránu
na chodbě objektu, což vlivem kongesce celkový čas značně navýšilo.
Metoda nastavení sekvence akcí se jeví jako vhodná v situaci, kdy máme k dispozici detailní studii evakuace
stejného typu měkkého cíle s popisem chování osob a jsme tedy schopni reprezentovat jednotlivé činnosti osob
v RD. Existencí takovéhoto podkladu je částečně vyvráceno úskalí metody v podobě možné tendence uživatele
modelu výsledky uměle ovlivnit nepřesně zvoleným nastavením akcí. I zde však bylo potřeba akce typu získávání
či výměna informací přenést do jazyka modelu, což může v praxi vést k umělému ovlivnění výsledků nevhodnou
reprezentací těchto akcí v modelu. Takto detailní studie chování osob v evakuačním procesu nejsou v současnosti
k dispozici pro většinu typů měkkých cílů. V těchto případech je nutné použít metodu náhodné distribuce RD.
Tato metoda je závislá na validitě parametrů rozdělení daného datového setu. Zvolený datový set by měl nejvíce
odpovídat posuzovanému typu objektu především z hlediska jeho typologie, způsobu vyhlášení evakuace, počtu
osob, případně lokality. Dále by měla být upřednostněna data vycházející z reálné krizové situace vzhledem
k pravděpodobnějšímu napodobení reálného scénáře. Experiment prokázal, že užití metody náhodné distribuce
RD má oproti metodě nastavení sekvence akcí vyšší hodnoty výsledků celkové doby evakuace. Její použití se tedy
na základě tohoto experimentu jeví jako bezpečnější varianta stanovení tohoto parametru.
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6 ZÁVĚR
Pro kvalitní posuzování měkkých cílů agentními modely z hlediska doby evakuace je RD klíčovým a zároveň
obtížně popsatelným parametrem. Řadu faktorů mající vliv na RD, nelze v modelech plně reprezentovat (např.
rozdílná míra vnímání rizika nebo sociální vazby). Současné modely umožňují zohlednit jen omezené množství
faktorů RD a ve velmi omezené míře. V článku byly popsány dostupné metody stanovování RD v AM. Bylo
konstatováno, že vývoj v oblasti modelování pohybu osob by měl směřovat k implementaci prediktivních modelů,
které by zajistily zohlednění většího množství faktorů majících vliv na RD a které by na základě těchto faktorů
rozhodovací proces osob v této době predikovaly. V článku byly analyzovány datové sety s log-normálním
rozdělením RD pro jednotlivé typy měkkých cílů, které mají sloužit jako vstupní parametry v AM při zadávání
metodou náhodné distribuce. Byl proveden experiment, který demonstroval užití možných dvou metod stanovení
RD v AM Pathfinder a obě metody porovnal. Výsledky ukázaly (při nastavení stejné horní hranice RD 100
sekund), že se celková doba evakuace u metody náhodné distribuce navýšila o 30 sekund oproti metodě nastavení
sekvence akcí. V tomto experimentu poskytla tedy metoda náhodné distribuce RD vyšší výslednou hodnotu
celkové doby evakuace a prokázala se tedy jako bezpečnější varianta zadání tohoto parametru v AM Pathfinder.
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DATALOGGER S-BOX A JEHO VYUŽITÍ PŘI
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1

Abstrakt
Příspěvek je věnován problematice autonomního monitorování vybraných dynamických parametrů zkušebních
úseků železničních tratí v podmínkách České republiky. Součástí příspěvku je popis možností takového sběru dat
včetně navrženého přístrojového a softwarového vybavení. Zároveň je v příspěvku popsána aplikace takového
měřícího systému při srovnání vybraných dynamických parametrů dvou typů železničních výhybek, první klasické
konstrukce a druhé se zpružněným upevněním. Součástí příspěvku jsou také doporučení a závěry pro výrobce
železniční infrastruktury i správce železničních tratí.
Klícová slova
Autonomního monitorování, železniční výhybky
Abstract
The paper is devoted to the issue of autonomous monitoring of selected dynamic parameters of railway track test
sections in the Czech Republic. The description of such data collection possibilities with the inclusion of designed
instrumentation and software is a part of the paper. At the same time, the application of such a measuring system
is described in the paper in the comparison of selected dynamic parameters of two types of railway switches, the
first classical construction and the second one with spring-loaded fastening. The paper also includes
recommendations and conclusions for railway infrastructure producers and railway line managers.
Key words
Autonomous monitoring, railway switches

1 ÚVOD
Základním požadavkem kladeným na jednotlivé části kolejové jízdní dráhy je jejich funkční spolehlivost a s ní
související bezpečnost železničního provozu. Přestože se železniční svršek za dobu existence železnic vyvinul
téměř k dokonalosti, stále je možné nacházet nová technická řešení. Stálý tlak na zvyšování přepravních rychlostí
a provozního zatížení tratí vyvolává u kolejové dopravy mohutný rozvoj nových technologií. V souvislosti
s modernizací železničních koridorů se tento kvalitativní posun týká také českých železničních tratí. V souladu
s tímto trendem musí jít i vývoj a aplikace nových experimentálních postupů pro hodnocení kvality a účelnosti
jednotlivých konstrukčních řešení. Je vhodné podotknout, že každá část konstrukce koleje je vystavena značnému
statickému a dynamickému namáhání.
Podkladem pro výběr a srovnání nových částí železničního svršku je kromě teoretické analýzy (simulace
a modelování), také experimentální analýza realizovaná v laboratoři přímo v koleji. K testování konstrukce
železničního svršku byly a jsou uplatňovány různé metody a různá kritéria. Často se také používá tzv.
kombinovaný teoretický a experimentální přístup, umožňující porovnat výsledky obou řešení a tím získat
objektivnější pohled na daný problém.
Experimentální analýza materiálů, struktur a zejména celých konstrukcí je jedním z důležitých bodů při
zvyšování spolehlivosti a životnosti. Experimentální výzkum lze obecně rozdělit na několik základních částí –
metoda měření, zpracování dat a analýza výsledků. Je zřejmé, že všechny uvedené části musí být spolu v souladu.
Velmi důležitá jsou měření na reálných železničních konstrukcích. Měření v terénu zohledňují stochastický
charakter působení vlakových souprav i vlastností konstrukce kolejové jízdní dráhy. Za tímto účelem se
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v železniční síti ČR zakládají tzv. zkušební úseky. V rámci nich se pak dlouhodobě testují nové konstrukce
železničního svršku a spodku. Požadavky na zkušební úsek bývají velmi přísné. Týká se to zejména kvality
výstavby, případně rekonstrukčních prací, dále sledování vybraných parametrů a také přístupu a vytvoření
měřících stanovišť.
Podotkněme, že v současné době se realizují převážně krátkodobá měření. V rámci nich se v průběhu jednoho
nebo několika dnů provede měření vybraných parametrů železniční tratě. Opakovatelnost těchto měření v průběhu
roku je relativně malá, většinou se měření opakují dva krát ročně. V některých případech jde o vyhovující postup,
u některých konstrukcí by bylo vhodné aplikovat kontinuální přístup. Určitě stojí za úvahu na prahu Čtvrté
průmyslové revoluce zamyslet se nad realizací chytrých železničních konstrukcí, které budou o svém stavu,
případně změnách svého stavu informovat nadřízený systém automaticky.
K dosažení tohoto stavu je potřeba železniční konstrukci (železniční svršek, výhybky apod.) doplnit
o autonomní měřicí zařízení, které bude na základě scénářů provádět kontinuální měření a zpracování naměřených
dat a převádět je do nadřízeného hodnotícího systému. Proto byl autory příspěvku vyvinut levný automatický
měřicí systém. Tento umožňuje realizovat nejen „smart“ sběr základních dat, ale také zahrnuje sadu algoritmů,
které umožní získávat informace o stavu dopravních staveb a jejich komponent v reálném čase a ukládat je
k následujícímu použití pro potřeby správce, projekce i sledování vlivu na okolí. Systém je zaměřen zejména na
sledování a hodnocení vybraných dynamických charakteristik (vibrace, deformace, pohyb). Tento systém
monitorování poskytuje velké objemy dat. Ne všechna data je potřeba ukládat, výhodnější je data průběžně
předzpracovávat a průběžně ukládat pouze vybrané informace. Do procesu ukládání dat jsou zahrnuty algoritmy
inteligentního třídění a zpracování.

2 POPIS MĚŘICÍHO SYSTÉMU
Celý měřicí systém byl navržen jako dvou úrovňový. První úroveň představuje datalogger, druhou pak
vyhodnocovací software běžící na nadřízeném počítači.
Poznamenejme, že dle teorie, datalogger je zařízení pro sběr a ukládání analogových a/nebo binárních
informací. Jde buď o jakéhosi prostředníka (interface) mezi snímacími senzory a nadřízeným počítačem nebo jde
o zařízení zcela samostatně shromažďující naměřené údaje. Datalogger je určen pro dlouhodobá měření, ukládání
a přenos analogových a digitálních signálů různého typu.
Datalogger (Obr. 1, Obr. 2) je navržený jako samostatný měřicí bod. Je možné ho využít kdekoliv na konstrukci
železničního svršku s možností zaznamenávat až 12 analogových veličin formou elektrického napětí v rozsahu
0 až 5 V. Primárně se počítá se záznamem vibrací, hluku, deformace, posunů a teploty. Veličiny jsou průběžně
ukládány na SD kartu.

Obr. 1 Sestava dataloggeru.
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Obr. 2 Pohled na datalogger in-situ.
Navržený datalogger je postaven na platformě Teensy s 32 bitovým procesorem ARM Cortex-M4.
Programovat se dá velmi podobně jako velmi dobře známý systém Arduino přímo přes USB konektor. Systém je
navržen na snímání velkého množství časových záznamů o libovolné délce se vzorkovací rychlostí od 100 Hz do
4000 Hz. Systém je vybaven hodinami reálného času s možností synchronizace více stejných dataloggerů. Spuštění
měření a ukládání dat je možné buď na vnější přerušení (změna logické úrovně při použití např. spouštěcí brány)
anebo na nastavenou výši signálu na vybraném měřícím kanálu.
Po odměření a uložení záznamu (časové události) se systém nastaví do polohy čekání na další měření. Měřící
systém je vybaven dotykovým displejem s možností nastavení základních parametrů a úkonů – metody spouštění,
zastavení, nastavení času měření, základní vzorkovací frekvence, výběr měřicích kanálů apod.
Displej zobrazuje před spuštěním měření sloupcové grafy minim a maxim všech kanálů. Na dotykovém displeji
je možné vybrat k měření příslušný počet měřících kanálů a také před měřením zobrazit průměrované hodnoty
maxima a minima z důvodu výpočtu citlivosti např. akcelerometrického snímače. Současně se dají zadat limitní
hodnoty, při kterých logger nahlásí nadřízenému systému vážný problém zjištěný na konstrukci a přepošle mu data
k okamžitému zpracování. Při běžném provozu nadřízený systém dle sestaveného harmonogramu sám od
jednotlivých dataloggerů vybírá data k dalšímu zpracování.
Elektronika datalogeru je umístěno do odolné krabičky. Pro připojení snímačů jsou v navržené verzi použity
konektory Sub-D9. Systém má vlastní akumulátor a také možnost externího dobíjení/napájení např. solárními
panely nebo ze sítě elektrického vedení. Zařízení je vyrobeno tak, aby bylo možné ho použít v reálných
povětrnostních podmínkách. Je možné ho připevnit na části železničního svršku (pod kolejnici, na pražec apod.).
K dataloggeru bylo navrženo a vyrobeno několik tříosích akcelerometrických snímačů typu MEMS, s měřicím
rozsahem 200 g (předpokládané použití na kolejnici), 16g (předpokládané použití na pražci), a s přepínatelným
měřícím rozsahem 2g/6g (předpokládané použití mimo železniční svršek, případně ve štěrku).
S nadřízeným systémem navržený datalogger komunikuje v souladu se současnými i novými trendy pomocí
radiové nebuňkové technologie WLAN Wifi v rozsahu přenosu dat do desítek metrů.
K dataloggeru byl vytvořen software umožňující přenos dat do nadřízeného systému a další zpracování
naměřených dat. V současné době poskytuje software možnost vytvoření obrázků s dvěma typy grafů. Na levé
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straně jsou časové průběhy měřené veličiny a na pravé straně jejich amplitudová spektra. Zároveň se zjišťují
a počítají další charakteristiky, jako jsou globální maxima a minima, hodnoty RMS, případně vektor plovoucí
RMS. Do databáze software je možné vložit charakteristiky lokomotiv a vozů. Pomocí těchto údajů je možné
detekovat z naměřených záznamů typ projíždějící soupravy. Přenášená data z dataloggeru a jejich vypočítané
charakteristiky se dále ukládají do vytvořených struktur databáze SQL. Z této databáze se předzpracovaná data
mohou načítat do nadřízeného analyzačního systému.

3 POPIS MĚŘENÍ
Měření dynamických účinků se uskutečnilo po výměně srdcovek na nových konstrukcích srdcovek z manganové
oceli zpevněné výbuchem, za účelem zjištění stavu, aplikací zjednodušené metodiky měření a vyhodnocení.
Měření probíhalo na obou výhybkách současně, podmínky pro měření byly pro obě měřené konstrukce shodné.
Výhybky (dále v texu označeny jako výhybky č. 3 a č. 4) se nachází na třebovském zhlaví železniční stanice
Ústí nad Orlicí na trati I. tranzitního koridoru. Tento úsek ve staničení km 255,5–255,6 je zkušebním úsekem pro
zpružněné uložení výhybek a pro podpražcové podložky. Obě konstrukce jsou ve vysokém náspu z jedné strany
chráněny protihlukovou stěnou. Jedna z výhybek (č. 3) je vybavena zpružněním v místě kluzných stoliček
a podkladnic pod srdcovkou. Výhybky jsou tvaru J60 1:12/500, p, b. Hlavní směr výhybek je veden přímou větví
a tvoří konstrukci jednoduché kolejové spojky (JKS). Výhybky jsou uloženy na výhybkových předpjatých
betonových pražcích VPS.
Jak již bylo zmíněno dříve, vybranou konstrukcí pro měření a zkoumání dynamických účinků byla srdcovka
výhybky. Při průjezdu kola vlakové soupravy dochází v srdcovce k rázům a vibracím. Roznos zatížení probíhá
přes kolo, do srdcovky, do pružného upevnění, v němž dochází k částečnému utlumení vibrace v pružné podložce.
Část vibrací se šíří a pokračuje přes pražec do štěrkového lože. Energie vzniklá v důsledku rázu a drsností na
povrchů kola-kolejnice, má za následek vnášení vibrací do kolejového lože a celé konstrukce železničního svršku.
V kolejovém loži dochází k rozkmitání zrn štěrku a vede k jeho obrušování. Vlivem obrušování dochází
k zanášení kolejového lože, ke snižování únosnosti a rovněž ke zhoršení podepření konstrukce srdcovky na
kontaktu pražec–štěrk. Toto vše může vést k nesprávnému vedení kola po křídlové kolejnici a může urychlit
stárnutí, degradaci materiálu v konstrukci a rozpad GPK.
Vibrace se šíří od zdroje do konstrukce podélným a svislým směrem. Zároveň jsou vibrace vneseny do
srdcovky polohou vjezdu dvojkolí příčné vibrace v závislosti na sinusoidovém pohybu dvojkolí v koleji. Pro
zachycení popisu šíření vibrací byly zvoleny piezoelektrické snímače zrychlení. Piezoelektrické snímače patří
k nejčastěji používaným snímačům pro tato měření. Předností těchto snímačů je stabilita, široký rozsah frekvence
a nezávislost na zdroji napájení.
Umístění akcelerometrů bylo navrženo na patu křídlové kolejnice, na pražec a do štěrkového lože. Na patu
křídlové kolejnice byl navržen snímač trojosý, který umožňoval sledovat dynamický ráz způsobený na hrot
srdcovky ve svislém směru, přeneseném na patu křídlové kolejnice.
V podélném a v příčném směru zaznamenal vibrace způsobené a popisující pohybovými vlastnosti. Pohyb
dvojkolí je popisován jako sinusoida a při vjezdu do srdcovky má vliv na velikost bočního rázu fáze pohybu,
v které dvojkolí vjede do srdcovky. Následujícím zkoumaným místem byl přechod z paty kolejnice na pražec. Pro
zachycení vibrací byl použit snímač jednoosý a obdobně i pro šíření vibrací ve štěrkovém loži. Pro měření vibrací
ve štěrkovém loži byla použita alternativní metoda měření za pomocí ocelové tyče, plnící funkci vlnovodu.
Popis upevnění výhybky č. 3 – zpružněná konstrukce:
•
•
•
•
•
•

kolejnice 60 E2 / srdcovkový klín,
žebrová podkladnice UNO s kapsou pro pružnou podložku UNO tl. 8 mm,
ocelová roznášecí deska,
svěrka Skl 24 VOSSLOH,
pružná podložka pod srdcovkou,
výhybkový pražec VPS.

Popis upevnění výhybky č. 4 – tato patří k nejčastěji používané konstrukci na koridorových tratích ve výhybkách:
•
•
•
•
•

kolejnice 60 E2 / srdcovkový klín,
žebrová podkladnice,
svěrka Skl 24 VOSSLOH,
pružná podložka pod srdcovkou,
výhybkový pražec VPS.
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Navržený datalogger byl tedy použit pro měření vybraných dynamických parametrů obou výhybek za účelem
následného srovnání a vyhodnocení vlivu aplikace zpružněného upevnění ve výhybce na šíření vibrací konstrukcí
výhybek. Podotkněme, že pro potřeby příspěvku byl měřen přenos vibrací z křídlové kolejnice v blízkosti hrotu
srdcovky přes pražec do štěrkového lože (Obr. 4). Sestava snímačů byla doplněna o pomocný akcelerometr, který
byl umístěn 2 m od hrotu srdcovky z důvodu snadného zjištění rychlosti pojezdu.
Testovací měření bylo uskutečněno v květnu 2019 v rámci jednoho pracovního dne na obou stanovištích
a zahrnovalo průjezd vlakových souprav kategorie „SC, Os, R a Na“. K měření byly použity dva dataloggery typu
S-box. Měření probíhala za stejných klimatických podmínek. Zaznamenávanými veličinami byly časové průběhy
zrychlení kmitání. Spouštění a ukládání dat bylo realizováno na přednastavenou výši signálu zjištěného
u akcelerometru na křídlové kolejnici. Každý den data byly přeneseny na nadřízený počítač a vyhodnoceny.
Rozpoznání přes výhybky projíždějících vlakových souprav bylo provedeno v nadřízeném počítači analýzou
naměřeného zrychlení na křídlové kolejnici. K rozpoznání vlakových souprav byla použita metoda podpůrných
vektorů. Jde o velmi perspektivní klasifikační metodu, která umožňuje rozpoznávání vlakových souprav na
základě signálu zrychlení na křídlové kolejnici přes odvozené charakteristiky – plovoucí RMS, počet lokálních
maxim, odchylek atd. Velmi vhodné je také sestavení databáze lokomotiv, vagonů, případně celých souprav
a jejich rozvorů náprav z důvodu porovnání. Klasifikátor bylo potřeba před vlastním měřením naladit.
Rychlost projíždějících vlakových souprav byla vypočtena ze signálů dvou akcelerometrických snímačů
(referenční a na křídlové kolejnici) a známé vzdálenosti mezi nimi. Metoda zjištění rychlosti vlakových souprav
je založena na zjišťování času průjezdu kola nad dvěma snímači zrychlení. Obě dvě metody byly vyvinuty
autory příspěvku. Podrobně budou obě dvě metody popsány v některém z dalších čísel tohoto časopisu.

Obr. 3 Pohled do železniční stanice na srdcovku výhybky č. 4 a výhybku č. 3.s
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Obr. 4 Pohled na sestavu použitých snímačů.

4 METODIKA HODNOCENÍ VIBRACÍ
Celkem byly stanoveny na každé výhybce 3 měřicí body (Obr. 4), na kterých byly připevněny snímače zrychlení
(křídlová kolejnice, pražec v blízkosti upevnění a štěrkové lože v blízkosti upevnění). Vibrace ve štěrkovém loži
byly měřeny snímačem zrychlení umístěným ve speciální podložce ve tvaru polokoule. Tato byla zapuštěna do
štěrkového lože v mezipražcovém prostoru. Současně s měřením vibračních charakteristik bylo provedeno měření
velkého množství dalších parametrů. Jejich srovnání a analýza není součástí tohoto příspěvku.
Pro hodnocení vibrací během průjezdu vlakových souprav kolem stacionárního měřícího stanoviště je výhodné
použít tzv. efektivní hodnotu zrychlení aef nebo hladinu efektivní hodnoty zrychlení Laef. Tato veličina nejlépe
vystihuje vibrační chování vlakové soupravy při průjezdu. Šíření vibračních vln od jedoucích vlakových souprav
je charakterizováno závislostí hodnot zrychlení kmitání na frekvenci. Proto byla při vyhodnocení použita také
frekvenční analýza.
Po provedeném rozboru problematiky, realizovaných kontrolních měřeních a výpočtech, bylo použito
k analýze naměřených dat následujících metod a parametrů:
•
•
•
•

Časového zobrazení průběhu zrychlení kmitání
Hladiny efektivní hodnoty zrychlení
Frekvenční analýzy s využitím průběhu amplitudového spektra v lineární ose
Časově frekvenční analýzy metodou transformace Rihaczek

Průjezd každé vlakové soupravy byl také snímán připojenou kamerou pro snazší definici časového intervalu
pro výpočet hladiny efektivní hodnoty zrychlení. Její umístění bylo v ose akcelerometrů a systémově byla
propojena s měřícím software. Dále jsou stručně shrnuty matematické definice jednotlivých parametrů použitých
ke srovnání obou konstrukcí. Efektivní hodnota zrychlení je definována vztahem (2).
a

Ð

𝑎rÏ = `Ð ∙ ∫D 𝑎R (𝑡) ∙ 𝑑𝑡 [m×s-2],

(1)

kde a(t) je okamžitá hodnota zrychlení a T je doba, pro kterou je potřeba určit efektivní hodnotu zrychlení, tedy
doba průjezdu soupravy před hodnocenou stavbou. Z efektivní hodnoty zrychlení je možné vypočítat hladinu
efektivní hodnoty zrychlení dle vztahu (2).

La ,ef = 20 log

aef
a0
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kde aef je efektivní hodnota zrychlení a a0 je referenční hladina zrychlení (10-6 mּ×s-2). Frekvenční spektra zrychlení
byla vypočítána aplikací Fourierovy transformace dle vztahu (3).
¥

AS a ( f ) =

ò a(t ) × e

- j 2pft

×dt

(3)

-¥

kde f je frekvence, t čas, a(t) průběh zrychlení v časové oblasti a ASa(f) jeho reprezentace ve frekvenční oblasti, j
představuje imaginární jednotku.

5 VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ
Z naměřených záznamů byly vypočteny pro každou výhybku a každou polohu snímače zrychlení základní vibrační
charakteristiky, tedy hladina efektivní hodnoty zrychlení aef a amplitudová spektra pro jednotlivé kategorie vlaků.
Z vypočtených údajů efektivní hodnoty zrychlení a časového průběhu zrychlení byla vytvořena pro obě zkoumané
konstrukce tabulka a základní grafy a tyto byly porovnány. Podotkněme, že vypočtené hodnoty uvedené v tabulce
byly pro každou kategorii vlaků průměrovány. Srovnání hodnot Laef pro obě měřené konstrukce je prezentováno
v tabulce Tab. 1. Z této tabulky je patrno následující.
U soupravy Railjet bylo dosazeno vyšší efektivní hodnoty zrychlení ve svislém směru u srdcovky výhybky
č. 3. Očekávaný rozdíl se nachází na efektivních hodnotách na pražcích, k vyššímu útlumu vibrací dochází na
srdcovce ve výhybce č. 3. Hodnoty ve štěrkovém loži jsou o něco nižší u výhybky č. 3.
U Pendolina jsou hodnoty efektivní hodnoty zrychlení v porovnání s ostatními soupravami dle očekávání nejvyšší.
I přes odlišné rychlosti jsou efektivní hodnoty zrychlení u jednotlivých snímačů v podobném poměru jako
u soupravy RailJet.
Stejné zjištění platí pro soupravy Leo Express, RegioJet a soupravy s lokomotivou řady 361.I v tomto případě
je důležité, že hodnoty v kolejovém loži jsou nižší u výhybky č, 3, tedy výhybky se zpružněným upevněním proti
výhybce č. 3, tedy s klasickou konstrukcí upevnění. Podotkněme, že při průjezdu soupravy RegioJet je útlum
v kolejovém loži nejnižší. U lokomotivy 361 je rozdíl mezi hodnotami na pražci nejmenší, ze všech vybraných
vlaků. Ve štěrkovém loži je výsledek měření obdobný jako o RegioJetu.
Tab. 1 Srovnání efektivních hodnot zrychlení obou sledovaných konstrukcí výhybek.
Typ vlaku
RAILJET

PENDOLINO

LEO EXPRESS

REGIOJET

R 361

v

EFEKTIVNÍ HODNOTY ZRYCHLENÍ VIBRACÍ [m·s-2]

Výhybka
číslo

[km·h-1]

KKz

Pz

SLz

3

130

4

130

52.3
38.2

8.9
15.0

3.7
4.4

3

146

64.4

9.8

2.8

4

160

51.5

13.3

3.3

3

132

52.3

8.0

2.8

4

130

36.8

14.1

3.3

3

131

53.9

10.7

3.7

4

127

43.4

16.6

3.3

3
4

120
120

53.9
31.6

9.8
11.6

2.8
2.2
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Obr. 5 Časové a frekvenční charakteristiky výhybky č.3, RailJet, rychlost 130 km·h-1.

Obr. 6 Časové a frekvenční charakteristiky výhybky č.4, RailJet, rychlost 130 km·h-1.

Z Tab. 1 je patrno, že se projevuje pozitivní vliv zpružněného upevnění ve výhybce č. 3. Vlivem aplikace tohoto
upevnění dochází k vyššímu útlumu vibrací procházejících od křídlové kolejnice do štěrkového lože.
Podobné závěry ukazují také analýzy a srovnání časových záznamů i jejich amplitudových frekvenčních
spekter. Tato skutečnost je patrna z grafů Obr. 5 a Obr. 6. Grafy na Obr. 5 ukazují časové a frekvenční
charakteristiky výhybky s klasickým uzlem upevnění a grafy na obrázku 6 pak výstupy u výhybky se zpružněným
uzlem upevnění při průjezdu rychlíkové soupravy typu RailJet jedoucí rychlostí 130 km·h-1. Podotkněme, že
časové a frekvenční charakteristiky vibračních měření jsou v obou obrázcích prezentovány šesticí grafů. Grafy na
levé straně představují naměřené časové průběhy zrychlení kmitání u jednotlivých snímačů zrychlení. Grafy na
pravé straně představují vypočítaná amplitudová frekvenční spektra.
Z těchto grafů je patrno několik rozdílů mezi oběma konstrukcemi. Hodnoty zrychlení na křídlové kolejnici
jsou vyšší ve výhybce č. 3 oprati výhybce č. 4. Totéž platí pro amplitudová spektra. Pouze u výhybky ve výhybce
č. 3 se vyskytují maximálních hodnoty spektra v intervalu 300 Hz až 400 Hz oproti výhybce č. 4, kde jsou dosažená
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maxima ve dvou frekvenčních intervalech (60 Hz až 70 Hz, 200 Hz až 300 Hz). Na pražci bylo dosaženo nižších
hodnot ve výhybce č. 3 oproti výhybce č. 4. Tato skutečnost platí i pro frekvenční spektra. Významná frekvenční
oblast zde je od cca 40 Hz do 120 Hz.
Stejně tak bylo dosaženo nižších hodnot u výhybky č. 3 ve štěrkovém loži. Tato skutečnost platí jak pro časovou,
tak pro frekvenční oblast.

6 ZÁVĚR
V rámci příspěvku byl prezentován na pracovišti autorů příspěvku vyvinutý jednoduchý diagnostický systém.
Tento byl navržen tak, aby bylo možné ho použít nejen ke snímání základních dynamických dat v rámci
železničních konstrukcí. Tento systém se může stát základem pro širší realizaci koncepce inteligentního snímání
vybraných fyzikálních veličin na železničních (výhybkových) konstrukcích a jejich zpracování formou inteligentní
diagnostiky. A využití takový systém najde nejen v oblasti dlouhodobého monitorování zkušebních úseků. Na
základě zkušeností s prezentovaným měřicím systémem doporučuje kolektiv autorů pokračovat v jeho rozvoji.
Určitě bude vhodné tento systém doplnit o další snímače a převodníky. Velmi přínosné by bylo doplnění
navrženého zařízení o možnost měření projeté zátěže. Velmi zajímavou aplikační oblastí bude zcela určitě
začlenění navrženého dataloggeru do diagnostického systému, který bude automaticky vyhodnocovat stav
konstrukce výhybek včetně vzniku poruch a vad. Z výsledků lze konstatovat, že na základě vyhodnocení bylo
potvrzeno pružné chování v uložení srdcovky ve výhybce č. 3. Při přechodu z křídlové kolejnice do pražce
vykazují hodnoty zrychlení vibrací větší utlumení než u srdcovky klasicky uložené.
Autoři na základě prací vyzkoušeli, zda, navržená metodika včetně použitého zařízení je vyhovující. Pro měření
takového rozsahu se ukazuje jako dostatečná. Představuje vhodnou doplňkovou metodu měření k diagnostice
a sledování chování konstrukce. Současně kolektiv doporučuje pro další měření použít měřicí kameny, které mají
vhodnější umístění a měří dynamické účinky pod hrotem srdcovky ve štěrkovém loži. Podotkněme, že tyto byly
vyvinuty také na Ústavu železničních konstrukcí [7].
Pro přesnější vyhodnocení je nezbytné provádět měření častěji, nejlépe kontinuálně pomocí měřicích zařízení
zabudovaných v měřených úsecích a konstrukcích, anebo častěji, aby bylo možné zahrnout do vyhodnocení
i statistickou analýzu. Velice zajímavou myšlenkou by mohlo být zabudování snímačů při výrobě výhybkových
pražců umístěných pod srdcovkou, kde by snímač měřil přímo na kontaktu plochy pražce a štěrku
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Abstrakt
Článek se zabývá problematikou měření a zpracování geometrických parametrů koleje na úseku s provozním
ověřováním geokompozitu pod kolejovým ložem. Hlavní náplní je zpracování dat z měřicího vozu reprezentujících
sadu uskutečněných pravidelných měření na vybraném zkušebním úseku. Dále je zde popsáno provedené měření
pomocí ručního měřicího vozíku KRAB – S light, stejně jako zpracování naměřených dat. Samotný závěr se pak
věnuje grafickému porovnání vybraného parametru z obou měřicích prostředků a jsou zde formulována doporučení
pro hodnocení geometrických parametrů koleje v krátkých zkušebních úsecích.
Klíčová slova
Geometrické parametry koleje, geokompozit, měřicí vůz, ruční měřicí vozík KRAB – S light
Abstract
The article deals with measurement and processing of track geometrical parameters in the section with operational
verification of the geocomposite under the track bed. The main task is to process data from the track recording
vehicle representing a set of regular measurements performed on the selected test section. Furthermore, the
measurement performed using the KRAB – S light measuring trolley as well as the processing of measured data
are described here. The conclusion is devoted to the graphical comparison of the selected parameter from both
measuring means and there are formulated recommendations for the evaluation of track geometric parameters in
short test sections.
Key words
Track geometric parameters, geocomposite, track recording vehicle, measuring trolley KRAB– S light

1 ÚVOD
Doprava je obecně považována za jeden z nejdůležitějších faktorů dnešní moderní společnosti. Modernizace
a neustálý vývoj dopravních cest jednoznačně přispívá k civilizačnímu rozvoji a k všeobecnému usnadnění
cestování a zvýšení přepravního komfortu. Železniční doprava tvoří nezanedbatelnou část dopravního systému
celosvětově i na našem území. Česká republika se pyšní vysokou hustotou železniční sítě, což s sebou přináší
velkou zodpovědnost z hlediska pravidelné a kvalitní údržby všech tratí. Bezpečná jízdní dráha je základním
kamenem pro spolehlivý provoz, a to bez ohledu na její význam. Pochopitelně jsou zde patrné odlišnosti v nárocích
na kvalitu a chování například průmyslových vleček oproti nejvytíženějším koridorovým tahům, nicméně pro
všechny typy tratí platí podmínka pravidelných měření kvality jízdní dráhy.
Tento článek pojednává o měření geometrických parametrů koleje a vyhodnocení a prezentací hodnot
naměřených na konkrétním zkušebním úseku s provozním ověřováním geokompozitu umístěného pod kolejovým
ložem. Popisuje vyhodnocení dat z měřicího vozu v rámci dlouhodobé série měření na zkušebním úseku poblíž
železniční stanice Blovice a obsahuje vlastní měření geometrických parametrů koleje pomocí ručního měřicího
vozíku KRAB – S light. Závěrečná část je pak věnována porovnání grafických výstupů z obou druhů měření (obou
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měřicích prostředků) a poskytuje doporučení pro hodnocení geometrických parametrů koleje v krátkých úsecích
provozního ověřování.

2 SLEDOVANÝ ZKUŠEBNÍ ÚSEK
Důvody pro aplikaci geokompozitu do konstrukce trati
Důvodem pro aplikaci geokompozitu pod kolejové lože bývají často komplexní geologické podmínky a postupná
degradace železničních tratí, zejména tratí s velkým provozním zatížením, a s tím spojené údržbové práce typicky
ve formě čištění kolejového lože a podbíjení či jednotlivé rozsáhlé a finančně náročné zásahy do celé koleje.
Příčinou těchto oprav bývá vznik tzv. zablácených míst, což je způsobeno migrací jemných částic zeminy
z pražcového podloží do kolejového lože, zejména tam, kde nebyla zřízena žádná konstrukční vrstva.
Doprovázejícími jevy k výše uvedenému pak bývají i lokální snížení svislé tuhosti koleje, stejně jako celkové
zhoršení geometrických parametrů koleje. Často dochází i ke snížení únosnosti pláně tělesa železničního spodku
či k omezení odvodňovací funkce kolejového lože.
Vzhledem k tomu, že zmíněné typy oprav těchto závad bohužel nevedou k významnému zlepšení situace, ba
naopak k jejich pravidelnému opakování, zavádí se alternativní dlouhodobější řešení – aplikace vhodných
geobuněk a geokompozitů pod kolejové lože nebo do jeho spodní části. Účinné zaklesnutí kameniva kolejového
lože do geokompozitu vede k omezení horizontálních pohybů částic kameniva v okolí geomřížky a k redukci
vertikálních deformací kolejového lože. Tento fakt se příznivě projevuje zvýšenou stabilitou geometrických
parametrů koleje a méně častými údržbovými pracemi a prodlouženou služební životností kameniva či sníženou
degradací částic kameniva vlivem častého podbíjení [1].

Zkušební úsek Blovice
Sledovaný zkušební úsek se nachází cca 23 km jižně od Plzně na severním okraji obce Blovice. Leží na
jednokolejné elektrifikované celostátní trati České Budějovice – Plzeň (trať č. 190), konkrétně v traťovém úseku
TUDU 04150 Blovice – Nezvěstice. Sledovaný úsek začíná za výhybkou č. 9 v km 326,060 a pokračuje do
km 326,350, má tedy celkovou délku 290 m. Maximální traťová rychlost zde dosahuje 100 km/h [2] Umístění
zkušebního úseku je patrné na Obr. 1.

Obr. 1 Umístění zkušebního úseku Blovice.
Zkušební úsek leží v zářezu o hloubce 1,0 - 5,0 m a ve směrové přímé. Zemní pláň je tvořena v délce zkušebního
úseku jílem se střední plasticitou F6/Cl, jež je předpisem SŽDC S4 – Železniční spodek charakterizován jako
materiál nepropustný až velmi málo propustný a nebezpečně namrzavý. Zdejší geologické poměry a nefunkční
odvodnění vedlo na zkušebním úseku ke vzniku několika zablácených míst (viz Obr. 2).
Geokompozit typu TENSAR SS30-G byl do zkušebního úseku instalován pomocí čističky SČ 600 dne
20. 5. 2008 za současného čištění a renovace kolejového lože. Geokompozit byl ukládán po cca 12,5 m dlouhých
dílech s přesahem ve 195 m dlouhém úseku, km 326,095 až km 326,280 [2].
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Obr. 2 Pohled na zablácené místo ve zkušebním úseku v Blovicích (03/2008) [2].

3 PROVEDENÁ MĚŘENÍ A ZPRACOVÁNÍ DAT
Měřicí vůz
Pro zpracování tohoto tématu byla odborníky poskytnuta data z měřicího vozu pro železniční svršek pro již výše
popsaný zkušební úsek. Metodika zpracování obdržených dat byla konzultována přímo s experty v daném oboru
na pravidelných osobních schůzkách. Jednalo se o sérii hrubých, dále nečištěných dat v .dm formátu (užívaný
ve speciálních programech pro kontrolu a vyhodnocování hodnot GPK z měřicích vozů), která byla pro
potřebu zpracování dat převedena do textových souborů. Pro zkušební úsek v Blovicích byla poskytnuta data z let
2007–2018, vždy pro jarní měřicí kampaň (označeno číslem 1) a podzimní kampaň (označeno číslem 3). Tento
článek se však zaměřuje pouze na období 2011–2018.
Série poskytnutých dat obsahovala následující parametry GPK: rozchod koleje RK, směr levého/pravého
kolejnicového pásu SLD1/SPD1, zborcení koleje ZKS, báze zborcení koleje ℓ, podélná výška levého/pravého
kolejnicového pásu VLD1/VPD1 a podélná výška koleje v ose VKD2. Tento článek se ovšem zabývá pouze
parametrem podélné výšky koleje, resp. podélné výšky levého/pravého kolejnicového pásu. Symboly D1 a D2
označují pásma vlnových délek, dle ČSN EN 13848-1+A1 [3]. Proces získávání, kontrolování a zpracování dat
a následné tvorby grafů lze shrnout v několika bodech popsaných níže [4].
1. Import dat do Microsoft Excelu a jejich následná kontrola
Nejdříve byla data z textových souborů importována do programu Microsoft Excel – postupně po jednotlivých
měřicích kampaních. Poté byla pro všechny měřicí kampaně provedena základní analýza, kterou měly být
odhaleny případné anomálie týkající se úplnosti a plynulosti dat z jednotlivých měření, a to, zda jsou k dispozici
všechna provedená měření, a rovněž zda jsou přítomny hodnoty pro všechny parametry apod.
2. Kompletace dat
Po odhalení výše zmíněných vad bylo zažádáno o doplnění chybějících dat. Celý proces získání dat, jejich
opětovné kontroly a odhalení nedostatků, proběhl hned v několika krocích, nicméně úspěšně. Soubory dat
s opakujícími se či s chybějícími částmi dat byly pro grafické zobrazení využity coby plynulé sekvence dat
nezávislé na staničení. Problém lokalizace byl pak řešen v jednom z dalších kroků.
3. Vynesení hodnot pro jednotlivé parametry
Dalším krokem bylo již samotné zpracování zkompletovaných dat. Pro vybrané parametry byla nashromážděna
data ze všech dostupných měřicích kampaní v časové návaznosti od nejstaršího po nejmladší měření. Data byla
sestavena v souladu s originálním staničením pro jednotlivé měřicí kampaně, přičemž jako počáteční staničení
celé sekvence dat bylo stanoveno staničení odpovídající reálnému kilometrickému začátku zkušebního úseku.
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4. Posuv a synchronizace jednotlivých měření
Po vynesení všech dat v rámci příslušného rozsahu staničení byl vytvořen primární graf se zvolenými parametry.
Z grafů byl jasně patrný obdobný charakter průběhu měřeného parametru a vzájemné posuvy jednotlivých
měřicích kampaních vůči sobě, tedy ve vztahu ke staničení. Bylo tedy nutné jednotlivé průběhy měření
synchronizovat. Pro synchronizaci všech dat byl jako vstupní parametr, i na základě doporučení odborníků, zvolen
rozchod koleje RK. V primárním grafu parametru RK byl vybrán nejpřehlednější úsek s jasně definovaným
lokálním extrémem a typickým charakterem průběhu parametru v rámci sledovaného úseku (viz příklad na Obr. 3).
Posunem jednotlivých měření vůči sobě pak bylo dosaženo stavu, kdy data z jednotlivých měření korelovala
a vykazovala lokální extrémy ve stejných bodech staničení.

Obr. 3. Příklad grafického průběhu parametru RK před provedení synchronizace jednotlivých měření.
5. Lokalizace
Po dokončení posuvu měření, vyvstala nutnost přesné lokalizace dat ve spojitosti s konkrétním staničením. Na
základě obdržených sad dat nebylo možné určit přesnou polohu začátku měření, byla provedena korekce staničení
na základě osobního měření pomocí ručního měřicího vozíku KRAB – S light, kde byla poloha začátku měření
vztažena k jasně definovanému bodu staničení. Posun jednotlivých křivek měření vůči sobě dosahoval velikosti
až 11 m. Tento postup byl zvolen na základě pozitivních výsledků z měření vozíkem KRAB – S light, které je
popsáno v podkapitole níže.
6. Tvorba finálních grafů
Po konečné korekci staničení byly vytvořeny finální grafické průběhy vybraných parametrů. Bylo zavedeno
pravidlo týkající se grafické interpretace výsledků, kdy je vždy jeden rok zobrazen stejnou barvou, přičemž je
plnou čarou znázorněna jarní měřicí kampaň a podzimní měřicí kampaň pak čarou přerušovanou. Tohoto bylo
posléze využito u všech grafických výstupů.

Ruční měřicí vozík KRAB – S light
Zkušební úsek Blovice byl taktéž podroben měření pomocí ručního měřicího vozíku KRAB – S light. Měření bylo
provedeno ve dvou osobách v předem vyjednaném termínu, konkrétně 17. 4. 2019. V rámci příprav měření byly
prostudovány grafikony vlakové dopravy a na jejich základě byl stanoven časový úsek vhodný pro uskutečnění
měření. Pro potřeby měření byl zajištěn bezpečnostní dohled.
Před započetím samotného měření byla provedena obchůzka a byl stanoven začátek a konec měřeného úseku.
Začátek úseku v km 326,050 byl odměřen od kamenného hektometrovníku km 326,100, který je zobrazen na
Obr. 4. Konec úseku pak vyplýval přímo z požadované délky měření na daném úseku (km 326,350).
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Obr. 4 Pohled na hektometrovník 326,100 km – vztažný bod pro určení začátku zkušebního úseku [4].
Před zahájením měření byl vozík KRAB snesen ze svahu a na bezpečném místě v okolí začátku úseku
(v blízkosti výhybky č. 9) smontován. Měření bylo realizováno dvěma pojezdy měřicího vozíku. Nejprve ve směru
rostoucího staničení směrem na Nezvěstice (TAM), poté byl vozík obrácen a měření proběhlo i v opačném směru
(ZPĚT). V obou případech byl vozík ve správném postavení a krok měření byl zvolen v klasickém rozmezí 0,25 m.
Během měřicí jízdy byly do zařízení zaznamenány a fotograficky zdokumentovány specifické body a události jako
je například poloha již zmíněného hektometrovníku nebo oblast opravy zabláceného místa, aby mohly být následně
použity při další práci s daty.
Po absolvovaném měření bylo třeba přistoupit ke zpracování naměřených dat. Během práce s daty proběhla
opět osobní konzultace s odborníky - zaměstnanci společnosti Komerční železniční výzkum, spol. s r.o., která
měřicí vozík Krab uvedla na trh, za účelem správné interpretace naměřených dat. Datové soubory byly z měřicího
zařízení importovány do počítače ve výchozím formátu .krx, následně byly otevřeny v programu Krab 10, kde
byly definovány vstupní parametry pro výpočet - rychlostní pásmo (pro tento případ RP2), případně úprava
počátečního staničení. V dalším kroku byla dle zadaných kritérií data přepočítána a byly zobrazeny jednotlivé
grafické průběhy. Jelikož se jednalo o dvě měření – TAM a ZPĚT, bylo třeba pro druhou měřicí jízdu v programu
otočit průběh staničení tak, aby data plynula stejně jako u prvního měření.
Pro potřeby porovnání grafických průběhů dat z obou měřicích prostředků byla data z programu Krab 10
exportována do textových souborů, které byly posléze opět importovány do Microsoft Excelu. Aby bylo porovnání
naměřených hodnot parametrů co nejvěrnější, byla po konzultaci s odborníky exportována tato skupina parametrů:
rozchod koleje celkový RK, směr levého/pravého kolejnicového pásu dynamický SLD1/SPD1, zborcení koleje
syntetické ZKS + příslušné báze zborcení koleje ℓ a podélná výška levého/pravého kolejnicového pásu dynamická
VLD1/VPD1.

4 POROVNÁNÍ GRAFICKÝCH PRŮBĚHŮ
Porovnání naměřených dat pomocí ručního měřicího vozíku KRAB – S light s daty z měřicího vozu bylo
realizováno graficky v programu Microsoft Excel. Po importu dat naměřených vozíkem KRAB do Excelu byly
pro vybrané parametry vytvořeny grafy obsahující vždy dvě sady dat, které reprezentují obě provedená měření
(v grafu zobrazeno světle – "TAM" a tmavě modrou – "ZPĚT"). Do těchto grafů byla následně vložena data
získaná z měřicího vozu – konkrétně dvě poslední dostupná měření - 2018_1 a 2018_3 (v grafu zobrazeno
červenou a oranžovou barvou). Po kompletaci dat a tvorbě prvotních srovnávacích grafů byl opět patrný vzájemný
posun křivek měření vozíkem KRAB a měřicím vozem. Protože grafy vykazovaly obdobný charakter průběhu
jednotlivých parametrů, byla provedena synchronizace obou druhů dat stejným způsobem jako bylo již popsáno
v bodě 4 podkapitoly 3.1. Základním parametrem pro synchronizaci byl opět zvolen rozchod koleje RK. Data
z měřicího vozu byla posunuta tak, aby svým charakterem sledovala data obdržená vozíkem KRAB. Tímto
způsobem byla provedena výše zmíněná lokalizace dat z měřicího vozu a sjednocení staničení. Výsledný graf
porovnání pro podélnou výšku levého kolejnicového pásu VLD1 lze vidět na Obr. 5.
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Obr. 5 Výsledný graf porovnání hodnot parametru VLD1 naměřených měřicím vozem (oranžová, červená)
a ručním měřicím vozíkem KRAB – S light (světle a tmavě modrá)
Lze říci, že data naměřená pomocí měřicího vozíku KRAB – S light velice dobře korelují s daty z měřicího
vozu. Jak lze vidět na grafu výše, charakter průběhu zvoleného parametru je převážně skoro identický. Změny jsou
však patrné u velikostí odchylek. Zde je nutné pozastavit se nad jistou abnormalitou, kterou lze coby zvýrazněnou
spatřit vpravo mírně od středu grafu, konkrétně v rozmezí staničení km 326,200–326,300. Jsou zde viditelné
výrazné kvantitativní rozdíly mezi hodnotami změřenými měřicím vozem a vozíkem KRAB. Velké výchylky
podélné výšky VLD1 v této části úseku upozorňují na výskyt zabláceného místa. Během měření se objevila
informace o nedávné opravě zabláceného místa, která byla údajně realizována cca tři týdny před uskutečněným
měřením vozíkem KRAB, tzn. koncem března 2019. Jelikož bylo poslední měření měřicím vozem provedeno na
podzim roku 2018 (červeně), zablácené místo tehdy ještě nebylo opravené. Měřicím vozíkem byla ovšem změřena
již opravená kolej, a tudíž jsou na grafu patrné velké odchylky změřených veličin.

5 ZÁVĚR
Přestože provedené posouzení ukazuje možná až překvapivě dobrou shodu, je nutné mít na zřeteli, že se zde jedná
o porovnání dvou diagnostických prostředků, které měří pod zatížením (měřicí vůz) a v nezatíženém stavu (vozík
KRAB). K porovnání těchto prostředků by bylo vhodné přistupovat se zvýšenou opatrností, věnovat pozornost
i dalším srovnávacím měřením a pracovat v souladu s příslušnými směrnicemi SŽDC.
Lze však konstatovat, že měřicí vozík KRAB se během měření osvědčil tím, že změřená data dobře korelují
s daty získanými z měřicího vozu, z čehož vyplývají následující doporučení. Pro diagnostiku krátkých úseků je
možné spolehlivě využít měřicího vozíku KRAB – S Light. Hlavní výhoda použití vozíku KRAB je primárně jeho
dostupnost, dále též snadná manipulace, která umožňuje rychlé operativní nasazení. Díky této skutečnosti je měření
možné provádět v kratších časových úsecích, lze jej nasadit i při výskytu mimořádných událostí, zejména ve
spojitosti s výraznými klimatickými změnami. Typickým příkladem jsou dlouhodobá sucha a následné přívaly
deště, které jsou spojeny s podmáčení půdy. Vzhledem k lepší dostupnosti měřicího prostředku, a s tím spojenou
nezávislostí na pravidelném měření měřicím vozem, lze vozík KRAB – S light využívat k častějším měřením. Lze
tedy snáze získat detailnější přehled o vzniku a rozvinu/průběhu zpozorovaných defektů na trati, případně poměrně
snadno získat informace o rychlosti prohloubení defektu ve vztahu k okolním podmínkám a celkově se zaměřit na
hodnocení aplikovaného prvku (zde gekompozitu) na daném zkušebním úseku.
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Abstrakt
Příspěvek se zabývá problematikou účinnosti protihlukových stěn u železničních tratí. Hlavní část příspěvku je
zaměřena na tzv. zvukovou pohltivost protihlukových stěn, možnosti měření této akustické charakteristiky a dále
je v textu popsána a zhodnocena experimentální zkouška vlivu údržby (mytí) protihlukových stěn na jejich
akustické vlastnosti. Tyto zkoušky proběhly na dvou materiálových variantách protihlukových stěn – s pohltivou
vrstvou z dřevocementu a z mezerovitého betonu.
Klíčová slova
Protihlukové stěny, protihluková opatření, zvuková pohltivost, akustická pohltivost, údržba
Abstract
The paper deals with the issue of efficiency of noise barriers at railway tracks. The main part of the paper focuses
on the so-called sound absorption of noise barriers, the possibilities of measuring this acoustic characteristic and
there is described and evaluated the experimental test of the effect of maintenance (washing) of noise barriers on
their acoustic properties. These tests were carried out on two material variants of noise barriers - with an absorbent
layer of wood-cement and void concrete.
Key words
Noise barriers, anti-noise measures, sound absorption, acoustic absorption, maintenance

1 ÚVOD
Problematika hlukové zátěže (nejen) z dopravy je v dnešní době silně řešené téma, na které se zaměřuje i značná
část odborné veřejnosti, a to i ve stavebnictví. Společným cílem všech zainteresovaných je minimalizace emisí
hluku směrem od jeho zdroje směrem k veřejnosti, resp. v širším pojetí do životního prostředí. Cest k minimalizaci
hluku je celá řada – od tzv. aktivních opatření, jejichž cílem je minimalizace, nebo v ideálním případě úplné
zamezení vzniku hluku, mezi které lze u drážní dopravy zařadit například volbu konstrukce trati, upevnění, návrh
dalších opatření a úprav na tratích (například absorbéry) i na vozidlech (konstrukce podvozků, aj.) až po tzv.
pasivní opatření, u kterých je primárním cílem snížení účinku hluku směrem k chráněným prostorům. Mezi tato
opatření patří zejména budování protihlukových konstrukcí (clon, stěn, valů, tunelů, apod.).
Ačkoli je v současnosti již velmi dobře predikovatelná účinnost a jsou známé akustické vlastnosti budovaných
protihlukových stěn, zůstává otázkou stálost jejich vlastností v čase. U starších protihlukových stěn lze pozorovat
řadu poruch [1], které vedou ke snížení jejích účinnosti a otázkou může být i možný vliv údržby protihlukových
stěn jejich mytím – buď vysáváním prachu z jejich struktury, nebo mytím tlakovou vodou.
V textu je dále popsána problematika měření akustické pohltivosti a experimentální ověřování vlivu mytí
protihlukových stěn u železniční trati na jejich zvukovou pohltivost.
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2 MĚŘENÍ ÚČINNOSTI PROTIHLUKOVÝCH STĚN
V současné době není obvyklé stanovovat akustické vlastnosti protihlukových stěn v místě jejich instalace (in situ).
Obvykle se „účinnost“ instalované protihlukové stěny hodnotí pouze porovnáním hygienických měření hluku před
a po její instalaci (tedy stanovením plnění příslušných hygienických limitů hluku), případně pomocí technických
měření hluku v definovaném bodě umístěném v místě za protihlukovou stěnou před její aplikací a po ní. Ve
výjimečných případech se měřením kontroluje vložený útlum instalované protihlukové stěny pomocí normy ČSN
ISO 10847 [2].
Prověření hodnoty zvukové pohltivosti povrchu protihlukových stěn DLα [dB], respektive činitele akustické
pohltivosti α [-] (ze kterého se DLα [dB] stanovuje), například podle normy ČSN EN 1793-5 [3], se u instalovaných
clon neprovádí.
Stanovení zvukové pohltivosti protihlukových stěn (PHS) jako výrobku se provádí standardní metodu měření
zvukové pohltivosti v dozvukové komoře podle ČSN EN ISO 354 [4]. Měření v místě instalace se v běžné praxi
ČR neprovádí, a pokud ano, tak pouze v rámci vědecké činnosti (což je dáno především přístrojovou náročností
při realizaci příslušných postupů měření).
Pro měření zvukové pohltivosti PHS in situ byla zvolena metoda, měření zvukové pohltivosti pro všesměrový
dopad zvuku. Touto doposud normami nepředepsanou a neupravenou metodou je měřena zvuková pohltivost
pomocí akustické intenzity. Metoda měření zvukové pohltivosti pomocí akustické intenzity je popsána mimo jiné
v pracích [5], [6] a [7].

Princip metody měření zvukové pohltivosti pomocí akustické intenzity
Metoda stanovení zvukové pohltivosti pomocí měření akustické intenzity spočívá ve stanovení průměrné hladiny
akustického tlaku zvuku v rovině pomyslné měřicí plochy Lp [dB] a průměrné hladiny normálové složky akustické
intenzity zvuku procházejícího touto plochou ve směru k měřenému vzorku LI(post)) [dB]. Zvuková pohltivost
αI [-] se stanoví (např. v souladu s [5])
∝• =
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Měřicí plocha se nachází na rovině souběžné s rovinou povrchu měřeného vzoru PHS a je vzdálená od jeho povrchu
řádově o desetiny metru. Na měřený vzorek dopadá akustická energie budícího signálu přímo ze zdroje a z odrazů
od všech přirozených překážek v daném prostředí (terén, obsluha aj.). Aby byl zvuk dopadající na měřený vzorek
přiměřeně všesměrový, umisťuje se budící zdroj hluku do dostatečné vzdálenosti (tj. vzdálenosti větší, než je
alespoň trojnásobek vlnové délky nejnižší hodnocené frekvence zvuku).

Adaptace metody měření zvukové pohltivosti pomocí akustické intenzity
Výše citované práce [5], [6] a [7] neuvádějí, jak se má při měření zvukové pohltivosti pomocí akustické intenzity
postupovat. Z tohoto důvodu bylo nutné postup měření experimentálně stanovit.
Výpočtový vztah (1) předpokládá, že jsou hladiny akustického tlaku a hladiny akustické intenzity nad měřenou
plochou průměrné (tedy „zprůměrované“ a to jak v čase, tak i v ploše). Měření pomocí akustické intenzity nad
definovanou plochou lze provést buď v bodech (například v pravidelné síti bodů s krokem 100 × 100 mm)
a naměřené hodnoty energeticky zprůměrovat nebo lze použít metodu skenováním (sonda akustické intenzity se
pohybuje konstantní rychlostí po dráze pokrývající měřenou plochu), která dává rovnou průměrnou hodnotu
měřené složky akustické intenzity procházející měřenou rovinou. Příklad měření je znázorněn na obrázku 2.
V rámci měření v lokalitě Strančice (dva typy PHS) byla vzhledem k povrchové úpravě akustických dílců
(povrchová vlna) vhodná a celkově rychlejší vybrána metoda skenováním. Na měřeném vzorku byla uprostřed
jednoho pole PHS vybrána měřicí plocha 1 m2, která byla pro potřeby měření rozdělena čtvercovou sítí 10 × 10
krokem 100 × 100 mm. Čtvercová síť byla využita pro stanovení dráhy sondy akustické intenzity při metodě
skenováním, kdy se sonda pohybuje v rámci sběru jednoho vzorku ve vodorovné rovině a v rámci sběru druhého
vzorku ve svislé rovině. Příklady rozložení měřicích bodů a dráhy sondy s vodorovnou orientací jsou uvedeny
na Obr. 1.
Další otázkou organizace měřicí úlohy bylo umístění budícího zdroje hluku vůči měřenému vzorku. Zdroj
hluku mohl být orientován dvěma způsoby a to tak, že s normálou měřicí plochy svírala osa hlavní citlivosti
reprodukční soustavy pravý úhel (tj. kolmo k měřenému vzorku). Další možností umístění zdroje je případ, kdy
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měřená plocha svírá s osou hlavní citlivosti reprodukční soustavy obecně jiný úhel než 90° (v případě
popisovaného měření úhel 45°).

Obr. 1 Schéma postupu měření v bodech měření skenováním.
V průběhu měření se ukázalo, že při kolmé orientaci zdroje docházelo při skenování vzorku k výrazně menšímu
ovlivňování měřených hladin akustické intenzity přítomností obsluhy sondy akustické intenzity (ovlivňování
měření především zvukem odrážejícím se od těla obsluhy sondy zpět k měřenému vzorku). Pro finální měření již
byla zvolena poloha zdroje zvuku, kdy osa hlavní citlivosti zdroje hluku svírá s normálou měřicí plochy pravý
úhel. V normě ČSN EN ISO 9614-3 [8] jsou uvedeny doporučené postupy skenování měřeného povrchu sondou
akustické intenzity. Je zde doporučena i celková doba trvání jednoho skenování 30 s. V rámci měření zvukové
pohltivosti byla tato doporučení a doba skenování 30 s dodržena.

3 POSTUP MĚŘENÍ
Měření zvukové pohltivosti zkoušených konstrukcí probíhalo in situ u dvou protihlukových stěn umístěných podél
železniční tratě číslo 212 Praha – Benešov u Prahy v úseku staniční km 157,4–157,0 k. ú. Strančice v bezprostřední
blízkosti železniční stanice Strančice. Každý měřený vzorek konstrukce měl rozměr 1 × 1 m. Jednotlivá pole PHS
byla o rozměru šířky 4 m a výšky 3 m. Vzorek byl vždy situován ve středu stěny tak, že její shodná konstrukce
pokračovala na všechny strany alespoň 1 m délky a výšky. Plocha, na které byly stanoveny průměrné hladiny
akustického tlaku a průměrná hladina akustické intenzity procházející plochou, se nacházela v rovině souběžné
s rovinou povrchu měřeného vzoru zdi, umístěné ve vzdálenosti 150 mm ± 20 mm od povrchu.
Zdroj zvuku (aktivní reproduktorová souprava) byl situován ve vzdálenosti spojnice středu měřeného vzorku
a středu čela soupravy 10,9 m u betonové PHS s pohltivým dílcem FASETON a 18,5 m u betonové PHS
s pohltivým akustickým dílcem LIADUR. Souprava byla orientována tak, aby osa hlavní citlivosti svírala
se směrem normály čelní strany hodnocené zdi pravý úhel.
Zdroj hluku generoval bílý šum, tedy signál s rovnoměrnou výkonovou spektrální hustotou – signál má stejný
výkon v jakémkoli pásmu shodné šířky. Šum byl generován v rozsahu oktávových pásem se středem 31,5 Hz až
10 kHz. Sonda se pohybovala po dráze skenování rychlostí, zajišťující, že celá plocha vzorku 1 m2 byla oskenována
za dobu 30 s (sejmuté vzorky měření nesplňující tuto podmínku byly v průběhu měření vyloučeny).
Měřeno bylo vždy šest vzorků lineárních 1/3 oktávových spekter hladin normálové složky akustické intenzity,
průměrované po doby 30 s (doba trvání jednoho skenování). Směr skenování (vodorovný směr a svislý směr) se
vždy po sejmutí jednoho měřícího vzorku otočil o 90°. Hladina akustické intenzity byla měřena v jednom
kmitočtovém rozsahu sondy akustické intenzity B&K Typ 3584, a to 250 Hz až 5000 Hz s distančním válečkem
12 mm (B&K UC 5269). Z prací společnosti B&K vyplývá, že jejich intenzitní sondy jsou s 12 mm válečkem
použitelné v rozsahu frekvencí 50 Hz až 5500 Hz.
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Obr. 2 Měření sondou akustické intenzity – metoda skenování – PHS Strančice.

Měřené a hodnocené konstrukce
V lokalitě Strančice byly měřeny následující protihlukové stěny:
•
•

betonová PHS s pohltivým dílcem FASETON – vzorek č. 1;
betonová PHS s pohltivým dílcem LIADUR – vzorek č. 2.

Protihlukové stěny FASETON jsou tvořeny železobetonovými panely tl. 110-125 mm, opatřenými z lícové
strany profilovanou absorpční vrstvou z dřevocementu o objemové hmotnosti 650 kg/m3. Absorpční vrstva
ve zkoumané lokalitě je zhotovena ve variantě WELLE a má profilování tvaru vlny s roztečí 82,8 mm střídavé
tloušťky 70 a 90 mm. Panely jsou osazeny do železobetonových sloupů tvaru H průřezu 250/350 mm. Skladebná
výška panelu je 1,5 m, modulová délka je 4 m. Detailní mikrostruktura povrchu PHS je uvedena na Obr 3. Zvuková
pohltivost DLα [dB] dle výsledků zkoušek o určení typu výrobku byla stanovena 8 dB (třída A3).

Obr. 3 Detailní pohled na PHS s pohltivým dílcem FASETON.
Protihlukové stěny LIADUR jsou tvořeny prefabrikovanými betonovými akustickými dílci skládající se
z neprůzvučné desky z betonu C30/37 XF4 tl. 11-14 cm, armovaného ocelí R10505, V10425. Tato vrstva zároveň
plní statickou funkci protihlukové panelu. Spolu s absorpční vrstvou z mezerovitého betonu z kameniva Liapor
MLB2 (750 kg/m3) tvoří monolitický celek. Rozměry panelu jsou: výška 1500 mm, modulová délka je 4000 mm.
Panely jsou osazeny do železobetonových sloupků. Detailní mikrostruktura povrchu PHS je uvedena na Obr. 4.
Zvuková pohltivost DLα [dB] dle výsledků zkoušek o určení typu výrobku byla stanovena 8 dB (třída A3).

Obr. 4 Detailní pohled na PHS s pohltivým dílcem LIADUR.
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Měřicí kampaň č. 1 – původní stav
Během první měřící kampaně (5. 9. 2019) byly proměřeny sondou akustické intenzity postupně oba dva vzorky
(první měření FASETON a druhé měření LIADUR). Všechna měření proběhla za ustálených meteorologických
podmínek ve dnech úplného bezvětří. Teplota se pohybovala v rozmezí 17,0–25,8 °C. Relativní vlhkost vzduchu
se pohybovala 38,5–55,7 %.

Měřicí kampaň č. 2 – po vysátí povrchu PHS
Po provedení měření následovalo čištění pohltivého povrchu jednotlivých vzorků. Čištění probíhalo vysátím
jemných prachových částí průmyslovým vysavačem. Vysátí probíhalo kontinuálně na celém povrchu zkoušeného
vzorku po dobu 7:30 min. Po vysátí následovala druhá měřicí kampaň. Vzhledem k tomu, že měřící kampaně na
sebe časově navazovaly (5. 9. 2019), podmínky měření byly stejné.

Měřicí kampaň č. 3 – po umytí povrchu PHS tlakovou vodou
Třetí měřící kampaň následovala po vymytí zkoušených vzorků tlakovou vodou. Umývaný byl vždy celý panel
zkoumané PHS. Umývání bylo provedeno v noční době během traťové výluky v noci 19. 9. 2019 od 1:00–3:00.
Vlastní měření sondou akustické intenzity sledovaných vzorků proběhlo v 26. 09. 2019 v časovém rozmezí 12:00
– 14:00. Během měření bylo zataženo, vítr se pohyboval do 0,7 m/s, teplota vzduchu se pohybovala 21,7–25,3°
a relativní vlhkost vzduchu 45,3–48,7 %.

4 VÝSLEDKY
Naměřené vzorky skenování, jednotlivá průměrná spektra hladin akustické intenzity a akustického tlaku, byly
vyhodnoceny podle výše uvedeného vztahu (1). Vyhodnocené frekvenční průběhy zvukové pohltivosti v rozsahu
100 Hz až 5000 Hz byly vyneseny do tabulky a grafů.
Pro jednotlivé měřené konstrukce PHS byly podle normy ČSN EN 1793-1 [3] vyjádřeny jednočíselné veličiny
zvukové pohltivosti DLα [dB] a kategorie zvukové pohltivosti.

Obr. 5 Grafický a tabulkový přehled stanovených hodnot pro PHS FASETON.
Z naměřených hodnot akustických pohltivostí zjištěných v rámci obou měřících kampaní (před a po umytí
protihlukové stěny tlakovou vodou) lze učinit následující závěry:
Protihluková stěna s povrchem FASETON (dřevocement, Obr. 5) po vysátí povrchu vykazuje velmi mírné zlepšení
akustické pohltivosti oproti původní hodnotě pohltivost, po umytí povrchu tlakovou vodou se však akustická
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pohltivost navrátí k původním hodnotám akustické pohltivosti, resp. je dokonce mírně nižší. Je však vhodné znovu
poznamenat, že měření proběhlo v odstupu 7 dní od umytí tlakovou vodou probíhalo – nelze tak zcela vyloučit, že
vlhkost protihlukové stěny, a tedy i její akustické vlastnosti byly stále ovlivněny proběhlým mytím. Tuto otázku
bude vhodné dále řešit a potvrdit nebo vyvrátit tento předpoklad dalším měřením.
Protihluková stěna s povrchem LIADUR (lehčený beton, Obr. 6) již od počátečního měření vykazuje nižší
pohltivost, než je deklarována podle typové zkoušky výrobku, což může být způsobeno mnoha faktory. Vysátím
ani mytím povrchu se na naměření hodnotě akustické pohltivosti prakticky neprojevuje a stále se pohybuje kolem
hodnot 5,3–5,4 dB.

Obr. 6 Grafický a tabulkový přehled stanovených hodnot pro PHS LIADUR.

5 ZÁVĚR
Na základě provedených měření na protihlukových stěnách u železniční tratě v lokalitě Strančice, které byly
zaměřeny na stanovení hodnot akustické pohltivosti lze konstatovat že, u protihlukových stěn s pohltivou úpravou
tvořenou dřevocementem se jeví, že vysátí povrchu má pozitivní vliv na hodnotu akustické pohltivosti; u stěn
s pohltivou úpravou z mezerovitého betonu se neprojevuje pozitivní ani negativní vliv vysávání ani mytí jejího
povrchu a hodnota akustické pohltivosti se nemění.

Poděkování
Uvedené výsledky byly dosaženy v rámci projektu "Kritická analýza nových materiálů a nových tvarů vhodných
pro protihlukové stěny a návrhy jejich použití v železniční a silniční dopravě" ev.č. projektu 22 905, financovaného
Ministerstvem dopravy ČR.
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Abstrakt
Geometrické parametry kolejí se měří různými typy diagnostických prostředků, které se od sebe liší především
zatížením, kterým během měření působí na železniční trať. Měření jednotlivých parametrů probíhá buď kontaktně,
za pomocí mechanických zařízení, nebo bezkontaktně, za pomoci kamer, akcelerometrů a dalších snímačů.
Součástí článku je vzájemné srovnání měřených dat z měřícího vozu a měřícího vozíku KRAB. Dále byl
prověřován vliv ročního období na vývoj hodnocených veličin. Nakonec autor hledal závislost mezi výskytem
lokálních závad v geometrických parametrech koleje a termíny provedených podbíjení.
Klíčová slova
Diagnostické prostředky, geometrické parametry koleje, lokální závady, úsekové hodnocení
Abstract
The track geometry is measured by various types of diagnostic devices, which differ from each other mainly, by
the load they exert on the track during measurement. The measuring instruments use either contact measurement,
using mechanical parts, or non-contact measurement, using cameras and accelerometers. The contribution is
focused on the comparison of measured data from the measuring car and the measuring trolley KRAB.
Furthermore, the influence of the season on the development of evaluated variables was assessed. Finally, the
author was looking for the dependency between the occurrence of local defects in the track geometry and dates of
the tamping operations.
Key words
Diagnostic devices, track geometry, local defects, sectional evaluation

1 ÚVOD
Údržba a obnova železničních tratí tvoří nemalou část výdajů ze státního fondu dopravní infrastruktury. Efektivita
využití finančních prostředků je výrazně ovlivněna tím, jak přesně jsme schopní ohodnotit aktuální a budoucí
technický stav železniční infrastruktury. Aktuálně využívaný přístup v ČR spočívá v pravidelných měřeních
geometrických parametrů koleje (GPK) a jejich následném vyhodnocení. Zaznamenaná data se dále využívají jen
málo a nesystematicky a údržba a obnova jsou plánovány ve velké míře na základě odborného odhadu dle
zkušeností pracovníků manažera infrastruktury.

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Hodnocené geometrické parametry koleje
Měřené parametry slouží k vyhodnocení bezpečnosti proti vykolejení a míry komfortu jízdy drážních vozidel.
Bezpečnost proti vykolejení vyjadřuje vzájemný poměr vodorovné a svislé složky sil, kterými kolo vozidla působí
na kolejnici. Je-li hodnota poměru sil příliš velká, hrozí vykolejení dvoukolí drážního vozidla. Náhlé změny neboli
vady v plynulosti průběhu GPK, negativně ovlivňují nejen komfort jízdy ale i technický stav železničního svršku
a spodku, vlivem dynamického zatížení vznikajícího při průjezdu vlaků.
Rozchod koleje (RK) je vzdálenost mezi pojížděnými hranami kolejnicových pásů. U Vignolových kolejnic
se měří na kolmici k ose koleje 14 mm pod spojnicí temen kolejnicových pásů. V ČR se u železničních drah až na
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výjimky používá normální rozchod, jehož jmenovitá hodnota je 1435 mm. Výstupem měření je tedy rozdíl oproti
jmenovité hodnotě [1].
Převýšení koleje (PK) je výškový rozdíl kolejnicových pásů daný úhlem, který svírá spojnice temen
kolejnicových pásů a vodorovná rovina. Udává se délkou kratší odvěsny pravoúhlého trojúhelníka s přeponou
délky 1500 mm. Standardně se převýšení navrhuje pouze ve směrových obloucích. Výstupem měření je přímo
hodnota zjištěného převýšení v konkrétním příčném řezu koleje.
Směr koleje (SK) se měří jako vzepětí oblouku na základně zvolené délky. Ze vzepětí oblouku je možné
dopočítat křivost a poloměr kružnicového oblouku. Ve směrově přímém úseku by v ideálním případě byla hodnota
SK nulová. V dokonalém kružnicovém oblouku by při měření po délce koleje měl SK konstantní průběh. Pro účely
hodnocení plynulosti SK se změřené hodnoty vzepětí asymetrickou tětivou přepočítají tak, aby se zachytily pouze
odchylky s vlnovou délkou 3–25 m (pásmo D1) a 25–70 m (pásmo D2) [2]. Standardně používané poloměry na
železničních tratích jsou výrazně vyšší a tím pádem se v hodnotách SK neprojevují. [3]
Výška koleje (VK) se principiálně měří a vyhodnocuje úplně stejně jako SK, pouze se týká výškového
geometrického uspořádání koleje.
Zborcení koleje (ZK) se počítá z naměřených hodnot PK, které se vzájemně odečtou a podělí zvolenou
základnou. Existuje celkem 13 základen s délkou 1,5–19,5 m. Při hodnocení zborcení koleje se v konkrétním místě
posuzuje vždy nejvyšší hodnota ZK. [3]
Poruchy v průběhu rozchodu a zborcení koleje jsou velmi důležité veličiny při posuzování bezpečnosti proti
vykolejení.

Zařízení pro měření GPK
K měření geometrických parametrů koleje se používá několik druhů zařízení:
•
•
•
•
•

rozchodka,
měřící vozík KRAB,
malá měřící drezína (MMD),
měřící drezína (MD),
měřící vůz (MV).

Rozchodka je nejjednodušší používané zařízení a slouží k rychlé kontrole GPK v jednom konkrétním místě,
nejčastěji je používaná pracovníky stavby nebo správy tratí při výskytu nějaké závady. Není však určená k měření
delších úseků. Na rozdíl od zbytku měřících prostředků dokáže změřit pouze rozchod a převýšení koleje.
Měřící vozík KRAB je první z výše uvedených zařízení, které umožňuje měření GPK kontinuálně a bez
nutnosti zastavovat během měření. Dokáže měřit anebo dopočítat všechny GPK, a to každých 25 cm délky koleje.
Měřící vozík KRAB se využívá při přejímce opravených nebo postavených úseků tratí nebo železničních stanic.

Obr. 1 Měření v koleji s měřícím vozíkem KRAB.
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Malá měřící drezína je využívána pro měření předjízdných a manipulačních kolejí železničních stanic. Stejně
jako "velká" měřící drezína měří GPK kontinuálně za pomoci mechanických snímačů. Kvůli tomu je nutné je
pravidelně kontrolovat a v případě potřeby také opravovat.
Měřící drezína se používá k pravidelnému měření stavu regionálních železničních tratí.
Měřící vůz je největší a také nejkomplikovanější používané měřící zařízení. Má na sobě několik dalších
měřidel a snímačů, jako je třeba georadar, snímač profilu kolejnic atd. MV se využívá při pravidelných měřeních
celostátních železničních tratí, které se podle zákona o drahách provádí třikrát ročně. Na rozdíl od měřícího vozíku
KRAB a měřících drezín, MV využívá k měření optické snímače a akcelerometry [4].
Na rozdíl od měřícího vozku KRAB, zbylé tři měřící zařízení měří GPK pod zatížením a tím více odpovídají
tomu, jak se kolej chová při průjezdu skutečného vlaku. Další nespornou výhodou měřících drezín a měřícího vozu
je, že své obsluze poskytují výrazně vyšší úroveň komfortu během měření. Část MV dokonce slouží jako ubytování
pro jeho posádku.

Hodnocení lokálních závad
Princip hodnocení lokálních závad vychází z porovnávání naměřených GPK s mezními hladinami. Jejich hodnoty
se určí podle rychlostního pásma. Existuje celkem 6 rychlostních pásem, kdy každé zahrnuje určený rozsah
rychlostí. Rychlostní pásmo se určí dle maximální rychlosti vlaků v koleji. Při hodnocení lokálních závad se
používají 3 druhy mezních hladin, které se liší podle míry závažnosti poruchy. Pokud odchylka přesáhne mez
sledování (AL – Alert Limit), správce trati je o ní informován, ale nemusí podnikat žádné kroky. Pakliže odchylka
překročí mez zásahu (IL – Intervention Limit), musí před příštím měřením naplánovat opravné práce. Stane-li se,
že je odchylka vyšší než mez okamžitého zásahu (IAL – Immediate Action Limit), musí správce rozhodnout buď
o snížení rychlosti, čímž se zvýší hodnota mezní hladiny, nebo o neprodleném provedení opravy [2], [3].

Obr. 2 Princip hodnocení lokálních závad a mezních hladin [3].

Úsekové hodnocení
Úsekové hodnocení je založeno na výpočtu směrodatných odchylek (SDO) jednotlivých GPK, které se počítají
z hodnot z úseků koleje délky 200 m. Směrodatné odchylky se v ČR pro lepší pochopitelnost dále přepočítávají
pomocí exponenciálního transformačního vztahu na tzv. známky kvality (ZKV), které dosahují hodnot od 1 do 5.
Směrodatná odchylka vyjadřuje míru rozptýlení hodnot GPK kolem nulové osy. Velké zvýšení rozptýlení
jednotlivých parametrů může vést k tomu, že dojde k provedení opravného zásahu dříve, než by došlo ke vzniku
lokálních závad. Na rozdíl od lokálních závad ale úsekové hodnocení není pro správce trati právně závazné.

3 METODIKA
Hlavním impulzem pro napsání tohoto článku byly pro autora výsledky zpracování dat z MV získané od
pracovníků Technické ústředny dopravní cesty (TÚDC). Data pochází z dvoukolejné železniční trati č. 316A
Nedakonice – Břeclav. Data byla zpracována v programu MATLAB, pomocí něhož byly z naměřených GPK
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vypočítány SDO. Pro účely jednoduššího prohlížení velkého množství dat bylo vytvořeno grafické uživatelské
rozhraní, s jehož pomocí byly vytvořeny grafy časových průběhů SDO GPK (viz kapitola 4). V grafech jsou také
vyznačeny termíny, kdy docházelo k opravám směrové a výškové polohy koleje. To bylo možné díky informacím
od místního správce trati.
Následně byla pro SDO v závislosti na čase měření provedena lineární regrese metodou nejmenších čtverců.
Směrnice křivek vyjadřující rychlost zhoršování kvality daného parametru byly podrobeny další analýze (viz
kapitola 5).
Podobně jako data z MV byly zpracovány a vyhodnoceny i data z měřícího vozíku KRAB ze stejné 1 km
dlouhé části mezistaničního úseku v blízkosti železniční zastávky Rohatec. SDO parametrů z MV a měřícího
vozíku KRAB byly vyneseny do přehledných grafů, jejichž ukázka je v kapitole 4.
Dále byl v programu MATLAB napsán skript na vyhodnocení lokálních závad GPK změřených MV. Změnu
rozchodu a střední hodnotu RK na délce 100 m bylo nutné dopočítat. Zborcení koleje vzhledem ke značné
komplikovanosti výpočtu a posouzení nebylo řešeno. Získané hodnoty GPK byly posuzovány s mezními hladinami
pro mez sledování a mez zásahu.
Během analýzy lineární regrese SDO GPK vznikla myšlenka ověřit, jak velký vliv na získaná data z MV má
roční období, ve kterém došlo k jejich změření. Pro účely prověření tohoto faktoru byly vytvořeny grafy
s regresními funkcemi ze všech naměřených dat a dalšími, které procházejí pouze z dat z vybraných ročních období
(viz kapitola 4).

4 VÝSLEDKY
Vzhledem k tomu, že úsek trati mezi železničními stanicemi Hodonín a Rohatec je prakticky celý ve směrové
přímé, nebylo překvapením, že SDO SK nedosahují vysokých hodnot a v průběhu času se ani příliš nemění.
Podobně se choval i parametr RK, který vzhledem ke stáří železničního svršku (asi 20 let) kolísá bez ohledu na
prováděná podbití. Pozitivní vliv na RK má pravděpodobně také to, že zde nedochází k velkému bočnímu ojetí
vlivem projíždění vlaků směrovými oblouky.

Obr. 3 Ukázka časového průběhu SDO GPK z MV.
SDO VK podle předpokladů reaguje na prováděná podbití koleje, a to poklesem své hodnoty. V rámci
jednotlivých údržbových cyklů hodnoty SDO postupně stoupají. Přibližně v polovině úseků se však VK chová
podobně jako SK a RK. Průběh SDO PK dosahuje zdaleka nejvyšších hodnot ze všech parametrů a na rozdíl od
VK ne vždy reaguje na prováděná podbití. Obzvlášť v prvních 3 letech měření je průběh PK poměrně divoký, poté
se trochu uklidní a chová se podobněji jako VK.
Ze srovnání časových průběhů SDO jednotlivých parametrů z měřícího vozíku KRAB a MV vyplynulo, že
průběh směru a výšky kolejnicových pásů je poměrně podobný, zatímco hodnoty rozchodu a převýšení koleje jsou
několikanásobně nižší.
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Ukázka srovnání vyhodnocených dat z úseku koleje č. 2 je na Obr. . RK a PK z měřícího vozíku KRAB
mají také plynulejší průběh než v případě dat z MV. Vzhledem k tomu, že měřící vozík KRAB umí
poskytnout pouze SK a VK v pásmu D1, byly pro srovnání použity data z MV ve stejném vlnovém
pásmu, ačkoliv by se podle rychlostního pásma (rychlost 160 km/h) vybrané železniční trati mělo
použít pásmo D2.

Obr. 4 Ukázka srovnání časového průběhu SDO z KRABa a MV – km 108,80–109,00.
Na vyhodnocovaném úseku nebyly za 10 let měření téměř žádné lokální závady. Na úseku se vyskytly pouze
jednotky případů, kdy nějaké měření zachytilo odchylky překračující mez zásahu IL ve VK na úseku koleje
s délkou kolem 100–200 m a velmi krátký úsek s odchylkami ve SK. Vzhledem k malému množství informací,
které byly z analýzy lokálních závad získány, nebyl její výstup nijak dále zpracováván.
Regresní analýza byla vzhledem k povaze hodnoceného mezistaničního úseku prováděna pouze na SDO VK.
Délky jednotlivých podbíjecích cyklů i jejich počet se mezi jednotlivými 200m úseky značně liší. V řadě případů
se při pohledu na grafy časových průběhů SDO VK zdá, že podbíjení probíhalo i mimo deklarované termíny.
Hodnoty SDO totiž v rámci podbíjecích cyklů občas docela divoce kolísají, jako je tomu na Obr. 5. V jiných
úsecích jsou zase velmi blízké lineární regresní přímce. Ve většině hodnocených úseků v koleji č. 1 je délka
posledního podbíjecího cyklu výrazně delší, než je délka předchozích.

Obr. 4 Časový průběh SDO výšky koleje č. 2 s lineární regresí (km 107,00–107,20).
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Vynechání SDO z měření v některých ročních obdobích mělo u většiny úseků za následek změnu sklonu regresní
přímky. V řadě úseků však přetrvávají poměrně velké odchylky mezi hodnotami z jednotlivých měření.
Vynechávání některých hodnot navíc vede k tomu, že u některých podbíjecích cyklů není k dispozici dostatek
hodnot k provedení lineární regrese (viz Obr. 5).

5 DISKUZE
Průběh SDO rozchodu a směru koleje vesměs potvrdilo předpoklady o jejich chování ve směrově přímém úseku.
VK se ve všech úsecích podle předpokladů úplně nechová. Je to ale pochopitelné vzhledem k velkému množství
působících faktorů, mezi které můžeme zahrnout např. konsolidaci kolejového lože a pražcového podloží, změny
tuhosti vlivem teploty a vlhkosti v podloží apod. Poměrně zvláštní je průběh SDO PK, který se projevuje velkým
kolísáním. To může být způsobeno tím, jak jednotlivé pražce nerovnoměrně sedají po své délce a tím se mění
převýšení koleje. Kolísání SDO jednotlivých GPK může být také vyvoláno přesností měřících zařízení a zvolenou
statistickou veličinou, která nedokáže dostatečně popsat, co se se zkoumanými daty děje. Nezanedbatelný vliv na
chování zkoumaných dat má i kvalita prováděných opravných zásahů, na které má vliv použitá mechanizace,
kvalita geodetického zaměření a lidský faktor.
Srovnání vyhodnocených dat z měřícího vozíku KRAB a MV potvrdilo předpoklad, že lehčí zařízení neměří
stejné parametry jako výrazně těžší MV, který při měření vyvolává podobnou odezvu jako jedoucí vlak. Drobným
překvapením bylo, že ne všechny parametry vykazují až tolik odlišné průběhy hodnot. Zajímavé je, že SDO RK
se znatelně liší, což může být zapříčiněno tím, že při průjezdu MV dochází k zvětšení rozchodu ohybem pražců
a roztlačením pružně upevněných kolejnic. Rozdíly v průběhu SDO PK jsou pravděpodobně způsobeny
nerovnoměrným poklesem nedokonale podbitých pražců při průjezdu MV. Lehký měřící vozík tak velké poklesy
nevyvolá, a tak změří menší odchylky v PK.
Nepotvrdil se předpoklad, že lokální závady jsou důležitým motivačním faktorem pro plánování směrové
a výškové úpravy kolejí pomocí podbíjení. Naopak se zdá, že místní správci tratí v některých úsecích nejspíše
využívali výstupy úsekového hodnocení, protože SDO VK nenechali přesáhnout konkrétní hodnotu. Pohled na
celý mezistaniční úsek dobře ilustruje, jakým způsobem někteří správci tratí pracují. To znamená, že opravné práce
provádí poměrně nahodile a na kratších úsecích místo toho, aby je prováděli pravidelně a na co nejdelších úsecích.
Tím by se kvalita jednotlivých úseků pravděpodobně nevyvíjela natolik odlišně a snížil by se počet dopravních
nepravidelností na trati.
Zkoumáním vyhodnocených dat z MV se nepodařilo úplně potvrdit fakt, že roční období, kdy byla data
změřena, má vliv na výši SDO GPK. Selektivní vyhodnocování dat z jednotlivých ročních období nemá viditelný
pozitivní účinek na výsledky regresní analýzy.

6 ZÁVĚR
Vyhodnocení dat z mezistaničního úseku železniční trati mezi Hodonínem a Rohatcem přineslo nejen mnoho
zajímavých poznatků, ale i značné množství důležitých otázek. Ukázalo se, že reálný vývoj kvality geometrie
koleje v čase může být odlišný od teoretických předpokladů. Dále bude nutné se více dozvědět o fungování
měřících zařízení na měřícím voze pro železniční svršek a způsobu zpracování dat, které s jeho pomocí získáváme.
Neméně důležité je hledání optimálního matematického aparátu, který lépe vystihuje vývoj geometrie koleje
v čase.
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Abstrakt
Příspěvek je věnován problematice zpracování dat z měření dynamických účinků drážních vozidel na konstrukci
železničního svršku. Měření dynamické odezvy je primárně určeno ke sledování chování konstrukce železničního
svršku, příspěvek je však zaměřen na problematiku sekundárního využití těchto dat pro identifikaci jednotlivých
náprav drážních vozidel, která jsou budičem měřené dynamické odezvy. Zpracovaná data z měření budou následně
součástí rozsáhlejšího autonomního měřícího systému, který bude sledovat chování konstrukce železničního
svršku v čase.
Klíčová slova
Dynamická odezva, zkušební úsek, vibrace, železniční svršek
Abstract
The paper is dedicated to the processing data from measuring the dynamic effects of railway vehicles on the railway
structure. The dynamic response measurement is primarily utilized to monitor the behavior of the railway structure,
but the paper focuses on the secondary use of this data to identify individual axles of railway vehicles that are the
activator of the measured dynamic response. The processed data will be then part of the larger autonomous
measuring system that will be monitoring the railway structure behavior over time.
Key words
Dynamic response, test section, vibration, railway structure

1 ÚVOD
Článek je zaměřen na zpracování signálu zrychlení měřeného na pražcích a jeho využití k identifikaci náprav
železničních vozů projíždějících měřeným úsekem. Práce je pokračováním prací a výzkumů prováděných
v předcházejících letech. Je sledován stále tentýž cíl, kterým je vytvoření autonomní měřící aparatury, která by
byla dostatečně malá, aby ji bylo možno instalovat přímo v kolejovém loži, případně v jeho blízkosti bez nutnosti
stavebních úprav a vyřizování stavebního povolení. Dalším požadavkem je snadná přenositelnost a mobilita
aparatury, aby ji bylo možno snadno přemístit a provádět měření kdekoliv dle potřeby a v neposlední řadě je zde
i požadavek na dostatečnou přesnost výsledků vyhodnocení.
Mobilní, autonomní měřicí systém bez nutnosti stavebních úprav na železnici má předpoklad stát se
použitelným a užitečným zařízením ke sledování chování železniční konstrukce v čase. Při testování pilotního
zkušebního zařízení se ukazuje, že je použitelné a cenově dostupné. Hlavním úkolem tedy zůstává optimalizovat
vyhodnocovací algoritmy a zpřesnit poskytované výstupy.
Závěry z předchozích prací ohledně rozmístění snímačů a uspořádání měřící soupravy zůstávají stále
v platnosti a nemění se. Stále také platí, že polohu nápravy v signálu v jednotkách délky lze určit i z měření pomocí
jednoho snímače, avšak toto vyžaduje následné srovnání výsledků s katalogem drážních vozidel, aby bylo možno
určit rozestup náprav v měřeném signálu a dopočíst rychlost vlakové soupravy. Toto řešení zvyšuje nároky na
výpočetní výkon analyzačního zařízení (ať už budou data vyhodnocována v reálném čase autonomním zařízením
nebo budou vyhodnocena ex-post před dalším použitím na externí stanici). S ohledem na ceny snímačů zrychlení
je v dalším uvažováno, že budou v měřící soustavě použity vždy alespoň dva snímače zrychlení osazené na
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pražcích za sebou ve známém rozestupu (tj. nebudou osazeny vstřícně na jeden pražec, ale polohově na stejné
straně koleje na dva pražce). Toto řešení je finančně levnější, a poskytuje mimo výhod snadného určení rychlosti
vlakové soupravy a směrovosti jejího pohybu (směr pohybu analýzou výstupu z jednoho snímače zjistit nelze) i
benefit zdvojení výstupního signálu a možné autokorekce výstupů.
Na některé z otázek ohledně měření a hodnocení stavu podbití kolejového roštu již známe odpovědi.
Dynamická odezva od pojezdu železničního vozidla je děj velmi složitý a nad to v nehomogenním prostředí.
Kolejové lože je tvořeno nahodile umístěným kamenivem s různou velikostí jednotlivých zrn, kolejnice,
upevňovadla i samotné pražce mají výrobní tolerance, proto nejsou žádné dva prvky absolutně stejné. Čím dále od
sledovaného jevu bude měření prováděno, tím více se v signálu projeví zkreslení z důvodu nehomogenit prostředí.
Při zjišťování stavu podbití pražce tedy prakticky nemá smysl vyhodnocovat jiné signály než měřené přímo na
pražci. I pro identifikaci náprav a jednotlivých dvojkolí vozidel je měření na pražci nejlepší z variant umístění
snímačů zrychlení, protože odezva od pojezdu vozidla je dostatečně silná a zároveň jsou v signálu potlačeny
akustické složky signálu.

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Po zpřístupnění železniční sítě v ČR soukromým dopravcům počet dopravců na české železnici prudce vzrostl.
Tento nárůst nese s sebou jednak zvýšené nároky na údržbu železniční sítě, ale také nutnost kontrolovat technický
stav drážních vozidel, protože při pojezdu vozidel ve špatném technickém stavu dochází k nadměrnému opotřebení
železniční konstrukce.
V českém prostředí fungují a jsou dále rozšiřovány systémy pro detekci závad na vozidlech, jako jsou například
– indikátor horkoběžnosti ložisek (IHL), indikátor horkých brzd a obručí (IHO) a indikátor nekorektnosti jízdy
(INJ). Indikátory IHL a IHO jsou založeny na principu technologie IR a počet náprav a dvojkolí je vyhodnocován
na základě tepelného vyzařování jednotlivých kol. Tyto systémy jsou pro účely přímé identifikace napojeny i na
provozní informační systémy SŽDC, a čerpají z nich informace o vlakových soupravách a jednotlivých
železničních vozech. Tyto systémy jsou stacionární, umístěny na konkrétním místě bez možnosti snadné změny
polohy.
V zahraničí se k identifikaci drážních vozidel používají např. na průjezdních měřících místech WIM
technologie optických vláken (fiber optics). Technologie vážení za provozu se u nás rozšiřuje jen zvolna, ale i při
ní je nezbytně nutné identifikovat jednotlivé železniční vozy. Lze očekávat, že v následujících letech dojde
k rozmachu těchto systémů i u nás. Problémem komerčních systémů obecně je, že se dodávají jako ucelená řešení
a způsoby zpracování dat jsou většinou chráněným know-how dané firmy.
Nicméně i na akademické půdě se s identifikací železničních vozů lze setkat. Jednou z prací je identifikace
vlakových souprav a jejich rozdělení do jednotlivých předem daných kategorií – osobní, nákladní, rychlíky ICE
a další [8]. Pro identifikaci železničních vozů je zde použito signálů z akcelerometrů umístěných na patě kolejnice
uprostřed mezi pražci. Tato práce je zaměřena na rozdělení vlakových souprav do kategorií a v měřeném signálu
vyhodnocuje pouze skupiny náprav.
Cílem předkládané práce je sestavit algoritmy určené pro identifikaci dvojkolí na základě jejich dynamické
odezvy. Osazení snímačů zrychlení vychází z již zpracované metodiky, pro vyhodnocení jsou použita data z měření
prováděných na pražcích. V současnosti používané systémy k identifikaci náprav a jednotlivých dvojkolí jsou
založeny buď na jiné technologii a/nebo se snímačích umístěných na kolejnici. Avšak největším rozdílem této
práce oproti ostatním pracím je skutečnost, že naprostá většina odborných prací na toto téma je zaměřena na
systémy pro hodnocení stavu drážních vozidel nikoliv však na hodnocení stavu železniční konstrukce samotné.

3 METODIKA
Data získaná z měření dynamické odezvy na železniční konstrukci od pojezdu drážních vozidel je nutné dále
zpracovat, aby z nich bylo možno vyčíst informaci o poloze dvojkolí v měřeném signálu. Původně použitá metoda
vyhodnocení byla založena na zpracování signálu pomocí RMS (Root Mean Square) tj. efektivní hodnoty
měřeného signálu. Metoda vyhodnocení pomocí RMS signál převádí do kladných výchylek a zvýrazňuje jeho
maxima. Nevýhodou této metody je, že méně výraznou odezvu např. prázdných železničních vozů s bezvadnými
koly v signálu příliš nezvýrazní a je složitější následně takovou odezvu v měřeném signálu relevantně
identifikovat.
Výzkum byl tedy zaměřen na hledání nových postupů, jak signál upravit, aby bylo možno identifikovat i kola
vozů s menší dynamickou odezvou. Po odzkoušení různých početních metod se správným postupem zdá být
kumulativní součet výchylek zrychlení, který v sobě zachovává trendovou složku děje.
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Postup identifikace dvojkolí v měřeném signálu
Vstupními daty pro identifikaci dvojkolí v signálu dynamické odezvy jsou data ze dvou snímačů zrychlení
umístěných za sebou na stejné straně koleje na dvou pražcích ve známé vzájemné vzdálenosti. Doporučený
rozestup snímačů je 5 pražců, což odpovídá přibližně vzájemné vzdálenosti 3 m.
Dále je vyhodnocován jeden ze signálů zrychlení pomocí kumulativního součtu výchylek pro zobrazení trendů
v signálu. Následně probíhá filtrace pomocí wavelet transformace pro odstranění nežádoucích trendů v signálu
a nakonec je na data použita metoda podpůrných vektorů pro selekci jednotlivých dvojkolí v signálu zrychlení.
Po provedení výpisu poloh dvojkolí v časové ose signálu přichází na řadu druhý ze signálů, kdy je na základě
fázového posunu ve vztahu k prvnímu signálu dopočítána přes referenční vzdálenost (vzájemný odstup snímačů)
rychlost pohybu vlakové soupravy. Na základě rychlosti soupravy je pak vyčíslen rozestup jednotlivých dvojkolí
v délkových jednotkách.
Srovnání fázového posunu signálů může proběhnout jednak na základě surových neupravených dat, ale lze
také identifikovat jednotlivá dvojkolí i ve druhém měřeném signálu v časové rovině a až poté počítat rychlost
pohybu vlakové soupravy. Která z popisovaných variant vyhodnocení je lepší, bude náplní dalšího výzkumu.
Po identifikaci jednotlivých dvojkolí v signálu a zjištění rychlosti a směru pohybu vlakové soupravy bude
možno přistoupit k dalším analýzám chování železniční konstrukce.

Kumulativní součet
Kumulativní součet je výhodné použít z důvodu zachování trendů v upraveném signálu. V klidovém stavu snímače
zrychlení oscilují vlivem okolního prostření kolem rovnovážné polohy s minimální výchylkou. Při příjezdu
vlakové soupravy dojde k zatížení pražce a k největšímu zatlačení do kolejového lože. Z pohledu měřeného
zrychlení se jedná o záporné výchylky, které mají malou amplitudu, protože dosedají na kolejové lože, které jejich
pohyb tlumí. Po odlehčení pražce, kmitá pražec směrem vzhůru a v signálu převažují kladné výchylky zrychlení.
V momentě, kdy začne převažovat tlumící síla, začnou v signálu převažovat záporné výchylky zrychlení a pražec
se začne vracet zpět do rovnovážné polohy.
N

y N= ∑ yi

(1)

i= 1

V popisované rovnici je yN kumulativním součtem výchylek zrychlení yi.
Signál obsahuje informace zejména o pohybu pražce, ale jsou v něm obsaženy i různé nehomogenity prostředí
a další rušivé vlivy. To způsobuje postupný posun vypočtených výchylek do kladných hodnot. Pro odstranění
tohoto nežádoucího jevu, je v dalším kroku použita Wavelet transformace.

Wavelet transformace
Ve výstupu kumulativního součtu se projevuje posun výsledků součtu do kladných hodnot. Dosud není zcela
přesně zjištěno, co tento jev způsobuje, vyskytuje se však např. i při dvojné integraci signálu podle času. Pro
odstranění tohoto nežádoucího jevu (z matematického hlediska) a opětovného srovnání výstupů se základní osou
je navržena filtrace signálu pomocí Wavelet transformace.
Pomocí této transformace dochází v časově-frekvenční rovině k dekompozici signálu na jednotlivé dílčí složky.
Dekompozice signálu na nejnižších frekvencích představuje v signálu nejdelší trend, který je požadováno
eliminovat.
Spojitá Wavelet transformace (WT) je dána vztahy:
∞

WT ( τ,s )=
ψ τ,s (t )=

∫

−∞

x ( t )⋅ψ τ,s (t )⋅dt

( )

1
t− τ
⋅Ψ
s
√| s|

(2)

(3)

kde τ je časové posunutí, s je měřítko, Ψ je transformační funkce – mateční wavelet a x(t) je analyzovaný
signál.

SVM – support vector machine
Po filtraci výstupů pomocí Wavelet transformace byly výsledky podrobeny metodě podpůrných vektorů. Tato
metoda se používá ke klasifikaci daných prvků ve výběrové množině, kterou je v tomto případě projev dvojkolí
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v upraveném signálu zrychlení. Cílem je najít nadrovinu, která by oddělovala třídu „dvojkolí“ od třídy „není
dvojkolí“.
Základní předpis dělící nadroviny metody Support vector machine je:

w⋅x
⃗ − b= 0

(4)

Okraje hodnocených tříd metodou SVM jsou dány vztahy:

w
⃗ ⋅ x + b ≥ +1 pro y i = +1 ( pro 1. hodnocenou třídu)
w
⃗ ⋅ x + b ≤ − 1 pro y i = − 1 ( pro 2. hodnocenou třídu)

(5)
(6)

V uvedených vztazích w představuje normálu dělící nadroviny, x je bod (obecně p-dimenzionální reálný
vektor), yi je klasifikátorem, který nabývá hodnot +1 a –1 pro určení, do které z hodnocených tříd daný výsledek
spadá.
Po vyhodnocení metodou SVM jsou separovány v signálu polohy jednotlivých dvojkolí. Polohy dvojkolí jsou
v signálu v časové rovině a je vhodné je pro některé z aplikací přepočítat na délky, a to buď na délku od začátku
vlakové soupravy, nebo na vzájemné vzdálenosti jednotlivých dvojkolí. Pro tento účel je použito fázového posunu
dvou signálů zrychlení pro určení rychlosti pohybu soupravy a následného přepočtu ujeté vzdálenosti za čas. Dále
je vhodné určit i pořadí daného dvojkolí ve vlakové soupravě, tuto operaci je ale možno provést i na signálu
v časové rovině.

4 VÝSLEDKY
Na obrázku Obr. 1 je znázorněn zpracovávaný signál, který je již přepočtený pomocí kumulativního součtu (modrá
křivka) a jsou zde znázorněny a popsány i další kroky vyhodnocení. Pro srovnání je v grafu zobrazen též průběh
výchylky posunů pražce v ose z (hnědá křivka), kde je jasně patrný průběh průhybů při pojezdu dvojkolí nad
pražcem.
Zobrazený výstup je záznam průjezdu vlakové soupravy, který byl pořízen 16. 7. 2013 v 10:47 v Hranicích na
Moravě na 2. traťové koleji železniční tratě č. 270 Přerov – Ostrava. Jedná se o průjezdu rychlíkového expresu
Rex, hnacím vozidlem byla elektrická lokomotiva řady 151 (151 016-3, ČD) a v signálu jsou viditelná také všechna
dvojkolí prvního vagónu za lokomotivou, kterým je osobní vůz 1.třídy řady Y/B a dále první náprava druhého
vagónu, kterým je restaurační vůz.

Obr. 1 Signál zpracovaný pomocí kumulativního součtu s vyznačením následujících kroků dle metodiky
vyhodnocení.
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Výsledky vzdáleností jednotlivých náprav jsou uvedeny v tabulce Tab. 1 a pro srovnání jsou do tabulky
doplněny skutečné rozestupy dvojkolí podle technických listů k jednotlivým vozidlům.
Tab. 1 Poloha dvojkolí v měřeném signálu.
Poloha dvojkolí v signálu dynamické odezvy měřené na pražci
pořadí dvojkolí

1

dvojkolí v signálu
0,6548
– časová rovina [s]
dvojkolí v signálu
– délkové
18,74
jednotky [m]
vzájemný rozestup
0,00
dvojkolí [m]
skutečný rozestup
dvojkolí [m]

0,00

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,7713

0,9470

1,0527

1,2283

1,3125

1,8268

1,9171

2,0863

2,1740

22,07

27,09

30,12

35,14

37,55

52,27

54,85

59,69

62,20

3,33

5,03

3,03

5,02

2,41

14,71

2,58

4,84

2,51

3,20

5,10

3,20

5,02

2,50

14,70

2,50

4,80

2,50

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

5 ZÁVĚR
Nový algoritmus vyhodnocení dosahuje vyšší přesnosti výsledků a je vhodný pro zapracování do komplexního
vyhodnocovacího systému. Pozice vypočtených poloh dvojkolí se od skutečné polohy dle technických listů
jednotlivých drážních vozidel liší v řádu jednotek centimetrů, maximální chyba určení polohy dvojkolí je do
20 cm. Osová vzdálenost jednotlivých dvojkolí je dle typu vždy alespoň 1,5 m, proto i s chybou výpočtu do 20 cm
je určení daného dvojkolí vždy zcela jednoznačné. Při použití obou dvou měřených signálů zrychlení na pražci,
a jejich vzájemným srovnáním mohou být výsledky vzájemně korelovány a následně zvýšena přesnost určení
polohy dvojkolí.
Dalším pokračováním práce je vytvoření softwarového vybavení autonomní měřicí jednotky, aby ji bylo
možno osadit do reálné konstrukce bez nutnosti dalšího zásahu obsluhy při měření chování železniční konstrukce.
Osazení autonomní jednotky je uvažováno přednostně na zkušebních úsecích železničních tratí pro testování
chování nových konstrukcí, využití však najde i při osazení do stávajících konstrukcí například pro analýzu stavu
podbití a dalších charakteristik železničního svršku.

Poděkování
Článek vznikl za podpory projektu specifického výzkumu „Analýza dynamické odezvy konstrukce železniční tratě
metodou afinních časově frekvenčních transformací“, FAST-S-19-5797.
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Abstrakt
Článek uvádí výsledky první série zkoušek prefabrikovaných železobetonových pilířů. Tyto pilíře simulují části
stěn, které mohou například vzniknout ve stěnových prefabrikátech bytových domů po vyřezání otvoru. Pilíře jsou
vyztuženy různě: od jednoduchého vyztužení kari sítí, po vyztužení standartní vázanou výztuží s lemováním.
V závislosti na typu zatěžování, je studována deformace a napjatost jednotlivých pilířů.
Klíčová slova
Pilíř, typ vyztužení, napjatost, deformace, konstrukční zásady
Abstract
This article presents results of the first series of tests of precast reinforced concrete pillars. These pillars are
simulating parts of walls that can, for example, form in the precast wall of residential buildings after an opening
has been carved. The pillars are variously reinforced: from the simple reinforcement with wire mesh,
to the reinforcement with standard reinforcement bars. Depending on the type of reinforcement and type of
loading, the deformation and tension of the individual pillars are studied.
Key words
Pillar, type of reinforcement, tension, deformation, detailing of reinforcement

1 ÚVOD
V běžných stavbách prefabrikovaných panelových objektů bytové výstavby jsou nosné stěny namáhány převážně
svislým tlakem s malou excentricitou. Tato skutečnost umožňuje často návrh stěnových panelů z prostého nebo
slabě vyztuženého betonu. Může se stát, že je potřeba udělat do panelu otvor pro uvolnění dispozice. Potom je
třeba řešit přenesení nové vzniklých ohybových účinků v nadpraží a posoudit vzniklé betonové pilíře, které nemusí
splňovat konstrukční zásady pro sloupy a stěny (např. výztuž svislá je blíže ke kraji, není obepnuta třmínky, chybí
spony apod.) dle zásad [1].
Pro ověření namáhání vzniklých pilířů bylo vyrobeno 2×6 samostatných pilířů, které byly různě vyztuženy.
Tyto samostatné pilíře simulují extrémní případ, který může vzniknout po vyřezání otvoru ve stěnovém panelu,
kdy zůstane v panelu ostění šířky 400 mm, Obr. . Cílem experimentu bylo získat relevantní data k ověření
vhodného způsobu vyztužování obdobných stěn. Pilíře byly vyrobeny ve firmě S.O.K. stavební s.r.o. Třebíč a byly
vyzkoušeny v laboratořích Admas na VUT v Brně.
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Obr. 1 Uvažovaný stěnový panel s otvorem.

2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Za posledních pár let byla provedena řada studií s experimenty zabývajících se železobetonovými stěnami jak
s otvorem dodatečně vyřezaným, tak s otvorem provedeným již při výstavbě nebo výrobě. Experimenty měly různé
konfigurace, například že stěna působí v jednom nebo dvou směrech, zatížení působí na excentricitě, nebo bez
excentricity apod. V roce 1990 byla publikována studie [2] ve které byla vyzkoušena řada železobetonových stěn
s otvorem a byla vytvořena řada vzorců pro výpočet mezní únosnosti těchto stěn. Tyto vzorce byly
v nadcházejících letech dále rozvíjeny v dalších studiích, např. [3],[4] pomocí dalších experimentů a neustále se
rozvíjejícího výpočetního softwaru. Tyto vzorce budou uvedeny a porovnány v nadcházejících článcích, které
budou popisovat experiment stěnového panelu s otvorem, kde bude porovnání relevantnější.

3 METODIKA
K ověření chování pilířů byly vyrobeny železobetonové pilíře rozměrů 400×150×2700 mm. Pilíře byly různě
vyztuženy, od jednoduchého vyztužení kari sítí, kombinací kari sítě a standartní vázané výztuže, nebo jen použití
vázané výztuže. Kari síť je volena právě kvůli jednoduchosti a rychlosti vyztužování při úvaze masové výrobě
prefabrikovaných panelů pro bytové domy. Příčná výztuž, byla rozmístěna v konstantní vzdálenosti po celé výšce
pilíře, bez zahuštění v hlavě a patě pilíře. Označení a vyztužení je zřejmé z Tab. a Obr. až Obr. .
Tab. 2 Popis vyztužení pilířů.
Ozn.
P1
P2
P4
P6
P8
P9

Popis vyztužení
vyztužení jen sítí ø6/150/150, bez příložek, vodorovné pruty sítě u vnějšího líce stěny.
vyztužení sítí ø6/150/150, svislá výztuž vně + svislé pruty 2×2ø10 uvnitř, příložky u všech povrchů
vyztužení sítí ø6/150/150 + 2ø6/150 – svislá výztuž vně + svislé pruty 2×2ø10 uvnitř, příložky
u všech povrchů
vyztužení sítí ø6/150/150 + příložky 2ø6/150 – svislá výztuž uvnitř + svislé pruty 2×2ø10 uvnitř,
příložky u všech povrchů + spony zajišťující svislou výztuž proti vybočení
vyztužení z vázané výztuže a z třmínků – referenční vzorek, podélná výztuž 2×3ø8 + 2×2ø10,
třmínky – ø6/150, příložky v hlavě i patě pilíře
vyztužení ze sítí ø6/150/150, v rohu ohnuté, příložky v hlavě i patě pilíře
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Obr. 2 Vyztužení pilíře P1.

Obr. 3 Vyztužení pilíře P2.

Obr. 4 Vyztužení pilíře P4.

Obr. 5 Vyztužení pilíře P6.

Obr. 6 Vyztužení pilíře P8.

Obr. 7 Vyztužení pilíře P9.

Tyto pilíře byly zatíženy ve zkušebním rámu dvojící hydraulických lisů v jejich hlavě na excentricitě 30 mm,
je tak simulováno uložení stropu na jedné straně pilíře. Síla byla vnášena přes roznášecí ocelové desky rozměru
0,4 × 0,09 m (plocha roznosu Ac1 = 0,4 × 0,09 = 0,036 m2). Podepření v patě pilíře bylo realizováno na stejné
ploše.
U pilířů byly sledovány průběhy vodorovných deformací v půlce rozpětí pilíře a průběhy poměrného přetvoření
betonu v tlaku. Poměrné přetvoření bylo měřeno pomocí odporových tenzometrů nalepených na tlačený povrch
betonu. Jedná se o přetvoření ve svislém směrů pilíře.
Podrobnější numerické ověření výsledků z experimentů bude v budoucnu provedeno pomocí nelineárních
metod.
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Obr. 8 Schéma zkušební sestavy.

Obr. 9 Zkušební sestava.

4 VÝSLEDKY
U všech pilířů došlo díky lokálnímu otlačení betonu k porušení příčným tahem z důvodu menšího vyztužení hlavy
a paty pilíře. K porušení všech pilířů, kromě pilíře P8 a P9 došlo v hlavě pilíře. Pilíř P8 a P9 se porušil v patě.
Výsledné hodnoty mezních sil a deformací jsou uvedeny v Tab. . Nejvyšší hodnotu přenesl pilíř P4 (1111 kN),
naopak nejnižší, pilíř P8 (780 kN) - tedy pilíř vyztužen pomocí klasické vázané výztuže. Na Obr. je zobrazen
průběh poměrného přetvoření betonu v půlce výšky pilíře. Mezní naměřené hodnoty poměrného přetvoření byly
v rozmezí -1,8 až -3,5‰. Na Obr. je zobrazen průběh vodorovné deformace v půlce výšky pilíře. U pilíře P1 chybí
data deformací, protože v průběhu zkoušky selhal měřič posuvu.

Obr. 10 Porušení v hlavě pilíře P1.

Obr. 11 Mikrotrhliny v 1/2 rozpětí pilíře P1.
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Obr. 12 Vodorovná deformace.

Obr. 13 Poměrné přetvoření betonu.

Tab. 2 Výsledky experimentu.

fc, cube

Pilíř

Zkoušený prvek

Poměr n =
Fexp/(Ac1 x fc,
cube)

Fexp [kN]

Vodorovná
deformace uexp
[mm]

850,12

-

0,48
0,59
0,63
0,66
0,53
0,66

P1

[MPa] – v čase
experimentu
49,06

P2
P4
P6
P8

49,06
49,06
37,39
40,81

1036,58
1111,62
888,48
780,28

8,52
9,52
6,94
6,11

P9

38,36

905,44

12,93

5 DISKUZE
V Tab. je uveden poměr dosažené mezní síly Fexp k síle, kterou přenáší zatěžovaná plocha v dostředném tlaku. Je
tak zohledňován vliv kvality betonu (bez vlivu betonářské výztuže). Z Tab. je zřejmé, že nejvyšší únosnosti
dosahuje pilíř P6 (kari sítě se sponami) a pilíř P9 (do sebe zahnuté kari sítě). Nejmenšího poměru (únosnosti) je
dosaženo u pilíře P1 (kari sítě bez příčného spojení výztuží). Zajímavé je, že pilíř P8, který je vyztužen klasickou
vázanou betonářskou výztuží (referenční vzorek) dosáhl druhého nejnižšího poměru – nižší než pilíře vyztužené
kari sítí s uzavřením pomocí lemovacích U profilů. Pilíře P2 a P4, které mají svislou výztuž při vnějším povrchu
vykázaly nižší hodnoty únosnosti než pilíř P6 a P9 (s výztuží uvnitř). Je zřejmé, že přidané příčné lemování, ať už
podélných či příčných výztuží, má pozitivní vliv na deformační vlastnosti pilíře. Poměrné přetvoření betonu
v půlce výšky pilíře dosahuje hodnot –1,8 až –3,5 ‰, je tedy zřejmé, že k porušení nedochází ve středu pilíře, kde
dochází k největšímu průhybu v průběhu zatěžování.
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6 ZÁVĚR
Bylo vyzkoušeno celkem 12 prefabrikovaných železobetonových pilířů na kterých byla studována napjatost
a deformační vlastnosti vzhledem k jejich vyztužení. Data z tohoto experimentu budou sloužit k podrobnějšímu
numerickému vyhodnocování pomocí nelineárních metod a následnému navázání na studii prefabrikovaných
panelů s otvorem.
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Abstrakt
Mostovkové dosky namáhané koncentrovaným zaťažením majú schopnosť roznášať zaťaženie v priečnom smere.
Hlavným cieľom príspevku je zistiť veľkosť tohto roznosu, resp. určiť aká spolupôsobiaca šírka sa bude podieľať
na jeho roznose. Výpočet šmykovej odolnosti mostovkových dosiek namáhaných koncentrovaným zaťažením
podľa súčasne platných modelov je porovnaný s výsledkami z literatúry dostupných experimentov. Zistená je
veľká odchýlka medzi vypočítanými hodnotami, o čom svedčí zložitosť výpočtu distribúcie vnútorných síl
a spolupôsobiacej šírky v šmyku. Následne je predstavený návrh úpravy Eurokódu na výpočet spolupôsobiacej
šírky v šmyku. Nakoniec je opísaná príprava experimentálneho programu konzolových dosiek predstavujúcich
mostovkové dosky, ktorý bude realizovaný v Bratislave.
Kľúčové slová
Šmyková odolnosť, efektívna šírka, distribúcia priečneho zaťaženia, mostovkové dosky, databáza experimentov
Abstract
Bridge deck slabs under concentrated load have an ability to distribute the load in transverse direction. The main
goal of the paper is to investigate the effect of the transverse load distribution and to propose the effective shear
width. The shear capacity of bridge deck slabs under concentrated load calculated by keeping with the current
codes of practice is presented and compared to the obtained failure loads from the available experiments from the
literature. A large scatter is obtained between the presented models and this proves the difficulty in regarding the
internal force distribution as well as the shear carrying width. Recommendations based on the Eurocode provisions
are presented for effective shear width. Finally, the prepared experimental program of cantilever slab specimens
representing the deck slabs of bridges is presented.
Key words
Shear resistance, effective shear width, transverse load distribution, bridge deck slabs, experimental database

1 ÚVOD
Najväčší počet mostov na území Slovenska bolo postavených medzi rokmi 1961 a 1971 [1]. Tieto mosty ešte stále
slúžia cestnej doprave a boli navrhnuté podľa starších noriem, podľa ktorých v mnohých prípadoch nebolo
potrebné navrhovať šmykovú výstuž v mostovkových doskách. Po zavedení Eurokódov [2], [3] sa situácia zmenila
a je častokrát potrebné navrhovať aj šmykovú výstuž, čo vedie k zvýšeným nákladom a prácnosti pri navrhovaní
a realizácii mostných konštrukcií.
Normové predpisy, na základe ktorých sa posudzuje šmyková odolnosť mostovkových dosiek namáhaných
koncentrovaným zaťažením, boli odvodené z databázy, ktorá obsahuje dáta z experimentov zrealizovaných na
proste podopretých nosníkoch, prípadne doskových pásoch (kde pomer šírky k účinnej výške prierezu je menší
ako 4) zaťažených po celej šírke prierezu. Navyše, použiteľnosť týchto modelov pre mostovkové dosky je otázna
aj z dôvodu, že veľké množstvo týchto experimentov bolo zrealizovaných na vzorkách s vysokým stupňom
vystuženia, čo nie je skutočným príkladom reprezentujúcim mostovkové dosky [4].
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2 DATABÁZA EXPERIMENTOV
Aj napriek mnohým experimentálnym výskumom zrealizovaným v poslednom desaťročí, model popisujúci
šmykovú odolnosť mostovkových dosiek namáhaných koncentrovaným zaťažením stále nie je k dispozícii.
Pre vyhodnotenie bezpečnosti súčasných modelov na stanovenie šmykovej odolnosti mostovkových dosiek
bola vytvorená databáza zo všetkých v literatúre dostupných experimentálnych testov ktoré boli vykonané na
konzolových doskách s koncentrovaným zaťažením. Databázu tvorí spolu 43 experimentov, z čoho päť
experimentálnych programov bolo zrealizovaných v zahraničí [4], [5], [6], [7], [8] (Obr. 1(a-e)) a jeden nedávno
v Bratislave [9] (Obr. 1(f)). Všetky dosky sú bez šmykovej výstuže a boli porušené prekročením šmykovej
odolnosti od koncentrovaného zaťaženia.
Podrobnejšie informácie o geometrii, materiálových vlastnostiach a experimentálnych výsledkov
prezentovanej databázy je možné nájsť v publikáciách [4], [5], [6], [7], [8], [9] a [10].

Obr. 1 Experimentálny program: (a) Vaz Rodrigues et al. [5]; (b) Rombach a Latte [4]; (c) Reissen a Hegger [6];
(d) Natário et al. [7]; (e) Rombach a Henze [8]; a (f) Vida a Halvonik [9].

3 MODELY NA VÝPOČET ŠMYKOVEJ ODOLNOSTI
Šmyková odolnosť mostovkových dosiek je jedným z hlavných parametrov, ktoré je potrebné overiť pri návrhu
novej ako aj pri posudzovaní spoľahlivosti existujúcej konštrukcie. Na rozdiel od ohybového porušenia ktoré
signalizuje nadmerné priehyby konštrukcie, šmykové porušenie má krehký charakter, t. j. zlyhanie konštrukcie je
neočakávané a preto je potrebné tejto oblasti venovať zvýšenú pozornosť.
Pre všetky výpočty boli použité skutočné namerané hodnoty materiálových vlastností, bez uváženia
parciálnych faktorov zaťaženia a materiálových neistôt (γF a γM = 1,0).

Eurokód
Šmyková odolnosť podľa súčasne platného Eurokódu STN a ČSN EN 1992-1-1 [2], [3] (EC2), pre prvky bez
šmykovej výstuže využíva empirický prístup, v ktorom bol na základe dostupnej databázy výsledkov z nosníkov
odvodený nasledovný vzťah:
a

W

𝑉Ë,\ = m𝐶Ë,\ ⋅ 𝑘 ⋅ (100 ⋅ 𝜌Ü ⋅ 𝑓\ )W v ⋅ 𝑏rÏÏ ⋅ 𝑑 ≥ 0,035 ⋅ 𝑘 R ⋅ S𝑓\ ⋅ 𝑏rÏÏ ⋅ 𝑑

(1)

kde CR,c je empirický faktor (uvažuje sa 0,18 MPa), fc je pevnosť betónu v tlaku (v MPa), d je účinná výška prierezu
(v mm), ρl je pozdĺžny stupeň vystuženia a beff je účinná šírka prierezu (v mm). Súčiniteľ k zohľadňujúci tzv. „size
effect“ je stanovený podľa:
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RDD

𝑘 =1+`

€

≤ 2,0 d v mm

(2)

fib Model Code 2010
fib Model Code 2010 (MC2010) [11] ponúka tri možnosti výpočtu šmykovej odolnosti podľa metódy úrovni
priblíženia: dve analytické metódy Level I, Level II a jednu numerickú metódu Level IV ktorá sa počíta pomocou
nelineárnej analýzy. Šmyková odolnosť sa vypočíta podľa vzorca:
𝑉Ë,\ = 𝑘^ ⋅ S𝑓\ ⋅ 𝑧 ⋅ 𝑏rÏÏ

(3)

kde účinná šmyková výška z (v mm) môže byť uvažovaná ako 0,9d. Podľa metódy úrovní priblíženia Level II, kv
sa vypočíta podľa vzorca:
𝑘^ =

0,4
1300
1 + 1500 ⋅ 𝜀y 1000 + 𝑘€á ⋅ 𝑧

(4)

kde εx je pomerné pretvorenie prvku v strede účinnej výšky a kdg je parameter zohľadňujúci typ kameniva, ak je
maximálne zrno kameniva 16 mm, potom kdg = 1,0.

4 SPOLUPÔSOBIACA ŠÍRKA DOSKY
Všeobecne je známe, že dosky namáhané koncentrovaným zaťažením majú väčšiu šmykovú odolnosť ako nosníky
alebo dosky ktoré sú namáhané plošným zaťažením, vďaka ich šírke prierezu, ktorá umožňuje redistribúciu
vnútorných síl v priečnom smere do podpery.
Na rozdiel od nosníkov, šmyková odolnosť dosiek namáhaných koncentrovaným zaťažením by preto nemala
byť počítaná na celej šírke prierezu b, ale iba na tzv. spolupôsobiacej (účinnej alebo efektívnej) šírky prierezu beff.
Problém sa javí v tom, že Eurokód 2 neponúka model na uváženie priečneho roznosu pre šmykové posúdenie
dosiek pri pôsobení koncentrovaného zaťaženia. V praxi sa na určenie účinnej šírky prierezu beff používajú iba
zjednodušené inžinierske metódy. Tie však nie sú normovo predpísané a môžu byť definované iba v národných
prílohách. Príkladom na Obr. 2(a) je zobrazený model priečneho roznosu definovaný podľa francúzskej národnej
prílohy [12] a na Obr. 2(b) model používaný v Holandsku [13]. Obe metódy sú založené na roznose pod uhlom
45°. V prípade francúzskeho postupu sa roznos meria od vzdialenejšieho okraja zaťažovanej plochy a v prípade
holandského postupu od stredu zaťažovanej plochy. Ďalším modelom je model na Obr. 2(c) uvedený v Model
Code 2010 [11]. Tento model navyše berie do úvahy aj typ podpery. Vzdialenosť prierezu, v ktorom sa má
šmyková odolnosť posúdiť je rovná menšej z hodnôt d a av/2 od líca podpery.

Obr. 2 Model priečneho roznosu podľa: (a) francúzskeho [12]; (b) holandského [13]; a (c) Model Code 2010
[11] postupu.

5 PRIAMY PRENOS ZAŤAŽENIA DO PODPERY
V prípade prvkov, na ktorých zaťaženie pôsobí v blízkosti podpery sa zvyšuje šmyková únosnosť, čo je spôsobené
priamym prenosom zaťaženia do podpery.
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Odsek 6.2.2 § (6) podľa Eurokódu STN EN 1992-1-1 [2], definuje príspevok priameho prenosu zaťaženia do
podpery nasledovne; „U prvkov so zaťaženiami pôsobiacimi na hornom povrchu vo vzdialenosti 0,5d ≤ av ≤ 2d od
okraja podpery (alebo od stredu ložiska, kde sú použité elastomerné ložiská), dovoľuje sa príspevok zaťaženia k
šmykovej sile VEd prenásobiť β = av/2d. Táto redukcia sa dovoľuje použiť pri posúdení VRd,c zo vzťahu (6.2.a)
[vzťah (1) podľa tohto príspevku]. To platí len za predpokladu, že pozdĺžna výstuž je plne zakotvená v podpere.
Pre av ≤ 0,5d sa má použiť hodnota av = 0,5d.“
Na Obr. 3 je názorne podľa grafu zobrazený lineárny priebeh tohto redukčného faktora β podľa Eurokódu 2
[2], [3] a Model Code 2010 [11] v závislosti od polohy zaťaženia av/d, kde av je šmykové rozpätie, t. j. svetlá
vzdialenosť medzi zaťažením a podperou, a d je účinná výška prierezu.

Obr. 3 Vplyv redukčného faktora β podľa Eurokódu 2 [2], [3] a Model Code 2010 [11].

6 ANALÝZA ŠMYKOVEJ ODOLNOSTI
Porovnania výsledkov z databázy experimentov Vtest s vypočítanými hodnotami podľa francúzskeho a holandského
postupu podľa súčasného Eurokódu 2 VEC2 a podľa Model Code 2010 VMC2010 sú zobrazené na Obr. 4(a-c).
Z daného obrázka môžeme vidieť, že sú výsledky podľa francúzskeho postupu mierne konzvervatívne pre
prípad zaťaženia v blízkosti podpery av/d ≤ 2, kým výsledky získané podľa holandského postupu a Model Code
2010 sú až veľmi konzervatívne. Nakoľko žiaden experiment z databázy nebol skúšaný so šmykovým rozpätím
av < 2d, príspevok redukčného faktora β nebol zohľadnený. Postupným vzďaľovaním polohy zaťaženia
bezpečnosť modelov začala výrazne klesať, čo spôsobilo postupné zväčšovanie účinnej šírky prierezu beff.
Variačný koeficient dosiahol hodnotu 0,292 pre francúzsky a 0,365 pre holandský postup podľa Eurokódu 2 a
0,248 pre Model Code 2010.

Obr. 4 Porovnanie medzi experimentálnymi hodnotami šmykovej sily Vtest a vypočítanými hodnotami podľa:
(a) francuzského (VEC2,French); (b) holandského (VEC2,Dutch); a (c) Model Code 2010 (VMC2010) postupu.

275

JUNIORSTAV 2020

Na základe týchto výsledkov bolo nutné navrhnúť obmedzenie maximálnej účinnej šírky prierezu na
vzdialenosť 2d od líca zaťažovanej plochy, podľa Obr. 5. Taktiež bola navrhnutá aj úprava redukčného faktora
β = av/2,5d pre av ≤ 2,5d [10].

Obr. 5 Výsledky analýzy podľa zobrazenej úpravy modelu priečneho roznosu pre stanovenie účinnej šírky dosky
beff a so zohľadnením úpravy redukčného faktora β = av/2,5d pre av ≤ 2,5d [10].
Výsledky analýzy podľa modifikovaného francúzskeho postupu podľa Eurokódu 2 VEC2,modified sú zobrazené na
Obr. 5. Vysoká kvalita modelu je definovaná priemernou hodnotou medzi šmykovou silou získanou
experimentálnymi testami a výpočtovým modelom Vtest/VEC2,modified = 1,110 a malou hodnotou variačného
koeficienta 0,111, čím sa výrazne zvýšila bezpečnosť návrhového modelu na predikciu šmykovej odolnosti.

7 ZÁVER
Z výsledkov analýzy je možné skonštatovať nasledovné závery:
•
•
•
•

bezpečnosť súčasných postupov podľa Eurokódu 2, ktoré sú zamerané na výpočet účinnej šírke
dosky s redistribúciou šmykových síl pod uhlom 45° sú výrazne ovplyvnené polohou zaťaženia av/d.
So zvyšujúcim sa pomerom av/d bezpečnosť modelov klesá;
holandský postup sa javí ako nespoľahlivý a veľmi konzervatívny Vtest/VEC2,Dutch = 1,728 s variačným
koeficientom až 0,365;
model podľa Model Code 2010 [11] sa javí ako konzervatívny pre polohu zaťaženia v blízkosti
podpery a pre zvyšujúce sa av/d bezpečnosť modelu náhle klesá;
preto bola podľa výsledkov analýzy navrhnutá jednoduchá úprava francúzskeho postupu so
zavedením maximálnej vzdialenosti polohy kritického prierezu 2d od vnútorného líca zaťažovanej
plochy a modifikovaný bol redukčný faktor β = av/2,5d pre šmykové rozpätie av ≤ 2,5d. Touto
úpravou sa dosiahla oveľa väčšia bezpečnosť návrhového modelu na predikciu šmykovej odolnosti
mostovkových dosiek.

Takýto jednoduchý analytický model je možné používať pri návrhu nových ako aj pri posudzovaní
spoľahlivosti existujúcich mostovkových dosiek.
V súčasnosti v Bratislave prebieha experimentálny výskum ďalších štyroch konzolových dosiek namáhaných
koncentrovaným zaťažením, kde sa bude sledovať vplyv tlačenej výstuže a polohy zaťaženia na šmykovú odolnosť
s cieľom potvrdiť správnosť navrhnutého modelu.
Geometria prichystaných vzoriek a axonometria navrhnutej experimentálnej zostavy sú zobrazené na Obr. 6.
Vyloženie konzoly je 1,6 m a celková dĺžka dosky je 3 m s konštantnou hrúbkou 220 mm. Prúty hlavnej
betonárskej výstuže pri hornom povrchu boli použité s priemerom 16 mm a osovou vzdialenosťou 90 mm, čo
zodpovedá stupňu vystuženia 1,20 %, ktorý je bežný pre mostovkové dosky. Koncentrované zaťaženie bude
vnášané cez oceľovú platňu 250 × 250 mm². Toto bude zabezpečené pomocou hydraulického lisu, ktorý bude
uložený na tuhý oceľový rám zakotvený do pevnej podlahy laboratória. Pasívna časť konzoly bude votknutá
pomocou štyroch predpínacích tyčí. Oceľový rám je postavený tak, aby sa umožnilo voľné posúvanie
hydraulického lisu, t. j. aby sa dali skúmať rôzne polohy zaťaženia av/d = 2, 3, 4 a 5.
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Obr. 6 Geometria a axonometria navrhnutej zaťažovacej zostavy experimentálnych vzoriek.
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Abstrakt
Cílem článku bylo otestování lehkého nosného betonu vyrobeného z odpadního cihelného kameniva
a expandovaného jílovitého kameniva s ohledem na tlakovou vodní propustnost. Směs byla vyhotovena ve třech
variantách – čistá směs a dvě směsi s různým poměrem drátkové výztuže k objemu betonu (1 % a 1.5 %). Vzorky
byly otestovány v souladu s normou ČSN EN 12390-8. Vzhledem k typu použitého kameniva byl stanoven
předpoklad, že vodní propustnost bude pravděpodobně větší než u běžného betonu, a proto byla doba trvání testu
zkrácena. Předpoklad se ukázal jako pravdivý, tedy co se týče vodní propustnosti, beton není nikterak kvalitní.
Propustnost se mírně zvyšuje v závislosti na objemu přidané výztuže. Provedený test byl však součástí
výzkumného programu zaměřeného na recyklaci druhořadého stavebního materiálu za účelem zjišťování zejména
mechanických vlastností betonu.
Klíčová slova
Cihelné odpadní kamenivo, pórovitost, recyklace, vodní propustnost
Abstract
In this paper, structural lightweight concrete made of waste red ceramic and expanded clay aggregate has been
examined in terms of water penetration under pressure. The studied concrete mixtures have been tested in three
forms - plain concrete and two mixtures reinforced by steel fibre (1 % and 1.5 % volume of concrete). The test
was conducted according to EN 12390-8. The assumption has been stated before the start of the test - this specific
type of concrete will be probably worse in terms of water permeability than ordinary concrete. Based on this
assumption, the time of the test was shortened. The hypothesis has proved true, the concrete mixture is not of
special quality in terms of water resistance. The penetration depth slightly increases with the added fibre. However,
the performed test is a part of a research program that aims to the recycling of unsuitable building material and,
particularly, the mechanical properties of concrete have been observed.
Key words
Red ceramic waste aggregate, porosity, recycling, water permeability

1 ÚVOD
Vzhledem k postupnému nárůstu zájmu veřejnosti o aplikaci udržitelných materiálů a postupů ve všech
odvětvích průmyslu, vzrůstá také potřeba testování a stanovení normových požadavků pro následnou možnost
standardního použití výrobků z recyklovaných materiálů v praxi [1]. U stavebních konstrukcí je obecně jedním
z důležitých parametrů také trvanlivost a odolnost použitého materiálu a celé stavby. Trvanlivost betonu primárně
závisí na vlastnostech použitého kameniva a struktuře pórů. Vzhledem k využití odpadu a recyklovaných materiálů
jako kameniva, je studium materiálových vlastností takového betonu obzvláště důležité; zejména v oblastech, kde
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je použití přírodního kameniva znemožněno vládním nařízením, nízkou dostupností či velkou přepravní
vzdáleností [2], [3].
Betonová směs (SLWAC) navržená v průběhu výzkumného projektu realizovaného na univerzitě v Koszalinu
obsahuje "odpadní" cihelné jemné kamenivo (WRCA) a hrubé expandované jílovité kamenivo (ECA). U směsi
byly po 28 dnech od betonování otestovány mechanické vlastnosti (více v [4]). Důležitým aspektem práce je tedy
prohloubení znalostí o využití recyklovaného stavebního materiálu.
Kamenivo bylo před vytvořením betonové směsi namočeno ve vodě pro dosažení efektu vnitřní hydratace
cementu, kdy dochází k pozvolnému uvolňování vody z pórů kameniva a beton tak zraje dlouhodobě. Tento
fenomén je popsán např. v [5], významnou pozitivní vlastností je omezení smršťovacích trhlin, které vznikají také
v důsledku rychlého spotřebování záměsové vody pro hydrataci cementu a nedostatečného množství vody
pro další hydrataci. Voda v betonu je však jedním z hlavních nositelů agresivních látek, a proto je odolnost vůči
vodě důležitým indikátorem trvanlivosti, který charakterizuje a kvantifikuje odolnost betonu vůči průniku
externích činitelů [6], [7].
Předmětem testování dle normy ČSN EN 12390-8 [8] byly krychlové vzorky z výše zmíněného betonu,
nevyztužené a s drátkovou ocelovou výztuží v různém procentuálním poměru (1 a 1.5 % objemu betonu). Doba
testování byla vzhledem k povaze betonu zkrácena.

2 LITERÁRNÍ PŘEHLED
Využití cihelné suti pro výrobu betonu
Cihelná suť byla získaná od lokálního výrobce cihelných stavebních elementů, přičemž se jednalo o nepovedenou
várku dutých cihel, která byla rozdrcena a roztříděna dle frakce. V Evropské Unii je použití stavebního prvku,
který nesplňuje dané podmínky kvality, v běžném stavebním průmyslu zakázáno. Je známo, že keramický průmysl
produkuje ročně velké množství odpadního či nevyhovujícího materiálu [2], [3]. Nevyhovující prvky jsou tedy
následně zničeny a dodávány jako druhořadý materiál, například pro zlepšování podloží a vyšších částí náspů
a ke zlepšení zrnitosti.
Cihelná suť je dále běžně používána jako přísada do betonu, který lze použít jako výplňové zdivo
pro monolitické konstrukce a těžit tak z lepších izolačních vlastností, než má běžný beton [3]. Využití cihelné suti
je tedy přínosem jak pro udržitelnost stavebního průmyslu, tak v jistém smyslu i pro samotné stavební konstrukce.

Vodní propustnost betonu
Propustnost je základní vlastností pro charakterizaci trvanlivosti betonu. Určuje množství pronikání látek
zodpovědných za degradaci pod tlakových gradientem [9]. Vodní propustnost betonu závisí na vnějších a vnitřních
faktorech; vnější faktory zahrnují experimentální podmínky – použitý tlak při testování, rozměry a tvar vzorku,
interakce mezi vodou, kamenivem a cementem. Vnitřní faktory jsou vztaženy k vnitřním vlastnostem struktury
betonu – porozita, zakřivenost pórů, poměry kameniva a také mikrotrhliny. Tyto parametry mohou být ovlivněny
poměrem záměsové vody a cementu, poměrem kameniva a cementu, typem složek obsažených v betonu a stářím
vzorku. Důležitým faktorem je také velikost pórů a jejich propojení [6], [9], [10].

3 METODIKA
Použitý materiál
Jemná frakce kameniva (průměr d <2 mm) byla zastoupena jemným cihelným pískem získaným drcením a mletím
cihelné suti (Obr. a). Hrubá frakce kameniva byla nahrazena běžně dostupným uměle vyrobeným expandovaným
jílovitým kamenivem (Obr. b). Před návrhem betonové směsi byly otestovány geometrické vlastnosti kameniva –
zrnitost [11], jemnostní moduly a střední hodnota průměru zrna [12], dále pak nasákavost [13], a hustota ve volném
a kompaktním uložení [14]. Křivky zrnitosti jsou znázorněny na Obr. , vlastnosti kameniva jsou uvedeny v Tab. .
Byl použit portlandský cement I 42.5 N-NA [15] a voda z vodovodního řádu [16], ve které bylo hrubé i jemné
kamenivo předmáčeno, v průběhu betonování nebylo použito více záměsové vody. Ocelové zvlněné vlákno
potažené vrstvou mědi (CCCSF) bylo použito jako rozptýlená výztuž (Obr. c) v procentuálním množství 1 a 1.5 %
objemu betonu. Vlastnosti vlákna byly také stanoveny v [4], viz Tab. .
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(a)

(c)

(b)

Obr. 1. (a) Cihelný písek, (b) jílovité expandované kamenivo, (c) zvlněné ocelové vlákno potažené vrstvou mědi.
Tab. 1. Vlastnosti použitého kameniva.
Kamenivo
ECA
WRCA

Modul jemnosti dle
Hummela Abramse Kuczyńskiho
mH [-]
mA [-]
mK [-]
915.57
5.98
0.50
587.83
2.16
0.62

Střední
průměr
dm [mm]
6.48
0.41

Objemová hustota
Volná
Kompaktní
3
[kg/m ]
[kg/m3]
318.8
345.8
1183.8
1489.2

Nasákavost
[%]
36
46

Obr. 2. Křivky zrnitosti použitého kameniva.
Tab. 2. Vlastnosti ocelové poměděné drátkové výztuže.

CCCSF

Jmenovitá
délka L [mm]
průměr d [mm]
30.8
0.73

FIER
[-]
169.4

Poměr L/d
[-]
42.3

Hustota
[kg/m3]
7800

Poměr jednotlivých složek betonu pro výrobu 1 m3 betonu je uveden v Tab. [4], je zde také vypočítána hmotnost
vody, která byla obsažena v předmáčeném kamenivu. Je však značně problematické přesně stanovit, do jaké míry
byla zásoba vody vyčerpána pro vnitřní hydrataci cementu. Mechanické vlastnosti betonové směsi jsou uvedeny
v [4], beton lze klasifikovat dle dosažené pevnosti v tlaku jako LC 12/13. Vnitřní pórovitá struktura betonu je
znázorněna na Obr. .
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Tab. 3. Poměr složek 1 m3 betonu.

Suchá složka
Předmáčená složka
Hmotnost vody

WRCA
[kg/m3]

ECA
[kg/m3]

Cement I 42.5
N-NA [kg/m3]

378.38
700.71
322.33

247.07
386.05
138.98

320.49
-

CCCSF [kg/m3]
Vf = 1.0 %
Vf = 1.5 %

78.0
117.0

Obr. 3. Vnitřní struktura betonu.

Testování hloubky průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12390-8 [8]
Pro testování hloubky průsaku bylo vybetonováno 6 krychlí s délkou hrany 150 mm od každé směsi (směs bez
vláken, směs s 1 % vláknové výztuže a směs s 1.5 % vláknové výztuže). Po dobu 28 dnů byly vzorky umístěny
v nádrži s vodou, poté byly ponechány na vzduchu. Otestovány byly po 112 dnech od betonování po dobu 24 hodin
v přístroji WUP 6M (Obr. a).
Voda byla pod tlakem 5 barů aplikovaná na povrch betonového vzorku způsobem zobrazeným na Obr. b.
Povrchy, které nebyly vystaveny působení tlakové vody byly natřeny epoxidovým nátěrem. V průběhu testu je
třeba opakovaně sledovat povrchy vzorku, které nejsou vystaveny tlaku vody. V případě průniku vody na povrch
je nutno test zastavit a tuto skutečnost zaznamenat. Po skončení testu byl vzorek lehce osušen a rozpůlen suchým
způsobem. Po zaschnutí ploch byly změřeny hloubky penetrace.

(a)

(b)

Obr. 4. (a) Přístroj WUP 6M [17], (b) Schéma testování vzorku [8].
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE
Výsledné průměrné a maximální hloubky průsaku tlakovou vodou změřeny dle [8] jsou uvedeny v Tab. .
Pro vyhodnocení výsledků byly převzaty hodnoty průsaku "běžného" betonu (směs obsahující písek, štěrk,
cement a vodu) z výzkumu [10], kde byly testovány betonové směsi s příměsí nesaturovaného porcelánu jako
částečné náhrady (20 a 25 %) štěrku dle normy [8] a hodnoty byly poté porovnány s referenční hodnotou.
Vzorky však byly testovány po dobu 72 hodin; pro účely porovnání výsledků byla hodnota průsaku
referenčního betonu za 24 hodin zjednodušeně stanovena lineární interpolací. Z výsledků vyplývá, že
zkoumaný druh betonu je méně odolný vůči pronikání tlakové vody než běžný beton. Přidaná vlákna mají na
tuto skutečnost nepatrný vliv; s vyšším objemem přidaných vláken hodnota průsaku mírně stoupá, což
může být zapříčiněno tvořením shluků vláken ve struktuře betonu, a tedy nedostatečným obalením
drátkové výztuže cementovým tmelem, a větším množstvím nespojitostí ve struktuře betonu, kvůli kterým
se voda může šířit.
Z naměřených hodnot vyplývá, že SLWAC byl vodou prostoupen téměř rovnoměrně po celé šířce průřezu,
kdežto největší hloubka průsaku v betonu z výzkumu [10] byla pravděpodobně naměřena v místě aplikovaného
proudu vody a v ostatních místech byla hodnota průsaku nižší, což může souviset s tvarem a velikostí zrn kameniva
a také s tvarem a způsobem propojení pórů.
V návaznosti na získané výsledky lze rovněž předpokládat, že betonová směs nebude velmi kvalitní z hlediska
průniku chloridových iontů a dalších chemických látek ohrožujících trvanlivost betonu. Důvodem může být
vysoká pórovitost betonové směsi a také předmáčení kameniva, a tedy velké množství vody obsažené v pórech.
Tato voda sice napomáhá zrání betonu, ale pravděpodobně nebyla zcela spotřebována a částečně tedy zůstala
absorbována v pórech kameniva. V projektu [7] bylo zjištěno, že při použití nesaturovaného hrubého kameniva
hloubka penetrace klesá v závislosti na jeho množství, proto by mohlo být vhodné nahradit předmáčeným
kamenivem pouze část kameniva.
Tab. 4. Maximální a průměrná hloubka průsaku tlakovou vodou.
Maximální hodnota
Průměrná hodnota hloubky
hloubky průsaku
průsaku ± směrodatná
[mm]
odchylka [mm]
SLWAC
13.9
12.3 ± 1.3
SLWAC + 1 % CCCSF
14.2
12.5 ± 1.4
SLWAC + 1.5 % CCCSF
14.3
12.6 ± 1.4
Referenční beton [10]
27* / 9**
11.2* / 3.7** ± 1.0
* Hodnota průsaku naměřená za 72 hodin [10]. ** Hodnota průsaku za 24 hodin stanovená interpolací.
Betonová směs

5 ZÁVĚR
Prezentovaná práce je součástí probíhajícího výzkumu, který je zaměřen na návrh a testování lehkého nosného
betonu, jehož jemná frakce je zastoupena pouze recyklovaným cihelným pískem a hrubá frakce pórovitým
expandovaným kamenivem. Betonová směs byla otestována s ohledem na mechanické vlastnosti [4] a je dále
testována z hlediska trvanlivosti.
Odolnost betonu vůči průniku vody je důležitým faktorem z hlediska trvanlivosti, proto byl beton otestován
dle ČSN EN 12390-8 a byly zjištěny maximální a průměrné hloubky průsaku za 24 hodin. Doba testování byla
oproti normovému postupu (72 hodin) zkrácena. Předpoklad o nízké odolnosti vůči vodní propustnosti byl
potvrzen, protože z výsledků vyplývá, že vzorek byl již po 24 hodinách téměř po celé výšce nasáknutý vodou.
Vzhledem k povaze betonu však tento výsledek není nikterak překvapující. Zjištěná informace potvrdila, že je
potřeba danému typu betonu přizpůsobit další trvanlivostní testy (např. dobu testování při NordTestu
NTBuild 443). Přidaná vlákna hloubku průsaku nepatrně nepříznivě ovlivnila.
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BOND OF FRP REINFORCEMENT DURING PULL-OUT TEST
Ondřej Januš, Denisa Bártová1, Juraj Lagiň1, Pavlína Prekopová1
*

janus.o@fce.vutbr.cz
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav betonových a zděných konstrukcí, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká republika

1

Abstrakt
V článku je řešena problematika kotvení vnitřních kompozitních (FRP – fibre reinforced polymer) výztuží
s různými povrchovými úpravami. Pro porovnání chování těchto typů výztuží v soudržnosti byl navržen
experimentální program sestávající z několika sad pull-out testů. Tato konfigurace testů byla zvolena především
s ohledem na jednoduchost. Článek prezentuje obdržené výsledky, které potvrdily účinnost daného typu
povrchových úprav kompozitní výztuže ve srovnání s výztuží ocelovou. Pruty s dodatečnou povrchovou úpravou
pískováním vykazují z důvodu rozdílného přenosu sil v kontaktu odlišné chování oproti prutům s povrchem
tvořeným žebírky, jejich chování v soudržnosti je v porovnání s žebírkovými pruty křehčí.
Klíčová slova
Soudržnost, výztuž, FRP, kompozit, pull-out
Abstract
This article deals with the bond of internal composite (FRP - fibre reinforced polymer) reinforcement with different
surface treatments. To compare the bond behaviour of these types of reinforcement, an experimental program
consisting of several sets of pull-out tests was designed. This test configuration was chosen primarily for its
simplicity. The paper presents the results confirming the effectiveness of used types of surface treatments in
comparison with steel bars. Bars with additional sand-coating exhibit different behaviour due to different
transmission of forces in relation to FRP bars with ribbed surface. This kind of surface treatment exhibits more
brittle behaviour.
Key words
Bond, reinforcement, FRP, composite, pull-out

1 ÚVOD
Jedním ze základních předpokladů návrhu vyztužených betonových konstrukcí je kompatibilita přetvoření mezi
betonem a výztuží, která je zajištěna soudržností obou materiálů. Dostatečná úroveň soudržnosti je požadována
pro přenesení sil z jednoho materiálu do druhého. Úroveň soudržnosti výztuže s betonem ovlivňuje také deformace
vyztuženého prvku a šířku a vzdálenosti trhlin a s ní spojené tahové zpevnění.
V případě ocelové výztuže jsou k dispozici návrhové vztahy založené na velkém množství experimentů.
Vzhledem k rozdílným mechanicko-fyzikálním vlastnostem kompozitní a ocelové výztuže a rozdílným
povrchovým úpravám však nelze tyto vztahy bezpečně použít při návrhu prvků s kompozitní výztuží.
Studiem soudržnosti kompozitní FRP výztuže s betonem se již zabývalo mnoho autorů, např. Cosenza
a kol. [1], Achillides a Pilakoutas [2], Aiello [3]. Výsledky experimentů však prokázaly značný vliv mechanickofyzikálních vlastností výztuže a zejména povrchové úpravy na výsledné chování výztuží v soudržnosti. V současné
době neexistují žádná normativní doporučení pro povrchové vlastnosti kompozitních výztuží a při dnešním velkém
množství různých povrchových úprav není možné bez výsledků skutečných testů soudržnosti přesně stanovit
kotevní délku. Dalším faktorem ovlivňujícím kotevní délku je i tloušťka betonové krycí vrstvy výztuže, která je
u výztuží s malým krytím často rozhodující. Přitom snížení krycí vrstvy je jednou z nejčastěji zmiňovaných výhod
použití FRP výztuže. Krycí vrstvu této nekovové výztuže je možné snížit díky jejím nekorozním vlastnostem
a odolností proti působení agresivního prostředí a tím výrazně ušetřit materiál.
Z výsledků experimentů lze vypozorovat, že soudržnost mezi kompozitní výztuží je závislá především
na chemické adhezi (na schopnosti přenosu smykových sil ve styku dvou povrchů bez zřetelného pokluzu), tření
(vlivem drsnosti povrchu FRP výztuže) a mechanickém zaklínění (zejména u výztuže se žebírky). V zásadě existují
dva základní technologické postupy pro zlepšení vlastností FRP výztuží v soudržnosti: deformace vnějšího
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povrchu (např. žebírka) a povrchová úprava (např. opískování). Pro každou z těchto kategorií je typický jiný
mechanismus přenosu sil z výztuže do betonu. Bylo vypozorováno [1], že opískované pruty vykazují při dosažení
maximálního napětí v soudržnosti mnohem menší pokluz než žebírkové pruty.
V případě prutů s povrchovou úpravou opískováním jsou hlavními složkami soudržnosti chemická adheze
a tření. Opískování povrchu přispívá především ke zvýšení chemické adheze a pruty s touto povrchovou úpravou
vykazují několikanásobně vyšší hodnoty chemické adheze než hladké pruty [1]. Při zatěžování je nejprve veškerá
soudržnost závislá na chemické adhezi, po jejím porušení je hlavní složkou soudržnosti tření. Tento typ výztuží
většinou vykazuje velmi malý příspěvek soudržnosti mechanickým zaklíněním. To je způsobeno malou výškou,
kterou tvoří výstupky opískování. Soudržnost výztuže s betonem je tak prakticky nezávislá na pevnosti betonu.
Nejslabším článkem tohoto systému bývá často styk samotného prutu a opískování.
U prutů s žebírky se do popředí dostává přenos sil mechanickým zaklíněním žebírek do okolního betonu.
Chemická adheze i tření také přispívají k celkové soudržnosti, avšak v menší míře než u prutů s dodatečnou
povrchovou úpravou. Přestože se výztuže některých výrobců vizuálně podobají prutům z žebírkové oceli, dochází
u těchto prutů často k odlišnému mechanismu porušení soudržnosti. K porušení soudržnosti ocelové výztuže
s betonem většinou dochází smykovým porušením betonu v úrovni výšky žebírek a prut je tak vytržen i s tenkou
vrstvou betonu. Oproti tomu se soudržnost žebírkové kompozitní výztuže většinou porušuje smykovým porušením
styku jádra výztuže s žebírky a beton tak zůstává neporušen. Soudržnost je tak závislá na pevnosti betonu jen
od určité úrovně pevnosti betonu. Způsob porušení je však závislý na kvalitě provedení žebírek.

2 EXPERIMENTÁLNÍ PROGRAM
Celkově bylo připraveno sedm vzorků s GFRP výztuží. Základní materiálové charakteristiky použité výztuže byly
experimentálně zjištěny před zkouškami soudržnosti, Tab. 1. Vlastnosti betonu byly shodné ve všech vzorcích
a dosahovaly střední krychelné pevnosti v tlaku 30 MPa, složení betonové směsi viz Tab. . Pull-out testy byly
provedeny dle ACI 440.3R-12 [4]. Pruty byly zabetonovány v krychli o hraně 200 mm. Délka, na níž je zajištěna
soudržnost, byla uvážena jako pětinásobek profilu prutu, zbývající část byla od betonu separována pěnovým
polyethylenem. Betonáž vzorků probíhala ve svislé poloze, přičemž bylo dbáno na dobré zhutnění.
Tab. 1 Vlastnosti použité výztuže.

Opískované
Žebírkové

Deklarovaný
průměr prutu
[mm]
14
12

Průměr vč.
povrchové úpravy
[mm]
15,06
13,43

Ocel

14

-

Vzorky

Střední tahová
pevnost [MPa]
± sm. odchylka
753 ± 4,4
1445 ± 72,1
574 ± 3,5
(mez kluzu)

Střední modul
pružnosti [GPa]
± sm. odchylka
47,4 ± 0,2
59,9 ± 0,4
199,1 ± 7,7

Tab. 2 Složení betonové směsi.
Složka
Kamenivo
Cement
Plastifikátor
Voda

Specifikace

Množství [kg/m³]

0-4 mm
4-11 mm
CEM I 42,5 R
Dynamon LZ 87
-

1043
803
400
4
194

3 VÝSLEDKY A DISKUZE
Získané výsledky jsou sumarizovány v Tab. . Maximální napětí v soudržnosti bylo stanoveno s uvážením
konstantního rozdělení napětí po délce se zajištěnou soudržností. Závislost napětí v soudržnosti na pokluzu
nezatíženého konce je pro všechny testované konfigurace znázorněna na Obr. . Pro srovnání je v grafu uvedeno
také chování ocelové výztuže průměru 14 mm získané pomocí centrických pull-out testů s obdobnou tlakovou
pevností betonu (více informací viz [5]).
V případě opískovaných prutů docházelo k porušení soudržnosti kombinací smykového porušení betonu
a částečného oddělení opískování od jádra průřezu, viz Obr. . V okolí oblasti se zajištěnou soudržností nebyly
vypozorovány žádné podélné trhliny v betonu. U žebírkových prutů bylo vypozorováno smykové porušení betonu
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v úrovni žebírek (mechanismus porušení obdobný ocelovým prutům se žebírky), na povrchu prutů se však
nacházelo velké množství odřenin od ostrých hran kameniva.
Všechny tři testované typy výztuží vykazují srovnatelné hodnoty maximálního napětí v soudržnosti přibližně
23 MPa. Opískované pruty však maximálního napětí v soudržnosti dosahují při nižším pokluzu výztuže, což
v porovnání s ostatními pruty značí křehčí chování.
Tab. 3 Přehled výsledků.

Vzorky

Napětí v
soudržnosti
[MPa]

Pokluz
nezatíženého
konce výztuže
[mm]
0,250
0,275
0,284
±
0,309
0,027
0,256

Pokluz
zatíženého
konce výztuže
[mm]
1,799
2,015
2,207
±
1,918
0,189
2,134

Opískované

20,88
25,21
21,50
23,95

22,88
±
2,04

Žebírkové

23,81
23,57
24,15

23,84
±
0,29

0,442
0,345
0,376

0,387
±
0,049

1,932
1,697
1,741

1,790
±
0,125

Ocel

22,24
23,16
21,29
23,56

22,36
±
1,01

0,831
0,884
0,766
0,534

0,710
±
0,154

1,373
1,228
1,197
1,131

1,234
±
0,102

Obr. 1 Závislost pokluzu nezatíženého konce na napětí v soudržnosti.

Obr. 2 Způsob porušení vzorků: vlevo opískované, vpravo žebírkové.
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4 ZÁVĚR
Tento článek představuje dílčí výsledky z probíhající experimentálního programu, který zkoumá soudržnost GFRP
výztuže s betonem. Z dosavadních výsledků lze učinit následující závěry platné pro testované opískované
a žebírkové pruty a beton pevnostní třídy C20/25. Oba použité typy GFRP výztuže vykazují kvalitní chování
v soudržnosti ve srovnání s ocelovou výztuží. Všechny použité vzorky dosahují maximálního napětí v soudržnosti
přibližně 23 MPa. Nižší hodnota pokluzu nezatíženého konce výztuže opískovaných prutů ve srovnání s ostatními
použitými typy výztuže poukazuje na křehčí chování v soudržnosti.
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Prezentované výsledky byly získány za finanční podpory projektu FAST-J-19-5963 „Využití moderních
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1

Abstrakt
Článek načrtává problematiku experimentálního stanovení modálních parametrů konstrukcí. Popsán je obecný
princip a metody. Uvedeny jsou rozdíly mezi experimentální a provozní modální analýzou. Článek se dále věnuje
algoritmu provozní modální analýzy.
Tato metoda je následně použita pro stanovení vlastních tvarů a frekvencí rekonstruované lávky v Kroměříži.
Modální parametry jsou stanovovány dvakrát – před a po zesílení konstrukce. Výsledky měření jsou porovnány
a na jejích základě jsou vyvozeny závěry pro vliv rekonstrukce na modální parametry konstrukce.
Klíčová slova
Lávka pro pěší, modální analýza, dynamická zatěžovací zkouška, vlastní tvary, vlastní frekvence
Abstract
Paper shortly refers about experimental determination of modal parameters of structures. General principles and
methods are described. The differences between experimental modal analysis and operational modal analysis are
mentioned, with the focus on the algorithm of operational modal analysis.
This method is used for the determination of modal parameters of repaired pedestrian bridge in Kroměříž. Two
measurements (before and after renovation) are performed. The results are compared and the influence of
renovation on modal parameters is described.
Key words
Pedestrian bridge, modal analysis, dynamic load test, mode shapes, natural frequency

1 ÚVOD
Modální parametre konstrukce – vlastní tvary, frekvence a tlumení jsou parametry závislé na hmotnosti a tuhosti
konstrukce. Jakékoliv změny v tuhosti a hmotnosti konstrukce (velikost i rozložení po délce a šířce) se projeví
změnou jejích modálních parametrů. Experimentální stanovení modálních parametrů tak může být indikativní
pro tyto změny.
Protože lávka pro pěší přes řeku Moravu v Kroměříži je visutá konstrukce o jednom poli z prefabrikovaných
betonových segmentů a z konstrukčního hlediska je to stejná konstrukce jako havarovaná lávka v Praze Tróji, byla
na ni roku 2018 provedena podrobná diagnostika, včetně provedení dynamické zkoušky s určením vlastních tvarů
a frekvencí. Konstrukce byla následně zesílena a opětovně změřena.

2 EXPERIMENTÁLNÍ STANOVENÍ MODÁLNÍCH
PARAMETRŮ
Princip
Mezi modální parametry konstrukce patří vlastní tvary, vlastní frekvence a tlumení konstrukce.
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Experimentální metody stanovení modálních parametrů vychází z pohybové rovnice a teorie signálů. Základní
pohybová rovnice známá v časové doméně (1), popsána maticí hmotnosti M, matici tlumení C a maticí tuhosti K,
je zapsána pomocí konvoluce (2), (3).
𝑴𝒚̈ (𝑡) + 𝑪𝒚̇ (𝑡) + 𝑲𝒚(𝑡) = 𝒙(𝑡)

(1)

𝒚(𝑡) = 𝒈(𝑡) ∗ 𝒙(𝑡)

(2)

𝒀(𝑗𝜔) = 𝑯(𝑗𝜔) ∗ 𝑿(𝑗𝜔)

(3)

Ke konstrukci je tak přistupováno jako k systému – v časové doméně jsou měřená odezva y(t) a budící síly x(t)
provázány přes impulzní odezvovou funkci g(t), ve frekvenční doméně přeš frekvenční odezvovou funkci H(jω).
Frekvenční odezvová funkce H(jω) obsahuje informace o modálních parametrech konstrukce.

Metody
Existují dvě metody experimentálního stanovení modálních parametrů. Liší se v množství známých veličin.
První metoda, tzv. experimentální modální analýza (EMA) pracuje na základě známých budících sil a známých
odezev konstrukce. Měřeny jsou tedy jak budící sily působící na konstrukci, tak její odezva ve vybraných bodech
(výchylka, rychlost, zrychlení). Frekvenční odezvová funkce, a tedy modální charakteristiky konstrukce mohou
být dopočteny přímo.
Druhá metoda, tzv. provozní modální analýza (OMA) pracuje pouze se záznamem odezvy konstrukce
ve vybraných bodech (výchylka, rychlost, zrychlení). Pro buzení konstrukce se stanovují předpoklady, na základě
kterých jsou nepřímo stanoveny modální charakteristiky.

Provozní modální analýza
Při provozní modální analýze je odezva konstrukce měřena při běžném provozu, přičemž budící síly působící
na konstrukci nejsou známé. Algoritmy OMA tak pracují pouze se změřenou odezvou konstrukce. Předpokládá
se, že budící síly jsou Gaussovským bílým šumem s nulovou střední hodnotou, čili buzení je širokopásmové
a při buzení jsou vyvozeny všechny módy. Tento předpoklad není při samotném měření nijak kontrolován.
Výhodou této metody oproti EMA je, že podává informace o modálních charakteristikách objektu
při skutečných okrajových podmínkách a skutečné úrovni zatížení a je nenáročná na měřící zařízení – není nutný
budič kmitů.

Algoritmus OMA – FDD
Dva základní přístupy způsobů identifikace modálních parametrů se liší v doméně, ve které pracují [1].
Identifikace v podprostoru (SSI) pracuje se záznamem v časové oblasti, dekompozice ve frekvenční oblasti (FDD)
pracuje ve frekvenční doméně
FDD pracuje se záznamem po Fourierové transformaci (3), ze které je následně stanovena výkonová spektrální
hustota Gyy(PSD) (4), [2]. Matice PSD je čtvercová a pozůstává z autospekter umístněných na diagonále
a křížových spekter mimo ni. Rozměr matice m je dán počtem použitých snímačů.
ð𝒀𝑻
𝑮𝒚𝒚 = 𝒀

(4)

Vlastní frekvence jsou dané rezonančními vrcholy v grafech jednotlivých PSD, což vede na úlohu hledání
maxim v m2 grafech. Tato úloha se řeší singulárním rozkladem matice PSD na singulární čísla a singulární vektory.
Vlastní frekvence jsou pak dány vrcholy v grafech singulárních čísel. Odpovídající vlastní tvar je singulárním
vektorem příslušejícímu k danému singulárnímu číslu.
Rozšířené varianty FDD dále pracují s myšlenkou, že na rezonančním kmitání se podílí více módů s blízkou
frekvencí v okolí rezonančního vrcholu v grafu singulárních čísel. Tyto vektory mohou být stanoveny na základe
vzájemné podobnosti (MAC hodnoty indikující lineární závislost). Stanovená vlastní frekvence a tvary jsou tak
váženým průměrem singulárních čísel a vektorů s MAC hodnotou vyšší než zvolený limit.
Tato metoda byla naprogramována v programu Matlab R2019a.
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3 DYNAMICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA
Provozní modální analýza s vyhodnocením ve frekvenční doméně byla použita pro stanovení modálních parametrů
opravované lávky pro pěší v Kroměříži. Dynamická zkouška byla provedena dvakrát. První měření proběhlo
v rámci diagnostiky původního stavu lávky. Druhé měření lávky po jejím statickém zajištění bylo provedeno
za účelem stanovení vlivu zesílení konstrukce na modální parametry.

Popis konstrukce
Lávka pro pěší v Kroměříží je z konstrukčního hlediska visutý předpjatý pás o jednom poli vetknutý do krajních
opěr s délkou 63,36 m a vzepětím 1,61m (při 10 °C). Nosná konstrukce mostu je tvořená z prefabrikovaných
segmentů DS-L a DS-Lv nesených a předepnutých kabely Lp 15,5 mm v počtu 60 + 92 lan.

Obr. 1 Měřená konstrukce.
Na základě výsledků diagnostiky provedené od roku 2018 [3] bylo rozhodnuto o nutnosti nosná lana v důsledku
jejich hloubkové koroze částečně nahradit.
Konstrukce byla proto zajištěna externími lany umístněnými pod segmenty mostovky. Externí předpětí tvoří
dva kabely z monostrandů umístěné pod kabelovými žlaby původních nosných lan. Lana jsou sekundárně chráněna
kapotáží z korozivzdorného plechu a injektáží mezi kapotáží a jednotlivými monostrandy.

Obr. 2 Příčný řez lávky po zesílení.

Měření
Pro měření odezvy konstrukce bylo použito celkem 6 (březen 2018), případně 8 (srpen 2019), akcelerometrů
(SEIKA Mikrosystemtechnik GmbH – akcelerometry B1) umístněných po délce lávky v její ose a na okrajích
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u zábradlí (Obr. 3). Poloha šesti snímačů při jednotlivých měřeních je totožná, 2 dodatečné snímače pro měření
v srpnu 2019 byly použity pro upřesnění torzních vlastních tvarů. Celkově poloha snímačů respektovala symetrii
konstrukce a její uložení.
Data byly zaznamenávány se vzorkovací frekvencí 1000 Hz po dobu 120 s. Jako buzení byly použity impulzy
ve vybraných polohách na mostovce – v polovině a čtvrtině rozpětí, v ose mostovky a na její návodní a povodní
straně. Dále byla zaznamenávaná odezva při běžném provozu – přechod chodců a přejezd cyklistů.

Obr. 3 Poloha snímačů po délce lávky.

4 VÝSLEDKY
Vyhodnocení
Vyhodnocení měření proběhlo za použití programů NextView 4 a Matlab R2019a použitím metody FFD
s průměrováním vlastních tvarů s MAC hodnotou do 0,8. Stanoveny byli pouze vlastní tvary lávky, útlum
konstrukce zjišťován nebyl.

Vlastní tvary frekvence
Srovnány byly hodnoty vlastních frekvencí a průběhy odpovídajících si vlastních tvarů. na Obr. 4 je znázorněno
porovnání ohybových vlastních tvarů z měření na jaře 2018 a v létě 2019. Na Obr. 5 jsou porovnány torzní
a smíšené tvary.

Obr. 4 Ohybové vlastní tvary (čárkovaně – jaro 2018, plně – léto 2019).
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Obr. 5 Torzní a smíšené vlastní tvary (čárkovaně – jaro 2018, plně – léto 2019).

Tab. 1 Ohybové vlastní frekvence – srovnání měření.
Počet
půlvn
2
1
3
4
5

Měření 2018
Frekvence
[Hz]
1,25
1,44
2,17
3,16
4,43

Měření 2019
Frekvence
[Hz]
1,37
1,56
2,38
3,48
4,88

Poměr frekvencí
2019/2018
[%]
109,6
108,3
109,6
110,1
110,2

Tab. 2 Torzní a smíšené vlastní frekvence – srovnání měření.
Počet
půlvn
1
2

Měření 2018
Frekvence
[Hz]
2,81
3,86
-

Měření 2019
Frekvence
[Hz]
2,69
3,91
5,16

Poměr frekvencí
2019/2018
[%]
95,7
101,3
-

5 ZÁVĚR
Pro dynamické zkoušky provedené na lávce pro pěší lze stanovit několik dílčích závěrů.
Provozní modální analýza se prokázala jako vhodná metoda pro stanovení modálních parametrů konstrukce
předpjatého pásu.
Z provedených měření na lávce v rocích 2018 a 2019 je možné identifikovat pozitivní vliv zesílení na celkovou
tuhost konstrukce. Přidané předpětí po zainjektovaní vytváří tuhá žebra na excentricitě vůči původní mostovce,
což zvyšuje ohybovou tuhost konstrukce. Tento jev je možné identifikovat na základě zvýšených vlastních
ohybových frekvencí.
Změny v torzních frekvencích lze přisoudit změně rozložení hmoty v příčném řezu – zainjektovaná žebra
s kabely zvětšují hmotu konstrukce umístněnou mimo její osu.

Poděkování
Článek vznikl za podpory projektu FAST-J-19-5984 – Časovo závislé a dynamické javy na konštrukcii predpätého
pásu.
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1

Abstrakt
Příspěvek nastiňuje výsledky statických testů svorníkových spojů hraněného řeziva s vloženými ocelovými
styčníkovými plechy. Testované vzorky byly vystaveny zatěžování tahem rovnoběžně s vlákny dřeva, kdy byl
zaznamenáván deformačně-zatěžovací diagram spoje. Testování bylo podrobeno patnáct vzorků se třemi různými
vzdálenostmi spojovacího prostředku od zatíženého konce. Výsledky testů byly statisticky vyhodnoceny, doplněny
o grafické záznamy deformačně-zatěžovacího průběhu zkoušky a porovnány s výpočty dle platné normy pro
navrhování dřevěných konstrukcí.
Klíčová slova
Spoj, dřevo, test, svorník, konstrukce
Abstract
The paper deals with the results of static tests of bolted connections of rectangular cross-section timber with
inserted steel plates. The tested specimens were loaded by tension parallel to the grain, where the load-deformation
diagram of the connections was recorded. Fifteen specimens of three different distances between the fastener and
the loaded end were tested. The test results were statistically evaluated, complemented with graphical records of
the load-deformation curves and compared with the calculations according to the valid standard for design of
timber structures.
Key words
Connection, timber, test, bolt, structure.

1 ÚVOD
Ke spolehlivému a bezpečnému návrhu dřevěných konstrukcí je nezbytné znát odezvu těchto konstrukcí a hlavně
jejich spojů na statické zatížení. Spoje u dřevěných konstrukcí bývají často tím nejkritičtějším místem při
dimenzování konstrukce a nezřídka kdy rozhodují o použitelnosti a trvanlivosti celé konstrukce. Je proto žádoucí
věnovat zvýšenou pozornost jejich návrhu.
Současná evropská norma pro navrhování dřevěných konstrukcí [1] pojednává o spojích typu dřevo-dřevo,
případně ocel-dřevo za pomocí mechanických spojovacích prostředků jako jsou svorníky, kolíky, hřebíky, vruty
atd. Ve výpočetních postupech únosnosti spojů není zohledněna vzdálenost krajního spojovacího prostředku od
zatíženého konce, přičemž vzdálenosti od konců, okrajů a mezi jednotlivými spojovacími prostředky ve spoji jsou
pouze uvedeny jako minimální doporučené. Byly proto provedeny statické testy svorníkových spojů hraněného
řeziva s vloženými ocelovými styčníkovými plechy. K testování bylo vybráno několik variant dřevěných spojů
s různou vzdáleností spojovacího prostředku od namáhaného konce, aby se mohl postihnout tento vliv na reálnou
únosnost. Testované vzorky byly vystaveny zatěžování tahem rovnoběžně s vlákny dřeva až do porušení spoje.

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Problematika určování únosnosti spojů dřevěných konstrukcí a aplikace nových poznatků do evropských norem
pro navrhování dřevěných konstrukcí [1] je neustále ve vývoji. K tomuto trendu přispívá i zmiňovaná výzkumná
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práce, která se zaměřuje na popis a srovnání chování spojů u kulatiny a hraněného řeziva, a to při zatěžování
rovnoběžné s vlákny, pro různé vzdálenosti krajního spojovacího prostředku od zatíženého konce při různých
vlhkostech zkušebních vzorků.
Snahou je navázat na předchozí výzkumnou činnost na Fakultě stavební VŠB-TUO, kdy byly provedeny série
experimentů, které se zabývají srovnáním únosnosti svorníkového spoje s vloženým ocelovým plechem, jak u
kulatiny, tak u hraněného řeziva, a to pro tahové namáhání při různých úhlech k vláknům, avšak vždy pro stejné
umístění a počet spojovacích prostředků, a také při ustálené interiérové vlhkosti dřevěných prvků [2], [3], [4].
O aktuálnosti problematiky svědčí také řada výzkumných prací zahraničních autorů (pro více podrobností viz
[5], [6], [7]).

3 METODIKA TESTOVÁNÍ
Popis materiálu testovaných vzorků
Na výrobu vzorků pro testování v tahu rovnoběžně s vlákny bylo použito hraněné řezivo o průřezových rozměrech
dvakrát 60 × 120 mm. Vzorky hraněného řeziva se sestávaly ze dvou stejných částí z důvodu jednodušší výroby
finálních vzorků (umístění styčníkových plechů). Veškeré vzorky byly ze smrkového dřeva. Délka vzorků se lišila
v závislosti na vzdálenosti spojovacího prostředku od namáhaného konce. Byly proto použity 3 různé délky vzorků
(viz Obr. ) – 400 mm (označení H1); 480 mm (označení H2); 560 mm (označení H3). Kruhové otvory pro umístění
spojovacích prostředků v dřevěných vzorcích měly průměr 20 mm.
Jako spojovací prostředky byly použity vysokopevnostní šrouby (svorníky) jakosti 8.8 (fy = 640 MPa,
fu = 800 MPa) o průměru 20 mm. Spojovací prostředky byly umístěny ve 3 různých vzdálenostech od namáhaného
konce - 140 mm (= 7krát průměr svorníku); 180 mm (= 9krát průměr svorníku); 220 mm (= 11krát průměr
svorníku). Osová rozteč mezi svorníky v jednom vzorku byla 120 mm.
Vložené styčníkové plechy byly vyrobeny z konstrukční oceli třídy S235J0, jejich tloušťka byla 10 mm.
Rozměry styčníkových plechů pro zatěžování ve směru vláken se lišily v závislosti na vzdálenosti spojovacího
prostředku od namáhaného konce. Bylo ponecháno 180 mm na volném konci k upnutí plechu do čelistí zkušebního
zařízení. Plechy byly opatřeny kruhovým otvorem pro umístění spojovacích prostředků o průměru 22 mm
(ponechána vůle 2 mm oproti svorníku).

Obr. 1 Zkušební vzorky pro zatěžování rovnoběžně s vlákny.

Popis zkušebního zařízení
Experimenty byly provedeny na elektromechanickém testovacím zařízení LabTest 6.1200 od firmy
LABORTECH, které umožňuje nejen tahové a tlakové statické a cyklické zkoušky, ale také zkoušky v ohybu.
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Maximální síla, kterou dokáží elektrohydraulické válce zkušebního zařízení vyvinout, je 1200 kN, což se pro
testování uvedených spojů až do porušení jevilo jako dostatečné. Zatěžovací rychlost zkušebního zařízení se
pohybuje od 0,0005 do 250 mm/min. Zkušební vzorky se upínají do čelistí, jejichž povrch je upraven speciálními
vroubky pro lepší adhezi. Celé zařízení je ovládáno pomocí počítače a jednoduchého software.

Popis průběhu experimentu
Před samotným testováním v lisu bylo provedeno několik nedestruktivních zkoušek s cílem určit kvalitu materiálu
dřeva, jeho vlhkost a hustotu. Testované vzorky byly zváženy na laboratorních vahách, změřeny jejich rozměry
a vlhkost. Z těchto údajů se určila objemová hmotnost vzorků a z ní odvozená hustota dle [8]. Měření vlhkosti
bylo provedeno pomocí příložného kapacitního měřiče materiálové vlhkosti dle [9].
Zkušební tělesa byla upnuta do čelistí zkušebního zařízení pomocí přesahů ocelových styčníkových plechů tak,
aby zkoušený spoj byl namáhán osovou tahovou silou s možným přídavným namáháním od imperfekcí spoje.
Uspořádání a zatěžování zkušebních těles bylo navrženo tak, aby korespondovalo se skutečným stavem spojů v
reálné nosné konstrukci. Cílem totiž nebylo simulovat ideální podmínky, nýbrž ověřit chování spoje při
standardních podmínkách. Z tohoto důvodu rovněž svorníky byly utahovány ručně utahovacím klíčem.
Zatížení zkušebních těles bylo simulováno jako statické s plynulým nárůstem intenzity až do porušení vzorků.
Zatěžování zkušebních těles tahovou silou bylo generováno elektrohydraulickými válci s kapacitou 1200 kN.
Během zkoušky bylo prováděno nepřetržité zaznamenávání času, velikosti tahové síly a deformace spoje
v podélném směru pomocí snímače polohy pístu.
Průběh zatěžování byl proveden v souladu s normou na zkoušení spojů dřevěných konstrukcí s mechanickými
spojovacími prostředky [10], kde je předepsán následující postup zatěžování:
1. Odhad maximálního zatížení Fest pro zkoušený typ spoje na základě zkušeností, výpočtu nebo předběžných
zkoušek
2. Zatížení zkušebního tělesa na úroveň 40 % odhadnutého maxima, zatížení se udržuje 30 sekund
3. Snížení zatížení na úroveň 10 % odhadnutého maxima, zatížení se opět udržuje 30 sekund
4. Plynulé zatěžování do porušení vzorku (viz Obr. ).
Rychlost zatěžování se volí konstantní v mm/min nebo kN/min. Celková doba zkoušení jednoho vzorku byla
asi 10 až 15 minut.

Obr. 2 Vzorek upnutý v lisu před zkouškou (vlevo); porušený vzorek po zkoušce (vpravo).

4 VÝSLEDKY
Pro tento příspěvek byly testovány 3 typy svorníkových spojů hraněného řeziva s vloženými ocelovými
styčníkovými plechy. Pro každý typ bylo použito 5 zkušebních vzorků, celkem bylo tedy zkoušeno 15 vzorků.
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V Tab. 1, 2, 3 jsou uvedeny statisticky vyhodnocené hodnoty objemové hmotnosti a vlhkosti použitého materiálu
dřeva, maximální síly při porušení a hodnoty počátečního modulu posunutí a modulu posunutí (pro více
podrobností viz [10]) pro všechny typu vzorků (H1; H2; H3).
Tab. 1 Hodnoty objemové hmotnosti, vlhkosti a modulů prokluzu pro vzorky typu H1.
ρ [kg/m3]

H1

w [%]

Fmax [N]

ki [N/mm]

ks [N/mm]

Průměrná hodnota
417
12,7
65835
5915
7271
Směrodatná odchylka
15,0
0,2
4343
230
482
Variační koeficient
3,59 %
1,94 %
6,60 %
3,89 %
6,62 %
5% kvantil
15,0
55151
Tab. 2 Hodnoty objemové hmotnosti, vlhkosti a modulů prokluzu pro vzorky typu H2.
ρ [kg/m3]

H2

w [%]

Fmax [N]

ki [N/mm]

ks [N/mm]

Průměrná hodnota
407
12,6
75427
5931
5644
Směrodatná odchylka
20,4
0,6
8263
2046
1412
Variační koeficient
5,01 %
4,44 %
10,95 %
34,50 %
25,02 %
5% kvantil
357
55101
Tab. 3 Hodnoty objemové hmotnosti, vlhkosti a modulů prokluzu pro vzorky typu H3.
H3

ρ [kg/m3]

w [%]

Fmax [N]

ki [N/mm]

ks [N/mm]

Průměrná hodnota
Směrodatná odchylka
Variační koeficient
5% kvantil

414
20,6
4,98%
363

13,0
1,0
7,40%
-

72625
4838
6,66%
60724

5530
1021
18,47%
-

6446
1005
15,60%
-

Kde je ρ objemová hmotnost dřevěných vzorků; w vlhkost dřevěných vzorků; Fmax maximální síla při porušení;
ki počáteční modul prokluzu spoje; ks modul prokluzu spoje.

Obr. znázorňuje deformačně-zatěžovací křivky zkoušených vzorků typu H3. Z grafu je patrné
počáteční zatěžování na 40 % odhadnutého maxima, následné odtížení na 10 % odhadnutého
maxima a zatěžování až do porušení. Lze též vyčíst maximální zatížení a příslušnou deformaci při
porušení.

Obr. 2 Deformačně-zatěžovací křivky vzorků typu H3.
Dle Eurokódu 5 [1] se jedná o dvojstřižný spoj ocel-dřevo (pro ocelovou desku libovolné tloušťky jako střední
prvek). Charakteristická hodnota únosnosti bez vlivu sepnutí daného typu spoje dle výše zmíněné normy je
Fv,Rk = 46528 N. Do výpočtů normové únosnosti byly potřebné hodnoty brány pro řezivo konstrukční třídy C24
a svorník M20 jakosti 8.8.
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5 DISKUZE
Od počátku zatěžování docházelo k plastickému otlačování otvoru ve dřevě až do doby, kdy došlo k porušení
testovaných vzorků tahem kolmo na vlákna. K porušení vždy docházelo rozštípnutím dřeva pod svorníkem, kdy
byla překročena pevnost v tahu kolmo na vlákna dřeva a kdy došlo k porušení příčných vazeb mezi vlákny. Tento
jev je přisuzován faktu, že dřevo v tahu vykazuje malou plasticitu a porušuje se křehkým lomem.
Jak je patrné z Obr. , tak u vzorku s nejvýraznějším počátečním prokluzem došlo k porušení nejdříve (vzorek
H3-3). Je to dáno nejspíš tím, že v počáteční fázi zatěžování dřevo vyčerpalo veškerou svou plasticitu v otlačení
a v konečné fázi došlo brzy ke křehkému tahovému porušení. Naproti tomu vzorek s nejmenším počátečním
prokluzem vykazuje v konečné fázi zatěžování významnou plastickou rezervu (vzorek H3-1).
Vyhodnocené charakteristické hodnoty únosnosti pro všechny typy vzorků jsou vyšší než normou stanovená
hodnota. Nejvyšší charakteristická hodnota únosnosti byla zjištěna u vzorků typu H3 (největší vzdálenost svorníku
od zatíženého konce). U vzorků typu H1 a H2 jsou charakteristické hodnoty téměř totožné. Z vyhodnocení
výsledků testování proto nelze usuzovat na výrazný vliv vzdálenosti krajního spojovacího prostředku od
zatíženého konce na charakteristickou únosnost spoje. Toto je navíc znemožněno malým počtem testovaných
vzorků, což při vyšším rozptylu u vzorků typu H2 výrazně ovlivňuje statistické vyhodnocení.

6 ZÁVĚR
Experimentální testování představuje nejvýstižnější způsob ověřování konstrukčních detailů u dřevěných
konstrukcí. Byly proto provedeny zatěžovací zkoušky svorníkových spojů hraněné řeziva s vloženými ocelovými
styčníkovými plechy s různou vzdáleností spojovacího prostředku od namáhaného konce. Pro objektivnější,
ucelenější závěry o chování těchto dřevěných spojů a ověření již realizovaných testů je ještě v nadcházejícím
období nutné provést další série testů.
Spoje s vloženými styčníkovými plechy jsou také hojně využívány u dřevěných konstrukcí v exteriéru, které
jsou vystaveny nezanedbatelným změnám teplot a především vlhkosti. Tyto konstrukce jsou mimo jiné
dominantně namáhány od zatížení větrem, jenž má charakter střídavého dynamického zatížení. Na základě těchto
faktů se v rámci budoucího výzkumu dané problematiky rovněž nabízí možnost experimenty rozšířit o dynamické
zkoušky a zkoušky na vzorcích s různým rozsahem vlhkosti dřevěných prvků.

Poděkování
Tento příspěvek vznikl za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci
projektu Studentské grantové soutěže na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava pod identifikačním
kódem SP2019/124.

Použité zdroje
[1]
ČSN EN 1995-1-1. Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná
pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Praha: Český normalizační institut, 2006.
[2]
LOKAJ, Antonín; KLAJMONOVÁ, Kristýna; MIKOLÁŠEK, David; VAVRUŠOVÁ, Kristýna. Round
timber bolted joints exposed to static and dynamic loading, Wood Research, 59(3), 2014, pp. 439-448,
ISSN: 13364561.
[3]
LOKAJ, Antonín; KLAJMONOVÁ, Kristýna. Poznatky z testování vybraných spojů kulatiny, 2015.
Dostupné z: tzb-info.cz
[4]
MIKOLÁŠEK, David; LOKAJ, Antonín; BROŽOVSKÝ, Jiří; SCUCHARDA, Oldřich. Několik typů
zesílení taženého ocelového spoje dřevěné kulatiny, 2016. Dostupné z: tzb-info.cz
[5]
DANIELSSON, Henrik; CROCETTI, Roberto; GUSTAFSSON, Per-Johan; SERRANO, Erik. Brittle
failure modes in nailed steel plate connections, World Conference on Timber Engineering, 2016.
[6]
XU, Bo-Han; TAAZOUNT, Mustapha; BOUCHA?R, Abdelhamid; RACHER, Patrik. Numerical 3D
finite element modelling and experimental tests for dowel-type timber joints, European Journal of
Environmental and Civil Engineering 17:7, 2009. DOI: 10.1080/19648189.2013.804459
[7]
SJÖDIN, Johan. Strength and moisture aspects of steel-timber dowel joints in glulam structures, Växjö:
Växjö University Press, 2008. ISBN: 978-91-7636-596-0
[8]
ČSN EN 384. Konstrukční dřevo - Stanovení charakteristických hodnot mechanických vlastností
a hustoty. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017.

298

JUNIORSTAV 2020

[9]
[10]

ČSN EN 13183-2. Vlhkost vzorku řeziva - Část 2: Odhad elektrickou odporovou metodou. Praha: Český
normalizační institut, 2002.
ČSN EN 26891. Dřevěné konstrukce. Spoje s mechanickými spojovacími prostředky. Všeobecné zásady
pro zjišťování charakteristik únosnosti a přetvoření. Praha: Český normalizační institut, 1994.

299

JUNIORSTAV 2020

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ SVARU
VYSOKOPEVNOSTNÍ OCELI METODOU
LASER-ULTRAZVUKOVÉ STRUKTUROSKOPIE
NON-DESTRUCTIVE TESTING OF HIGH STRENGTH STEEL WITH
OPTIC-ULTRASONIC STRUCTUROSCOPY
Petr Kubeček, Nikolay Morozov 1
*

petr.kubecek@fsv.cvut.cz, nikolay.morozov@fsv.cvut.cz
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 2077/7, Praha

1

Abstrakt
Příspěvek obsahuje výsledky nedestruktivní analýzy vnitřní struktury v laserem svařovaném spoji
vysokopevnostní oceli. Tato technologie je specifická především svou vysokou svařovací rychlostí a vysokou
štíhlostí při vnesení malého tepla. Nedestruktivní zkoušení výrobků nebo konstrukcí staveb a stanovení kvality
výroby svařovaných spojů lze efektivně využít k provozní diagnostice jejich technického stavu. Bylo použito
opticko-ultrazvukové techniky s přímou sondou. Hlavním cílem výzkumu byla kontrola a vyhodnocení distribuce
trhlin, pórů a jiných vad ve svařovaném spoji prováděném laserovou technologií.
Klíčová slova
Nedestruktivní zkoušení, laser, ultrazvuková metoda, vysokopevnostní ocel, svařované spoje, strukturoskopie
Abstract
The paper contains results of non-destructive analysis of internal structure in laser-welded joint of high-strength
steel. This technology is specific for its high welding speed and high slenderness with low heat input.
Non-destructive testing using optic-ultrasonic measurement for analysis and determination of the production
quality of welded joints can be effectively used for operational diagnostics of their technical condition. The main
objective of this research was to control and evaluate the presence of defects, pores and other imperfections in the
welded joint carried out by laser-welded technology.
Key words
Non-destructive testing, laser, ultrasonic testing, high strength steel, welded joints, structuroscopy

1 ÚVOD
Provádění svarů vysokopevnostní oceli metodou laserového svařování je spojeno s vlivem mnoha různých faktorů
na jeho technické provedení, které není vždy možné přímo zohlednit. Přímé měření mechanického namáhání
v kontrolních bodech výrobku a stanovení kvality výroby svařovaných spojů lze efektivně využít jak k ověření
správnosti výroby této technologie, tak i k provozní diagnostice provedení svařovaných spojů. Nedokonalost
metod nedestruktivního zkoušení, neúplná shoda projektových schémat se skutečnými provozními podmínkami,
nepřesnost nastavení mezních podmínek a působících zatížení, která se obvykle mění v čase, jsou zdrojem
závažných chyb při provádění svařování touto technologií. Některé úlohy na určení napětí v existující konstrukci
vůbec nejsou vhodné pro teoretické řešení. Proto je úloha experimentálního hodnocení skutečného stavu napětí
výrobků v různých fázích jejich životního cyklu velmi aktuální.
Zkušenosti z provozu složitých technických systémů ukazují, že v řadě případů jsou jejich poruchy spojeny
s nedostatkem informací o jejich technickém stavu. Řešení tohoto problému je možné pouze
vypracováním a uvedením do provozu pokročilých technologií pro kontrolu a analýzu parametrů technického
stavu prvků a výrobků složité techniky. Zkušenosti s použitím metod a prostředků nedestruktivního testování při
výrobě sestav ve stavebnictví ukazují, že problém spolehlivého a rychlého odhalení závad během technologického
procesu nebyl zcela vyřešen [1], [2]. Současná výroba na celém světě stále více využívá nové materiály, nové
technologie a konstrukční řešení. V některých případech se při zavedení nových materiálů a technologií vyskytují
nestandardní nedestruktivní testovací úkony spojené s potřebou identifikovat mikrodefekty a strukturální změny
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v materiálech, i s kontrolou fyzikálně-mechanických vlastností strukturálních materiálů. Jako příklad takových
mikrodefektů můžeme uvést právě defekty ve svarech prováděných metodou laserového svařování [3], [4]. Článek
pojednává o použití laser ultrazvukové defektoskopie pro nedestruktivní kontrolu a poskytuje zajímavé výsledky
provedeného výzkumu.

2 MATERIÁLY A PROCES SVAŘOVÁNÍ
Proces laserového svařování bez výplňového materiálu je využíván zejména pro svařování dílů, u kterých jsou
požadavky zvláště na vysokou svařovací rychlost, přesnost s vysokou štíhlostí a minimální teplotní ovlivnění okolí
svaru. Výsledkem automatizovaného svařovacího procesu jsou svary bez deformací a nečistot [5].
Samotné svařování předmětných tupých spojů bylo provedeno pomocí svařovací stanice společnosti Bozamet
s rychlostí svařování 85 mm/s a velikostí bodu 0,6 mm při výkonu laseru 3800 W. Svařovací stanice je opatřena
6 osým průmyslovým robotem vybaveným laserovou hlavou a polohovadly umožňujícími upevnění svařovacího
zařízení. Svařovací hlava a polohovadla jsou zobrazeny na Obr. 1 a Obr. 2.
Při laserovém svařování byly dodrženy normy (Laserové svařování podléhá normám) ČSN EN 1011-6
Svařování – doporučení pro svařování kovových materiálů – Část 6: Laserové svařování a ČSN EN ISO 9956-11
Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů – Část 11: Stanovení postupu laserového
svařování.

Obr. 1 Svařovací hlava
průmyslového robota.

Obr. 2 Polohovadla.

Analýza vlivu parametrů na kvalitu tupých spojů laserového svařování byla provedena na vzorcích
vysokopevnostní oceli DOCOL CR1220Y 1500T-MS s kolmou orientací na směr válcování [6], [7]. Délka
řízeného svaru je 210 mm a tloušťka 2,0 mm. Zkoušené vzorky mají minimální pevnost v tahu
v rozmezí 1500 až 1750 MPa v závislosti na tloušťce materiálu. Mechanické vlastnosti materiálu z této oceli,
zaručené výrobcem, jsou uvedeny v Tab. 1.
Tab. 4 Vybrané mechanické vlastnosti oceli DOCOL CR1220Y 1500T-MS.

Minimální hodnoty mechanických parametrů
deklarované SSAB

Mez kluzu Rp0,2
[MPa]

Pevnost v tahu Rm
[MPa]

Protažení A80
[%]

1220-1520

1500-1750

3

3 VYBAVENÍ A MĚŘECÍ TECHNIKA (METODIKA)
Pro provedení nedestruktivní analýzy autoři využívají kontaktní metodu s využitím laserovo-ultrazvukové
techniky, založené na laserovém generování elastických vln. Laserová ultrazvuková metoda poskytuje efektivní
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buzení v širokém spektrálním rozsahu od jednotek po desítky megahertzů. Krátké trvání ultrazvukového impulzu
sondy vede ke zvýšení podélného prostorového rozlišení při zachování přiměřené šířky pásma signálu. Malý
průměr paprsku sondy umožňuje zvýšit citlivost a periodicita pulsu sondy zajišťuje praktickou absenci „mrtvé
zóny“, která je charakteristická pro tradiční ultrazvukové metody. To vše umožňuje použít laserovou
ultrazvukovou metodu v řadě úkolů nepřístupných tradičním ultrazvukovým skenerům.
Laserová ultrazvuková strukturoskopie je podobná jako u tradičních ultrazvukových systémů pracujících
v echo-pulsním režimu [8]. V optoakustickém článku dochází k vytváření ultrazvukových vysoce výkonných
ultrazvukových pulzů s přísně kontrolovanou formou založenou na generování ultrazvukových pulzů tepelnou
expanzí. Puls generovaný laserem je přenášen na přední stranu speciálního optoakustického generátoru [9].
Obr. 3 ukazuje schematický diagram této buňky pro diagnostiku materiálů při přístupu z jedné strany.

Obr. 3 Schématický diagram.
Obr. 3 Schématický diagram.
Pulzní energie vstupuje do vzorku a je rozptýlena jeho nehomogenitou a odráží se od zadní strany vzorku.
V případě dostatečně silného rozptylu (což naznačuje vysoký stupeň heterogenity) nemusí být pozorován odraz ze
zadní strany. Všechny rozptýlené a odrazené signály jsou zaznamenávány piezoelektrickým měničem
a zpracovávány systémem zpracování.
Pulz střižné vlny je zaznamenán v intervalu mezi prvním a druhým odrazem podélné vlny od zadní strany;
zpoždění příchodu smykové vlny lze použít k výpočtu jeho rychlosti. Během skenování jsou stanoveny místní
rychlosti. Rychlosti závislé na hustotě jsou spojeny s lokálními moduly pružnosti a lze je tedy vypočítat takto:

1 ù
é
E = rC t2 ê3 - 2
x - 1úû
ë

n=

x2 - 2
2( x 2 - 1)

G = rC t2

(1)

(2)

(3)

kde: E je Yongův modul, G je modul pružnosti ve smyku, ν je Poissonovo číslo, ρ je vypočtená hustota vzorku,
Ct je naměřená hodnota smykové rychlosti akustické vlny ze vzorku v m/s, Cl je naměřená hodnota rychlosti
podélné akustické vlny ve vzorku v m/s, x = Cl / Ct je poměr rychlostí podélné a smykové vlny.

4 VÝSLEDKY
Skenování povrchu vzorku bylo prováděno v krocích po 1 mm. Za předpokladu, že odraz ze zadní strany vzorku
je jasně zaznamenán, lze fázovou rychlost podélných ultrazvukových vln odhadnout na základě rozdílu mezi časem
příchodu minimálního odrazu ze zadní strany a maximálním odrazem z rozhraní vzorku optoakustického
generátoru. V průběhu práce byly získány rychlosti šíření akustických vln a smyková rychlost akustické vlny.
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Obr. 4a a 4b znázorňují získané obrazy vnitřní struktury. Nerovnoměrnost zobrazené zadní strany, která je ve
skutečnosti téměř zcela plochým povrchem, naznačuje, že pojivo nemá jednotnou strukturu a vlastnosti. Změna
rychlosti elastických vln je přímo spojena se změnou elastických vlastností. Rozdíl v intenzitě šíření podélných
vln v hlavním materiálu a v tepelně ovlivněné zóně je až 150 m/s, což je 3 % s přesností měření rychlosti podélné
vlny 0,5 %. Šířka tepelně ovlivněné zóny je do 2 milimetrů od okraje svaru. Nerovnosti mohou být také způsobeny
vadami vnitřní struktury nebo porozitou.

Obr. 4a a 4b Vnitřní struktura vzorků napříč svarovou zónou; a) zóna poklesu rychlosti šíření podélné vlny;
b) zóna pro zvýšení rychlosti šíření podélné vlny.
Na základě získaných výsledků byla zkonstruována distribuce elastických modulů zóny ovlivněné teplem. Graf
na Obr. 5 ukazuje, že značná část napětí je ve své podstatě kompresivní. Z toho vyplývá, že mechanické vlastnosti
šicí zóny jsou o něco nižší nebo stejné jako mechanické vlastnosti základního materiálu.

Obr. 5 Distribuce elastických modulů zóny ovlivněné teplem.
Po nedestruktivním testování byla provedena studie mikrostruktury. Výsledky mikrostrukturální analýzy
ukázaly, že spojení je vysoké kvality, avšak v těle svaru jsou přítomny póry až do velikosti 100 μm. Makrostruktura
svařovaného spoje je znázorněna na Obr. 6.

Obr. 6 Makrostruktura laserem provedeného tupého svaru v oceli DOCOL CR1220Y 1500 T-MS.
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5 ZÁVĚR
Podle výsledků studie lze říci, že v zóně ovlivněné teplem jsou tahová i tlaková napětí. Maximální odchylky
vzhledem k jehlicovitému materiálu činily nejvýše 5 %. Důvodem poklesu elastických modulů mohou být defekty
vznikající v důsledku prudkých teplotních změn: mikrotrhliny, póry a bainitické fáze v těle svaru.
Problém nedestruktivního testování provedených svarů podle jejich skutečného stavu je velmi naléhavý,
protože vady a změny ve struktuře materiálu, ke kterým dochází během svařování a při následném používání těchto
výrobků, mohou výrazně ovlivnit jejich vlastnosti.
Nedestruktivní zkoušení materiálů využitím laser-ultrazvukové strukturoskopie pro kontrolu místních změn
svařovaných spojů, nejen během provádění tohoto procesu, ale také během provozu těchto výrobků má velký
vědecký a praktický význam, zejména pro stanovení zbytkové životnosti dílů nebo výrobků.
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Abstrakt
Príspevok sa zaoberá hodnotením stavu oceľovej konštrukcie z hľadiska degradácie vplyvom koróznych procesov
využitím nedeštruktívnej magnetickej metódy Barkhausenov šum. Na stanovenie stavu oceľovej konštrukcie boli
vykonané merania na experimentálnych vzorkách z nízkouhlíkovej ocele, ktoré boli umiestnené v soľnej komore
v rôznych časových intervaloch. Z meraní sa analyzovali vybrané parametre signálu BN.
Kľúčové slová
Oceľová konštrukcia, korózne procesy, soľná komora, magnetická metóda
Abstract
The paper deals with the evaluation of the state of the steel structure in terms of degradation due to corrosion
processes using the non-destructive magnetic Barkhausen noise method. To determine the condition of the steel
structure, measurements were made on experimental low carbon steel samples, which were placed in the salt
chamber at various time intervals. Selected parameters of the BN signal were analyzed from the measurements.
Key words
Steel construction, corrosion processes, salt chamber, magnetic method

1 ÚVOD
Metóda Barkhausenovho šumu sa skúma ako sľubná technika na nedeštruktívne monitorovanie stavu oceľovej
konštrukcie vplyvom koróznych procesov. Signál BN pochádza z pohybu Blochových stien (BW – Bloch wall),
ktorých pohyb je vyvolaný cyklickou magnetizáciou a ovplyvňovaný je hranicami zrna, dislokáciami, precipitátmi
a pod. [1], [2].
Korózia je samovoľne prebiehajúci proces, pri ktorom sa postupne rozrušuje a znehodnocuje materiál vplyvom
chemických a fyzikálno-chemických faktorov v danom prostredí. Korózia postupne zmenšuje účinný prierez
pevnostného prvku, čo má za následok zníženie životnosti konštrukcie [3].
Korodovanie oceľových konštrukcií je proces dlhodobý, preto sa merania vykonali na experimentálnych
vzorkách podrobených skúške soľnou hmlou. Daná skúška je vhodná ako skúška koróznej odolnosti, umožňuje
kontrolu, aby sa zabezpečila porovnateľná kvalita kovových materiálov s povrchovými povlakmi alebo bez
povrchových povlakov [4].

2 POPIS SÚČASNÉHO STAVU
Barkhausenov šum je definovaný ako jav, pri ktorom dochádza k nespojitej 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 integrity povrchov feromagnetických materiálov (Fe,
Ni, Co, Gd), pričom možnosti využitia sú stálym predmetom skúmania [5], [6].
Blochove steny, ktoré oddeľujú Weissove 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.
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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. Obr.
1 znázorňuje hysteréznu slučku feromagnetických materiálov. Oblasť (a) je reverzibilná, ale od okamihu rotácie
Blochovej steny (b) ide o nevratnú magnetizáciu, ktorá vedie až k saturácii materiálu (e) [5].

Obr. 1 Hysterézna slučka feromagnetických materiálov.

Obr. 2 Deformácia hysteréznej slučky, dôležité parametre Barkhausenovho šumu.

3 METODIKA
Signály BN sa analyzujú na vybraných oceľových experimentálnych vzorkách bez povrchovej ochrany. Vzorky
boli podrobené skúške soľnou hmlou, podľa normy STN EN ISO 9227 (metóda NSS), v soľnej komore, ako to
znázorňuje Obr. 3.

Experimentálne detaily
Experimentálne oceľové vzorky sú z nízkouhlíkovej ocele valcovanej za tepla (S460 MC, o rozmeroch 50x50 mm
a hrúbky 5 mm). Chemické zloženie ocele je uvedené v Tab. 1.
Tab. 1 Chemické zloženie ocele S460 MC (% hmotnosti).
Fe
Zostatok

C
0,082

Si
0,019

Mn
1,040

P
0,006

S
0,003

Al
0,055

V
0,054

Ti
0,001

Nb
0,050

Povrch ocele bol potiahnutý postrekom celkovej hrúbky 240 µm, ktorý 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 BN na vybraných
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experimentálnych oceľových vzorkách, na ktorých bolo aj vykonané meranie hrúbky zdravého kovu – korózny
úbytok (Obr. 7 a Obr. 8), pomocou prístrojovej techniky Microscop Olympus SZx16 a softvéru Quick Photo
Industrial 3.0. Magnetické meranie BN sa vykonalo v smere ľahkej osi (v smere, v ktorom bol plech valcovaný)
a v kolmom smere – ťažká os (v smere kolmom na smer valcovania plechu).

Obr. 3 Umiestnenie vzoriek v soľnej komore – skúška soľnou hmlou.

Obr. 4 Experimentálne vzorky – pred a po očistení od hrubej vrstvy korózie.

4 VÝSLEDKY
Obr. 5 a Obr. 6 zobrazujú rms hodnoty signálu BN, ktorých priebeh má klesajúcu tendenciu. Hodnoty BN rms sú
pre ťažkú os mierne nižšie, ale celkovo je vidieť, že ich percentuálny pokles v súvislosti s rozvojom korózie je
veľmi podobný. Tento pokles je spôsobený 2 základnými aspektmi. Predchádzajúca štúdia na predpínacích drôtoch
ukázala, že na povrchoch vystavených koróznemu poškodeniu sa nachádzajú oxidy Fe, ktoré sú síce
feromagnetické, ale predstavujú tvrdé feromagnetiká, alebo antiferomagnetické fázy, ktoré negenerujú BN
a naopak ho tlmia [7]. Druhým efektom je geometria povrchu, na ktorom sa meria signál BN. S rastúcou drsnosťou
povrchu sa zhoršujú podmienky v kontakte senzora a povrchu a tento efekt rovnako tak prispieva k oslabeniu BN
emisie [8]. Oba aspekty práve takýmto spôsobom prispievajú k tomu, že magnetické pole potrebné na inicializáciu
Blochových stien rastie.
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Obr. 5 Hodnoty BN – rms – ľahká os, vzorka 1 a ž 29.
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Obr. 6 Hodnoty BN – rms – ťažká os, vzorka 1 až 29.

Obr. 7 Vzorka č.1 – 1 deň v komore.

Obr. 8 Vzorka č. 29–65 dní v komore.

308

30

JUNIORSTAV 2020

Obr. 9 Hrúbky vybraných experimentálnych vzoriek po odstránení hrubej vrstvy korózie.
Tab. 2 Vybrané experimentálne vzorky – korelácia signálu BN a hrúbky vzorky.

Vzorka

BN – rms, ľahká os

BN – rms, ťažká os

Hrúbka vzorky

1
6
11
15
20
25
28
29
Korelačný koeficient

1261,77
904,96
835,62
651,50
616,56
511,34
409,49
376,98
0,796133076

947,42
742,18
562,40
579,78
524,11
434,99
249,63
211,05
0,849142601

5,008
4,954
4,862
4,688
4,676
4,416
4,386
3,612

5 DISKUSIA
Z doposiaľ prezentovaného je zrejmé, že hodnoty parametrov BN sú ovplyvnené rôznymi faktormi, medzi ktoré
patrí hrúbka korodovanej vrstvy, čas vzorky strávení v soľnej komore, drsnosť povrchu a pod. Experiment sa
vykonal na vzorkách bez povrchovej ochrany. Obdobne sa experiment realizuje aj na vzorkách s ochrannými
povrchovými povlakmi, ktoré taktiež ovplyvňujú hodnoty parametrov signálu BN. Analýzou vzoriek s ochrannými
povlakmi sa zistí vplyv tejto ochrany na hodnoty signálu BN a možnosť využitia danej metódy pre určenie
korózneho stavu oceľovej konštrukcie. Meraním na vzorkách s povrchovými povlakmi a bez povrchových
povlakov a ich vzájomnou analýzou, sa zistí možnosť využitia nedeštruktívnej magnetickej metódy BN na určenie
korózneho stavu nových či už existujúcich stavebných oceľových konštrukcií.

6 ZÁVER
Hlavným cieľom tohto experimentu bola analýza nedeštruktívnej magnetickej metódy BN na korózne procesy
oceľových stavebných konštrukcií. Experiment ukazuje korelačnú závislosť hodnôt signálu BN a hrúbky vzoriek,
získaných z merania na experimentálnych vzorkách vystavených skúške soľnou hmlou. Na analýzu signálu BN sa
použil parameter RMS, ktorý predstavuje efektívnu hodnotu tohto signálu. Výsledné hodnoty signálu BN RMS
a hrúbky vzoriek po odstránení korózie majú klesajúcu tendenciu, korelačný koeficient pre ľahkú os je 0,80 a pre
ťažkú os 0,85.
Obdobný výskum sa realizuje aj na vzorkách s povrchovými ochrannými povlakmi. Postupy realizované
v tomto experimente by mali byť využité aj pri ďalších experimentálnych meraniach.
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Abstract
Perforated steel strips are reliable shear connectors providing adequate connection between a concrete deck
and a steel section. After years of research, many shapes of the openings were discovered and tested not only
by experiments in laboratories, but also in bridges or buildings. Beside the fact that much of research was
developed, no complex comparative study of bearing capacity of the different shapes exists. The comparative
study would not be bringing only view of the bearing capacity of the shapes, but also the deformation parameters
and critical areas of this shear connectors. Also, the study may be the next reason to restart the research of some
shapes of the openings as well as to improve the shapes considering reduction of the hot spots and increase
the durability of the shear connection.
Key words
Perforated steel strips, composite shapes, finite element method, load-bearing capacity

1 INTRODUCTION
The research of perforated steel strips as shear connectors has been running for decades with the remarkable
outcome. As a result of this research, the perforated steel strips had been hugely improved from the beginning
of the research in 80s. During this, many of the different shapes of the openings were developed, researched
and described in literature. The starting point of the widespread investigation was the development
of the Perfobond® and Kombidübelleiste (fig. 1); other shapes are based on these shear connectors, while they
were modified to improve their deformation parameters or to ease the building procedure of the construction parts
with these connectors. The aim of this paper is to analyse and compare various shapes of the openings.

Fig. 1 Continuous shear connectors Perfobond® (left) and Kombidübelleiste (right) [1].
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2 SHAPES
As was already mentioned, the first types of the openings were circular (Perfobond®) and water drop or trapezoidal
(Kombidübelleiste). Through the almost forty years, many research projects dealing with continuous shear
connectors were completed and tens of other shapes (e.g. puzzle, fin, modified clothoid, crown etc.) were observed
and investigated [2],[3], [4]. The shapes can be divided into two groups – shapes with opened and closed openings.
Each of the types have their advantages and disadvantages in many areas (production, deformation or load-bearing
parameters) and despite the fact that many of shapes look almost the same, the small differences usually provide
large impact on these parameters, so it is important to think about the shapes as the unique ones with their
characteristic parameters.
Due to expenses to make experiments is rational to compare the various shapes of the openings via FE software.

Fig. 2 Different shapes of composite dowels [4].

3 MODEL
The main interest was focused on the steel part of the composite dowels. Therefore, in FE model in software
ANSYS, each of the shapes in fig.2 was modelled. The steel part was modelled as non-linear material which
material characteristics were represented by true stress-strain curve (S355), Young’s modulus (210 GPa)
and Poisson’s ratio (0.3). The concrete part was modelled as linear material characterized only by Young’s
modulus (37 GPa) and Poisson’s ratio (0.166); because of that the reinforcing steel was neglected. SOLID285 3D
4-node element type was selected for steel part of model and SOLID175 3D 8-node element type for concrete part
of model. At the interface of the steel and concrete part frictional contact was inserted with coefficient 0.3. Only
one half of model was investigated in ANSYS [5] due to symmetry of the model and reduction of the computing
time. Size of the elements located in the area of steel connectors was 3 millimetres, which provided enough
accuracy due to complicated shape of some types of composite dowels. Nonlinearity of concrete is not necessary
to determine the model of failure of the steel shear connectors [6], [7].
Each shape was modelled in three ways, in which the thick of the steel connectors varied from 10 millimetres
to 20 millimetres. In several stages, the displacement - 30 millimetres in y-direction of the steel part was reached.
The boundary conditions are shown in the fig.3 and represents the element’s behaviour in the structures.
The length of the concrete part was about 750 millimetres because of the placement at least three connectors
(in some test specimens is larger amount of the connectors due to their size).

Fig. 3 Scheme of boundary conditions of model (left) and model in ANSYS (right).
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4 RESULTS OF THE SIMULATIONS
Results were focused on the amount of applied force caused the displacement and areas of plastic strains in steel.
This can be useful information due to localization of possible crack in the steel part. These parameters were plotted
in the charts, where can be clearly seen the dependence between displacement and applied force for each shape
and thickness. The curves show shape’s deformative behaviour and predict the load-bearing capacity
of the connection coarsely. For each shape the dependency curves are shown in fig. 4 and fig. 5.

Fig. 4 Dependency curves between the applied forces and displacement - part 1.
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Fig. 5 Dependency curves between the applied forces and displacement - part 2.
Also, plastic strains were observed in selected time increments to locate the hot spots – areas of the concentration
of the stress. It can be argued that these areas predict the point at which crack of the perforated steel strip will
develop. Localization of these places can help to improve the shapes in the future. Plastic strains referring
to selected shapes of the openings in specific deformation can be seen in the fig.6.
Based on the results of the FE simulations, it can be claimed that all the shapes behave as ductile shear
connector according to EN 1994-1-1 except one shape (trapezoid - Tr). However, this may by caused
by the geometry of model, where in the lowest part of the steel connector stress are concentrating (higher part can
deform easier) and caused high plastic deformation and interruption of the simulation. In real, the concrete would
not cause such high plastic strains and in the lower part would crush, so the higher part of connector would
be deforming increasingly compared to the finished simulation.
Also, deformation capacity can be easily compared within the scope of simulations. From the results, it can
be claimed that thinner samples usually have lower deformation capacity, so the crack can be developed at lower
displacement. This disadvantage can be partially reduced by the decreasing the size of the connector, which can
provide more connectors per length unit.
Fig. 6 Plastic strains of MCL (left) and PB (right) shape at 10mm (top), 20mm (middle) and 30mm (bottom)
deformation
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As was already mentioned, another disadvantage of some shapes is the geometry of the opening according
to the placing of the transversal reinforcement. It is more complicated to put the reinforcement into closed openings
rather than into open openings. Due to these parameters, the shapes of the openings can be selected and choose the
ones with appropriate characteristics to use in constructions.
In general, after analyzation of the results, it was proved, that the relative increase of the load-bearing capacity
is similar in all the shapes of the openings – raising the thickness from 10 to 15 millimetres increases the loadbearing capacity by about 50%, to 20 millimetres by about 100%; raising the thickness from 15 to 20 millimetres
increases the load-bearing capacity by about 33% (tab. 1). It appears that the percent increase in the bearing
capacity is related to the percent increase in the thickness of the steel shear connectors (compared to the original
thickness).
Tab. 1 Comparison of load-bearing capacity of selected shapes
Type
MCL
KrL

Thk
[mm]

Max. force
[N]

10
15
20
10
15
20

1 271 480
1 906 080
2 541 800
1 342 280
2 013 000
2 686 800

Max.
force
[%]
100
149,9
199,9
100
149,9
200,1

Max.
force
[%]
66,7
100
133,4
66,7
100
133,5

Type
PS
PB

Thk
[mm]

Max. force
[N]

10
15
20
10
15
20

1 236 260
1 863 860
2 512 600
1 772 900
2 660 800
3 555 800

Max.
force
[%]
100
150,7
203,2
100
150
200,5

Max.
force
[%]
66,3
100
134,8
66,6
100
133,6

In next step, load-bearing capacity of all the shapes were compared in one chart. There can be shown the linear
increasing of the resistance of the samples to applied force up to 0.5-1-millimetre deformation. After that,
the propagation of plastic areas causes the deceleration of increasing load-bearing capacity. As interesting result
seem to be the fact, that after propagation of plastic regions, the slope of the curves is almost identical (except
for the PSo sample and the samples corrupted before 30 millimetres deformation). The final load-bearing capacity
largely affect the initial resistance until the propagation of plastic areas.

Fig. 7 Comparative chart of load-bearing capacity of different shapes of composite dowels

5 CONCLUSION
Composite dowels are full replacement for other types of shear connectors and provide variable shapes
of the openings. Therefore, there is a need to obtain a knowledge about the dependency of the applied forces
and longitudinal displacement. This comparison can sort out the shapes to the perspective and non-perspective
ones. However, not only the load-bearing capacity is the principal reason to choose specific shape, but also
the fatigue resistance, the production cost and speed, too. In the future research, this study can be helpful
to optimize existing shapes or to find another different shape of the openings with suitable parameters.
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It was shown, that initial part of dependency curves mainly influences the final bearing capacity. The growth
of the capacity after propagation of plastic areas is almost identical in all investigated shapes. Some of the shapes
corrupt at deformation about 20 millimetres, others can resist the deformation of 30 millimetres and potentially
more. It can be claimed, that each of the shapes act as ductile shear connector according to EN. Their deformation
behaviour was sufficiently described by the abovementioned model and load-bearing capacity of the shapes
was compared.
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1

Abstrakt
V článku je provedena analýza chování trubky vyplněné betonem při namáhání osovým tlakem, zejména je
sledována hranice mezi prostým tlakem a vzpěrem. Pozornost je věnována parametrům, které při návrhu ovlivňují
štíhlost ocelové trubky vyplněné betonem. Jsou to průřezové charakteristiky, materiálové vlastnosti oceli a betonu
a vzpěrná délka sloupu. Numerický výpočet naznačuje, že při vyplnění betonem se štíhlost pro výpočet vzpěru
zvýší. Výsledky analýzy poslouží jako základ pro predikci způsobu chování zkušebních těles různé délky v odezvě
na zatížení centrickým tlakem.
Klíčová slova
Trubky vyplněné betonem, štíhlost, osový tlak, účinná tuhost, vzpěr
Abstract
The article analyses the behaviour of a concrete-filled tube when subjected to axial compression, especially the
boundary between simple compression and buckling is observed. Attention is paid to the parameters that affect the
slenderness of the steel tube filled with concrete. These are the cross-sectional characteristics, the material
properties of steel and concrete and the buckling length of the column. The numerical calculation indicates that
the slenderness for the buckling calculation will increase when filled with concrete. The results of the analysis will
serve as a basis for predicting the behaviour of test specimens of different lengths in response to centric pressure
loads.
Key words
Concrete filled tubes, slenderness, axial compression, effective stiffness, buckling

1 ÚVOD
Práce je součástí výzkumného programu v oblasti používání materiálů vysokých pevností u stavebních prvků
tvořených ocelovou trubkou vyplněnou betonem. Pozornost je věnována zejména otázkám efektivity použití
betonu vyšší pevnosti. V rámci první experimentální části programu bylo sledováno chování ocelových trubek
vyplněných betonem při namáhání centrickým tlakem s vlivem vzpěru. Pro vytvoření představy o chování těchto
prvků při prostém tlaku a pro zpřesnění dosud získaných závislostí je zamýšleno provedení další série testů.
Cílem práce je vytvořit podklady pro návrh experimentálního uspořádání, tak aby mohly být vybrány optimální
kombinace pevnosti oceli a betonu, průřezu, tloušťky a délky zkušebních prvků pro ověření chování jak
při prostém, tak při vzpěrném tlaku. V článku je provedena teoretická studie, kdy je hledána hranice mezi prostým
tlakem a vzpěrem u trubek vyplněných betonem.
Pozornost je věnována poměrné štíhlosti, která při navrhování podle Eurokódu 4 [1] hraje hlavní roli
při rozhodování o způsobu odezvy na namáhání tlakem. V rámci teoretické studie se ukázalo, že vyplněním
betonem se poměrná štíhlost trubky zvyšuje. Pro zjištění, zda tento jev platí pro všechna uspořádání kruhových
trubek vyplněných betonem, je provedena parametrická studie. Proměnnými jsou pevnost betonu, pevnost oceli,
průřez a tloušťka trubky.
Teoretická studie je provedena s využitím experimentálně zjištěných materiálových charakteristik oceli a
betonu, aby se vypočítané výsledky co nejvíce přiblížily skutečným hodnotám. Do parametrické studie byly
použity charakteristické hodnoty pevnosti a modulu pružnosti odpovídající pevnostním třídám oceli a betonu
uvedeným v Eurokódu [2], [3].

317

JUNIORSTAV 2020

2 LITERÁRNÍ PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU
Trend používání materiálů vysoké pevnosti pro navrhování kompozitních stavebních prvků lze sledovat
i při navrhování trubek vyplněných betonem, které optimálně využívají vlastností oceli a betonu. Problém
při navrhování betonových konstrukcí s vysokou pevností je v tom, že neexistují žádná platná pravidla nebo normy
pro navrhování (aktuálně platná norma [1] je použitelná pouze pro obyčejný beton pevnostních tříd C20/25 až
C50/60).
V rámci mnoha experimentálních prací zabývajících se zkouškami na betonových kruhových trubkách je
sledováno chování při použití normálního a vysokopevnostního betonu. Po porovnání s výsledky získanými
výpočtem podle Eurokódu 4, je hodnocena možnost použití konstrukčního standardu i pro vysokopevnostní beton.
Výsledky těchto výzkumů ukazují, že normativně doporučený výpočet únosnosti v tlaku při vzpěru odpovídá
skutečně pozorovaným hodnotám [4], [5] a Eurokód 4 lze pro navrhování těchto konstrukčních prvků používat.
Některé zdroje však upozorňují, že výpočty platné pro beton běžné pevnosti poskytují při použití
pro vysokopevnostní betony konzervativní hodnoty vzpěrné pevnosti, např. [6]. Vedle experimentálního výzkumu
probíhá tvorba numerických modelů, které mají přispět k vytvoření představy o chování trubek vyplněných
betonem [7].
Pro ověření efektivity použití betonu vysoké pevnosti byla provedena studie [8], která ukázala, že s rostoucí
pevností použitého betonu klesá účinek na vzpěrnou pevnost tím více, čím je menší průřez ocelové trubky. Studie
zároveň prokázala, že z ekonomického hlediska má použití betonu vysoké pevnosti opodstatnění, i když přírůstek
vzpěrné pevnosti se se vzrůstající pevností betonu snižuje.
Pro pochopení skutečného působení a chování trubek vyplněných vysokopevnostním betonem při vzpěrném
tlaku je potřeba mít představu o jejich chování při prostém tlaku, kdy se uplatňuje plastická únosnost spřaženého
průřezu v tlaku Npl. Ta je v případě krátkých sloupů (s poměrnou štíhlostí do 0,5 [1]) zvýšena vlivem účinků ovinutí
betonu [9]. U kruhových trubek centricky zatížených je vliv ovinutí betonu zanedbatelný [5]. U štíhlých sloupů
náchylných k vybočení při vzpěru se hodnota Npl využívá při výpočtu poměrné štíhlosti 𝜆̅, jejíž hodnotu podle [1]
určuje kritická délka Lcr, plastická únosnost Npl a efektivní ohybová tuhost (EI)eff. Podle [10] závisí efektivní tuhost
na velikosti působící tlakové síly, což je částečně uváženo i v [1]. Jiný přístup k výpočtu štíhlosti je uveden např.
v [11], kde je také hodnoceno využití průřezu v závislosti na štíhlosti prutu.

3 METODIKA
V návaznosti na provedené zatěžovací zkoušky jsou vykresleny grafy závislosti únosnosti v tlaku na kritické délce
sloupu vytvořeného z trubky vyplněné betonem. Jsou uvažovány tři typy sloupu: trubka bez betonu, trubka
vyplněná betonem třídy pevnosti C55/67 a trubka vyplněná betonem třídy pevnosti C 80/95. Pro materiál trubky
je uvažována jednak ocel třídy S235, jednak ocel třídy S355. Do výpočtu pevnosti v tlaku jsou dosazeny
materiálové charakteristiky zjištěné na skutečných vzorcích [5]. Průřezové charakteristiky jsou spočítány
pro trubku TR 159/4,5. Při kloubovém uložení na obou koncích je kritická délka rovna délce sloupu.
V grafu je hledána mezní kritická délka sloupu, která odpovídá hraniční poměrné štíhlosti 𝜆̅ = 0,2. Pokud je
poměrná štíhlost menší nebo rovna hodnotě 0,2, jedná se o prostý tlak, při kterém je maximální tlaková síla
limitována pouze materiálovými charakteristikami. Při vyšší poměrné štíhlosti se jedná o vzpěrný tlak, kdy vlivem
překročení kritické délky nastane vybočení osy tlačeného prvku. Kritická délka je vyjádřena ze vztahu pro výpočet
poměrné štíhlosti (1), přičemž pro mezní kritickou délku Lcr, mez je dosazena poměrná štíhlost 0,2 (2).
𝐿\´ =

𝜆̅ ∙ 𝜋 ∙ S(𝐸𝐼)rÏÏ

𝐿\´,Ár} =

S𝑁kÜ
0,2 ∙ 𝜋 ∙ S(𝐸𝐼)rÏÏ
S𝑁kÜ

(1)

(2)

kde Npl je plastická únosnost vypočítaná pro skutečně zjištěné pevnosti v tlaku a (EI)eff je účinná ohybová tuhost
průřezu podle [1], vypočítaná s použitím zjištěných hodnot modulu pružnosti oceli a betonu.
Druhá část práce je zaměřena na sledování vztahu poměrné štíhlosti vybetonované trubky a prázdné trubky.
Otázkou je, zda se s vybetonováním trubky poměrná štíhlost obecně zvyšuje. Poměr štíhlosti vybetonované
¤¤¤D je vyjádřen pomocí vztahu (4), který vznikl úpravou rovnice (3). Jsou
trubky 𝜆ð\ a štíhlosti prázdné trubky 𝜆
porovnávány štíhlosti pro trubky o stejných délkách a stejném uložení, tj. kritická délka je stejná pro prázdnou
i vybetonovanou trubku.
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V parametrické studii je vypočítán poměr štíhlosti vybetonované a prázdné trubky pro všechny kombinace
uvažovaných proměnných, kterými jsou:
•
•
•
•

průměr trubky d – od 89 mm do 377 mm, z výrobního sortimentu [12] jsou vybrány ty trubky, které
jsou vhodné pro vybetonování v souladu s [1]
tloušťka trubky t - je závislá na volbě d
pevnost oceli fa - odpovídající třídě pevnosti S235 nebo S355
pevnost betonu fck - uvažovány jsou třídy pevnosti betonu C12/16 až C50/60
S𝑁kÜ,Ë3,\
𝜋
(𝐸𝐼)rÏÏ
𝜆ð\
𝐿 ∙S
= \´
¤¤¤
𝜆D
S𝑁kÜ,Ë3,D
𝜋
∙ 𝐸𝐼
𝐿\´ √

(3)

𝜆ð\ S𝐸] ∙ 𝐼] S𝐴] ∙ 𝑓õ + 𝐴\ ∙ 𝑓\3
=
∙
¤¤¤
𝜆D S𝐴] ∙ 𝑓õ S𝐸] ∙ 𝐼] + 0,6 ∙ 𝐸\ ∙ 𝐼\

(4)

kde Aa je plocha ocelové části průřezu, Ac je plocha betonové části průřezu, Ia je moment setrvačnosti ocelové části
průřezu, Ic je moment setrvačnosti betonové části průřezu, Ea je modul pružnosti oceli a Ec je modul pružnosti
betonu.

4 VÝSLEDKY
V grafu na Obr. jsou vykresleny hodnoty únosnosti sloupu pro kritickou délku sloupu od 500 mm do 3500 mm,
pro různá uspořádání sloupu. Průměr trubky je vždy 159 mm a tloušťka trubky 4,5 mm. Červeně je vyznačena
mezní kritická délka zjištěná podle vztahu (2). Doplněny jsou výsledky provedených experimentů pro trubky
o délce 3 m, které byly při zatěžování kloubově uloženy, tedy i jejich kritická délka je 3 m [5].

Obr. 1 Únosnost sloupu v tlaku v závislosti na délce sloupu.
Výsledky parametrické studie jsou zpracovány v tabulkách. Ačkoli v parametrické studii byl uvažován celý
sortiment trubek, prezentovány jsou pouze výsledky pro trubky s průměrem od 121 mm do 168 mm a s tloušťkou
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do 10 mm. Poměr štíhlostí vybetonované trubky a prázdné trubky je vyčíslen podle vztahu (4) a uveden pro trubky
z
oceli
třídy
pevnosti
S235
(Tab.
)
a
z
oceli
třídy
pevnosti
S355
(

Tab. ). Do výpočtu byly použity materiálové charakteristiky uvedené v [3] pro uvažované třídy pevnosti oceli a v
[2] pro třídy pevnosti betonu. Výsledné poměry štíhlostí jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa.

Průřez trubky

Tab. 1 Poměrná štíhlost vybetonované trubky ku poměrné štíhlosti prázdné trubky pro trubky z oceli třídy
S235.
Pevnostní třída betonu

121/4,5
127/4
127/4,5
133/4
133/4,5
133/5
133/6,3
133/8
140/4
140/4,5
140/5
140/5,6
140/6,3
140/8
140/10
152/4,5
152/6,3
152/8
152/10
159/4,5
159/5
159/5,6
159/6,3
159/8
159/10
168/4,5
168/5
168/6,3
168/7
168/8
168/8,8
168/10

C12/15

C16/20

C20/25

C25/30

C30/37

C35/45

C40/50

C45/55

C50/60

1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,03
1,03
1,04
1,04
1,04
1,04
1,03
1,03
1,02
1,04
1,03
1,03
1,02
1,05
1,04
1,04
1,04
1,03
1,03
1,05
1,04
1,04
1,03
1,03
1,03
1,03

1,07
1,08
1,07
1,08
1,08
1,07
1,06
1,05
1,09
1,08
1,07
1,07
1,06
1,05
1,04
1,08
1,06
1,05
1,04
1,09
1,08
1,07
1,07
1,06
1,05
1,09
1,08
1,07
1,06
1,06
1,05
1,05

1,11
1,12
1,11
1,13
1,12
1,11
1,09
1,07
1,13
1,12
1,11
1,10
1,09
1,08
1,06
1,13
1,10
1,08
1,07
1,13
1,12
1,11
1,10
1,08
1,07
1,14
1,13
1,11
1,10
1,09
1,08
1,07

1,15
1,17
1,15
1,17
1,16
1,15
1,12
1,10
1,18
1,17
1,15
1,14
1,13
1,10
1,08
1,18
1,14
1,11
1,09
1,18
1,17
1,15
1,14
1,12
1,09
1,19
1,18
1,15
1,14
1,12
1,11
1,10

1,19
1,21
1,19
1,22
1,20
1,19
1,15
1,12
1,23
1,21
1,19
1,18
1,16
1,13
1,11
1,22
1,17
1,14
1,11
1,23
1,21
1,19
1,18
1,15
1,12
1,24
1,22
1,19
1,17
1,15
1,14
1,13

1,22
1,25
1,23
1,26
1,24
1,22
1,18
1,15
1,27
1,25
1,23
1,21
1,19
1,16
1,13
1,26
1,21
1,17
1,14
1,27
1,25
1,23
1,21
1,17
1,14
1,28
1,26
1,22
1,20
1,18
1,17
1,15

1,26
1,29
1,27
1,30
1,28
1,26
1,21
1,17
1,31
1,29
1,27
1,24
1,22
1,18
1,15
1,30
1,24
1,20
1,16
1,31
1,29
1,27
1,25
1,20
1,17
1,32
1,30
1,26
1,24
1,21
1,20
1,18

1,29
1,33
1,30
1,34
1,31
1,29
1,24
1,20
1,35
1,32
1,30
1,28
1,25
1,21
1,17
1,34
1,27
1,22
1,18
1,35
1,33
1,30
1,28
1,23
1,19
1,37
1,34
1,29
1,27
1,24
1,22
1,20

1,33
1,37
1,34
1,38
1,35
1,32
1,27
1,22
1,39
1,36
1,34
1,31
1,28
1,23
1,19
1,38
1,30
1,25
1,20
1,39
1,37
1,34
1,31
1,26
1,21
1,41
1,38
1,32
1,30
1,27
1,25
1,22

320

JUNIORSTAV 2020

Tab. 2 Poměrná štíhlost vybetonované trubky ku poměrné štíhlosti prázdné trubky pro trubky z oceli třídy S355.

Průřez trubky

Pevnostní třída betonu
121/4,5
127/4
127/4,5
133/4
133/4,5
133/5
133/6,3
133/8
140/4
140/4,5
140/5
140/5,6
140/6,3
140/8
140/10
152/4,5
152/6,3
152/8
152/10
159/4,5
159/5
159/5,6
159/6,3
159/8
159/10
168/4,5
168/5
168/6,3
168/7
168/8
168/8,8
168/10

C12/15

C16/20

C20/25

C25/30

C30/37

C35/45

C40/50

C45/55

C50/60

1,00
0,99
0,99
0,99
0,99
1,00
1,00
1,00
0,99
0,99
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,99
1,00
1,00
1,00
0,99
0,99
0,99
1,00
1,00
1,00
0,99
0,99
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,01
1,01
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,01
1,01
1,02
1,02
1,01
1,01
1,02
1,02
1,02
1,02
1,01
1,01
1,02
1,02
1,02
1,02
1,01
1,01
1,01

1,04
1,05
1,04
1,05
1,05
1,04
1,04
1,03
1,05
1,05
1,04
1,04
1,04
1,03
1,03
1,05
1,04
1,03
1,03
1,05
1,05
1,04
1,04
1,03
1,03
1,05
1,05
1,04
1,04
1,04
1,03
1,03

1,07
1,08
1,07
1,08
1,08
1,07
1,06
1,05
1,09
1,08
1,07
1,07
1,06
1,05
1,04
1,08
1,06
1,05
1,04
1,09
1,08
1,07
1,07
1,06
1,05
1,09
1,08
1,07
1,06
1,06
1,05
1,05

1,10
1,11
1,10
1,11
1,10
1,10
1,08
1,07
1,12
1,11
1,10
1,09
1,08
1,07
1,06
1,11
1,09
1,07
1,06
1,12
1,11
1,10
1,09
1,08
1,06
1,12
1,11
1,10
1,09
1,08
1,07
1,07

1,12
1,14
1,13
1,14
1,13
1,12
1,10
1,08
1,15
1,14
1,13
1,11
1,10
1,09
1,07
1,14
1,11
1,09
1,08
1,15
1,14
1,13
1,12
1,10
1,08
1,15
1,14
1,12
1,11
1,10
1,09
1,08

1,15
1,16
1,15
1,17
1,16
1,14
1,12
1,10
1,18
1,16
1,15
1,14
1,13
1,10
1,08
1,17
1,13
1,11
1,09
1,18
1,16
1,15
1,14
1,11
1,09
1,18
1,17
1,14
1,13
1,12
1,11
1,10

1,17
1,19
1,18
1,20
1,18
1,17
1,14
1,11
1,21
1,19
1,18
1,16
1,15
1,12
1,10
1,20
1,16
1,13
1,11
1,21
1,19
1,18
1,16
1,13
1,11
1,21
1,20
1,17
1,16
1,14
1,13
1,12

1,19
1,22
1,20
1,23
1,21
1,19
1,16
1,13
1,23
1,22
1,20
1,18
1,17
1,14
1,11
1,23
1,18
1,15
1,12
1,24
1,22
1,20
1,19
1,15
1,13
1,24
1,23
1,19
1,18
1,16
1,15
1,13

5 DISKUZE
Z výsledků prezentovaných v grafu na Obr. je patrné, že mezní kritická délka se s použitím materiálů vyšší
pevnosti zkracuje. Tlačená trubka z oceli třídy S355 vyplněná betonem třídy C80/95 je náchylná ke vzpěru již
od kritické délky 530 mm, zatímco u prázdné trubky z oceli třídy S235 lze očekávat vzpěr až od kritické délky 845
mm. To je zřejmě dáno tím, že plastická únosnost roste vlivem zvyšujících se pevností oceli a betonu rychleji než
jejich moduly pružnosti, respektive jejich tuhost. Graf zároveň ukazuje u vybetonovaných trubek prudký pokles
vzpěrné únosnosti při rostoucí kritické délce sloupu. Lze konstatovat, že trubky vyplněné betonem jsou náchylnější
ke vzpěrnému tlaku, což potvrzuje také práce [11]. V grafu jsou ovšem uvedeny pouze hodnoty pro sloup z trubky
TR159/4,5. Pro zobecnění získaných závěrů byla provedena parametrická studie.
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V parametrické studii pro trubky z oceli třídy pevnosti S235 nebyla nalezena žádná hodnota, která by byla
menší než 1,00. To znamená, že podíl poměrné štíhlosti vybetonované trubky a prázdné trubky je vždy větší než 1,
tj. že vybetonovaná trubka má vždy větší poměrnou štíhlost než prázdná trubka, a to úměrně k pevnosti použitého
betonu. Parametrická studie trubek z oceli třídy S355 ukázala několik hodnot menších než 1,00 a to výhradně
pro trubky vyplněné betonem třídy C12/15. Jedná se vždy o trubky s tloušťkou 4 mm až 5,6 mm.
Beton třídy C12/15 se v praxi pro nosné konstrukce nepoužívá, u všech ostatních tříd pevnosti betonu platí, že
štíhlost vybetonované trubky je větší než štíhlost prázdné trubky. Výsledky parametrické studie tedy potvrzují, že
vyplněním betonem se štíhlost ocelové trubky zvyšuje a zvyšuje se tím více, čím větší bude pevnost použitého
betonu. Tento závěr ostatně potvrzují i výsledky z grafu na Obr. : Se vzrůstající pevností betonu klesá poměr
účinné tuhosti a plastické únosnosti, tedy poměrná štíhlost roste.

6 ZÁVĚR
Výsledky studie prokázaly, že poměrná štíhlost trubky se vybetonováním zvyšuje, a to tím víc, čím větší je pevnost
použitého betonu. Zároveň bylo zjištěno, že vzpěr nastane u vybetonovaných trubek při menších kritických
délkách než u trubek bez betonu. Získané informace pomohou při návrhu zkušebních těles pro experimentální
ověření skutečného chování trubek vyplněných betonem při prostém tlaku.

Poděkování
Příspěvek byl vypracován v rámci projektu Specifického výzkumu Fakulty stavební Vysokého učení technického
v Brně č. FAST-S-19-6009.
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1

Abstrakt
Předložený článek prezentuje některé dílčí výsledky teoretické studie zaměřené na odolnost ocelobetonových
spřažených mostních nosníků z oceli a betonu vyšších pevností. Pro určitý vymezený rozsah geometrických
parametrů (tj. rozměrů) obvyklého průřezu mostního nosníku byl zkoumán vliv materiálových vlastností (pevnost
a modul pružnosti) na odolnost nosníku při namáhání ohybovým momentem. Dosažené (byť dílčí) výsledky studie
mohou být vhodným základem pro predikci chování a odolnosti nosníků z materiálů vyšších pevností a rovněž
mohou indikovat vhodný rozsah materiálových vlastností ve vztahu ke geometrickým parametrům tak, aby bylo
dosaženo efektivního a spolehlivého návrhu.
Klíčová slova
Ocel, beton, spřažený mostní nosník, odolnost konstrukce, materiál vyšší pevnosti
Abstract
The paper presents some partial results of the theoretical study focused on the resistance of steel-concrete
composite bridge beams composed of steel and concrete of higher strengths. For the given selected range of the
geometrical parameters (i.e. dimensions) of the usual cross-section, the influence of material properties (strength
and modulus of elasticity) on the resistance of the beam subjected to the bending moment has been investigated.
The reached (though partial) results of the study can be a suitable base for the prediction of the behaviour and
resistance of the beam composed of the higher-strength materials and also can indicate a suitable range of material
properties in relation to the geometrical parameters, to be reached the efficient and reliable design.
Key words
Steel, concrete, composite bridge beam, structural resistance, higher-strength material

1 ÚVOD
V mostním stavitelství jsou spřažené ocelobetonové nosníky aktuálně využívány velmi často, přičemž u mostů
s mostovkou v poloze dolní bývá betonová deska mostovky nejčastěji spřažena s ocelovými příčníky, u mostů
s horní mostovkou se často uplatňuje tradiční řešení s mostovkovou deskou spřaženou s ocelovými hlavními
nosníky (obdobně jako na Obr. 1).
V posledních letech se jako materiál ocelových nosníků spřažených ocelobetonových mostních konstrukcí
nepoužívá již pouze a výhradně ocel S 235, jako tomu bylo ještě v nedávné minulosti, ale mnohem častěji ocel
S 355, na některé části konstrukce dokonce i ocel S 420 nebo S 460. Jako materiál desky mostovky se obvykle
používá beton minimálně třídy C25/30, ale mnohem častěji beton tříd vyšších.
Vyšší pevnost oceli může významně přispět ke zvýšení únosnosti ohýbaného spřaženého ocelobetonového
průřezu zejména tehdy, je-li únosnost dána pouze prostou pevností a není ovlivněna např. ztrátou stability některé
části ocelového nosníku. Typickým příkladem je spřažený ocelobetonový nosník namáhaný kladným ohybovým
momentem, jestliže ocelový nosník je celý tažený. U mostních nosníků, které zpravidla dosahují velkých výšek
v relaci k tloušťce betonové desky mostovky (na rozdíl např. od spřažených stropních nosníků patrových budov),
je to však spíše výjimkou a u spřažených mostních nosníků běžných dimenzí je obvykle určitá část ocelového
průřezu tlačená. Vyšší pevnost oceli navíc vede k posunu těžišťové, resp. neutrálné osy směrem k taženému okraji
průřezu, což sice zvětšuje rameno vnitřních sil, avšak současně zvětšuje i tlačenou část průřezu.
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Beton desky mostovky přispívá ke zvýšení únosnosti ohýbaného spřaženého nosníku jednak primárně svou
vyšší pevností, jednak posouvá těžišťovou, resp. neutrálnou osu spřaženého průřezu směrem k betonové desce,
čímž na jedné straně zmenšuje, příp. zcela eliminuje tlačenou část průřezu ocelového nosníku a minimalizuje tak
případnou lokální ztrátu stability, na druhé straně však zmenšuje rameno vnitřních sil.
Při analýze založené na pružném působení, které se v případě spřažených ocelobetonových mostních nosníků
aplikuje častěji než plastický přístup, je odolnost spřaženého ocelobetonového průřezu namáhaného ohybovým
momentem navíc ovlivněna moduly pružnosti obou materiálů, konkrétně poměrem modulu pružnosti oceli a
modulu pružnosti betonu, tzv. pracovním součinitelem n = Ea / Ec. Tento pracovní součinitel figuruje jako parametr
pro "přepočet" reálných průřezových charakteristik betonové desky na průřezové charakteristiky tzv. náhradního
(nebo též "ideálního") ocelového průřezu podle obecně známých vztahů, dle nichž pro plochu náhradního průřezu
platí vztah Ai = Aa + Ac / n a pro moment setrvačnosti náhradního průřezu vztah Ii = Ia + Ic / n, kde Aa, Ia jsou
průřezové charakteristiky ocelového průřezu a Ac, Ic průřezové charakteristiky betonové desky. Jak známo, modul
pružnost oceli je bez ohledu na její pevnost konstantní, avšak modul pružnosti betonu se s jeho pevností zvyšuje,
ovšem pomaleji než pevnost. Při zvyšující se pevnosti betonu a současně zvyšujícím se modulu pružnosti betonu
se tedy sice odpovídající měrou snižuje pracovní součinitel, čímž se zvětšují hodnoty průřezových charakteristik,
avšak nárůst se postupně zpomaluje. Současně díky zvyšující se pevnosti betonu dochází i k posunu těžišťové osy
náhradního průřezu směrem k betonové desce, samozřejmě v závislosti na pevnosti betonu i oceli.

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Z praktického hlediska, pro použití při projektování, jsou základní zásady navrhování a posuzování spřažených
ocelobetonových nosníků aktuálně poměrně velmi podrobně pokryty pravidly danými evropskými normami, tzv.
Eurokódy, zejména pak [1], [2]. Tyto normativní dokumenty platí pro oceli až do pevnostní třídy S 460 a beton
tříd minimálně C 25/30 a maximálně C 60/75. Přestože rozsah použitelnosti uvedených zásad je z hlediska
materiálových vlastností poměrně velký, zůstává otázkou, zda použití ocelí i betonů vyšších pevností je, zejména
u spřažených ocelobetonových mostních nosníků, dostatečně efektivní.
V současné době není již pro stavební praxi problém vyrobit beton o vysokých pevnostech, stejně tak se stále
častěji uplatňuje ocel vysokých pevností (aniž by byla její cena výrazně vyšší než cena oceli běžných pevnostních
tříd S 235 či S 355). Vyšší pevnosti obou materiálů mohou vést ke snížení výšky nosníků a tím ke snížení stavební
výšky i hmotnosti konstrukce. Na druhou stranu, nižší výška nosníku znamená snížení tuhosti, což nepříznivě
ovlivňuje průhyby nosníků, které často mohou být rozhodující z hlediska použitelnosti, přičemž z hlediska
únosnosti není průřez plně využit.
Na základě výše uvedeného vyvstává otázka, zda je z hlediska požadované spolehlivosti spřaženého nosníku,
která je dána nejen požadavky na potřebnou únosnost vycházející z přípustné pravděpodobnosti poruchy, ale
současně i požadavky na použitelnost, vždy účelné použití ocelí a betonů vyšších či vysokých pevností. Vyšší
pevnost oceli a betonu, při určitém konkrétním uspořádání a konfiguraci průřezu, může tedy přispět k navýšení
celkové spolehlivosti nosníku, ovšem pouze při "vhodném poměru" obou pevností. Naopak, "nevhodný poměr"
pevností oceli a betonu může ve výsledku být do jisté míry kontraproduktivní.

3 METODIKA
Pro zjištění vlivu meze kluzu oceli a pevnosti betonu na únosnost spřažených ocelobetonových nosníků větších
výšek, které jsou obvyklé pro mostní konstrukce, byla použita teoretická studie založená na standardní analýze
únosnosti spřaženého ocelobetonového průřezu na základě plastického působení a za předpokladu dokonale tuhého
smykového spojení ocelového nosníku s betonovou deskou.
Analýze bylo podrobeno několik nosníků tvořených svařovaným ocelovým profilem a betonovou deskou
různých rozměrů, typických pro hlavní nosníky zpravidla silničních mostů. Pro ilustraci jsou v tomto článku
prezentovány dílčí výsledky pouze pro jeden konkrétně vybraný průřez: výška ocelového nosníku h = 1 000 mm,
tloušťka betonové desky d = 200 mm a účinná šířka betonové desky b = 2 000 mm. Konkrétní uspořádání a další
rozměry průřezu jsou zřejmé z Obr. 1.
Pro zkoumané ocelobetonové spřažené nosníky za předpokladu namáhání kladným ohybovým momentem byl
proveden výpočet návrhového plastického momentu únosnosti podle zásad daných v [1] pro pevnostní třídy oceli
S 235, S 355 a S 460 a válcové pevnosti betonu v rozsahu od 25 MPa do 50 MPa, tj. pro třídy betonu C 25/30,
C 30/37, C 40/50 a C 50/60. Současně byla sledována poloha neutrálné osy x od horního okraje betonové desky,
která se posouvá v závislosti na změnách pevnosti oceli a betonu tak, že v určitých případech leží neutrálná osa v
betonové desce, v jiných případech leží neutrálná osa v horní části ocelového průřezu.
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Obr. 1 Průřez spřaženého ocelobetonového nosníku.

4 VÝSLEDKY
Výsledky provedené teoretické studie jsou návrhové plastické momenty únosnosti, které byly vypočteny [1] za
předpokladu plastického působení pro spřažený průřez namáhaný kladným ohybovým momentem.
Tab. 1 Návrhový plastický moment únosnosti Mpl,Rd [MNm] v závislosti na pevnostní třídě oceli a třídě betonu.

S 235
S 355
S 460

C 25/30

C 30/37

C 40/50

C 50/60

4,857
6,938
8,575

4,988
7,094
8,872

5,229
7,405
9,259

5,394
7,656
9,543

Pro průřez podle Obr. 1, který slouží pro ilustraci výsledků studie v tomto článku, je přehled vypočtených
hodnot návrhového plastického momentu únosnosti v závislosti na pevnostní třídě oceli a třídě betonu uveden
v Tab. 1.

Obr. 2 Návrhový plastický moment únosnosti v závislosti na pevnostní třídě oceli a pevnosti betonu.
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Graficky jsou ilustrativní výsledky provedené studie znázorněny v grafu na Obr. 2, v němž jsou vyneseny
hodnoty návrhového plastického momentu únosnosti v závislosti na pevnostní třídě oceli a pevnosti betonu.
Hodnoty momentů únosnosti představují jednotlivé vynesené body v grafu, jimiž jsou proloženy křivky, které
naznačují trend nárůstu únosnosti.
V grafu na Obr. 3 jsou rovněž pro ilustraci vyneseny hodnoty vzdálenosti neutrálné osy x od horního okraje
betonové desky, pro stejné pevnostní parametry oceli a betonu jako odpovídající momenty únosnosti.

Obr. 3 Poloha neutrálné osy v závislosti na pevnostní třídě oceli a pevnosti betonu.

5 DISKUZE
V grafu na Obr. 2 je zřetelně viditelný trend nárůstu návrhového plastického momentu únosnosti v závislosti na
pevnostní třídě oceli charakterizované mezí kluzu oceli a třídě betonu charakterizované válcovou pevností betonu.
Ze zobrazeného trendu je však jednoznačně zřejmé, že pro danou pevnostní třídu oceli se nárůst pevnosti betonu
sice projevuje nárůstem únosnosti, avšak ten je pomalejší než nárůst pevnosti betonu.
Celkově není nárůst únosnosti při vyšší pevnosti betonu nijak zásadní a u všech uvažovaných pevnostních tříd
oceli je v podstatě tentýž - v relaci k únosnosti pro beton C 25/30. Tak například, u oceli pevnostní třídy S 235 je
návrhový plastický moment únosnosti při použití betonu třídy C 50/60 o 11,1 % vyšší než pro beton třídy C 25/30,
v případě oceli pevnostní třídy S 355 je únosnost pro beton třídy C 50/60 o 11 % vyšší než pro beton třídy C 25/30
a u oceli pevnostní třídy S 460 je únosnost pro beton třídy C 50/60 o 11,3 % vyšší než pro beton C 25/30.
Jak je zřejmé z grafu na Obr. 3, průběh polohy neutrálné osy x nemá plynulý trend, což souvisí s tím, že
neutrálná osa v některých případech leží v betonové desce, v jiných případech v horní části ocelového profilu. Se
zvyšující se pevností betonu se vzdálenost neutrálné osy x od horního povrchu betonové desky zmenšuje, tzn.
neutrálná osa se posouvá blíže k betonové desce, resp. do betonové desky. Nicméně "nesouvislá" změna polohy
neutrálné osy patrně nijak významně neovlivňuje plynulou změnu (nárůst) návrhového plastického momentu
únosnosti.

6 ZÁVĚR
Z hlediska cílů provedené studie je podstatná zejména skutečnost, že použití oceli a betonu vyšší pevnosti přináší
zvýšení momentu únosnosti cca o 10 až 11 %. Z pohledu statického a konstrukčního návrhu však může být zvýšení
únosnosti řádově "pouze" o 10 % i tak poměrně významné, jestliže současně např. umožní snížení výšky a snížení
hmotnosti nosné konstrukce.
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Cílem studie bylo mj. ověřit, jaké dimenze ocelobetonového spřaženého nosníku a jaké vyšší pevnosti oceli a
betonu, i s ohledem na reálné provedení, poskytují navýšení únosnosti, které lze považovat za významné. Výsledky
studie a jejich porovnání slouží také jako podklady pro naplánování experimentů, které z důvodu finanční i časové
náročnosti nelze realizovat ve velkém rozsahu. Experimentální ověření únosnosti je třeba naplánovat a realizovat
účelně jen pro vybrané geometrické a materiálové parametry nosníků.
Součástí kompletní analýzy spřažených ocelobetonových mostních nosníků z ocelí a betonů vyšších pevností
bude rovněž numerická analýza MKP. Výsledky numerického modelování budou ověřeny a verifikovány na
základě výsledků experimentů, s použitím geometrických a materiálových parametrů testovaných zkušebních
těles.
Je třeba poznamenat, že výsledky provedené studie poskytují prozatím pouze základní pilotní informace pro
stanovení orientačního rozsahu vhodných materiálových vlastností a jejich vzájemných kombinací, které dávají
nejvyšší únosnosti pro danou konfiguraci a dimenze průřezu nosníku a které bude smysluplné dále zkoumat jak
teoreticky tak experimentálně.
Jak se z dílčích výsledků provedené studie ukazuje, bude třeba studii rozšířit na větší rozsah parametrů, tj.
geometrických charakteristik průřezu a materiálových vlastností oceli i betonu, aby bylo možno lépe stanovit
nejvhodnější konfiguraci průřezu a kombinaci pevností, avšak s ohledem na obvyklé typy a dimenze průřezů
používaných jako hlavní nosníky, příp. jako příčníky spřažené s betonovou deskou mostovky.
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Abstrakt
Cílem této studie je nalézt závislosti ohybové tuhosti prolamovaných nosníků na velikosti otvorů ve stojině. Pro
analýzu byly použity ekvivalentní Vierendeelovy nosníky. Byly stanoveny momenty ve sloupcích stojiny a v horním a dolním pásu z posouvající síly v nosníku a osové síly v horním a dolním pásu z ohybového momentu.
Klíčová slova
Ocelové konstrukce, prolamované nosníky, mezní stavy, numerická analýza, parametrická studie.
Abstract
The aim of this study is to find relationships between the flexural stiffness of the castellated beams and the size of
the openings in the web. Equivalent Vierendeel’s beams are used for the analysis. We set the bending moments in
the columns of the web and in the upper and lower chord from the shear force in the beam and axial forces in the
upper and lower chord from the bending moment.
Key words
Steel structures, castellated beams, limit states, numerical analysis, parametric study.

1 ÚVOD
Na pracovišti Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí FAST VUT v Brně jsou v posledním období mj. řešeny
úlohy, na kterých se vedle akademických pracovníků podílejí i studenti navazujícího magisterského studijního
programu, a to v rámci projektů specifického vysokoškolského výzkumu. Jednou z takových aktivit je i v předloženém článku představená numerická studie odolnosti prolamovaných nosníků, která je bezprostředně provázána
s diplomovými pracemi autorů [1], [2], rozpracovanými v aktuálním akademickém roce.
Připomeňme, že prolamované nosníky se vyrábějí z výchozího I (či IPE) profilu tak, že stojina se rozřízne
periodickým zubovitým řezem, načež části profilu takto získané se oddělí (o 2násobek amplitudy řezu), přesadí
(o polovinu periody řezu) a následně v hřebenech svaří tupými svary, čímž vznikne nosník větší výšky, tuhosti i
pevnosti, mající však ve stojině pravidelně rozmístěná okénka. Významnou osobností, spojenou s problematikou
prolamovaných nosníků, je prof. František Faltus, viz např. [3], který daný typ nosníků poprvé navrhl a použil
v roce 1928 ve Škodových závodech v Plzni.
Předmětem studie je sada prolamovaných nosníků, které mají na straně jedné jednak neměnný výchozí profil
IPE 240, jednak neměnnou výšku okének ho = 125 mm, na straně druhé proměnnou šířku okének, definovanou
rozměrem w (šířka okénka v nejužším místě), resp. p (rozteč okének). Uspořádání okének prolamovaných nosníků
a označení význačných rozměrů je naznačeno na obr. 1; hodnoty geometrických parametrů prolamovaných nosníků jsou v tab. 1. Při volbě rozměrů sledované sady prolamovaných nosníků bylo dbáno podmínek ustanovených
v odst. N.3.1(4) přílohy N k předběžnému Eurokódu 3 [4].
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Obr. 1 Geometrie prolamovaného nosníku s proměnnou šířkou okének w.
Tab. 1 Geometrické parametry prolamovaných nosníků
Zákl.
průřez

hn

IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240
IPE 240

240
240
240
240
240
240

hT

Svislé rozměry
ho

57,5
57,5
57,5
57,5
57,5
57,5

125
125
125
125
125
125

hc

ao

(mm)
218,341
218,341
218,341
218,341
218,341
218,341

125
125
125
125
125
125

Sloupky a okénka
w
s
50
55
60
65
70
75

37,5
35,0
32,5
30,0
27,5
25,0

p
175
180
185
190
195
200

2 INTERAKČNÍ KŘIVKA ÚNOSNOSTI M, V
V rámci této etapy prací byla studována otázka průběhu interakční křivky únosnosti M, V prolamovaného nosníku
zvoleného uspořádání a jeho proměny v závislosti na měnícím se parametru w. K tomu účelu byl jako východiskový použit zjednodušený Vierendeelův model nosníku, v němž osy dílčích prutů jsou ztotožněny se spojnicemi
těžišť pásů prolamovaného nosníku a osy svislic jsou proloženy středy sloupků. Přitom uprostřed délky každého
z prutů dané soustavy je uvažován mechanický kloub.
Rozhodujícím místem pro určení prosté pevnosti nosníku je průřez pásu proložený koutem okénka. Tento je
namáhaný jednak lokální osovou silou NT vyvozenou globálním ohybovým momentem M prolamovaného nosníku, jednak lokálním ohybovým momentem MT vyvozeným globální posouvající silou V prolamovaného nosníku,
NT =

M
hc

MT =

V w
4

(1)

kde hc je vzdálenost těžišť pásů a w šířka okénka v nejužším místě.
K určení interakční křivky únosnosti M, V prolamovaného nosníku byl proto učiněn mezikrok – určení interakční
křivky únosnosti NT, MT pásu. Úloha byla diskretizována tak, že spojitá křivka byla nahrazena polygonem o 14
vrcholech. Jelikož průřez pásu je zařazen do třídy 1, bylo počítáno s úplnou plastifikací průřezu. Pořadnice každého z vrcholů náhradního polygonu interakční křivky NT, MT byly určeny na základě podmínek statické ekvivalence
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NT =

ò s x dA

MT =

AT

ò sx

z dA

AT

(2)

kde dA je element plochy AT průřezu pásu, z je svislá souřadnice elementu dA, měřená od těžiště plochy AT, a za
napětí σx dosazena návrhová mez kluzu fyd v hodnotě jak kladné (tah pod neutrální osou), tak záporné (tlak nad
neutrální osou).
Neutrální osa byla postupně posouvána směrem od polohy půlící plochu AT na dvě poloviny (prostý ohyb) až
k volnému okraji stojiny (prostý tlak). Interakční křivka NT, MT je znázorněna na obr. 2.
Ze známého průběhu interakční křivky únosnosti NT, MT pásu je pak možné odvodit interakční křivku (resp.
spektrum křivek) únosnosti M, V prolamovaného nosníku. I tyto křivky jsou nahrazeny polygony o 14 vrcholech.
Pořadnice každého z vrcholů lze určit z výrazů získaných jednoduchou úpravou rovnic (1)

V =

M = NT hc

4 MT
w

(3)

Spektrum interakčních křivek M, V pro měnící se hodnotu parametru w je znázorněno na obr. 3.

Obr. 2 Interakční NT-MT diagram jednoho pásu prolamovaného nosníku.

Obr. 3 Spektrum interakčních křivek únosnosti M-V prolamovaného nosníku pro proměnnou šířku okének w.
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3 LOKÁLNÍ BOULENÍ SLOUPKU STOJINY
Přenos globální posouvající síly V úsekem prolamovaného nosníku vede k podélné smykové síle ve svaru hřebene
Vl = V

p
hc

(4)

jež vyvodí na rameni rovném polovině výšky sloupku ohybový moment

M wp = Vl

ho
p ho
=V
2
2 hc

(5)

kde p je rozteč okének, hc vzdálenost těžišť pásů a ho výška sloupku.
Sloupek stojiny je vlivem štíhlosti náchylný k lokálnímu vyboulení, jež lze posoudit např. metodou dle přílohy
N k předběžnému Eurokódu 3 [4]. Vzhledem k tomu, že výška otvoru ve stojině ℎD je menší než 60𝜀𝑡ö , je možné
únosnost nevyztuženého sloupku stojiny při boulení posoudit ověřením ohybového momentu v kritickém průřezu
sloupku stojiny. Pro prolamované nosníky s mnohoúhelníkovými otvory se kritický průřez sloupku stojiny uvažuje
ve vrcholu otvorů. Plná pružná momentová únosnost kritického průřezu sloupku je dána výrazem
𝑀𝑒𝑙 ,𝑅𝑑 = 𝑊 ∙ 𝑓𝑦𝑑 =

1
∙ 𝑡 ∙ 𝑎2 ∙ 𝑓
6 𝑤 0 𝑦𝑑

(6)

kde tw je tloušťka sloupku, ao šířka sloupku v nejširším místě a fyd návrhová mez kluzu.
Přičemž momentová únosnost sloupku redukovaná vlivem boulení se bere jako ρ-násobek Mel,Rd. Součinitel
boulení ρ byl vypočítán s použitím vztahů ustanovených v odst. N.3.3.3(2) přílohy N k předběžnému Eurokódu 3
[4]. Následně byla určena závislost součinitele boulení 𝜌 na šířce okének 𝑤; tato je graficky znázorněna na obr. 4.
Poté, co byl vypočten součinitel boulení ρ, bylo možné určit pomocí vztahu (7), získaného jednoduchou úpravou rovnic (4) až (6), návrhovou únosnost prolamovaného nosníku v posouvající síle

VRd = Vl ,Rd

hc
2 hc
= r M el , Rd
p
p ho

Závislost únosnosti VRd na šířce okének w, příp. osové vzdálenosti okének p, je vynesena v grafu na obr. 5.

Obr. 4 Závislost součinitele boulení ρ na šířce okének w
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Obr. 5 Závislost posouvající síly VRd na šířce okének w

4 KLOPENÍ NOSNÍKU
V další etapě prací byl sledován vliv proměny šířky okének w u zvoleného prolamovaného nosníku na změnu
parametrů pevnosti při klopení. Předpokládáme přitom, že šířka okének w je natolik malá, že neumožňuje vybočení
tlačeného pásu o výšce hT a že při sklopení zůstává tvar příčného řezu zachován. Tudíž sledované veličiny byly
určeny jako pro plnostěnný nosník, tedy pružný kritický moment Mcr podle národní přílohy NB.3 k Eurokódu 3
[5] a návrhová momentová únosnost při klopení Mb,Rd podle čl. 6.3.2 Eurokódu 3 [5].
Oslabení stojiny prolamovaného nosníku okénky však nepříznivě ovlivňuje jak torzní, tak výsečovou tuhost
nosníku. Bylo tedy počítáno s náhradním momentem tuhosti v prostém kroucení It,eff a s náhradním výsečovým
momentem setrvačnosti Iw,eff podle vztahů (8), (9), převzatých z publikace [6],

I t ,eff =

w I t + ao I t ,net
w + ao

I w,eff =

w Iw
w + ao

(8)

(9)

kde It, Iw jsou moment tuhosti v prostém kroucení a výsečový moment setrvačnosti – obojí pro plný průřez, It,net
moment tuhosti v prostém kroucení obou pásů výšky hT (v místě největšího oslabení), w šířka sloupku v nejužším
místě a ao šířka okénka v nejširším místě.
Pro studii únosnosti při klopení byl zvolen prostý nosník o rozpětí L = 9 m s působištěm příčného zatížení
uvažovaným na horní pásnici průřezu. Nosník nebyl kromě podpor po celé své délce žádným způsobem zajištěn
proti vybočení, tudíž vzpěrná délka pro vybočení tlačeného pásu z roviny ohybu Lz a vzpěrná délka pro zkroucení
celého nosníku Lw jsou rovny systémové délce nosníku L = 9 m. Pružný kritický moment při klopení byl stanoven
dle vztahu (10),

M cr = µ cr

π E I net , z G I t ,eff

(10)

L

kde Inet,z je moment setrvačnosti oslabeného průřezu k měkké ose z, (pro význam ostatních značek viz národní
přílohu NB.3 k Eurokódu 3 [5].)
Návrhový moment únosnosti při klopení příčně nepodepřeného nosníku se následně stanovil dle vztahu
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M b, Rd =

c LT Wnet , y f y
g M1

(11)

kde Wnet,y je plastický modul oslabeného průřezu k tuhé ose y, (pro význam ostatních značek viz čl. 6.3.2 Eurokódu
3 [5].) Závislost momentů Mcr a Mb,Rd na šířce okének w je znázorněna v grafu na obr. 6.

Obr. 6 Závislost kritického momentu Mcr a návrhového momentu únosnosti Mb,Rd na šířce okének w

5 ZÁVĚR
Byla provedena studie závislosti interakční křivky únosnosti v ohybu a smyku na velikosti okének prolamovaných
nosníků zvoleného uspořádání. Spektrum nalezených interakčních křivek M, V vykazuje takovou proměnu, že
plocha omezená interakční křivkou roste s klesající hodnotou šířky okének w a naopak. Následně byla stanovena
hodnota součinitele boulení sloupku stojiny ρ a z něho odvozena únosnost prolamovaného nosníku ve smyku VRd.
Nalezená závislost smykové únosnosti VRd na šířce okének w má rostoucí trend. V dalším kroku byla vypočtena
únosnost při klopení. Pro ilustraci je uveden pružný kritický moment Mcr a z něho odvozená momentová únosnost
při klopení Mb,Rd. Nalezená závislost únosnosti Mb,Rd na šířce okének w má jen nevýznamně rostoucí trend. Tímto
způsobem byly rozpracovány dílčí podklady pro efektivní dimenzování prolamovaných nosníků z profilu IPE240.

Poděkování
Příspěvek byl vypracován v rámci řešení úloh začleněných do projektu specifického vysokoškolského výzkumu
GA VUT č. FAST-S-19-6009 a do výzkumného projektu NPU I MŠMT č. LO1408.
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1

Abstrakt
Článok sa zaoberá teoretickým výskumom polotuhých prípojov s využitím moderných spojovacích prostriedkov
Rothoblaas Alumidi. Tieto spojovacie prostriedky umožňujú polotuhé pôsobenie prípojov. Cieľom výskumu je
vyšetrenie reálneho správania konštrukčných prípojov s reálnymi tuhostnými konštantami. Rotačná tuhosť prípoja
je vypočítaná metódou podľa [1] a výsledky sú overené metódou deformácie od jednotkového ohybového
momentu. Výsledky teoretického výpočtu budú konfrontované s experimentálnym overovaním daných prípojov.
Súčasne s experimentom prebehne výskum osovo namáhaných rebierkových klincov pre účel nájdenia hodnoty
modulu popustenia.
Kľúčové slová
Polotuhý prípoj, alumidi, rotačná tuhosť, experimentálne overenie
Abstract
This paper is a theoretical research of semi-rigid timber connections using modern fasteners Rothoblaas Alumidi.
These connectors allow for semi-rigid behaviour. The aim of the research is the examination of the real behaviour
of structural connections with real constants of rigidity. The rotational stiffness is calculated according to [1] and
it is verified by the method of deflection of virtual bending moment. The results of the numerical calculation will
be confronted with experimental verification of the connections. Concurrently with the experiment, the axial
loaded grip nails will be examined in order to determine the value of slip modulus.
Key words
Semi-rigid connection, alumidi, rotational stiffness, experimental examination

1 ÚVOD
Cieľom tejto práce je overenie prípoja nosníka na prievlak s použitím kovového spájacieho prostriedku Alumidi.
Alumidi konzola je hliníková konzola, ktorá sa používa na skrytý prípoj dvoch konštrukčných prvkov. K dispozícii
sú Alumidi s rozdielnou výškou a to Alumidi 120 a Alumidi 160 bez otvorov pre hladké kolíky.
Práca sa zaoberá výpočtom rotačnej tuhosti jednotlivých navrhnutých prípojov. Následne sú výsledky dosadené
do reálneho príkladu stropného nosníka. FE model obsahuje vypočítané tuhostné konštanty jednotlivých prípojov.
Výsledky polotuhého pôsobenia sú porovnané s bežne používaným kĺbovým pôsobením.
Numerický výpočet bude nasledovaný experimentálnym overovaním. Na začiatku prebehne experiment
s rebierkovými klincami, ktoré sú použité v daných prípojoch. Tento experiment je nutný pre potreby nájdenia
hodnoty modulu popustenia pre osovo namáhané klince, ktorý vstupuje do výpočtov tuhosti prípoja. Ďalším
krokom bude experiment s Alumidi konzolou. Týmto experimentom budú overené výsledky numerického
výpočtu.
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2 METODIKA
Táto práca nadväzuje na diplomovú prácu Ing. Attilu Rácza a Ing. Romana Katlera. Vo svojej práci sa zamerali
na výpočet tuhosti prípoja s použitím konzoly Alumidi a jej vplyv na vnútorné sily v konštrukcii.
Na výpočet tuhosti prípoja je použitá metóda podľa [1]. Na začiatku je dôležité rozdeliť si prípoj na dve časti,
a to pripojenie nosníka na Alumidi konzolu - časť A a pripojenie konzoly na primárnu nosnú konštrukciu - časť
B. Výpočtom sú vyjadrené dve rôzne hodnoty tuhostí pre obe časti prípoja. V oboch prípadoch platí rovnaký
postup výpočtu.
Výpočet polárneho momentu zotrvačnosti:
𝐼k = 7 𝑟AR

(1)

Kde premenná ri vyjadruje vzdialenosť spojovacieho prostriedku od ťažiska skupiny spojovacích prostriedkov.
Druhým krokom je výpočet strednej hodnoty modulu popustenia Kser. Táto hodnota sa líši od typu spojovacieho
prostriedku a spôsobu namáhania. Pre priečne namáhané kolíky bez predvŕtania platí vzťah podľa [2]:
a,ù
𝐾ør´ = 𝜌Á
∗ 𝑑D,ú /30

(2)

Kde ρm je hustota pripájaného konštrukčného prvku, premenná d vyjadruje priemer spojovacieho prostriedku. Pri
spojoch oceľ-drevo sa môže hodnota Kser vynásobiť 2. Následne je vypočítaná hodnota tuhosti pre medzný stav
používateľnosti (MSP):
𝐶û,üý¿ = 𝐼k ∗ 𝐾ør´ ∗ 𝑛ø<´

(3)

Do vzťahu pre výpočet tuhosti vstupuje premenná nstr, ktorá vyjadruje počet strižných rovín prípoja. Pre medzný
stav únosnosti platí vzťah:
2
(4)
∗𝐶
3 û,üý¿
Výsledky sú overené metódou deformácie spojovacieho prostriedku od jednotkového ohybového momentu. Prípoj
je zaťažený ohybovým momentom M s veľkosťou 1Nm. Sila pôsobiaca na najviac namáhaný spojovací
prostriedok sa výpočíta nasledovne:
(5)
𝑀 ∗ 𝑟Á]y
𝐹ü =
∑ 𝑟AR
𝐶û,üýÚ =

Ohybový moment spôsobí na najviac namáhanom spojovacom prostriedku deformáciu s veľkosťou:
𝛿=

𝐹ü
𝐾ør´ ∗ 𝑛ø<´

(6)

Pomocou goniometrických funkcí je z deformácie vypočítaný uhol pootočenia φ zdeformovaného spojovacieho
prostriedku. Jednoduchým prepočtom uhla pootočenia je vypočítaná tuhosť prípoja.

Konštrukčné prípoje
Pre numerické overenie polotuhého prípoja sú vybrané kovové spojovacie T kusy Alumidi 120 a Alumidi 160.
V oboch prípadoch je stropný nosník pripojený ku konzole Alumidi pomocou samorezných kolíkov SBD Ø7,5
mm s dĺžkou 75 mm. Stropný nosník tvorí KVH profil triedy C24 s rozmermi 80/140 v prípade Alumidi 120
a KVH profil s rozmermi 80/180 v prípade Alumidi 160. Konzola bude pripojená k nosníku z lepeného
lamelového dreva triedy GL24h s rozmermi 140/320. Pre pripojenie sú vybrané rebierkové klince Ø4 mm s dĺžkou
60 mm pre Alumidi 120 a s dĺžkou 100mm pre Alumidi 160. V navrhnutých detailoch sú dodržané konštrukčné
pravidlá a minimálne vzdialenosti medzi jednotlivými spojovacími prostriedkami podľa [2]. Pre každú Alumidi
konzolu sú navrhnuté v 4 variantoch. V jednotlivých variantoch sa zvyšuje počet spojovacích prostriedkov, čo sa
prejaví na výslednej tuhosti prípoja.
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Obr. 1. Konštrukčný prípoj s využitím Alumidi 120.
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Obr. 2. Konštrukčný prípoj s využitím Alumidi 160.
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3 VÝSLEDKY
Tab. 1 Výpočet rotačnej tuhosti Alumidi 120 pre časť A - kolíkový prípoj.
I

Číslo variantu

Počet kolíkov

p
2
(mm )

1.variant
2.variant
3.variant
4.variant

2
3
4
4

3528
3866
4328
4328

Kser
(N/mm)
4303,7
4303,7
4303,7
4303,7

Cψ,MSP
(MNm/rad)
0,0304
0,0333
0,0373
0,0373

Cψ,MSÚ
(MNm/rad)
0,0202
0,0222
0,0248
0,0248

Tab. 2 Výpočet rotačnej tuhosti Alumidi 120 pre časť B - klincový prípoj.
I

Číslo variantu

Počet klincov

p
2
(mm )

1.variant
2.variant
3.variant
4.variant

6
10
14
18

46848
63488
78336
91904

Kser
(N/mm)
2999,2
2999,2
2999,2
2999,2

Cψ,MSP
(MNm/rad)
0,1405
0,1904
0,2349
0,2756

Cψ,MSÚ
(MNm/rad)
0,0937
0,1269
0,1566
0,1838

Tab. 3 Výpočet rotačnej tuhosti Alumidi 160 pre časť A - kolíkový prípoj.
I

Číslo variantu

Počet kolíkov

p
2
(mm )

1.variant
2.variant
3.variant
4.variant

2
3
4
6

6728
7406
9178
9466

Kser
(N/mm)
4303,7
4303,7
4303,7
4303,7

Cψ,MSP
(MNm/rad)
0,0579
0,0637
0,0790
0,0815

Cψ,MSÚ
(MNm/rad)
0,0386
0,0425
0,0527
0,0543

Tab. 4 Výpočet rotačnej tuhosti Alumidi 160 pre časť B - klincový prípoj.
Číslo variantu

Počet klincov

1.variant
2.variant
3.variant
4.variant

8
12
16
20

I

Kser
(N/mm)
4694,4
4694,4
4694,4
4694,4

p
2
(mm )

99456
129408
153088
173184

Cψ,MSP
(MNm/rad)
0,4669
0,6075
0,7187
0,8130

Cψ,MSÚ
(MNm/rad)
0,3113
0,4050
0,4791
0,5420

Výsledky numerického výpočtu sú skontrolované metódou deformácie od jednotkového ohybového momentu.
Následne sú hodnoty tuhostí polotuhých prípojov dosadené do FE modelu, kde sú výsledky porovnané s kĺbovým
pôsobením prípojov. V rámci MSÚ sú porovnávané maximálne ohybové momenty. V rámci MSP sú porovnávané
okamžité priehyby nosníka. Stropný nosník je zaťažený vlastnou tiažou a tiažou podlahy na strope s veľkosťou
g1=1,4 kN/m.

Obr. 3. Stropný nosník s kĺbovým pôsobením prípojov

Obr. 4. Stropný nosník s polotuhým pôsobením prípojov
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Tab.5 Vplyv polotuhého pôsobenia prípojov s konzolou Alumidi 120.
Číslo variantu
1.variant
2.variant
3.variant
4.variant

Kĺbové pôsobenie
Mmax (kNm)
wz(mm)
2,90
13,60
2,90
13,60
2,90
13,60
2,90
13,60

Polotuhé pôsobenie
Mmax (kNm)
wz(mm)
2,47
10,20
2,44
10,00
2,41
9,80
2,40
9,70

Tab. 6 Vplyv polotuhého pôsobenia prípojov s konzolou Alumidi 160.
Kĺbové pôsobenie
Polotuhé pôsobenie
Číslo variantu
Mmax (kNm)
wz(mm)
Mmax (kNm)
wz(mm)
1.variant
2,93
6,60
2,49
4,90
2.variant
2,93
6,60
2,46
4,80
3.variant
2,93
6,60
2,42
4,78
4.variant
2,93
6,60
2,41
4,72

4 DISKUSIA
Numerickým výpočtom boli stanovené hodnoty tuhostí jednotlivých konštrukčných prípojov. Tieto hodnoty boli
dosadené do FE modelu podľa Obr.3 a Obr.4. Vo výsledkoch je zreteľný rozdiel medzi kĺbovým a polotuhým
uvážením prípojov. Sledovaný maximálny ohybový moment sa v prípade polotuhého pôsobenia zmenšil
v priemere o 16%. V rámci MSP sa priehyb stropného nosníka priemerne zmenšil o 27% pri rovnakom zaťažení.

5 ZÁVER
Podrobnejším výpočtom boli získané hodnoty rotačných tuhostí jednotlivých prípojov. Polotuhé pôsobenie
prípojov lepšie vysvetľuje správanie moderných spojovacích prostriedkov a ich vplyv na celkové rozdelenie
vnútorných síl v konštrukcii. Takéto pôsobenie sa prejaví nielen v bezpečnosti návrhu konštrukcie, ale aj v
ekonomickej oblasti. Dané konštrukčné prípoje budú overované aj experimentálne, kde sa budú vyšetrovať tuhosti
prípojov získané numerickým výpočtom. Tomuto experimentu bude predchádzať experiment na zistenie modulu
popustenia osovo namáhaných rebierkových klincov, ktorým sa docielia presnejšie výsledky výpočtu rotačnej
tuhosti prípojov.
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PREDBEŽNÉ OVERENIE ZJEMNENIA SIETE V
OKOLÍ OTVORU PRE BODOVÉ UCHYTENIE
SKLENÉHO PRVKU
PRELIMINARY VERIFICATION OF MESH REFINEMENT AT BOREHOLE
AREA FOR POINT-FIXING IN GLASS
Lucia Ondrušková 1*
*

lucia.ondruskova@stuba.sk
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra kovových a drevených konštrukcií, Radlinského 11, 810 05
Bratislava, Slovenská republika
1

Abstrakt
V okolí bodových uchytení sklených panelov dochádza k vzniku napäťových špičiek, ktoré môžu ovplyvniť
finálny návrh hrúbky a typu skla. Na návrh skleného prvku a detailov sú používané modely v software-i na báze
MKP. Správnosť modelu v software-i na báze MKP by sa mala verifikovať buď experimentom alebo pomocou
analytického riešenia. V tomto článku je popísaný postup na jednoduché predbežné overenie hustoty siete v okolí
otvoru pre skrutkové uchytenie pomocou modelu platne s kruhovým otvorom. Výsledné napätia získané
analytickým riešením sú porovnané s hodnotami získanými pomocou modelu v software-i na báze MKP.
Klíčová slova
Sklo, spoj, bodový úchyt, skrutka, otvor
Abstract
At the area of point fixings are occuring stress peaks, which can affect the final design of the thickness and type
of glass. For design of glass members and details are used FE-models. Suitability of model in FEM-based software
should be verified either by experiment or by analytical solution. This article describes a method for simple
preliminary verification of mesh density at the area of borehole for bolt fixing by model of plate with circular hole.
The stresses obtained by analytical solution are compared with values obtained by FE-model.
Key words
Glass, joint, point fixing, bolt, hole

1 ÚVOD
V súčasnosti možno pozorovať trend minimalizácie hmoty podpier sklených prvkov v kombinácií so zvýšenými
nárokmi na ich únosnosť vyplývajúcich z ich funkcie v konštrukcii. Sklo, s charakteristickým elastickým
správaním, sa pri prekročení pevnosti materiálu porušuje krehko, bez predchádzajúcej plastizácie. V miestach
spojov vznikajú koncentrácie napätí, ktoré môžu ovplyvniť finálny návrh typu skla a jeho hrúbky.

2 POPIS SÚČASNÉHO STAVU
Bodové podoprenie skleného panela môže byť realizované pomocou skrutkového, svorkového, vsadeného alebo
lepeného prípoja. Pojem "point support" alebo "point-fixing" sa v niektorých textoch (napr. [1]) používa
na označenie skrutkových spojov so špeciálne tvarovanou hlavou prechádzajúcou sklom. Hlava môže mať valcový
tvar s vrchnou časťou vyčnievajúcou z roviny zasklenia alebo môže byť zapustená do roviny zasklenia,
čo vyžaduje komplikovanejšiu geometriu otvoru. Medzi sklo a kovový komponent je potrebné použiť medzivrstvu
z vhodného materiálu - zliatiny hliníka alebo syntetické materiály (napr. polyamid, neoprén, silikón).
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Skrutkové uchytenia
Výhodou týchto uchytení je ich ľahká rozoberateľnosť a estetický vzhľad. Skrutkové spoje môžu fungovať
na princípe strihu a otlačenia, alebo ako trecie spoje. Vzhľadom na veľkosť napätí vnášaných do skleného prvku
sa vyžaduje použitie tepelne upraveného skla. Pevnosť skla je v okolí spoja je ovplyvnená deformáciou priebehu
reziduálnych napätí a zvýšeným výskytom mechanických poškodení povrchu [2]. Veľkosť napätí v okolí úchytu
je ovplyvnená [3][4]:
•
•
•
•

Rozdielom medzi priemerom otvoru a priemerom skrutky
Hrúbkou skla a vzdialenosťou úchytu od okrajov a medzi sebou
Materiálom použitej vložky medzi sklom a kovovým prvkom a trením medzi vložkou a sklom
Excentricitou zaťaženia

Taktiež treba dbať na umožnenie primeraných deformácií skleného prvku a elimináciu výrobných imperfekcií,
ktoré by mohli vniesť do skleného prvku prídavné napätia.

Normy
V súčasnosti neexistuje platný eurokód venujúci sa návrhu sklených konštrukcií a ich detailov. Odporúčania
pre návrh bodových uchytení sa dajú nájsť v nasledovných dokumentoch:
•
•
•
•
•
•
•
•

EN 1863 - Glass in building - Heat strengthened soda lime silicate glass (Sklo v stavebníctve.
Tepelne spevnené sodnovápenatokremičité sklo)
EN 12150 - Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate glass (Sklo v stavebíctve.
Tepelne tvrdené sodnovápenatokremičité bezpečtnostné sklo)
DIN 18008-3 - Glas im Bauwesen - Bemessungs- und Konstruktionsregeln - Teil 3: Punktfőrmig
gelagerte Verglasungen (Sklo v stavebníctve - pravidlá pre návrh a konštrukčné pravidlá - Časť 3:
Bodovo podoprené zasklenie)
ŐNORM B 3716-5 - Glas im Bauwesen - Konstruktiver Glasbau - Teil 5: Punktfőrmig gelagerte
Verglasungen und Sonderkonstruktionen (Sklo v stavebníctve - nosné sklené konštrukcie - Časť 5:
Bodovo podoprené zasklenie a špeciálne konštrukcie)
BS 6180 - Barriers in and about buildings (Zábrany v budovách a v ich okolí)
BS 6262 - Glazing for buildings (Sklo v budovách)
NEN 2608 - Vlakglas voor gebouwen - Eisen en bepalingsmethode (Sklo v stavebníctve Požiadavky a návrhová metóda)
Cahier CSTB 3574 - Vitrages extérieurs attachés (VEA) faisant l'objet d'un Avis Technique
(Pripojené exteriérové zasklenia podliehajúce požiadavkám technickej normy)

Tento zoznam bol vypracovaný na základe [5] a doplnený o niektoré normy.

Verifikácia numerického modelu
Pre návrh bodovo podopreného skleného prvku je potrebný správny model v software-i na báze MKP vystihujúci
detail spoja i pôsobenie celého nosného systému. Správnosť sa môže overiť experimentom alebo analytickým
riešením, v prípade, že je známe.
Na začiatku modelovania spoja sa v [2] odporúča predbežne overiť vhodnú geometriu a hustotu siete prvkov
pomocou analytického riešenia platne s kruhovým otvorom v strede, namáhanej ťahom. Na overenie
namodelovaného kontaktu medzi skrutkou a sklom sa v [2] uvádza približné analytické riešenie na základe práce
Perssona [6], kde sa predpokladá, že výsledkom sú iba rovinné napätia, materiál skrutky i platne je rovnaký
a kontakt je bez trenia. V [5] je uvedený postup analytického overenia skrutkového spoja v skle. Ďalej sa tento
článok venuje overeniu hustoty siete prvkov na základe postupu uvedeného v [2].

3 METODIKA
Na overenie hustoty siete sa použije analytické riešenie platne namáhanej ťahom, ktorá má šírku 2b a hrúbku t,
viď Obr. 1. Otvor s polomerom a je umiestnený v jej strede. Vzťahy, ktoré boli uvedené v [2], boli prevzaté z [7].
Sú tiež uvedené v nasledovných riadkoch.
Pokiaľ by sa napätie v reze otvorom roznášalo rovnomerne, jeho hodnota σN by sa určilo nasledovne:
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𝜎! =

𝑝 · 2𝑏
2(𝑏 − 𝑎)𝑡

(1)

kde p je líniové zaťaženie na okrajoch platne
kde b je polovica šírky platne
kde a je polomer otvoru
kde t je hrúbka platne
Faktor koncentrácie napätí sa určí podľa nasledovného vzťahu:
𝑎
𝑎 R
𝑎 W
K = 3,00 − 3,13 $ % + 3,66 $ % − 1,53 $ %
𝑏
𝑏
𝑏
Výsledná hodnota napätia na okraji otvoru sa určí vzťahom:
σÁ]y = K · σ!

(2)

(3)

Obr. 1 Schéma platne so šírkou 2b a kruhovým otvorom polomeru a, umiestneným v jej strede, namáhanej
ťahom.
Vo výpočte bola uvažovaná platňa hrúbky 10 mm, s rozmerom b 50 mm a polomermi otvoru 10, 12 a 15 mm.
Zaťaženie p malo hodnotu 125 N/mm.
Numerický model bol vytvorený v software-i Dlubal RFEM 5.16. Ako materiál bolo zvolené sklo s modulom
pružnosti E 70 000 MPa a Poissonovým číslom ν 0,23, zadané ako izotropný lineárne elastický materiál. Platňa
s rozmermi 400 x 100 mm bola na jednom okraji dĺžky 100 mm votknutá a na opačnom zaťažená zaťažením
s veľkosťou 125 kN/m v prípade použitia líniového zaťaženia na hranu plošného modelu, alebo 12 500 kN/m2
pokiaľ bolo zaťaženie zadávané na plochu v 3D modeli. Otvor bol umiestnený v strede ťahanej platne. Požadovaná
dĺžka konečných prvkov bola nastavená na 10 mm a v okolí otvoru zhustená - obvod otvoru bol rozdelený na 20
až 70 prvkov na líniu. Objemový model bol po hrúbke na okrajoch platne rozdelený na jeden element a v oblasti
otvoru bolo po hrúbke vygenerovaných 2 až 6 elementov - podrobnešie údaje sú v Tab. 2 až 4. Tvar generovaných
prvkov bol zvolený ako kombinácia trojuholníkov a štvoruholníkov. Bol použitý lineárny výpočet.

Obr. 2 Plošný a objemový model s podoprením, zaťažením a vygenerovanou sieťou prvkov.
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4 VÝSLEDKY
Hodnoty získané výpočtom sú uvedené v Tab. 1. So zvyšujúcim sa pomerom a / b sa zvyšuje aj napätie na okraji
otvoru.
Tab. 1 Maximálne napätia na okraji otvoru - analytické riešenie.
a
[mm]
10
12
15

b
[mm]
50
50
50

a/b
[-]
0,200
0,240
0,300

σN
[N/mm2]
15,625
16,447
17,857

K
[-]
2,508
2,438
2,349

σmax
[N/mm2]
39,190
40,106
41,948

V nasledovných tabuľkách sú výsledky získané pomocou výpočtového programu a odchýlka od hodnoty
maximálneho napätia pri otvore získanej analytickým riešením.
Tab. 2 Maximálne napätia na okraji otvoru s polomerom a 10 mm.
Del. otvoru

20

30

35

40

45

50

55

60

65

70

σmax,2D
[N/mm2]

35,907

36,827

37,643

37,980

38,153

38,379

38,564

38,640

38,790

38,857

Odchýlka2D
[%]

8,377

6,030

3,947

3,088

2,646

2,069

1,597

1,403

1,021

0,850

σmax,3D
[N/mm2]

38,205

38,340

40,327

39,560

39,115

39,003

39,593

38,808

39,070

39,591

Odchýlka3D
[%]

2,513

2,169

2,901

0,944

0,191

0,477

1,028

0,975

0,306

1,023

Počet
elementov
po hrúbke

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

Tab. 3 Maximálne napätia na okraji otvoru s polomerom a 12 mm.
Del. otvoru

20

30

35

40

45

50

55

60

65

70

σmax,2D
[N/mm2]

35,989

38,036

38,431

38,720

39,241

39,603

39,579

39,665

39,750

39,863

Odchýlka2D
[%]

10,266

5,162

4,177

3,457

2,158

1,255

1,315

1,100

0,888

0,607

σmax,3D
[N/mm2]

37,424

39,137

39,527

39,376

40,087

40,002

40,147

40,158

40,029

39,998

Odchýlka3D
[%]

6,688

2,417

1,445

1,821

0,048

0,260

0,101

0,129

0,193

0,270

Počet
elementov
po hrúbke

2

4

4

4

4

4

4

6

6

6
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Tab. 4 Maximálne napätia na okraji otvoru s polomerom a 15 mm.
Del. otvoru

20

30

35

40

45

50

55

60

65

70

σmax,2D
[N/mm2]

37,160

40,091

40,539

40,566

40,776

41,026

42,226

41,633

41,409

41,590

Odchýlka2D
[%]

11,414

4,427

3,359

3,295

2,794

2,198

0,663

0,751

1,285

0,854

σmax,3D
[N/mm2]

39,766

41,667

41,870

41,822

41,906

42,183

43,169

42,473

41,893

42,388

Odchýlka3D
[%]

5,202

0,670

0,186

0,300

0,100

0,560

2,911

1,251

0,131

1,049

Počet
elementov
po hrúbke

2

4

4

4

4

4

4

6

6

6

5 DISKUSIA
Pokiaľ sa za prijateľnú odchýlku považuje odchýlka do 5 % od hodnoty analytického riešenia platne s kruhovým
otvorom namáhanej ťahom, potom sa v plošnom modeli minimálny počet prvkov, na ktorý je potrebný rozdeliť
obvod otvoru, pohybuje okolo čísla 35.
V prípade objemového modelu nie všetky vygenerované prvky spĺňali kritériá kvality siete konečných prvkov
(okolo 0,50 % ± 0,30 % zo všetkých prvkov) a výpočet mohol poskytnúť nepresné výsledky. Avšak získané
hodnoty napätí boli vo väčšine prípadov bližšie k analytickému riešeniu ako v prípade plošného modelu. Odchýlka
menej ako 5% bola dosiahnutá vo všetkých prípadoch už pri delení 30 prvkov na líniu ohraničujúcu otvor.
Nie v každom prípade sa však zjemnením siete v okolí otvoru dosiahla vyššia presnosť ako pri použití redšej
siete. Tento jav bol výraznejší pri použití objemového modelu. Na základe porovnania odchýlok možno
v riešených objemových modeloch ako hranicu, od ktorej sa už presnosť nezvyšuje, stanoviť delenie línii
ohraničujúcich otvor na 55 častí. Najväčší rozdiel bol dosiahnutý na modeli s otvorom s polomerom 15 mm, kde
sa odchýlka 0,560 % pri delení línií ohraničujúcich otvor na 50 častí zvýšila na 2,911 % pri 55 častiach. Maximálne
napätie sa predpokladá na okraji otvoru v reze kolmom na pôsobiace zaťaženie prechádzajúcim stredom otvoru.
Hodnoty maximálnych napätí boli odčítavané v bodoch siete prvkov, ktoré neboli vygenerované presne v tomto
mieste a ich poloha sa pri každom zjemnení mierne menila, čo viedlo k väčším rozdielom vo výsledkoch.

6 ZÁVER
Sklo je citlivé na vznik koncentrácií napätí, keďže nedokáže splastizovať a porušuje sa krehko. Preto treba venovať
pozornosť numerickému modelu, ktorý by mal realisticky vystihnúť napätia v sklenom prvku. Postup na overenie
zjemnenia siete uvedený v [2] bol v tomto článku aplikovaný na konkrétny príklad. Dostatočná hustota siete sa
pohybovala okolo hodnoty 35 prvkov po obvode otvoru v prípade plošného modelu a 30 prvkov na líniu
ohraničujúcu otvor v prípade objemového modelu. Analytickým riešením boli overené modely s troma rôznymi
polomermi otvoru. Okrem počtu prvkov by bolo ešte vhodné overiť vplyv tvaru konečných prvkov a pomeru a / b
na presnosť výsledkov a pre úplnosť porovnania doplniť experiment. Použitie faktorov koncentrácií je však možné
považovať za rýchly a jednoduchý nástroj na overenie vhodnosti geometrie siete konečných prvkov numerického
modelu, nielen pre otvory sklených prvkov.
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Abstract
The paper describes the behavior of a simply-supported monolithic glass beam, consisting solely of single-layer
glass with discontinuities formed by four holes symmetrically placed on the beam. Similar glass panes can be
found in real buildings where they act as glazing, roofs or walkable parts of transparent bridges. The aim of this
work is to provide both experimental and numerical analysis of stress distribution on the beam, focusing on areas
where the peak stress can occur. The areas covered by this work are in close proximity to openings, supports and
areas where forces act on the beam. As Eurocode standards for glass load bearing elements are still in the process
of codification, this document will provide engineers with a closer look at the stress distribution around these areas.
Key words
Glass, beams, primary load-bearing tructures,

1 INTRODUCTION
Among traditional materials used in building industry like concrete, steel, timber and masonry, other materials like
glass emerged in last decades. Glass, substance used for centuries only as a fill of openings serving for bringing
light into a building and creating transparent barrier between exterior and interior is nowadays, thanks to its unique
properties used for constructions like slabs, beams and columns [1]. When used as a load bearing structure it not
only transfers self-weight to other load bearing structures, but actively transfers loads like wind, snow or forces
acting on structure during fire, to foundations and to soil.
Glass, compared to other common materials used in building industry, has a unique mechanical and optical
properties which open a whole new range of construction details where it can be applied. Its high level of flatness
allow engineers to design slender columns, beams and slabs, which also fulfil strict strength, reliability and safety
requirements for buildings [4].
The aim of this work is to better understand stress distribution in glass beams with two or more vertical
openings and help designers by providing them with information about stress distribution around holes depending
on mutual distances between holes and on distance between hole's edge and beam's edge.

2 CONECTIONS OF GLASS ELEMENTS
As the use of glass for load bearing structures grows, new methods of connecting are in development every day.
Different joints are used for glass to glass connection and different if glass is being conected to steel, concrete or
timber. Very frequent is bolted connection which requieres drilling holes into glass element. Those openings
negatively influence the load bearing capacity of glass component.
Very common connections used for glass are as follow:
•

Linear support for slabs
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•
•
•
•
•
•

Standard bolt connection
Simple countersunk-head bolt
Bolted connection with steel splices
Bolted connection with stud assembly
Spider connection
Glued connection

Here are some graphic examples of commonly used glass connections.

Fig. 1 Simple countersunk-head bolt [4].

Recommended position and diameter of drilled holes
Similarly as in steel structures there are some recommended axial distances between holes for bolts and also
distances from hole's edge to glass pane's edge. Those distances are empirically based mostly on limitations during
manufacturing as broader research of stresses related to mentioned distances depending on type of load is still
missing. Universally accepted rules for defining the distance between the hole and the edge of a beam and between
the holes themselves are still not set [1]. Recommended ones are shown in the figure below.

Fig. 2 Recommended positioning of holes (conservative approach intended for guidance only) [1].
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3 TESTING OF SPECIMENS
At first, experimental analysis of 3 specimens marked N01, N02 and N03 was provided. All three specimens were
tested in four point flexural bending test. Each specimen made out of heat-strengthened glass had symmetrically
placed four openings with diameter 20 mm. The holes were drilled 350 mm far from the vertical edge of the beam
and 60 mm from the horizontal edge of the beam. Axial distance between holes was set to 300 mm in horizontal
direction and 80 mm in vertical direction. The specimens were 1000 mm long and 200 mm high.
Two forces were introduced to glass pane on the upper edge. Each specimen was loaded in two stages. To
avoid enormous pressing of plastic washer thin steel plates were added between the polyamide plates and
supporting cylinders as well as in between the loading cell’s tubes and polyamide plates attached to them. The
constant displacement of the loading arm of MTS loading frame was set to 0,4 mm/min. After reaching total
vertical change in position of loading arm 1,5 mm, there was pause for 30 seconds. The pause was followed by the
movement of the loading arm upwards to vertical displacement of 0,5 mm. After second 30 seconds pause, the
specimen was pressed until reaching its ultimate limit state.
Tested specimen was supported by 2 steel cylinders and between the steel component and the beam in order to
avoid peak stresses in contact area. Four rod extensometers were used to measure vertical deflection. Two of them
were place on the top edge of the beam above the supports and other two were measured deflection in the middle
of each specimen. As there were plastic washers from polyamide inserted between the steel supporting cylinder
and the glass beam, the deformation of the polyamide showed as significant. To obtain the real deflection of the
beam in the middle of its span, vertical deformation measured in the centre must be subtracted by the vertical
deformation measured by extensometers placed in the points above the supports. Axial distance between supports
was set to 900 mm and two forces were introduced to beam by loading cell made from steel components. Again,
polyamide stripes were places between steel and glass.

Fig. 3 Detailed description of loading assembly with specimen N01 ready for loading.
Recorded maximum forces when initial crack appeared and structure collapsed are shown in the table.
Deflections at mid-span for each specimen as well as average value is shown in the table below. Average stiffness
was evaluated and the value was used for validating numerical model.
Tab. 1 Maximum force and deflection reached for each specimen.

N01
N02
N03
Average

Max. Force
[kN]
39,06
32,07
36,38
35,84

Max. Deflection
[mm]
1,259
1,081
1,146
1,162
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Stiffness
[kN/mm]
31,017
29,677
31,746
30,813
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After testing specimen N02 it was possible to collect shards and investigate where initial crack occurred. The
area can be recognized by huge density of micro cracks. The crack which led to collapse of the specimen was
estimated in the bottom edge of the lower opening. It is highlighted in the picture below by the red circle.

Fig. 4 Point of the initial crack (marked red).

4 NUMERICAL ANALYSIS AND PARAMETRIC STUDY
Numerical model was created in ANSYS Workbench 19.0 (student license) software. Model was loaded by
average force obtained from the experimental analysis and so F = 17,92 kN while maximum calculated vertical
deflection in ANSYS was 1,155 mm. Avarage stiffness of all 3 tested specimens is K = 31,041 kN/mm which
corresponds with the one obtained from software K = 30,813 kN/mm. 3D finite elements were chosen for mesh of
the numerical model.
Parametric study with variable position of openings was performed on validated model. In the table axial
distances between the openings is marked "a" and the distance between edge of a hole and edge of the beam is
marked "b". For clarification distances marked "a" and "b" are shown in the Figure 6. Von Misses stress at the
bottom edge of the lower opening was recorded for each change in the axial distance of openings. The spot was
chosen as maximum stress occurred there during experimental testing and also in numerical model which was
validated.
Tab. 2 Input and output parametric quantities for variable position of opening.
a [mm]
b [mm]
Max σ
[MPa]

30
75

40
70

60
60

80
50

100
40

120
30

150
15

155
12,5

160
10

170
5

48,24

52,46

69,33

90,13

103,05

125,79

168,07

191,84

191,37

284,67

Fig. 5 Distances "a" and "b".

349

JUNIORSTAV 2020

The bending stress increases linearly away from the neutral axis to the maximum values at the top and bottom
of the beam. Thus, linear stress increment was expected for this parametric study. But as shown in Fig. 6,
significant increase which interrupts the linear character of stress increment develops after reaching the axial
distance of holes of 150 mm (15 mm from the edge of hole to edge of beam).

Fig. 6. Correlation between the axial distance between the openings and maximum stress at the edge of hole
The maximum stress in glass pane was recorded for all axial distances higher or equal 80 mm in the bottom
edge of the lower opening. For axial distances lower than 80 mm maximum stress was recorded in the area of
support.

Fig. 7. Maximum stress at the edge of lower opening for axial distance of holes 80 mm

5 CONCLUSION
Each specimen after reaching its ultimate limit state suffered brittle failure which is characteristic for glass
elements.
In parametric study axial distance between the openings was changing while diameter remained unchanged,
the change of stiffness was exponential. It was decreasing as the axial distance of openings was increasing, and no
changes in glass mass were provided. Significant decrease in stiffness was recorded as the axial distance reaches
140 mm. At this point the edge of opening was 20 mm far from the edge of beam, which is also the diameter of
holes in the tested beams. Suggested edge distance for designers is A ≥ 2S, where A is hole edge to beam edge
distance and S is thickness of glass pane, but dramatic changes in stiffness occurred in A = S distance. Although,
the stress was changing almost linearly from the axial distance of 30 mm until 150 mm, which is 15 mm from edge
to edge.
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Abstrakt
Brněnské miocénní jíly jsou typem podloží, které zaujímá v prostoru brněnské aglomerace významnou část. Jejich
mechanické vlastnosti již byly stanoveny různými způsoby, na několika lokalitách. Výsledné hodnoty těchto
parametrů jsou variabilní, v závislosti na zvolené lokalitě. Cílem provedených laboratorních zkoušek bylo
stanovení parametrů smykové pevnosti, stlačitelnosti a reziduální pevnosti za použití rekonstituovaných vzorků
z lokality Černá Pole. Parametry stlačitelnosti pro prvotní zatížení a odtížení - opětovné přitížení byly stanoveny
na základě oedometrických zkoušek. Pro určení smykové pevnosti v kritickém stavu byly použity konsolidované
neodvodněné triaxiální zkoušky. Reziduální pevnost jílů byla sledována pomocí kruhového smykového přístroje.
Získaná data byla porovnána s již existujícími výzkumy.
Klíčová slova
Oedometr, triaxiální přístroj, kruhový smykový přístroj, brněnský jíl
Abstract
One of the most important types of Brno´s subsoil is Miocene´s clay. Mechanical properties of these clays were
already studied by various methods, in several locations. These parameters, however, varies across the locations
and therefore it is appropriate to measure them for individual sites. The objective of the laboratory tests presented
in this paper was determination of shear strength, compressibility parameters and residual shear strength on
reconstituted samples, locality the Černá Pole. Stiffness parameters for primary loading and unloading – reloading
were obtained from series of oedometer tests. Consolidated undrained triaxial tests were performed for evaluation
of soil critical shear strength. Residual shear strength was specified by ring shear apparatus. Obtained results were
compared with another available data.
Key words
Oedometer, triaxial apparatus, ring shear apparatus, Brno Clay.

1 ÚVOD
Jedním z běžných základových prostředí v prostoru města Brna (Obr. 1) jsou miocénní překonsolidované jíly
tzv. "Tégly". Jílovité zeminy jsou z geotechnického hlediska jednou z rizikových skupin z důvodu jejich
specifického chování. Na základě výsledků dosavadních studií je patrná jistá proměnlivost ve vlastnostech těchto
zemin v závislosti na mocnosti vrstvy, geografickém umístění, a dalších regionálních faktorech. Mírné odchylky
byly zachyceny např. v minerálním složení [1], struktuře nebo parametrech smykové pevnosti [2], [3].
V předloženém příspěvku jsou popsány výsledky zkoušek na rekonstituovaných vzorcích těchto jílů z lokality
sesuvného území Černá Pole. Stlačitelnost byla zjišťována pomocí oedometru. Smyková pevnost byla určena
na základě triaxiálních zkoušek. Reziduální smyková pevnost byla stanovena na kruhovém smykovém přístroji.
Získaná data byla dána do kontextu se (staršími) pracemi zaměřenými na problematiku brněnských jílů.
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Obr.1 Výskyt miocénních sedimentů v prostoru města Brna a okolí (žlutě - sedimenty karpatské předhlubně,
červeně, modře a zeleně - horniny náležící brněnskému masivu, fialově - kulm Drahanské vrchoviny).

2 LABORATORNÍ METODY
Laboratorní zkoušky byly provedeny na rekonstituovaných vzorcích z lokality sesuvného území Černá Pole.
Testovaný materiál pochází z hloubky 28 - 30 m. Pomocí zrnitostní analýzy byl materiál podle ČSN EN
ISO 14688-2 klasifikován jako jíl (Cl). Konzistenční meze byly stanoveny: mez plasticity PL na 34,3 % a mez
tekutosti LL na 63,9 %. Testovaná zemina byla rozmělněna a připravena jako směs resp. břečka ("slurry")
na požadovanou vlhkost w 75 %. Požadovaná vlhkost břečky byla zvolena na základě práce Burlanda (1990) [4],
který doporučuje přípravu testovacího materiálu s obsahem vody v rozmezí 1 - 1,5x LL.

Oedometrické zkoušky stlačitelnosti
Celkem bylo provedeno 5 jednoosých zkoušek stlačitelnosti. Použit byl oedometr s průměrem podstav 50 mm
a výškou prstence 20 mm. Každá zkouška trvala přibližně 20 dní. Zatěžování probíhalo v cyklech, aplikací
kladných (přitěžování) resp. záporných (odlehčování) přírůstků svislého normálového napětí. Doba trvání jednoho
cyklu byla 24 hodin. Zvolena byla zatěžovací sekvence: 10-20-40-60-100-150-200-400-800-1000 kPa.
Po dosažení maximálního zatěžovacího kroku následovala stejná sekvence odtěžovacích kroků. Po ukončení každé
zkoušky byla změřena finální výška a vlhkost vzorku. Výsledky zkoušek byly vyneseny do 𝑒 − 𝑙𝑜𝑔 𝜎´ zobrazení,
kde 𝜎´ představuje vertikální efektivní napětí a 𝑒 je číslo pórovitosti. Následně byl stanoven index stlačitelnosti 𝐶\∗
pro zjištění sklonu křivky normálového stlačení (NCL*) a index odlehčení opětovného přitížení 𝐶´∗ pro stanovení
směrnice křivky odlehčení opětovného přitížení (URL*). Obdobně byly zjištěny parametry 𝜆∗ a к∗ ze zobrazení
∗
∗
𝑙𝑛(1 + 𝑒) − 𝑙𝑛 𝑝´. Efektivní střední napětí 𝑝´ bylo získáno ze vztahu 𝐾D = 1 − 𝜑\ø
. Úhel vnitřního tření 𝜑\ø
byl
zjištěn triaxiální zkouškou.

Triaxiální zkoušky
Pro stanovení parametrů smykové pevnosti byl zvolen CIUP typ zkoušek. Zemina byla smíchána s vodou
na požadovanou vlhkost (Obr. 2). Tato směs byla následně umístěna do válce o průměru 38 mm, který byl následně
vložen do triaxiální komory, zalit vodou a byl nanesen komorový tlak 100 kPa. Testovaný materiál byl podroben
izotropní konsolidaci o efektivním středním napětí p´= 200, 400 a 800 kPa. Po ukončení izotropní konsolidace byl
vzorek vyjmut, seříznut na požadovanou výšku 76 mm, zvážen a přesunut do zkušební triaxiální komory, kde
proběhla fáze smýkání. Smýkalo se rychlostí 0,0035 mm/min. Rychlost deformace byla spočtena podle ČSN CEN
ISO/TS 17892-9 [5]. Rychlost deformace byla poté snížena, aby byl vyrovnán přírůstek pórového tlaku, který
vznikl v průběhu smýkání. Samotná zkouška trvala přibližně 1,5 týdne. Výsledné dráhy efektivního napětí byly
vyneseny do 𝜀] − 𝑞, 𝜀] − 𝑢 zobrazení, kde 𝜀] je (poměrné) přetvoření, 𝑞 reprezentuje hodnotu deviátoru napětí
a 𝑢 pórový tlak. Nakonec byl určen úhel vnitřního tření.
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Obr.2 Příprava rekonstituovaného vzorku pro TRX zkoušku.

Zkoušky na kruhovém smykovém přístroji
Použitým druhem zkoušky v rotačním smykovém přístroji typu Bromhead byl "Singlestage Test procedur" podle
Najsera [6]. Rekonstituovaná zemina byla připravena na 1,5 násobek meze plasticity a umístěna do vzorkového
kontejneru o vnitřním průměru 70 mm a vnějším průměru 100 mm. Zapuštěný prostor pro umístění zeminy má tvar
mezikruží výšky 5 mm. Po přiklopení horní částí krabice a zalití vodou proběhla první fáze, konsolidace vzorku,
za působení normálového napětí 100 a 200 kPa. Normálové napětí bylo na vzorek přenášeno přes pákový
mechanismus v poměru 10:1. Horná část krabice je opatřena dvěma rameny, která při smýkání přenášejí torzní
moment na siloměry. Konsolidační fáze trvala přibližně 1,5 týdne.
Fáze smýkání probíhala za stejného normálového napětí jako při konsolidaci. Zkonsolidovaná zemina
byla smýkána rychlostí 0,01 mm/min. Rychlost smýkání byla zvolena tak, aby nedocházelo ke vzniku pórových
tlaků a tedy vytláčení velkého množství zeminy z mezikruží. Rotaci spodní části krabice zajišťovala pohonná
jednotka. Smýkání jednoho vzorku trvalo přibližně 3 dny. Předmětem zkoušky bylo stanovit reziduální úhel
vnitřního tření jílu. Získaná data byla vyhodnocena pomocí tabulkového editoru. Hodnoty byly vyneseny jako
závislost smykového napětí τ na posunu δ.

3 VÝSLEDKY A DISKUZE
Oedometrické zkoušky stlačitelnosti
Indexy stlačitelnosti jednotlivých zkoušek jsou vyneseny v Tab. 1. Průměrná hodnota indexů 𝜆∗ , к∗ je 0,085
a 0,016. Pro indexy Cc, Cr je to 0,438 a 0,074. Výsledky zkoušek jsou vyneseny v 𝑒 − 𝑙𝑜𝑔 𝜎´ zobrazení (Obr. 3).
Tab. 1. Získané parametry stlačitelnosti.
λ*
0,0792
0,0837
0,0844
EdoIII
0,0854
EdoIV
0,0919
EdoV
0,0792
Minimum
0,0919
Maximum
Průměrná hod. 0,0849
Směr. odch. 0,00457
EdoI
EdoII

κ*
0,0161
0,0156
0,0157
0,0172
0,017
0,0156
0,0172
0,0163
0,00074
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Cc*
0,407
0,4258
0,4543
0,4593
0,5056
0,407
0,5056
0,45
0,03752

Cr*
0,0697
0,0674
0,0719
0,079
0,0776
0,0674
0,079
0,0731
0,00501
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V počáteční fázi komprese je patrný jistý rozptyl čísla pórovitosti mezi jednotlivými zkouškami. Směrnice linie
stlačení a indexy stlačení jsou si však vzájemně podobné. Získané směrnice sklonu NCL* jsou asi o třetinu menší
než výsledky (𝜆∗ = 0.128), které uvádí Svoboda [2]. Naopak jeho hodnota pro sklon URL* je menší (κ* = 0.01)
než námi získaná hodnota. Vyšší hodnoty indexů stlačitelnosti (𝜆∗ = 0.252, Cc = 0.58, κ* = 0.09, Cr = 0.13) udává
Uhrin [7]. Autor předpokládá, že jeho výsledky jsou ovlivněny mineralogickým složením jednotlivých vzorků.

Obr. 3 Chování brněnského jílu při jednoosém stlačení.

Triaxiální zkoušky
Výsledky CU triaxiálních zkoušek s měřením pórového tlaku byly vyneseny do grafů 𝑞 − 𝜀] a ∆𝑢 − 𝜀]
(Obr. 4 a 4b). Dráhy efektivního napětí a Mohr-Coulombova linie porušení odpovídají získanému úhlu vnitřního
tření φcs* = 25,5°, jak dokládá obr. 5. Během smýkání dochází k poklesu efektivního středního napětí
v důsledku poklesu pórového tlaku, dráhy efektivního středního napětí jsou následně vychýleny. V případě třetí
zkoušky došlo k předčasnému přerušení záznamu ve fázi, kdy ještě nebyl pórový zcela ustálen. Na základě
porovnání s ostatními zkouškami lze usoudit, že test byl ve fázi kritického stavu. Zbývající (dvě) zkoušky
dosáhly kritického stavu bez komplikací/problému.

Obr. 4 Závislost q - εa

Obr. 4b Závislost ∆u - εa
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Nejser a Boháč [8] stanovili hodnotu úhlu vnitřního tření φcs* = 19,8° pomocí kruhového smykového přístroje.
Svoboda [2] prováděl triaxiální zkoušky na rekonstituovaných jílech za vysokého napětí (2 550 kPa) a získal
výsledný úhel φcs* = 18,9°. Fencl [3] došel k hodnotám φcs* = 19,8° a 23,5° na kruhovém rotačním přístroji
a triaxiálním přístroji za použití kluzných destiček. Autor prováděl zkoušky za niššního napětí, v rozmezí
50 - 300 kPa. Jeho triaxiální zkoušky, bez použití kluzných destiček přinesly nižší hodnotu úhlu vnitřního tření
φcs* = 21°. Vzhledem k velikosti zvoleného normálového napětí a použití kluzných destiček, jsou výsledky
triaxiálních zkoušek Fencla [3] nejblíže výsledkům tohoto příspěvku. Srovnání s výše zmíněnými pracemi
naznačuje, že hodnoty smykové pevnosti získamé standartní triaxiální zkouškou mohou být nižší, než
ve skutečnosti. Příčinou může být použití resp. absence kluzných destiček. Ty zabraňují vzniku smykových ploch
na podstavách a umožňují tak relativně homogenní přetváření vzorku. Dle Fencla [3], výrazně nižší hodnota úhlu
vnitřního tření stanovená Svobodou [2] za vyšších tlaků, může naznačovat zakřivení obálky pevnosti. Ačloliv
Svoboda [2] i Boháč [1] testovali brněnský miocénní jíl, minerální složení bylo jiné. Vzorky testované Svobodou
obsahovaly 5 % kaolinitu, zatímco Boháčovy až 23%.

Obr. 5 Dráhy efektivních středních napětí brněnského jílu z lokality Černá Pole.

Zkoušky na kruhovém smykovém přístroji
Na kruhovém rotačním přístroji typu Bromhead byly provedeny 2 zkoušky metodou Single stage procedure.
Pro zkoušky bylo zvoleno normálové napětí τ = 100 a 200 kPa. Výsledky zkoušek jsou vyneseny jako závislost
smykového napětí τ na posunu δ (obr.7). Nárůst napětí v počáteční fázi smýkání je srovnatelný s pracemi Starka
[9], který to připisuje nárůstu tření na stěnách, a Bočkové [10], která přírůstek odůvodňuje zaklíněním zrn mezi
horní deskou přístroje a kontejnerem. Z grafu je patrnné, že k ustálení napětí začalo docházet při posunu o 50 mm,
což je více než u obou zmíněných autorů. Získány byly reziduální úhly vnitřního tření za normálového napětí
τ = 100 φrez = 12,8° a pro τ = 200 φrez = 9,1°.

Obr. 6 Závislost smykového napětí na posunu.
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Při zkouškách na stejném typu kruhového přístroje, za podobného normálového napětí, dosáhl
Svoboda [2] φrez = 12° a 14,5°. Autor testoval brněnský jíl z lokalit tunelu Dobrouvského a Boby centrum.
Fencl [3] rovněž testoval brněnský jíl z lokality Dobrovského a stanovil hodnoty φrez = 11,6° pro τ = 100 a
φrez = 8,9° pro τ = 200. Při smýkání zvolil rychlost 0,036 mm/min. K ustalování napětí docházelo při posunu
přibližně 25 mm.

4 ZÁVĚR
V tomto příspěvku byly prezentovány výsledky jednoosé stlačitelnosti, CU triaxiálních zkoušek s měřením
pórového tlaku a zkoušek reziduální pevnosti na kruhovém smykovém přístroji. Předmětem zkoušek byly
rekonstituované vzorky brněnského miocénního jílu.
Oedometrické zkoušky přinesly vzájemně podobné výsledky indexů stlačitelnosti zatížení i odlehčení.
Umístění NCL se však liší v důsledku větší variability v počátečních hodnotách čísla pórovitosti jednotlivých
zkoušek. Získané hodnoty úhlu vnitřního tření se blíží výsledkům triaxiálních zkoušek, jež získal Fencl [3]
při použití kluzných destiček. Přesto, při srovnání s dalšími autory, vykazují výsledky určitou nesrovnalost. Jedním
z důvodů může být minerální složení (Boháč) [1] nebo testování za různého komorového tlaku Fencl [3]
Svoboda [2]. Získané hodnoty reziduálního úhlu vnitřního tření jsou o trochu vyšší než ve zmíněných pracích [2]
a [3]. Důvodem může být například použití jiné rychlosti smýkání [3]. Posun při získávání reziduálních hodnot
na námi testovaném materiálu je poněkud vyšší než ve zmíněných pracích [2] a [3]. To by mohlo být ovlivněno
odlišnou rychlostí smýkání.
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Abstract:
Expansive soils owe their characteristics to the presence of swelling clay minerals. As they get wet, the clay
minerals absorb water molecules and expand; conversely, as they dry, they shrink, leaving large voids in the soil.
This research is based on both experimental and comparative approaches, with the objective of evaluating the
enhancement that can be achieved using lime-column technique on clay soils. Two models of clay soil were
prepared in the lab with a lime-column installed in the center. Tests were made on samples extracted from the
models after different treatment periods, and then results were compared to the properties of the untreated soil to
measure and compare the enhancement. Final results showed significant improvement in the soil properties in
terms of swelling and plasticity.
Keywords
Lime column, Clay, Expansive, Swelling, Plasticity

1 INTRODUCTION
Swelling clays can control the behavior of virtually any type of soil if the percentage of clay is more than about 5
percent by weight. The engineering community dedicates extensive research on addressing this problem, and
finding solutions to stabilize the behavior of expansive soils. The application of lime was found to significantly
improve the engineering properties of soil, resulting in plasticity and swelling reduction, reduced moisture-holding
capacity and improved stability.
In-situ application of the lime pile technique is an effective and long-term engineering modification in deep
ground improvement for a wide range of problematic soils, such as expansive soils, soft clays, sensitive clays, etc.
The lime-column method was formed by injecting the dry or wet lime under preferable pressure into soil in-situ.[1]
This lime-column technique has been applied successfully in recent years to improve the physical and
mechanical properties of the soils. This technique would increase soil bearing capacity and reduces soil settlement
owing to improving of soil strength and stiffness. Hence, this technique was preferable for soft soil improvement.[2]
The lime pile modification technique comprises vertical deep holes in the ground filled with dry quicklime,
with dimensions of about 0.5 m in diameter and 10 m or greater in depth. Lime piles are constructed in situ by
filling the hole created in the ground with quicklime, without mixing it with the natural soil, using a mechanized
hollow tube. The improvement mechanism comprises diffusion of divalent Ca+2 ions from the quicklime into the
soil. The diffusion occurs when the in-situ soil is relatively moist enough to allow the cation migration into the
soil. This causes short and long-term physicochemical reactions between the positive divalent ions and negatively
charged clay minerals at microstructural levels.[3] [4]
The aim of this laboratory research is to study the efficiency and effect of the lime-column on the properties of
the surrounding clay soil during different treatment times, and to determine the optimum distance that should
separate the lime-columns in-situ based on the maximum radial effect of the column.

2 REFERENCE STUDIES
Several researchers (e.g. Shen et al., 2003; Tonoz et al., 2003; Budi, 2003) studied separately the strength of the
soil surrounding the lime-column. They reported that the soil strength increased near the column to a distance up
to 2 to 3 times of the column diameter in radial direction. But, the effect of strength change beneath the bottom of
lime-column was not studied.[4]

358

JUNIORSTAV 2020

MC Tonoz & C. Gokceoglu & R. Ulusay (2003) studied the effect of lime-columns on expansive soil. The
result was a significant decrease in plasticity index, and a significant decrease in the swelling pressure by 40-75%
at a distance equal to the column diameter (1D).[4]
Lime columns have been successfully used in Sweden, Norway, Finland, Ireland and the UK for the purposes
of reducing the total and the differential settlements of light structures (one- to two-storey buildings); Increasing
the settlement rate and controlling the settlements of relatively heavy structures; Improving the stability of
embankments, slopes, trenches, and deep cuts.[5]
In Sweden and Finland alone, about 25000 lime columns are manufactured per year. Almost 2 million meters
have been installed since 1975.[5]
The researcher A.S. Muntohar (2010) conducted a laboratory research to study the effect of lime column on
clay soil. The result was that the lime could spread in the soil up to a distance of (3D) in radial direction, and (8D)
in vertical direction. But the enhancement concentrated within dimension (2D) of the column in radial direction,
and (4D) in vertical direction.[6]
A.A. Ayopo & Z. Nalbantolu (2014) carried out a laboratory research to study the technical properties of
expansive soil treated with lime piles, the result showed a 40% decrease in plasticity index for a 120-day treatment
period. The improvement was concentrated in the distance (0 ~ 2D) from the lime-column.[7]
A study carried by Baker (2000) on full-scale model showed that the stiffness of the improved soil using limecolumn increased more significantly than that of lime-cement column.[8]

3 METHODOLOGY
This research is based on both experimental and comparative approaches, and included the following stages:

Determining the physical and mechanical properties of the clay soil used in the
research:
After finishing the standard set of experiments on the untreated clay soil, the soil was found to be of expansive
nature, and of high plasticity index (PI=43%), and classified (CH) on UCSC classification system. Full properties
are shown in (Table 1).
Table 1. Properties of untreated clay soil
𝝎𝒐𝒑𝒕
(%)

Sr
(%)

𝝆𝒅 𝒎𝒂𝒙
(gr/cm3)

GS

LL
(%)

PL
(%)

PI
(%)

Fines
(%)

Classification
(USCS)

c (kg/cm2)
(Saturated)

𝝓°
(Saturated)

Swelling
Pressure
(kN/m2)
“Sr=70%”

Swelling
Pressure
(kN/m2)
“Sr=84%”

31

84.02

1.37

2.77

76.3

33.3

43

81.32

CH

0.6875

5.36

150

275

Identifying the chemical formula of the lime used in the research:
The lime contained high percentage of Calcium oxide CaO > 65%, with a low percentage of Sulfate and Carbon
dioxide. The detailed chemical components of the lime used are shown in (Table 2).
Tab 2. Lime chemical formula
CaO

MgO

Fe2O3

Al2O3

SiO2

SO3

CO2

TiO2

72.23%

0.34%

0.11%

0.93%

1.51%

0.25%

2.77%

24.69%

Preparation of the soil models in the treatment tanks, and installing the lime column:
The natural clay soil was oven-dried, then mechanically ground into a pulverized form. The pulverized dry soil
sample was mixed with water to reach the optimum moisture. Then the wet soil was compacted into 2 cylindrical
tanks with the maximum dry density, and the lime column was installed in the center of the soil with a calculated
appropriate diameter.
It has been shown that prior to the rainy season is the most suitable period for the in-situ installation of lime
piles and other deep chemical stabilization techniques[9], to simulate this in the laboratory, the setup was covered
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with a thin perforated fiber cloth and then a layer of sandy soil of particle size < 2mm was poured on top of the
cloth, this was to provide a slow absorption rate of water by the lime piles, then a fixed level of water was applied
on top to simulate rain (Fig. 1 & 2 & 3).

Fig. 1 3D simulation of the Tanks

Fig. 2 Section in the test tanks

Fig. 3 Real test tank with lime-column

Details about the test tanks’ dimensions and properties of the soil models and lime-columns prepared in the lab
are shown in (Table 3).
Tab 3. Physical Properties of the Test Tanks and soil models
Property

Test tank 1

Test Tank 2

Tank Outer Dimensions d×h (cm)
Tank Inner Dimensions d×h (cm)
Soil Model Volume (cm3)
Soil Model Weight (kg)
Soil Model moisture level (%)
Dry Density of Soil Model (gr/cm3)
Lime-Column Dimensions d×h (cm)

30 × 23
28 × 18
10467.8
19
31
1.8 ± 0.015
5 × 12

17.5 × 15.5
15.3 × 12
2206.3
4
31
1.8 ± 0.015
2.5 × 9

Extracting samples from the models after treatment and testing:
Samples were extracted from the soil model using a hollow copper tube, after three different treatment periods: 7,
40 and 94 days, and from two distances from the center of the lime-column, the first was equal to the column
diameter (1D) and the second was twice the diameter (2D). The extracted samples were then dried in the oven at
105° c to be tested.
Many conducted studies proved that using lime can in fact improve the soil’s chemical and physical properties.
Hence, this study focused on evaluating the range and efficiency of the lime-column technique in enhancing the
surrounding soil. The following tests were chosen as an indicator of the improvement scope caused by installing
lime-columns in expansive soils:
•
•
•

Cone penetration to determine Atterberg Limits.
Swelling pressure with saturation level Sr = 70%, (𝜔 = 25.83 % , 𝛾𝑑 = 1.37 𝑔𝑟/𝑐𝑚3 )
Swelling pressure with saturation level Sr = 84%, (𝜔 = 31 % , 𝛾𝑑 = 1.37 𝑔𝑟/𝑐𝑚3 ), and with one
drying cycle in the oven at 42° c for 3 days.*

*The purpose of the latter experiment was to determine the effect of the lime-column on volumetric changes in different
conditions of temperature and humidity.

4 RESULTS
The results of the tests conducted on the untreated and treated soil at different treatment periods (7, 40, 94 days)
are shown in numbers by the tables below:
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Cone penetration test results (Atterberg limits)
Tab 4. Atterberg limits for treated soil
Treatment
Period

7 days
40 days
94 days

Radial Distance from
Column Center
1D
2D
1D
2D
1D
2D

Untreated soil

Liquid Limit
LL (%)
75.98
76.43
71.07
73.72
65.58
69.63

Plastic Limit
PL (%)
36.34
35.55
37.48
37.10
41.18
38.14

Plasticity Index
PI (%)
39.64
40.88
33.59
36.62
24.40
31.49

76.30

33.30

43.00

Swelling pressure with saturation level Sr = 70%
Tab 5. swelling pressure for treated soil (Sr =70%)
Swelling Pressure (kN/m2)

Treatment Period

40 days
94 days
Untreated soil

1D

2D

65
27.5

83.75
42.5
150

Swelling pressure with saturation level Sr = 84% and one drying cycle
Tab 6. swelling pressure for treated soil (Sr =84%) and one drying cycle
Swelling Pressure
Volume after drying*
2)
(kN/m
(cm3)
Treatment Period
1D
2D
1D
2D

40 days
94 days
Untreated soil

150
81.25

225
168.75

61.52
67.12

275

59.73
65
57.91

Change in volume

“Shrinkage” (cm3)
1D

2D

-18.42
-12.88

-20.27
-15
-22.09

* The volume of all the samples before drying is 80 cm .
3

5 DISCUSSION
After analyzing and comparing the results of the tests conducted on the untreated and treated soil at different
treatment periods, the following has been observed:
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•

•

•
•

Cone penetration test showed that no
significant enhancement was achieved
after 7 days. Therefore, no further tests
were made for the 7 days treatment
period.
Results shown in (Table. 4) indicate
significant reduction in the Plasticity
Index in the soil, with longer treatment
time and proximity to the lime-column
(fig. 4), as the Liquid Limit decreases
(Fig. 5) and the Plastic Limit increases
(Fig. 6).
Results shown in (Table. 5 & 6) indicate
significant reduction in swelling pressure
(Fig. 7 & 8).
Results shown in (Table. 6) indicate
reduction in volumetric changes of treated
soil after being exposed to different
conditions of temperature and humidity.

Fig. 5 Graph showing reduction in Liquid Limit over
treatment period

Fig. 4 Graph showing reduction in Plastisity Index over
treatment period

Fig. 6 Graph showing increase in Plastic Limit over
treatment period

Fig. 7 Graph showing reduction in Swelling pressure with
saturation level (Sr = 70%) over treatment period

Fig. 8 Graph showing reduction in Swelling pressure with
saturation level (Sr = 84%) over treatment period
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6 CONCLUSION
This laboratory research was conducted to study the scope of improvement caused by applying the lime-column
technique on expansive soils. The results of this study showed that the enhancement in the clay soil continued with
longer treatment periods and was proportional to proximity to the lime-column. Where after a treatment time of
94 days and at a distance equal to the diameter of the column (1D), the following results were obtained:
•
•
•
•

Reduction in the Plasticity Index by 43.25%.
Reduction in the swelling pressure by 81.67%.
Reduction in the swelling pressure after a single drying cycle by 70.45%.
Reduction in volumetric changes after a single drying cycle by 41.69%.

Recommendations for further studies
•
•
•
•

Conducting more research to examine the impact of lime-column technique on expansive soils for
longer treatment periods, in order to determine the optimum treatment time.
Using test tanks with larger dimensions and testing on samples taken from bigger radial distances
(3D, 4D, etc.) to mark the distance at which the lime-column stops being effective.
Studying the effect of the lime-column on expansive soils in the vertical direction.
Conducting further tests on treated soils with lime-column technique, to study its impact on other
physical and mechanical properties of the soil.
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Abstrakt
Granulit představuje jeden z uvažovaných horninových typů pro budování podzemního úložiště radioaktivního
odpadu v České republice. V této práci byl zkoumán granulit z Českého masivu (lokalita Horní Bory), a to se
speciálním zaměřením na posouzení anizotropie mechanických vlastností. Studovaná hornina představuje typický
jemnozrnný felsický granulit s lokálně vyvinutými plochami foliace a hlavní minerální asociací: křemen + živec
(K-živec > plagioklas) + granát + biotit + kyanit a/nebo sillimanit. Anizotropie byla identifikována v horninové
struktuře jak v makroskopickém, tak v mikroskopickém měřítku. Testovaná tělesa byla orientována paralelně a
kolmo k plochám foliace. Během laboratorního testování granulit dosáhl velmi vysoké pevnosti v jednoosém tlaku
(UCS – uniaxial compressive strength; až 240 MPa) a vykazoval křehký typ porušení.
Výsledky laboratorního testování ukazují na skutečnost, že variabilita UCS i modulu pružnosti je relativně
nízká. Na druhou stranu, variabilita Poissonova čísla a Hoek-Brownova kritéria porušení je poměrně výrazná.
Obecně lze říci, že testovaný horninový typ se jeví jako poměrně perspektivní geomateriál pro vybudování
hlubinného úložiště radioaktivního odpadu.
Klíčová slova
Granulit, foliace, anizotropie, pevnost v jednoosém tlaku, pevnost v trojosém tlaku
Abstract
Granulite represents one of the possible rock types for the construction of underground nuclear waste repository
in the Czech Republic. Granulite from the Bohemian Massif (locality Horní Bory) was investigated in this study,
with a special focus on evaluation of the rock anisotropy. Investigated rock represents typical fine-grained foliated
felsic granulite with principal mineral association: quartz + feldspar (K-feldspar > plagioclase) + garnet + biotite
+ kyanite and/or sillimanite. Anisotropy was identified in the rock fabric both at macroscopic and microscopic
scale. During the laboratory testing granulite reached considerable high uniaxial compressive strength (UCS) - up
to 240 MPa; and brittle type of failure occurred.
We found that variability of the UCS and modulus of elasticity is relatively low. On the other hand, variability
of the Poisson’s ratio and Hoek-Brown failure criterion in triaxial load conditions is significantly high. In general,
the tested rock type appears to be a perspective geomaterial for the construction of a deep repository of radioactive
waste.
Key words
Granulite, foliation, anisotropy, uniaxial compressive strength, triaxial compressive strength
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1 ÚVOD
Granulit je světlá, krystalinická, vysoce kompaktní hornina s páskovanými polohami biotitu a rozptýleným
granátem. Poprvé jej v oblasti Českého masivu rozpoznal Justi [1] pod názvem „Namiester Stein“ na jeho typové
lokalitě – Lamberk u Náměště nad Oslavou (náměšťský granulitový masiv) a o 48 let později jej Engelbrecht [2]
v saském granulitovém masivu (Saské granulitové pohoří) charakterizoval pod názvem „Weisstein“ (bílý kámen)
jako světle zbarvenou horninu s dominantním obsahem minerálů křemen + plagioklas (Obr. 1B). Tato vysokotlaká
a vzácně též mikrodiamantonosná hornina [3], která má potenciál zaznamenat podmínky své formace hluboko v
zemské kůře, byla zvolena jako jeden z nejslibnějších horninových typů pro umístění hlubinného úložiště
jaderného odpadu v České republice [4], [5].
Obecně je nedostatek relevantních dat o komplexních mechanických vlastnostech granulitu jakou jsou pevnost
v jednoosém tlaku, pevnost v trojosém tlaku a pevnost v příčném tahu v kombinaci s detailní petrografickou
charakteristikou. Hlavním cílem této studie je přinést mechanickou charakteristiku čerstvých granulitových vzorků
z kamenolomu Horní Bory (borský granulitový masiv) ležícího v blízkosti potenciální lokality pro budování
podzemního úložiště jaderného odpadu (Obr. 1A).
Tento příspěvek vychází z obsáhlejší studie Havlíčkové et al. [6 – v recenzním řízení].

2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Geologie studované lokality a vztak k plánovanému úložišti
Vláda České republiky zamýšlí výstavbu hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Shoda panuje v tom, že
úložiště bude umístěno v krystalinických horninách, podobně jako v pilotních projektech ve Skandinávii [7], [8].
Uložení odpadu je plánováno v maximální hloubce 500 m pod povrchem [5]. V poslední době bylo identifikováno
několik geologicky vhodných oblastí [4] se dvěmi preferovanými lokalitami: Horka u Velkého Meziříčí v
durbachitech (detaily viz [9]) a Kraví hora u Dolní Rožínky v granulitech. Kraví hora (611 m n. m.), ležící nedaleko
obce Střítež, je situována v 340 Ma starých granulitových horninách gföhlské tektonostratigrafické jednotky
strážeckého moldanubika. Hloubka horninových komplexů je odhadována na několik km ([4] a citace v této práci),
což je dostatečně uspokojivý předpoklad hloubky úložiště. Nicméně povrchové výchozy granulitů nejsou v okolí
lokality Kraví hora příliš časté a dostupný materiál není dostatečně čerstvý pro komplexní posouzení jeho
mechanických vlastností. Z toho důvodu byl čerstvý granulit vzorkován z nedalekého (cca 16 km z. od lokality
Kraví hory a 8 km od Velkého Meziříčí) aktivního kamenolomu Horní Bory situovaného v borském granulitovém
masivu strážeckého moldanubika (Obr. 1A). Zde byly vzorkovány bloky jemnozrnných, variabilně foliovaných
felsických granulitů s minerální asociací: křemen + alkalický živec + plagioklas + granát + biotit + kyanit a/nebo
sillimanit (Obr. 1B).

B

A

Obr. 1 A: Geologická mapa s lokalizací lomu Horní Bory a možné lokality pro hlubinné úložiště - Kraví
hory [10]. B: Ukázka typického granulitu z Horních Borů.
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3 METODIKA
Petrografická analýza
Testované vzorky granulitu z Horních Borů byly petrograficky popsány pomocí konvenční optické mikroskopie.
Navíc bylo provedeno studium ve zpětně odražených elektronech (BSE – backscatter electron) a stanovení
chemického složení hlavních minerálů (živec, granát a slída) s využitím elektronové mikrosondy CAMECA SX
100 v Laboratoři elektronové mikroskopie a mikroanalýzy, provozované společně Masarykovou univerzitou
a Českou geologickou službou. Podrobné výsledky mikrosondového studia jsou prezentovány v práci Havlíčkové
et al. [6 – v recenzním řízení].

Mechanické parametry
Vzorky pro mechanické testy byly připraveny ze tří bloků horniny (BO-A, BO-B a BO-C) vzorkovaných
v kamenolomu Horní Bory. Hlavní část testů byla provedena v Laboratoři mechaniky hornin na Technické
univerzitě v rakouském Grazu.
Horninové vývrty byly odvrtány v průměru 50 mm se štíhlostním poměrem (L:D) rovným 2,0 pro testování
pevnosti v jednoosém (UCS) a trojosém tlaku. Soupis testovaných vzorků je shrnutý a vysvětlený v Tab. 1.
Testování bylo zaměřeno na pozorování anizotropie mechanického chování, čemuž byla uzpůsobena příprava
orientovaných vzorků.
Tab. 1 Testované vzorky.
Vzorek
BO-1a
BO-2a
BO-1b
BO-2b

Typ testu
UCS
Trojosá pevnost
UCS
Trojosá pevnost

Poznámka
Vyvrtáno kolmo k foliaci. Oba z horninového bloku BO-A.
Vyvrtáno paralelně s foliací. Oba z horninového bloku BO-C.

Testování pevnosti v jednoosém tlaku bylo provedeno dle metodiky ISRM [11] a bylo monitorováno
s využitím LVDT snímačů. Dva ze senzorů měřily axiální napětí a jeden senzor měřil obvodovou deformaci.
Radiální deformace byla vypočtena z logaritmu obvodové deformace. Modul pružnosti a Poissonovo číslo byly
pro studované vzorky stanoveny z odlehčovací smyčky pracovního diagramu. Vzorek byl zatížen na 34 MPa, poté
odlehčen na 10 MPa a opět zatížen na 34 MPa. Test byl v této fázi kontolován tlakem s rychlostí zatížení
0,4 MPa/s. Poté byl test kontrolován obvodovou deformací o hodnotě 0,05 mm/min. Modul deformace Edef byl
stanoven jako sečný modul mezi dvěma body diagram napětí–deformace.
Za účelem ověření vlivu orientace foliace v podmínkách trojosého zatížení byly stanoveny parametry HoekBrownova kritéria porušení, viz vzorec (1) [12]. Hodnoty parametrů byly zjištěny výpočtem v tabulkovém
procesoru.
(1)
Kde s1 a s3 jsou hlavní a vedlejší napětí, sci je pevnost v jednoosém tlaku a mi, s a a jsou materiálové konstanty.
Hodnoty sci a mi byly stanoveny metodou nejmenších čtverců, zatímco konvenční hodnoty s a a byly
uvažovány pro neporušenou horninu.
Tahová pevnost byla stanovena pomocí tzv. „Brazilské zkoušky“. Zkouška byla provedena na třech
diskovitých vzorcích. Roviny foliace byly ve všech případech orientovány paralelně se základnami disků.

4 VÝSLEDKY
Petrografická charakteristika
Hlavní minerální asociace studovaných granulitů je tvořena křemenem, živcem (K-živec > plagioklas), granátem,
biotitem, kyanitem/sillimanitem, s akcesorickým ilmenitem, apatitem hercynitem a zirkonem. Granulity z
kamenolomu Horní Bory jsou charakterizovány porfyroblasty granátu s převahou almandinové komponenty.
Různě foliované vzorky obsahují biotit podél ploch foliace. Křemen tvoří nepravidelné protažené agregáty.
Křemen také místy prorůstá živcem do podoby myrmekitu. K-živec je xenomorfní a výrazně perthitický.
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Plagioklas svým složením převážně odpovídá oligoklasu. Porfyroblasty granátu jsou přítomny v podobě
zaoblených bezbarvých zrn, která jsou často silně popraskaná. Kyanit je často přeměněn na jehlicovitý sillimanit.
Rutil vytváří typické žluto-hnědé mikroporfyroblasty s výrazným reliéfem. Ilmenit vykazuje znaky
leukoxenitizace na okrajích a je rozložen na jemnější materiál. Apatit je zpravidla přítomen ve formě protažených
zrn.

Mechanické parametry
Přehled hlavních mechanických parametrů a jejich variace vůči rozdílné orientaci foliace je uveden v Tab. 2.
Tab. 2 Fyzikálně-mechanické vlastnosti testovaného granulitu.
Orientace vůči foliaci:
Hustota
UCS
Edef
E
ν
Pevnost v tahu*

kolmo
240
62,6
70,3
0,19

paralelně
2640
225
64,8
71,6
0,14
15,1

Jednotky:
kg/m3
MPa
GPa
GPa
MPa

Testovaný granulit při měření vykazoval relativně vysokou jednoosou pevnost (více než 200 MPa). Vyšší
hodnoty UCS byly zaznamenány při zatížení kolmo na foliaci. Naopak, v případě zatížení paralelně s foliací se
hornina na základě zjištěných parametrů deformovatelnosti zdála být mírně tužší. Křehké porušení horniny bylo
pozorováno v obou případech orientace foliace, doprovázené výrazným poklesem na křivce napětí–deformace
(Obr. 2). Testované vzorky musely být výrazně odlehčeny, aby se předešlo nekontrolovanému porušení. Velikost
poklesu byla zřetelnější u vzorku BO-1a (Obr. 2A). Na druhou stranu, pokles na křivce napětí–deformace se objevil
bezprostředně po dosažení maximální hodnoty pevnosti (Obr. 2B), kdy se vytvořila masivní trhlina podél jedné z
ploch foliace.

Obr. 2 Diagramy napětí–deformace UCS testů s vynesenou deformací s fází po porušení.
Hodnoty maximálních osových napětí dosažené během trojosých tlakových testů jsou uvedeny v Tab. 3.
Vzorek BO-2a vykazuje vyšší pevnost v testech trojosé tlakové pevnosti oproti vzorku BO-2b. Je zde tedy obdobná
závislost orientace foliace jako při testování jednoosé tlakové pevnosti. Značná radiální deformace při zvýšení
plášťového tlaku je patrná u vzorku BO-2b.
Tab. 3 Maximální napětí dosažená během trojosých testů.
Plášťový tlak s3 [MPa]
0*
5
10
13,5
20

Maximální osové napětí s1 [MPa]
BO-2a
BO-2b
240*
225*
298
236
353
259
391
272
470
301
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* UCS testy na vzorcích BO-1a a BO-1b
Data v Tab. 3 byla dále analyzována za účelem zjištění hodnot parametrů Hoek-Brownova kritéria porušení
(Tab. 4).
Tab. 4 Parametry Hoek-Brownova kritéria porušení s ohledem na orientaci foliace.
Parametr
UCS neporušené horniny
Materiálové konstanty
(použity standardy s, a pro
neporušené horniny)
Odhadnutá pevnost v tahu

Symbol

kolmo
233
29,5
1,0
0,5
7,90

sci
mi
s
a
st

paralelně
220
6,43
1,0
0,5
33,5

Jednotky
MPa
MPa

Parametr sci je Hoek-Brownovým kritériem mírně podhodnocen ve srovnání s přímo stanovenou hodnotou
jednoosé pevnosti. Variace hodnoty je 3 % při kolmé a 2 % při paralelní orientaci foliace. Naopak, odhad pevnosti
v tahu st je výrazně nižší ve směru kolmém k foliaci. Proto je vliv orientace foliace zřejmý také v pevnosti v tahu.

5 DISKUZE
Na základě foliace pozorované v mikroskopickém a makroskopickém měřítku lze u granulitu z kamenolomu Horní
Bory předpokládat i anizotropii mechanických vlastností. Toto se v omezeném rozsahu potvrdilo také při
laboratorním testování. UCS byla o 6,3 % vyšší při testování ve směru kolmo k foliaci (viz Tab. 2). Maximální
pevnosti dosažené během testů trojosého tlaku byly vyšší s orientací kolmo k foliaci (viz Tab. 3). Parametr mi
Hoek-Brownova kritéria porušení se lišil nejvýrazněji (78 %). Na druhou stranu, variace odhadované pevnosti
v tahu st byla také vysoká (76 %), ale v opačném trendu - parametr byl vyšší ve směru paralelním s foliací (viz
Tab. 4. Oproti tomu, Poissonovo číslo ν je o 26 % nižší při stejné orientaci (viz Tab. 2). Proto je pozorovaná
anizotropie relativně nízká, s výjimkou parametrů mi a st. Pevnost v tlaku v jednoosých a trojosých testech klesá,
pokud je hornina zatížena paralelně s foliací, zatímco E moduly jsou mírně zvýšené.
Testovaný granulit vykazoval relativně vysoké hodnoty UCS (225, resp. 240 MPa – viz Tab. 2). Proto hornina
patří do stupně „R5 – Velmi pevná” dle klasifikace ISRM [13] a získaná hodnota se blíží hornímu limitu tohoto
stupně (100–250 MPa). Ke křehkému porušení docházelo zejména během testů jednoosé tlakové pevnosti (Obr.
2).Mechanické vlastnosti granulitu z Českého masivu byly publikovány v nové studii Petružálka [14]. Studie uvádí
následující parametry: UCS 215 MPa, Youngův modul E 49,8 MPa, hodnota Poissonova čísla ν 0,19, maximální
pevnost v podmínkách trojosého tlaku 310 MPa při plášťovém tlaku s3 13 MPa a pevnost v příčném tahu
10,5 MPa. Hodnoty UCS, E a pevnosti v příčném tahu jsou tedy nižší, než jsou výsledky uvedené v předkládané
práci. Poissonovo číslo dosahuje stejné hodnoty jako v naší studii v případě, kdy byla foliace orientována kolmo
ke směru zatížení. Maximální pevnost v trojosých testech je mezi obdrženými hodnotami v Tab. 3 za
srovnatelných podmínek plášťového tlaku (s3 = 13,5 MPa). Níže nabízím potenciální vysvětlení zmíněné
variability:Petružálek studoval vzorky přímo z Kraví hory - potenciální lokality úložiště jaderného odpadu (viz
Obr. 1A). Hornina byla vzorkována z dostupných povrchových výchozů; mohla by tedy být zvětralá.
Vzorky z Kraví hory jsou silně foliované (viz prezentované obrázky v [14]) a více melanokrátní, než je
charakteristické pro typické felsické granulity (např. Obr. 1B). Vyšší obsah tmavých minerálů v hornině z Kraví
hory může být indikován vyšší hustotou (2655 kg/m3), než jsme získali v naší studii (Tab. 2). Hornina z Kraví hory
tedy spíše připomíná granulitovou rulu než granulit. To ukazuje na důležitost detailního petrografického popisu,
který by měl být vždy prováděn před studiem mechanických vlastností hornin.

6 ZÁVĚR
V této studii byl testován různě foliovaný felsický granulit z Českého masivu (lokalita Horní Bory) se speciálním
zaměřením na posouzení anizotropie mechanických vlastností. Byla provedena detailní studie
petrografie a mineralogie a také sada mechanických testů, jelikož granulit představuje jeden z favorizovaných
horninových typů pro vybudování podzemního úložiště jaderného odpadu.
Hlavní závěry lze sumarizovat do následujících bodů:
•

Anizotropie byla identifikována ve stavbě horniny jak v makroskopickém, tak v mikroskopickém
měřítku. Související anizotropie mechanických vlastností se také objevila v mechanických
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•

•

vlastnostech horniny. Variabilita UCS a E modulů byla relativně nízká. Na druhou stranu, variabilita
Poissonova čísla a Hoek-Brownova kritéria porušení v podmínkách trojosého zatížení je výrazně
vysoká.
Testovaná hornina dosáhla značně vysokých hodnot UCS (až 240 MPa) a během laboratorního
testování byl rozpoznán křehký typ porušení. Křehkost horniny může vést ke specifickým
problémům jako prasknutí horniny, proto by to mělo být uvažováno jako pravděpodobný problém
v potenciálním designu některé podzemní otvírky.
Stanovení mechanických vlastností vyžaduje výrazně více dat v případě anizotropní horniny.
Množství provedených laboratorních testů v prezentované studii je relativně nízký. Proto by
popisovaná kvantifikace anizotropie horniny měla být považována za přibližnou.

Poděkování
Tento článek byl napsán s podporou Fakulty stavební VUT v Brně v rámci grantu č. FAST-S-19-6031 a projektu
č. LO1408 „AdMaS UP – Advanced Materials, Structures and Technologies“, podpořeného Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy pod „Národním projektem udržitelnosti I“. Laboratorní testování na
Technologické univerzitě Graz bylo součástí projektu č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008371 „Mezinárodní
mobilita výzkumníků Vysokého učení technického v Brně“.

Použité zdroje
[1]
VON JUSTI, J.H.G. Nachricht von einer neuen Art eines neues Halbedelgesteines so kürtzlich in Mähren
entdeckt worden.: Neue Wahrheiten zumVorteil der Naturkunde und des gesellschaftlichen Leben der Menchen
1. 1. Leipzig: Breitkopf, 1754.
[2]
ENGELBRECHT, Ch.A. Kurze Beschreibung des Weisssteins, einer im geognostischen System bis jetzt
unbekannt gewesenen Gebirgsart. Lipsko: Schr. Linneschen Gesell, 1802.
[3]
KOTKOVÁ, J. Diamond and coesite discovered in Saxony-type granulite: Solution to the Variscan garnet
peridotite enigma. Geology. 2011, (39), 667-670. DOI: 10.1130/G31971.1.
[4]
KOVÁČIK, M. et al. Ověření vhodnosti horninového prostředí pro umístění hlubinného úložiště VJP
a RAO v PÚ ZZZK Březový potok, Čertovka, Čihadlo, Horka, Hrádek, Kraví hora a Magdaléna.:
Technická zpráva 65. Správa úložišť radioakt. odpadů. Praha, 2016.
[5]
BUKOVSKÁ, Z. et al. Characterization and 3D visualization of underground research facility for deep
geological repository experiments: A case study of underground research facility Bukov. Engineering
Geology. 2019, (259), 1-18. ISSN 0013-7952.
[6]
HAVLÍČKOVÁ, D. et al. Mechanical properties of Granulite from Horní Bory in Bohemian massif.
GeoScience Engineering. 2019, 1-25. (v recenzním řízení)
[7]
ZANG, A. a O. STEPHANSSON. Stress Fields of the Earth's Crust. Berlín: Springer, 2010. ISBN 978-14020-8443-0.
[8]
WALTON, G. et al. Non-invasive detection of fractures, fracture zones, and rock damage in a hard rock
excavation: Experience from the Äspö Hard Rock Laboratory in Sweden. Engineering Geology. 2015,
(196), 210-221.
[9]
ŠUJANSKÁ, D. et al. Behaviour of syenite under triaxial load conditions. 18th International
Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018. Sofie: STEF92 Technology, 2018, 18(1.2),
137-144. DOI: 10.5593/sgem2018/1.2/S02.018. ISSN 1314–2704.
[10] Geology.cz: Mapové aplikace: Geologie [online]. Praha: Česká geologická služba, 2018 [cit. 2019-1119]. Dostupné z: https://mapy.geology.cz/geocr50/
[11] FRANKLIN, J.A. Suggested Methods for Determining the Strength of Rock Materials in Triaxial
Compression: Revised Version. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences
& Geomechanics Abstracts. 1983, 20(6), 285-290.
[12] HOEK, E. a E.T. BROWN. The Hoek-Brown failure criterion and GSI – 2018 edition. Journal of Rock
Mechanics and Geotechnical Engineering. 2019, 11(3), 445-463. DOI: 10.1016/j.jrmge.2018.08.001.
[13] ISRM. Suggested Methods for the Quantitative Description of Discontinuities in Rock Masses.
International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts. 1978,
15(6), 319-368.
[14] PETRUŽÁLEK, M. Determination of mechanical properties of the main petrographic types on potential
locations of deep repository: Technical report 88/2017, Geological Institute of the Czech Academy of
Science. Praha, 2017.

369

JUNIORSTAV 2020

VPLYV ŠTÍHLOSTI HORNINOVÝCH SKÚŠOBNÝCH
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1

Abstrakt
Cieľom príspevku je zhodnotenie vplyvu štíhlostného pomeru horninových skúšobných telies z droby na hodnotu
pevnosti v jednoosom tlaku stanovenú laboratórnou skúškou. Pre riešenie daného problému bola stanovená
pevnosť v jednoosom tlaku pre telesá s variabilným pomerom dĺžky k priemeru (L/D). Namerané hodnoty pevností
javia klesajúci trend s narastajúcim pomerom L/D. Tento trend je dobre charakterizovaný lineárnou závislosťou
(R2 = 0,994). Uvedené pozorovanie je porovnané so zisteniami aj pre iné typy hornín, ktoré publikovali ďalší
autori. Kvantifikácia vplyvu štíhlostného pomeru na pevnosť v jednoosom tlaku je užitočná v prípade, že je nutné
testovať skúšobné telesá rôznych pomerov L/D, napríklad z dôvodu obmedzeného množstva materiálu na
testovanie.
Kľúčové slova
Pevnosť v jednoosom tlaku, pomer L/D, droba, korekcia hodnoty pevnosti
Abstract
The aim of my study is to evaluate an effect of variable specimen´s length to diameter (L/D) ratio on a uniaxial
compressive strength (UCS) determined by laboratory testing. I focused on greywacke rock type. The obtained
values of UCS tend to decrease with increasing L/D ratio. This dependency is well fitted by linear approximation
(R2 = 0.994). Moreover, I compared new findings with observations on various rock types published by other
researchers. The quantification of L/D ratio influence on the rock specimens with variable L/D is useful e.g. when
limited number of samples is available.
Key words
Uniaxial compressive strength, length-to-diameter ratio, greywacke, correction of UCS

1 ÚVOD
V mechanike hornín je diskutovaný vplyv štíhlostného pomeru L/D na získanú hodnotu pevnosti horniny
v jednoosom tlaku. Objavujú sa aj korekčné vzťahy na prepočet pevnosti na zvolený referenčný pomer L/D.
Všeobecné vzťahy však nemusia vystihovať špecifické charakteristiky jednotlivých typov hornín. Skúmaným
typom horniny v tejto štúdií sú droby, a to z dôvodu realizácie lomových skúšok pomocou trojbodového ohybu,
kde je možné rozlomené skúšobné teleso využiť na ďalšie experimenty, napr. skúšku v jednoosom tlaku. Avšak,
takto získané skúšobné telesá môžu mať rozdielny pomer L/D. Predpokladá sa, že pevnosť bude klesať
s narastajúcou štíhlosťou. Cieľom tejto štúdie je teda kvantifikovať mieru závislosti pevnosti v jednoosom
tlaku sc na štíhlostnom pomere L/D pre moravskú drobu. Uvedený predpoklad je overený jednoduchým
experimentom, v ktorom bola sada 10 telies s rôznym pomerom L/D podrobená skúške v jednoosom tlaku.
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2 LITERÁRNY PREHĽAD
Viacerí autori sa vo svojich prácach zaoberajú vplyvom štíhlostného pomeru skúšobných telies na získanú hodnotu
pevnosti v jednoosom tlaku sc a prichádzajú ku konsenzu, že čím je väčší pomer L/D, tým je nižšia
pevnosť sc [1], [2], [3]. Ako však poukazujú Durmeková a Ondrášik, pre niektoré typy hornín existuje opačná
závislosť, teda s rastúcim L/D narastá aj hodnota pevnosti sc [4]. Jedná sa iba o ojedinelé prípady, no je potrebné
brať do úvahy aj túto možnosť.
Pri praktickom laboratórnom testovaní hornín sa môže stať, že je dostupné obmedzené množstvo vzoriek,
z ktorých nie je možné vyrobiť skúšobné telesá štandardných rozmerov. Nastáva to napríklad pri rozbore vrtného
jadra z geologických prieskumných vrtov. Pre účely prepočtu pevnosti stanovenej na takýchto telesách na zvolený
referenčný pomer L/D sú v literatúre dostupné viaceré korekčné vzťahy. Hawkes a Mellor [1] uvádzajú vzťah
z normy ASTM C170-50:
𝜎\ ⁄𝜎\a = 0,778 +

0,222
𝐿⁄𝐷

(1)

kde sc je nameraná pevnosť v tlaku, sc1 je pevnosť v tlaku zistená pre teleso L/D = 1, L je dĺžka, resp. výška
skúšobného telesa, D je priemer skúšobného telesa.
Pauli a Holoušková taktiež uvažujú referenčný pomer L/D 1,0 a uvádzajú rovnicu [2]:
𝑅¯ = 𝑅€

9
7 + 2 𝐷 ⁄𝐿

(2)

kde RD je pevnosť v tlaku prepočítaná, Rd je pevnosť v tlaku pre teleso L/D ≠ 1, D je priemer telesa, L je dĺžka,
resp. výška skúšobného telesa. V skutočnosti sa ale jedná iba o transformáciu vzťahu (1).
Ďalší vzťah, avšak s referenčným pomerom L/D 2,0 uvádzajú Thuro et al. [5]:
𝑈𝐶𝑆 ∗= UCS ∙ (0,925 + 0,036 ∙ 𝐿/𝐷)

(3)

kde UCS* je korigovaná hodnota pevnosti v tlaku, UCS je nameraná pevnosť v tlaku, L je dĺžka, resp. výška
skúšobného telesa, D je priemer skúšobného telesa.
Vplyv šíhlosti skúšobných telies na pevnosť v jednoosom tlaku sa rieši aj pri testovaní betónu. Norma
ČSN EN 12390-3 [6] uvádza výpočet korekčného súčiniteľa nasledovne:
𝜆 − 0,933
𝜅\,\õÜ = 0,80 + X
26,667

(4)

kde l je pomer dĺžky ku priemeru telesa v rozsahu 1,0 až 2,0, pričom referenčný pomer je uvažovaný
v hodnote 2,0.
Komplexnejší prístup vo svojej štúdií zvolili Tuncay et al. [7]. Poukázali na skutočnosť, že od určitej hranice
prestáva pomer L/D ovplyvňovať hodnotu laboratórne stanovenej pevnosti v jednoosom tlaku. Experimentálne
overili, že tento hraničný pomer (L/D)lim je špecifický pre jednotlivé typy hornín a závisí na ťahovej pevnosti
stanovenej brazílskou skúškou a na veľkosti materiálovej konštanty mi podľa Hoek-Brownovej podmienky
porušenia v podmienkach trojosového zaťažovania horniny [8]. Na základe analýzy svojich meraní
Tuncay et al. [7] zostavili korekčnú rovnicu, ktorá upravuje pevnosť v tlaku získanú pri nižšej štíhlosti telies, než
je (L/D)lim:
𝑈𝐶𝑆\ = UCS ∙ [0,238(𝐿⁄𝐷)⁄(0,0079 ∙ 𝑚A 𝜎< + 1,69) + 0,755]

(5)

kde UCS* je korigovaná hodnota pevnosti v tlaku, UCS je nameraná pevnosť v tlaku, L je dĺžka, resp. výška
skúšobného telesa, D je priemer skúšobného telesa, mi je materiálová konštanta v Hoek-Brownovej podmienke
porušenia, st je ťahová pevnosť stanovená brazílskou skúškou.

3 METODIKA
Testovaným materiálom bola droba – klastická usadená hornina. Vzorky pre popisovaný experiment pochádzali
z lokality Kobeřice (N 49°22'02'' E 17°06'18''). Jedná sa o drobu karbónskeho veku, ktorá v tejto lokalite patrí do
Českého masívu. Hornina odobratá na laboratórne skúšky nebola postihnutá zvetrávaním.
Pre zachovanie čo najväčšej homogenity testovaného materiálu boli z jedného bloku horniny pripravené tri
súbory valcových skúšobných telies s pomerom L/D približne 1,0; 1,5 a 2,0. Každý súbor zahŕňa tri skúšobné
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telesá. Výnimkou je súbor s pomerom L/D 2,0, keďže z dostupného materiálu sa podarilo vyrobiť jedno teleso
daného pomeru naviac. Presné rozmery jednotlivých telies sú uvedené v Tab. 1. Pevnosť v jednoosom tlaku pre
jednotlivé telesá bola stanovená pomocou lisu so servo-hydraulickým ovládaním Advantest od výrobcu
CONTROLS vo výskumnom centre AdMaS. Rýchlosť zaťažovania bola 1 MPa/s.
Získanými hodnotami pevností bola preložená trendová čiara a sformulovaný vzťah, ktorý najlepšie vystihuje
vplyv pomeru L/D na pevnosť v jednoosom tlaku pre testované droby. Následne boli porovnané výsledky
upravených pevností v jednoosom tlaku podľa vybraných korekčných vzťahov popísaných v úvode.

4 VÝSLEDKY
Rozmery jednotlivých skúšobných telies a dosiahnutá pevnosť v jednoosom tlaku sc sú uvedené v Tab. 1. Ďalej
pre každý súbor telies podľa pomeru L/D je uvedená priemerná hodnota a smerodajná odchýlka (Std) dosiahnutej
pevnosti. Koeficientom variability (Var) ako podielom smerodajnej odchýlky a priemeru pevnosti je vyjadrená
premenlivosť pevnosti horniny v danom súbore meraní. Najmenšiu variabilitu meraní (2 %) vykazujú telesá so
štíhlosťou L/D 1,0. Naopak, najväčšiu variabilitu (15 %) dosiahol súbor L/D 2,0.
Tab. 1 Rozmery skúšobných telies a dosiahnutá pevnosť v tlaku sc.
Skúšobné
teleso
J2-1,0-1
J2-1,0-2
J2-1,0-3
J2-1,5-1
J2-1,5-2
J2-1,5-3
J2-2,0-1
J2-2,0-2
J2-2,0-3
J2-2,0-4

L
[mm]
37,9
38,3
38,3
57,1
56,9
57,2
77,5
77,1
77,2
77,4

D
[mm]
37,8
37,8
37,8
37,7
37,8
37,8
37,8
37,8
37,6
37,8

L/D
1,00
1,01
1,01
1,51
1,51
1,51
2,05
2,04
2,05
2,05

sc
[MPa]
261
258
252
217
219
256
246
199
219
171

priemer sc
[MPa]

Std sc
[MPa]

Var sc
[%]

257

5

2

231

22

10

209

32

15

Namerané hodnoty pevnosti v jednoosom tlaku sc uvedené v Tab. 1 boli vynesené do grafu na Obr. 1. V grafe
sú vynesené okrem jednotlivých meraní (krížik) aj priemerné hodnoty (krúžok). Priemernými hodnotami je
preložená priamka, ktorej rovnica je tiež uvedená v grafe. Koeficient determinácie (R2) má hodnotu 0,994.
So vzrastajúcou hodnotou pomeru L/D narastá aj rozptyl nameraných hodnôt. Naopak, čím je vyššia hodnota L/D,
tým nižšia je priemerná hodnota pevnosti sc.

Obr. 1. Graf závislosti pevnosti v jednoosom tlaku na pomere L/D.
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Testované telesá vykazovali pre rôzne pomery L/D rozdielny spôsob porušenia, ktorý je ilustrovaný vybranými
príkladmi na 0 V prípade L/D 1,0 sa telesá porušovali v tvare tzv. "presýpacích hodín" (viď 0–a). Pri pomere L/D
2,0 dochádzalo k porušeniu pozdĺžnymi trhlinami (viď 0–b). Pre medziľahlú hodnotu pomeru L/D 1,5 dochádzalo
ku kombinácií vyššie zmienených dvoch typov porušenia, kedy sa pri podstavách tvorili viac, alebo menej výrazné
kužele a zároveň dochádzalo ku vzniku pozdĺžnych trhlín.

Obr. 2 Príklady skúšobných telies po porušení pri rôznom pomere L/D: a) J2-1,0-2; b) J2-1,5-2; c) J2-2,0-2.

5 DISKUSIA
Namerané hodnoty pevností sc potvrdzujú predpoklad, že s narastajúcim štíhlostným pomerom L/D klesá pevnosť
v tlaku (Obr. 1. ) a zhodujú sa tvrdeniami Hawkesa a Mellora [1], Pauliho a Holouškovej [2], kolektívu
Du et al. [3] uvedenými v 2. kapitole. Zároveň sa v meraniach objavuje nárast variability pevnosti sc
s narastajúcou štíhlosťou (Tab. 1). Príčinou tohoto javu môže byť fakt, že s narastajúcim objemom skúšobného
telesa sa zvyšuje aj pravdepodobnosť výskytu určitého defektu, aj makroskopicky nerozpoznateľného, ktorý vedie
k porušeniu telesa pri nižšom zaťažení. Druhým vysvetlením môže byť vyššia citlivosť telesa na prípadné
excentricity v zaťažovaní. Ak zoberieme do úvahy, že k porušeniu testovanej droby dochádzalo pri zaťažení
190 až 290 kN, tak aj malý defekt v štruktúre horniny, alebo nerovnomernosť v zaťažovaní môže výrazne
ovplyvniť porušenie telesa.
Na základe rovnice lineárnej regresie priemerných hodnôt pevnosti sc uvedenej v grafe na Obr. 1. , bol
zostavený vzťah pre korekciu pevnosti na požadovaný referenčný pomer L/D:
𝜎\,A
𝜎\,34´ =
(6)
(−45,9 ∙ 𝐿/𝐷 + 302)⁄𝜎\,´rÏ
kde sc,kor je prepočítaná pevnosť v tlaku, sc,i je priemerná nameraná pevnosť v tlaku pre určitý pomer L/D, L je
dĺžka, resp. výška skúšobného telesa, D je priemer skúšobného telesa, sc,ref je pevnosť v tlaku pre referenčný
pomer L/D.
Tab. 2 Porovnanie korekčných vzťahov na úpravu hodnoty pevnosti v tlaku sc podľa pomeru L/D. Hodnoty
pevnosti uvádzané v MPa, v zátvorke odchýlka upravenej hodnoty oproti skutočnému meraniu.

L/D
1,0
1,5
2,0

Priemerná
nameraná
pevnosť
sc [MPa]
257
230
209

Prepočet
(1) a (2)
L/Dref 1,0

Prepočet
(3)
L/Dref 2,0

Prepočet
(4)
L/Dref 2,0

Prepočet
(5)
L/Dlim

Prepočet
(6)
L/Dref 1,0

Prepočet
(6)
L/Dref 2,0

257 (0 %)
248 (-3 %)
235 (-9 %)

247 (18 %)
225 (8 %)
208 (0 %)

218 (4 %)
218 (4 %)
209 (0 %)

214 (-17%)
201 (-13%)
190 (-9%)

258 (0 %)
254 (-1 %)
256 (-1 %)

210 (0 %)
206 (-1 %)
208 (-1 %)

Porovnanie korigovanej hodnoty pevnosti v tlaku sc podľa vzťahu (6) a vzťahov (1) až (5) popísaných
v 2. kapitole je uvedené v Tab. 2. Spomedzi vzťahov vyskytujúcich sa v literatúre, je v tomto prípade najpresnejší
vzťah (4) pôvodne určený pre korekciu pevnosti betónu [6]. Vzťah (6) odvodený konkrétne pre súbor vzoriek
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študovanej droby poskytuje najpresnejší odhad. Prepočty podľa vzťahu (5) produkujú diskutabilné výsledky.
Vo vzťahu (5) boli uvažované hodnoty mi = 8,9 [9] a st = 19,4 MPa [10]. Podľa štúdie Tuncaya et al. [7] je pre
testovanú drobu L/Dlim približne 3,0. To znamená, že pri ďalšom zväčšovaní štíhlosti skúšobných telies nad túto
hranicu by už nemalo dochádzať k redukcií pevnosti v tlaku. Hodnota L/D 3,0 však kladie pomerne vysoké nároky
na množstvo testovaného materiálu. Uvedená rozdielnosť výsledkov rovnice (5) môže prameniť z toho, že
Tuncay et al. vo svojej štúdií prebrali databázu hodnôt parametra mi od Hoeka a Browna [8]. Vzťah (5) teda
nemusí správne zohľadňovať kombináciu konkrétnych hodnôt mi a st, ktoré boli zistené u študovanej droby.

6 ZÁVER
Na základe testov v jednoosom tlaku na sade skúšobných telies z droby s variabilným pomerom L/D bolo
preukázané ovplyvnenie pevnosti štíhlostným pomerom skúšobného telesa. Bol pozorovaný negatívny trend
ovplyvnenia, teda čím bol použitý vyšší pomer L/D, tým nižšia bola dosiahnutá pevnosť v tlaku, čo je v súlade so
všeobecne prijímaným konsenzom. Na základe analýzy výsledkov meraní bola zostavená korekčná rovnica (6) na
prepočet zmeranej pevnosti v tlaku na referenčný pomer L/D, ak sa tento líši. Bolo uskutočnené aj porovnanie už
publikovaných korekčných vzťahov, z ktorých je pre skúmaný prípad najpresnejší vzťah (4). S narastajúcim
štíhlostným pomerom bol pozorovaný aj nárast variability pevnosti. Tento jav sa zatiaľ na študovanom súbore
vzoriek nepodarilo jednoznačne objasniť.
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Abstrakt
Inžinierskogeologický prieskum slúži na objasnenie geologických a hydrogeologických pomerov, na určenie
vlastnosti zemín a hornín a tiež na získanie ďalších potrebných informácii o danej lokalite. Medzi metódy ktoré
sú čoraz viac v popredí a stále sa zdokonaľujú patria aj penetračne sondovania. Tieto metódy sa využívajú pre
stanovenie rôznych potrebných charakteristík, ktoré vstupujú do ďalších numerických alebo analytických
výpočtov. Rozhodujúce pre praktické využitie je však správna interpretácia nameraných výsledkov. Dostatočná
znalosť problematiky, kvalitné penetračné prístroje v kombinácií s inými prieskumnými metódami sú zárukou
dobrých výsledkov v tejto oblasti. Sú vytvárané bez odberu vzoriek alebo vŕtania, čo znamená že tieto metódy sú
menej rušivé z hľadiska životného prostredia. Znalosťou problematiky sa považuje aj určenie vhodnosti a typu
penetračného prístroja v jednotlivých geologických prostrediach. Článok sa zaoberá korelačnými vzťahmi
penetračných skúšok a ich porovnaním.
Klúčové slova
Statická penetračná skúška, Dynamická penetračná skúška, penetračný odpor, inžinierskogeologický prieskum.
Abstract
Engineering-geological survey serves to clarify geological and hydrogeological conditions, to determine the
properties of soils and rocks and to obtain other necessary information about the site. Penetration probes are among
the methods that are increasingly at the forefront and are still improving. These methods are used to determine the
various characteristics needed to enter further numerical or analytical calculations. However, the correct
interpretation of the measured results is crucial for practical application. Sufficient knowledge of the issue, highquality penetration instruments in combination with other research methods guarantee good results in this area.
They are created without sampling or drilling, which means that the CPT method is less environmentally
disturbing. Knowledge of the issue is also considered to determine the suitability and type of penetration device in
individual geological environments. The article will deal with the advantages and disadvantages of using static
and dynamic penetration in different geological alternations.
Key words
static penetration test, dynamic penetration test, penetration resistance, engineering geological survey.

1 ÚVOD
Kvalitný inžinierskogeologický prieskum pozostáva z porovnania výsledkov z laboratórnych a poľných skúšok.
Nedostatkom laboratórneho testovania zemín je zanedbávanie alebo značne zjednodušenie niektorých vplyvov
prírodného prostredia, ktoré v laboratórnych podmienkach nie je jednoduché simulovať. Prevláda preto všeobecná
snaha o uskutočňovanie IG a geotechnického prieskumu v podobe terénnych skúšok. Poznatky z prieskumov sa
následne uplatňujú v navrhovaní rôznych geotechnických konštrukciách. V zložitejších geotechnických prípadov
sa využíva pri navrhovaní numerického modelovania. Penetračné sondovanie prezentuje kontinuálne výsledky
smerom do podložia, ktoré sú v numerickom modelovaní potrebné na rozšírenie poznatkov o horninovom
prostredí, a to hlavne o jeho mechanické a fyzikálne vlastnosti. Z uvedeného vyplýva, že v spojitosti
s navrhovaním a realizáciou zložitejších konštrukcií geotechnických stavieb sa zvyšujú nároky a požiadavky na
geotechnický a inžiniersko-geologicky prieskum [2].
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2 PENETRAČNÉ SKÚŠKY
Tieto skúšky sú najstaršími a dnes najpožívanejšími metódami, ktorými môžeme zistiť geotechnické parametre
zemín. Metóda penetračného testovania je založená na určovaní penetračných odporov, ktoré zemina kladie pri
prenikaní meracieho hrotu. Zaraďujú sa tiež medzi nepriame prieskumné metódy. Účelom týchto skúšok je však
vytvorenie podpovrchového kontinuálneho geologického profilu v danom mieste. Tieto metódy patria medzi
rýchle a spoľahlivé spôsoby skúmania vlastností zemín a poloskalných hornín. Využitie penetračných skúšok nie
je len na overovanie vlastností zemín v podloží, ale využívajú sa aj pri návrhoch geotechnických konštrukcií,
overovaní rôznych metód zlepšovania podložia ako aj pri tryskovej injektáži. Môžeme konštatovať, že penetračné
skúšky majú široké možnosti využitia a ich výsledný kontinuálny obraz podložia je neporovnateľný s bodovým
obrazom napríklad takej laboratórnej skúšky. Na obr.1 sa nachádzajú typy penetračných skúšok a ich princíp
merania.

Obr. 1. Typy penetračných skúšok

3 STATICKÁ PENETRAČNÁ SKÚŠKA
Statická penetračná skúška (CPT - Cone Penetration Test) je jedna z poľných metód sondovania. Princíp statickej
penetračnej skúšky spočíva v postupnom zatlačovaní sondovacieho sútyčia do zeminy ukončeného penetračným
hrotom. Zatláčanie hrotu prebieha konštantnou rýchlosťou 20 mm.s-1. Počas zatláčania sa kontinuálnym
záznamom získavajú hodnoty odporu na hrote Qc, trenia na plášti Fs prípadne iné hodnoty v závislosti od druhu
použitého hrotu (pórové tlaky, vlhkosť na hrote, ...). CPT je uprednostňovaná a používaná najmä v jemnozrnných
ílovitých, siltovitých a pieščitých zeminách. Pre hrubozrnne a štrkovité zeminy nemusí byt dostatočne efektívna
kedy môže o ukončení skúšky rozhodnúť nedostatočná tlačná kapacita prístroja alebo nedostačujúca možnosť
ukotvenia pristroja v takomto geologickom prostredí.

4 DYNAMICKÁ PENETRAČNÁ SKÚŠKA
Metoda Dynamickej penetračnej skúšky (DPT – Dynamic Penetration Test) je založená na schopnosti zemín klásť
rôzny odpor proti dynamickému vnikaniu sútyčia opatreného predpísaním meracím hrotom. V našich
podmienkach je to veľmi preferovaná metóda a to hlavne vďaka svojej spoľahlivosti, jednoduchosti a relatívne
nízkej obstarávacej cene. Najvhodnejšie použitie tejto skúšky je v hrubozrnných štrkovitých zeminách a v
navážkach. Použitie v jemnozrnných zeminách (napr. neogénne íly) značne ovplyvňuje vyber typu prístroja, kedy
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môže dôjsť k nadhodnoteným alebo nepresným výsledkom. Penetračné zariadenie sa skladá z barana (závažie,
ktoré padá z konštantnej výšky), zo sútyčia so špeciálnym hrotom v tvare kužeľa (priemer hrotu je väčší ako
priemer sútyčia), kovadliny a koša. Prístroje rozdeľujeme podľa hmotnosti barana :
•
•
•
•

ľahká penetrácia typu DPL 10 kg,
stredná DPM 30 kg,
ťažká DPH 50 kg,
veľmi ťažká DPSH 63 kg.

5 VYBRANÝ INŽINIERSKOGEOLOGICKY PRIESKUM
Pre porovnanie a zhodnotenie vyššie uvedených skúšok bola vybraná lokalita ,,Rýchlostná cesta R2 križovatka D1
– Trenčianska Turná“. V ktorej boli realizované skúšky za účelom vytvorenia podrobného IG prieskumu.
V lokalite dlhej zhruba 6,7 km bolo plánovaných 317 jadrových vrtov (nie všetky boli realizované). Z toho na
laboratórne skúšky bolo odoslaných 738 vzoriek zeminy (371 neporušených /jadrá/ a 367 porušených /vrecká,
technologické vzorky/) z ktorých sa určovali fyzikálne a mechanické vlastností zemín. Z uvedeného počtu
laboratórnych skúšok nebolo možné porovnať geotechnické laboratórne vlastnosti zemín s výsledkami
penetračných skúšok a to z dôvodu situovania odberu vzoriek (hĺbka odberu, vzdialenosť odberu vrtu od
vykonávanej penetračnej skúšky).
V záujmovom území bolo vyhotovených 25 CPT s piezoelektrickým hrotom s meraním pórového tlaku (CPTu 4
- CPTu 28) o súhrnnej metráži 188,4 m. Hĺbka jednotlivých sond bola dosahovaná podľa polohy uľahnutejších
štrkovitých zemín alebo podľa kapacity súpravy. Dynamická penetračná skúška bola vykonaná ťažkou
mechanickou sklopnou penetračnou sondou RSG (DPH). Sumárny počet sond dynamickej penetrácie bol 214
kusov s celkovou metrážou 2118,6 m. Z vykonaných skúšok sa na základe penetračných odporov mohli určiť
rozhrania vrstiev, typy zemín a pomocou korelačných vzťahov určiť aj geotechnické parametre zemín.
Pri roztrieďovaní dát a výsledkov z uvedeného počtu penetrácií bolo použitých 15 CPTu a 15 DPT skúšok, ktoré
sa nachádzali v tesnej blízkosti (vytvorenie dvojíc CPTu – DPT). Cieľom bolo zistiť rozdielnosti výsledkov
deformačných modulov pre určite druhy zemín v porovnaní so smernými normovými charakteristikami,
a poukázať na rozdielnosti výsledkov získaných statickou a dynamickou penetráciou. Aby bolo možné výsledky
porovnať so smernými normovými charakteristikami bolo nutné určiť hodnoty indexu konzistencie a indexu
uľahnutosti zemín. Vybrané dvojice sa nachádzali vo vzájomnej vzdialenosti od 2,2 m do 10,5 m. Za porovnateľné
sme považovali penetračné sondy v čo najmenšej vzájomnej vzdialenosti, čim sme sa snažili eliminovať vplyv
prípadnej rozdielnosti mocnosti a vlastnosti vrstiev na výsledky. Tiež sa prihliadalo na zloženie geologických
vrstiev, kedy by pri častom striedaní malých mocnosti vrstiev (napr. ílov, pieskov...) a veľkej vzájomnej
vzdialenosti penetračných sond mohlo dôjsť k nesprávnemu vyhodnoteniu v rámci porovnávania zemín. Pri
vytvorených dvojiciach bol k dispozícii samozrejme aj jadrový vrt, ktorý sa využíval ako smerodajný podklad
k vyhodnocovaniu skúšok. Ku každej dvojici bol zhotovený inžinierskogeologický profil s grafickým
vyhodnotením DPT a CPTu sond, ktorý slúžil na lepšie priblíženie riešenej problematiky.

Obr. 2. Situácia rozmiestnenia penetračných sond a jadrových vrtov na úseku ,,Rýchlostná cesta R2 križovatka
D1 – Trenčianska Turná “.
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Obr. 3. Inžiniersko-geologický rez s priebehmi odporov CPTu9 a DP-R110
Na základe zobrazených penetračných odporov sme určili rozhrania vrstiev zemín a pomocou korelačných
vzťahov určili geotechnické parametre zemín IC, ID, Edef. Následne sme hodnotu Edef porovnali so
smernými normovými charakteristikami. Postup bol taký, že pri jemnozrnných zeminách sme určili index
konzistencie IC (za smerodajný udaj sa považovala hodnota IC z CPTu a to z dôvodu že táto metóda je považovaná
všeobecne za vhodnejšiu pre jemnozrnné zeminy) následne sme priradili fyzicky stav zeminy. V závislosti od toho
sme mohli určiť rozhranie Edef pre danú zeminu podľa tabuliek, ktoré poskytovala ČSN 73 1001. Určovanie hodnôt
statickej penetrácie vychádzalo z korelačných vzťahov odvodených na katedre geotechniky v Žiline:

Index konzistencie
𝐼\ = −0,1053𝑞<4< R + 0,6944𝑞<4< − 0,16

kde qtot - totálny odpor na hrote.
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𝐼\,YÊŠ = 0,0077𝑞\ W + 0,1118𝑞\ R + 0,6722𝑞\ − 0,0219
𝐼\,’¿Ð = 0,7156𝑙𝑛(𝑞\ ) + 0,2

𝐹´
𝑑

(2)
(3)

kde qc - odpor na hrote.
Fr - trecí pomer.

Deformačný modul
𝐸€rÏ = −0,0312𝑞\ W + 0,7961𝑞\ R − 1,3378𝑞\ + 3,52622 [𝑀𝑃𝑎] 𝑞\ < 20𝑀𝑃𝑎
𝐸€rÏ = 9 × 𝑞\D,[ [𝑀𝑃𝑎]

𝑞\ ≥ 20 𝑀𝑃𝑎

(4)
(5)

Určovanie hodnôt dynamickej penetrácie vychádzalo z korelačných vzťahov používaných spoločnosťou DPP
Žilina s.r.o, ktorá poskytla výsledky dynamickej penetrácie vykonanej v záujmovom území:

Index konzistencie
𝐼\ = 0,0077𝑞€õ¦ W + 0,1118𝑞€õ¦ R + 0,6722𝑞€õ¦ − 0,0219

(6)

kde qdyn - dynamický odpor.

Deformačný modul
𝐸€rÏ = 𝑛 × 𝑞€õ¦ [𝑀𝑃𝑎]

(7)

kde n =2,5 pre jemnozrnné a pieščité zeminy

Deformačný modul Edef [MPa]

Z vykonaných skúšok sa výsledne hodnoty Edef roztriedili. Najväčší počet hodnôt bol pri jemnozrnných zeminách
F6/CL, F6/CI, tie boli následne rozdelene v závislosti od indexu konzistencie a zhrnuté v obr. 4. Celkový počet
zemín klasifikovaných ako F6 bolo 37 druhov (37 pre CPT a 37 pre DPT). Okrem zemín F6 boli z jemnozrnných
zemín porovnané aj zeminy F4/CS.

22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
F6/ mäkka (0,25- F6/ tuhá (0,5-0,9) F6/ pevná (0,9-1,3) F6/ tvrdá (>1,3)
0,5)
Index konzistencie IC [-]
Rozmedzie Edef [Mpa]
Edef (CPTu) [MPa]
Edef (DPT) [MPa]

Obr. 4. Graf porovnania výsledkov deformačného modulu Edef zemín F6 so smernými normovými hodnotami
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Deformačný modul Edef [MPa]

Z obr.4 môžeme usúdiť že hodnoty CPTu pre tuhú konzistenciu sú zhodne z rozsahom deformačného modulu
podľa smerných normových charakteristík, no DPT výsledky sa odchyľujú od rozmedzia čo bolo pravdepodobne
zapríčinené pôsobením nežiadúceho trenia na sútyčí. Pohľad na hodnoty pevnej konzistencie môžeme zhodnotiť
ako podhodnotene a to z pohľadu CPTu ale aj DPT skúšky. Pri tvrdej konzistencii boli DPT výsledky
podhodnotene vo všetkých vzorkách.

22,0
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
F4/ mäkka (0,250,5)

F4/ tuhá (0,5-0,9) F4/ pevná (0,9-1,3)

F4/ tvrdá ( >1,3)

Index konzistencie IC [-]

Rozmedzie Edef [Mpa]

Edef (CPTu) [MPa]

Edef (DPT) [MPa]

Obr. 5. Graf porovnania výsledkov deformačného modulu Edef zemin F4/CS so smernými normovými
hodnotami
Pomer statického odporu qc a dynamického odporu qdyn v zeminách F4/CS sa pohyboval v intervale od 0,05 - 4,30.
Z obr. 5. môžeme pozorovať že hodnoty CPTu pre tuhú a pevnú konzistenciu sú podhodnotené v porovnaní s
deformačným modulom podľa smerných normových charakteristík. DPT výsledky sa v niektorých hodnotách
odchyľujú od rozmedzia výraznejšie a hodnotami Edef sa skôr podobajú zeminám S3/S-F (rozdiel je v prevládajúcej
jemnozrnnej alebo piesčitej frakcii). Pre index konzistencie IC > 1,3 nie je definované rozmedzie
Edef.
Je potrebne pripomenúť že dynamicky odpor z DPT skúšok sa získava pomocou prepočtu z hodnoty N10 , ktorá vyjadruje
počet úderov na zarazenie hrotu o 10cm. Pri vykonávaní skúšky však vzniká nežiadúce plášťové trenie, ktoré je zvlášť výrazne
v jemnozrnných zeminách a je nutné ho zohľadniť vo výpočte. Pláštové trenie sa meria momentovým kľúčom po
1 m.
𝑁aD ´ = 𝑁aD,¦]Ár´]¦é − 𝑋 × 𝑀½
kde:

MV- krútiaci moment [Nm] nameraný pri rotácii sútyčia
X - súčiniteľ závislí od typu prístroja: pre pristroj DPH je hodnota X=0,4
𝑞€õ¦ =

Kde:

(8)

𝑄R × 𝐻 × 𝑁
[𝑀𝑃𝑎]
𝐴 × 𝑒 × (𝑄 + 𝑃)

(9)

H- výška pádu barana [m]
P- tiaž penetračnej sondy [kN] (sútičia, kovadliny, hrotu a koša v príslušnej hĺbke)
Q- tiaž barana [kN]
A- prierezová plocha hrotu [m2]
N- počet úderov pre vniknutie hrotu o 10 cm (redukované)
e- vniknutie hrotu o 10. [m]

Plaštove trenie sa meria momentovým kľúčom po 1,0 m.V určitých hĺbkach dosahovalo v jemnozrných zeminách
vysoké hodnoty čo sa odrazilo na hodnote qdyn a nasledne na výsledku Edef (výrazne nadhodnotené).

380

JUNIORSTAV 2020

6 ZÁVER
Schopnosť určovať geotechnické parametre z penetračných skúšok CPT a DPT je nesporným prínosom pre
geotechnickú prax. Nové korelácie je preto treba čo najlepšie spresniť spätnou väzbou. V prezentovanej lokalite
,,Rýchlostná cesta R2 križovatka D1 – Trenčianska Turná “. môžeme vidieť výsledky a porovnanie dvoch
penetračných skúšok. Výsledky skúšok sa vo vhodnej miere zhodujú, no z dosiahnutých poznatkov môžeme
povedať že hodnoty Edef (získane DPT a CPTu) sú pri zeminách F6 pevnej a tvrdej konzistencie podhodnotene
v porovnaní so smernými normovými charakteristikami. Okrem toho môžeme vidieť na výsledkoch DPT vplyv
negatívneho parazitného trenia na sútyčí v jemnozrnných zeminách, ktoré výrazne ovplyvnilo výsledok hodnoty
dynamického odporu a modulu deformácia. Menovaní negatívny vplyv by bolo možné zohľadniť zväčšením
opravného súčiniteľ X (hodnota 0,04) pri dosiahnutí určitej hodnoty krútiaceho momentu Mv
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Abstrakt
Dynamická penetrácia je terénna skúška používaná na skúšanie odporu zemín. Odpor zemín je definovaný
dynamickým penetračným odporom qdyn, ktorý je odvodený z nameraného počtu úderov N10. Z výsledkov
dynamickej penetrácie možno odvodiť niektoré geotechnické parametre zemín. Pre účel odvodenia vybraných
geotechnických parametrov je potrebné poznať korelácie medzi výsledkami dynamickej penetrácie a parametrami
zemín. Pre hrubozrnné zeminy možno prostredníctvom týchto korelácií odvodiť relatívnu uľahnutosť ID,
deformačný modul Edef alebo uhol šmykovej pevnosti φef. Tento článok sa zaoberá koreláciami medzi relatívnou
uľahnutosťou hrubozrnných zemín a výsledkami viacerých typov dynamickej penetračnej skúšky.
Abstract
Dynamic penetration is a field test used for testing of soil resistance. Soil resistance is expressed by dynamic
penetration resistance qdyn, which is determined from number of blows N10. From the results of dynamic penetration
test selected geotechnical parameters of soil can be determined. For this purpose, it is necessary to know the
correlations between results of dynamic penetration test and soil geotechnical parameters. Geotechnical parameters
for coarse grained soils that can be derived from the results of this test are: relative density ID, deformation modulus
Edef or friction angle φef. This paper discusses correlation between relative density of coarse-grained soils and
results of various types of dynamic penetration test.

1 ÚVOD
Dynamická penetračná skúška (DPT) je terénna skúška, ktorá sa využíva sa na skúšanie odolnosti zemín a polo
skalných hornín voči dynamickej penetrácií tyče zakončenej kužeľovitým hrotom. Na zarážanie tyče sa používa
baran s rôznou váhou a výškou dopadu, podľa čoho delíme DPT do štyroch kategórii: DPL (ľahká), DPM (stredne
ťažká), DPH (ťažká) a DPSH (extrémne ťažká) dynamická penetračná skúška [2]. V priebehu skúšky sa
zaznamenáva počet úderov N10, N20, ktoré sú potrebné na zarazenie penetračnej tyče o určenú hĺbku. Z výsledkov
N10, N20 sa vypočíta dynamický penetračný odpor qdyn, ktorý predstavuje odpor zeminy. Následne sa pomocou
korelácií dajú z výsledkov N10, N20 a qdyn stanoviť určité geotechnické parametre zemín.
Hlavným cieľom tejto štúdie je zhrnúť a analyzovať korelácie pre relatívnu uľahnutosť hrubozrnných zemín
odvodenú z výsledkov DPT. Ako príklad je v článku uvedené vyhodnotenie ID štrkovitej zeminy použitím
vybraných korelácií. Výsledky DPT z ktorých sa odvádzali parametre zemín boli namerané počas
experimentálneho výskumu v rámci úlohy zameranej na integrované mosty. Súčasťou tejto úlohy bolo
vybudovanie pokusného poľa so štrkovitou zeminou. Zemina bola v rámci tejto štúdie skúšaná pomocou DPM.
Zo získaných výsledkov boli prostredníctvom zvolených korelácií analyzované výsledky relatívnej uľahnutosti.
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2 LITERÁRNY PREHĽAD/ POPIS SÚČASNÉHO STAVU
V zahraničí sú korelácie medzi DPT a ID uvedené v národných normách (napr. DIN 4094-3 [3], STN EN 1997-2
[2], PN-B-04552 [5]). Na Slovensku sa na odvodenie ID z DPT používajú rôzne korelácie, publikované napr.
Švastom [1], Obertom [1] alebo sa používajú vzťahy uvedené v zrušenej slovenskej norme STN 72 1032 [4].
Švasta [4] odvodil empirický vzťah z výsledkov dynamického penetračného odporu qdyn, v ktorom zohľadňuje
viaceré typy pieskov a štrkov. Empirický vzťah stanovujúci relatívnu uľahnutosť, uvedený v STN EN 1997-2 [2]
zohľadňuje dva typy penetrometrov (DPL, DPH) a rozlišuje podľa čísla nerovnozrnnosti a hladiny podzemnej
vody tri typy zemín (piesky nad HPV s Cu ≤ 3, piesky pod HPV s Cu ≤ 3, piesky-štrky nad HPV s Cu ≤ 3). Na
druhej strane, STN 72 1032 [4] a Obert [1] publikujú odporúčané hodnoty relatívnej uľahnutosti, ktoré sú
stanovené pre určitý rozsah N10 a qdyn, na základe ktorého možno určiť príslušnú relatívnu uľahnutosť.

3 METODIKA
Uvedené korelácie sa použili na vyhodnotenie výsledkov stredne ťažkej dynamickej skúšky, ktorou sa skúšala
uľahnutosť hrubozrnnej zeminy.
Rozmery pokusného poľa na vykonanie DPM boli 0.9 m × 8.0 m × 1.8 m (Obr. 1). Zemina bola zhutňovaná
vibračnou doskou v 0.3 m vrstvách. Skúšaná zemina bola klasifikovaná ako dobre zrnený štrk triedy G1 so
symbolom GW, ktorý pochádza z lokality povodia Dunaja (Obr. 2). Priemer najhrubších zŕn bol menší ako 3 cm.
Zemina môže byť opísaná ako sivohnedá, stredne až hrubozrnná s prevahou hrubozrnných fragmentov fluviálneho
pôvodu.
Skúška zeminy bola vykonaná stredne ťažkou dynamickou penetračnou sondou s parametrami:
•
•
•
•
•
•
•
•

Priemer hrotu
Vrcholový uhol hrotu
Prierezová plocha hrotu
Priemer tyče
Dĺžka tyče
Váha barana
Výška pádu barana
Počet úderov barana

43,7 mm
90 °
15 cm2
32 mm
1m
0,3 kN
50 cm
30 / min

Obr. 1. Dynamická penetračná skúška.
Pri vyhodnocovaní geotechnických parametrov zeminy (obr.2) z výsledkov DPM boli brané do úvahy
výsledky počtu úderov N10 a dynamického penetračného odporu qdyn, ktoré sú zapísané v Tab. 5.
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Obr. 2. Štrk dobre zrnený (G1 – GW).
Dynamický penetračný odpor bol počítaný podľa "holandského vzťahu" [1], v ktorom sú okrem počtu úderov
zohľadňované aj parametre dynamickej penetračnej sondy:
𝑞^_` =
kde

qdyn
M
H
P
A
N
e

MR × H × N
A × e × (M + P)

(1)

dynamický penetračný odpor (MPa);
tiaž barana (kN);
výška pádu barana (m);
tiaž penetračnej sondy (kN), /hrot, sútyčie, kovadlina/;
prierezová plocha hrotu (m2);
počet úderov potrebných na vnik hrotu e;
vnik hrotu o 0,10 alebo 0,20 m.

Korelácie medzi výsledkami DPT skúšky a relatívnou uľahnutosťou
Na vyhodnotenie a interpretáciu výsledkov stredne ťažkej dynamickej penetračnej skúšky (tab. 5) boli použité
nižšie uvedené korelácie, pomocou ktorých bola stanovená relatívna uľahnutosť ID.
Relatívna uľahnutosť skúšanej zeminy bola odvodená z odporúčaných odvodených hodnôt, publikovaných
Obertom [1], normou STN 72 1032 [4], a troch empirických vzťahov podľa Švastu [1], STN EN 1997-2 [2] a PNB-04552:2002 [5].
Zrušená norma STN 72 1032 [4] uvádza v Tab. 1 relatívnu uľahnutosť pre aluviálne štrky, pričom ID je
odvodzovaná z dynamického penetračného odporu.
Tab. 1 Uľahnutosť aluviálnych štrkov (v súlade s STN 72 1032).
Uľahnutosť ID
Kyprý
Stredne uľahnuté
Uľahnuté

qdyn (MPa)
≤ 8.5
8.5 až 21.5
≥ 21.5

Tab. 2 opisuje relatívnu uľahnutosť hrubozrnných zemín odvodenú z počtu úderov N10. V uvedenej tabuľke je
opísaná všeobecná klasifikácia relatívnej uľahnutosti pre hrubozrnné zeminy, ktorú uvádza Obert [1].
Tab. 2 ID hrubozrnných zemín.
Relatívna uľahnutosť ID
kypré
stredne uľahnuté
uľahnuté

Typ zeminy a rozsah platnosti pre N10
Piesky
Štrky
N10 ≤ 3,0
N10 ≤ 4,0
3 ≤ N10 <15
4 ≤ N10 <15
N10 ≥ 15

Empirický vzťah, opísaný Švastom [1], zohľadňuje druhy zemín prostredníctvom bezrozmerných parametrov
a, b. Švastov empirický vzťah je vyjadrený rovnicou (2). Hodnoty bezrozmerných parametrov a, b pre jednotlivé
typy hrubozrnných zemín sú uvedené v tab. 3.
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𝐼b = 𝑎 ∗ (𝑞^ )³

(2)

(2)

Tab. 3 Hodnoty bezrozmerných parametrov a, b v rovnici (2).
Typ zeminy
prachovitý ílovitý
jemný
Piesok
strednozrnný, hrubozrnný
Štrkovité zeminy, štrkopiesky

a
0,16
0,15
0,14
0,13

b
0,7
0,67
0,63
0,6

Druhý empirický vzťah pre odvodenie ID, rovnica (3), je uvedený v STN EN 1997-2 [2] a je odvodený priamo
z počtu úderov N10. Ako možno vidieť v Tab. 4, v tomto vzťahu je okrem typu zeminy zohľadnená aj hladina
podzemnej vody a typ penetračnej sondy, od ktorých sa následne odvíjajú parametre C1 a C2. Rozsah platnosti pre
počet úderov N10 vstupujúcich do vzťahu 3 je 3 ≤ N10 ≤ 50.
𝐼b = 𝐶a + 𝐶R ∗ log𝑁

(3)

Tab. 4 Hodnoty bezrozmerných parametrov C1 a C2 v rovnici (3).
Typ skúšky
DPL
DPH

Piesky nad HPV s
Cu ≤ 3
C1
C2
0,15
0,26
0,10
0,435

Piesky pod HPV s
Cu ≤ 3
C1
C2
0,21
0,23
0,23
0,38

Piesky – štrky nad HPV s
Cu ≤ 3
C1
C2
-0,14

0,55

V poľskej norme PN-B-04452: 2002 [5] je okrem korelácií pre ID z výsledkov DPL (nad HPV: 𝐼b = 0.429 ∗
𝑙𝑜𝑔𝑁aD + 0.071; pod HPV: 𝐼b = 0.429 ∗ log (1.5𝑁aD ) + 0.071) a DPSH (nad HPV: 𝐼b = 0.441 ∗ 𝑙𝑜𝑔𝑁aD +
0.196) odvodená korelácia aj pre relatívnu uľahnutosť z výsledkov DPM nad HPV, rovnica (4). Rozsah platnosti
pre korelácie uvedené v PN-B-04452: 2002 je 3 ≤ N10 ≤ 60.
𝐼b = 0.431 ∗ 𝑙𝑜𝑔𝑁aD + 0.176

(4)

Obr. 3 sumarizuje korelačné vzťahy odvodené pre ID z výsledkov všetkých typov dynamických penetrácií
(DPL, DPM, DPH a DPSH). Poľská norma [5] uvádza vzťahy odvodené z výsledkov DPL, DPM a DPSH. Eurokód
7-2 [2] na druhej strane uvádza vzťahy odvodené z výsledkov DPL a DPH. Korelačný vzťah medzi DPM a ID
v Eurokóde 7-2 chýba.

Obr. 3. Korelácie medzi N10 a ID uvedené v STN EN 1997-2:2007 and PN–B–04452:2002.

4 VÝSLEDKY
Počas terénneho experimentu boli v skúšobnom poli urobené dve skúšky dynamickej penetrácie (DPM 1 a DPM
2), počas ktorých bol zaznamenaný počet úderov (Obr. 4). Pre odvodenie ID sa brali do úvahy výsledky N10 väčšie
ako 3, kedže podmienka rozsahu platnosti pre použité korelácie je 3 ≤ N10 ≤ 50 [2] a 3 ≤ N10 ≤ 60 [5].
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Obr. 4. Výsledky počtu úderov N10.
Výsledky počtu úderov N10 z testu DPM 1 a DPM 2 boli pomocou rovnice (1) prepočítané na dynamický
penetračný odpor qdyn (MPa). V Tab. 5 sú uvedené stredné hodnoty N10 a qdyn, ktoré boli uvažované pre odvodenie
relatívnej uľahnutosti.
Tab. 5 Vyhodnotenie dynamickej penetračnej skúšky.
Skúška
DPM 1
DPM 2

N10 (-)
5.4
5.6

qdyn (MPa)
3.8
4.2

V tab. 7 sú porovnávané výsledky N10 (Tab. 6) s odporúčanými odvodenými hodnotami vyhodnotenými
Obertom (tab. 2).
Tab. 6 Relatívna uľahnutosť stanovená podľa Tab. 2.
Skúška
DPM 1
DPM 2

N10
5.4
5.6

Tab. 2
4 ≤ N10 <15
4 ≤ N10 <15

ID
Stredne uľahnutá
Stredne uľahnutá

Tab. 7 porovnáva výsledky dynamického penetračného odporu (Tab. 5) s odporúčanými odvodenými
hodnotami qdyn, publikovanými normou STN 72 1032 (Tab. 1).
Tab. 7 Relatívna uľahnutosť stanovená podľa Tab. 1.
Skúška
DPM 1
DPM 2

qdyn (MPa)
3.8
4.2

Tab. 1
qdyn ≤ 8.5
qdyn ≤ 8.5

ID
Kyprá
Kyprá

Výsledky relatívnej uľahnutosti vypočítaných pomocou vsťahov 2, 3 a korelácie pre DPM z poľskej normy,
rovnica (4), sú uvedené v Tab. 8.
Tab. 8 Relatívna uľahnutosť stanovená z empirických vzťahov.
Skúška
DPM 1
DPM 2

Vťah
2
0.29
0.31

Vťah 3
0.23
0.27

Vťah 4
0.47
0.49
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5 DISKUSIA
Podľa korelácií odvodených z výsledkov N10 používaných na Slovensku (Tab. 6) je skúšaná zemina
charakterizovaná ako stredne uľahnutá. Ak na vyhodnotenie ID použijeme výsledky qdyn (Tab. 7,8) zemina je
charakterizovaná ako kyprá až stredne uľahnutá.
Z korelácií, ktoré sú uvedené v Európskej norme a ktoré vychádzajú z výsledkov N10, možno zeminu definovať
ako kyprú. Použitím poľskej normy zohľadňujúcej výsledky DPM sa môže zemina charakterizovať ako stredne
uľahnutá.
Slovenské a európske vzťahy boli odvodené pre dynamickú penetráciu typu DPH. Iba vzťah podľa Oberta [1]
a STN 72 1032 [4] zohľadňuje typ skúšky pri výpočte qdyn, v ktorom sa okrem počtu úderov zohľadňujú aj
parametre dynamickej penetračnej sondy a hĺbka zarazenia. Korelačné vzťahy na odvodenie ID v poľskej norme
boli odvodené priamo pre DPM.
Z porovnania na Obr. 3 a z výsledkov experimentov (Tab. 8) možno vidieť, že ID pre rovnaký počet úderov
DPT je významne vyššie pri použití korelácií z poľskej normy [5] ako pri použití vzťahov uvedených
v informatívnej prílohe G z Eurokódu 7-2 [2].

6 ZÁVER
Dynamická penetrácia je terénna skúška používaná v inžiniersko-geologickom prieskume na skúšanie zemín. Preto
je potrebné správne definovať a interpretovať korelácie pre odvodenie vybraných geotechnických parametrov
zemín z výsledkov skúšky. Z korelácií medzi výsledkami N10, qdyn a vlastnosťami zemín je možné stanoviť
charakteristické hodnoty geotechnických parametrov, priamo vstupujúcich do návrhu geotechnických konštrukcií.
Tento článok je zameraný na analýzu a porovnanie korelácií medzi relatívnou uľahnutosťou hrubozrnných
zemín a výsledkami z viacerých typov dynamickej penetračnej skúšky (DPL, DPM a DPH).
Väčšina z uvedených korelácií pre ID je odvodená z výsledkov DPH aj napriek tomu, že existuje viacero typov
dynamickej penetračnej skúšky. Existuje aj viacero korelácií medzi DPL a ID, ktoré sú uvedené v zahraničných
normách [2,3,5]. Jediná dostupná korelácia medzi DPM a relatívnu uľahnutosť hrubozrnných zemín je uvedená
v poľskej norme [5].
Keďže sa DPM stáva čoraz viac používanou, je potrebné analyzovať korelácie medzi geotechnickými
parametrami zemín a výsledkami stredne ťažkej dynamickej penetrácie.
Z výsledkov ID, skúšanej hrubozrnnej zeminy triedy G1, a analýzy dostupných korelácií, uvedených
v európskej, slovenskej a poľskej norme, je zjavne viditeľné, že výsledky ID odvodené z korelácie pre DPM [5] sú
podstatne vyššie ako výsledky ID odvodené z európskych a slovenskej normy [2,3,4].
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1

Abstrakt
Příspěvek se zabývá vlivem složení cementových materiálů na vývoj jejich modulu pružnosti v rané fázi jejich
zrání. Primárním cílem článku je určit statický modul pružnosti cementových malt téměř od počátku jejich tuhnutí.
Pro experiment byly vyrobeny 4 cementové malty. Ty se lišily pouze vodním součinitelem a množstvím
plastifikační přísady. U všech použitých malt byl kontinuálně měřen dynamický modul pružnosti po dobu 24
hodin, a to od chvíle uložení materiálu do formy. K tomuto měření byla využita ultrazvuková impulzová metoda.
Ve stáří malt 24 hodin byl stanoven také statický modul pružnosti. Dosažené výsledky jsou uvedeny v tabelární a
grafické podobě.
Klíčová slova
Modul pružnosti, cementová malta, raná fáze zrání
Abstract
The paper deals with the influence of the composition of cement materials on the development of their modulus
of elasticity in the early phase of their maturation. The primary aim of the paper is to determine the static modulus
of elasticity of cement mortars almost from the beginning of their setting. Four cementitious mortars were produced
for the experiment. These differed only in the water coefficient and the amount of plasticizer. For all mortars which
were used, the dynamic modulus of elasticity was continuously measured from the moment the material was placed
in the mold to 24 hours of its age. The ultrasonic pulse method was used for this measurement. A static modulus
of elasticity was also determined at a mortar in the age of 24 hours. The results are presented in tabular and graphic
form.
Key words
Modulus of elasticity, cement mortar, early stage of maturing

1 ÚVOD
Současná vyspělá společnost klade poměrně vysoké nároky na environmentální aspekt průmyslové produkce,
výstavbu nevyjímaje. V posledních letech je významným kritériem kromě ceny také množství produkovaných
emisí CO2. V rámci budování konstrukcí z betonu se proto stále častěji klade důraz na jeho trvanlivost. Trvanlivost
je totiž jedním ze základních pilířů udržitelnosti [1]. Trvanlivost betonu je však obecně obtížně měřitelná.
Neexistuje žádná univerzální zkouška nebo metoda, která by jednoznačně stanovila, zda beton je či není trvanlivý.
Záleží také na prostředí, ve kterém se posuzovaný beton nachází či bude nacházet. Proto je možné hodnotit
trvanlivost beton pouze nepřímo na základě různých jiných zkoušek. Pro hodnocení trvanlivosti lze navíc použít
více kritérií. Stručně řečeno se jedná o velmi vágní záležitost [2].
Pokud v betonu vzniknou trhliny, může být v závislosti na okolních podmínkách snížena jeho trvanlivost.
Agresivní látky z okolního prostředí se mohou trhlinami šířit hlouběji do betonového prvku a rychleji jej
poškozovat. Čím dříve po betonáži trhliny vzniknou, tím může být rychlost degradace vyšší, neboť beton ještě
nemusí být dostatečně vyzrálý. Jedním ze zásadních faktorů, který vznik a rozvoj trhlin v betonu způsobuje, je
smršťování. Výrazné smršťovací trhliny především v rané fázi zrání betonu mohou být velmi nebezpečné.
V důsledku jejich vzniku může betonová konstrukce vykazovat závažné poruchy brzy po jejím dokončení. Tomuto
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stavu však lze do jisté míry předcházet. Možností je více, ať už se jedná o optimalizaci složení betonu, o jeho
správném ošetřování a také dostatečném vyztužení [3]. Pro správný návrh výztuže betonového prvku je vhodné
znát mimo jiné vnitřní napětí, které v betonu od smršťování vzniká. K vyčíslení tohoto napětí je kromě poměrných
deformací nutné znát také hodnotu modulu pružnosti betonu. Tento parametr se však v čase pochopitelně mění,
přičemž určením jeho hodnoty v prvních hodinách zrání cementového materiálu se zabývá tento článek.

2 EXPERIMENT
Cílem popisovaného experimentu je stanovit hodnotu statického modulu pružnosti cementového materiálu během
prvních 24 hodin jeho zrání. V prvních hodinách po výrobě pochopitelně není možné provést statickou zkoušku,
ze které lze modul pružnosti cementového materiálu určit. Proto byla využita nedestruktivní metoda měření,
konkrétně ultrazvuková impulzová metoda, jejímž výstupem je dynamický modul pružnosti. Na základě výsledků
NDT měření a statické zkoušky ve stáří 24 hodin byl vyčíslen vývoj statického modulu pružnosti v této fázi zrání
cementového materiálu.

Materiál a zkušební tělesa
Pro potřeby experimentu byly vyrobeny 4 druhy cementové malty. Základní návrh složení malt vychází z normy
ČSN EN 196-1 [4]. Pro výrobu malt byl použit normalizovaný křemenný písek CEN s maximální jmenovitou
velikostí zrna 2 mm (dle normy ČSN EN 196-1 [4]), cement CEM I 42,5 R z cementárny Mokrá (ČR) a pitná
voda. Malty se lišily vodním součinitelem (w/c) a také tím, zda obsahovaly plastifikační přísadu SVC 4035
v množství 1 % z hmotnosti cementu nebo ne.
Malta se složením přesně dle normy ČSN EN 196-1 [4] měla w/c součinitel roven 0,50 – složky byly
dávkovány v poměru 3 : 1 : 0,5 (písek : cement : voda). Tato malta byla označena M050. Druhá malta se lišila
pouze vodní součinitelem, který byl 0,40 – složky byly tedy dávkovány v poměru 3 : 1 : 0,4 a malta byla označena
M040. Zbývající dvě malty měly stejné složení jako právě popsané malty, obsahovaly však navíc plastifikační
přísadu. Tyto malty byly označeny M050P a M040P.
Z každé malty byly vyrobeny dva typy zkušebních těles. Prvním typem bylo zkušební těleso ve tvaru Vicatova
prstence. Jeho výška je 40 mm a průměr se plynule mění z 80 mm na 70 mm. Druhým typem zkušebních těles
byly trámečky jmenovitých rozměrů 40×40×160 mm. Tato tělesa byla pro potřeby experimentu vyrobena v počtu
4 ks.

Metodika měření
Během prvních 24 hodin zrání jednotlivých malt sloužilo k měření těleso tvaru Vicatova prstence. Na tomto tělese
bylo provedeno kontinuální měření ultrazvukovým přístrojem Vikasonic (Obr. 1) téměř od chvíle namíchání
malty. Objímka tvaru Vicatova prstence byla maltou naplněna a měření bylo zahájeno do 2 minut od ukončení
míchání. Míchání probíhalo podle pokynů normy ČSN EN 196-1 [4]. Přístroj Vikasonic (více informací např. v
[5]) je určen zejména ke stanovení dob tuhnutí cementové kaše, měření však lze aplikovat i na malty, případně
betony s kamenivem do frakce 4/8. Jeho obrovskou výhodou je čistě nedestruktivní charakter měření – na rozdíl
od měření Vicatovým přístrojem – a také možnost určit vnitřní teplotu vzorku zkoušeného materiálu. Vývoj vnitřní
teploty probíhá kontinuálně spolu se záznamem doby průchodu ultrazvukového vlnění vzorkem.
Všechny 4 zkušební trámečky 40×40×160 mm byly z plastových forem vyjmuty ve stáří přibližně
23,5 hodiny. Po stanovení jejich rozměrů a hmotnosti byly zkoušeny pomocí rezonanční metody (Obr. 2 vlevo).
K měření byl využit osciloskop Handyscope HS4 se snímačem akustické emise. Vlastní frekvence zkušebních
těles byly vyhodnoceny pomocí softwaru, který pracuje na principu rychlé Fourierovy transformace a který je
součástí dodávky osciloskopu. Z naměřených vlastních frekvencí je možné podle normy ČSN 73 1372 [6] vypočíst
mimo jiné Poissonovo číslo μcr.
Po ukončení nedestruktivního měření byla na jednom trámečku stanovena jeho pevnost v tlaku. Zjištěná
hodnota byla využita pro určení horního zatěžovacího napětí při zkoušce statického modulu pružnosti Ec dle normy
ISO 1920-10 [7] (Obr. 2 vpravo). Horní zatěžovací napětí je rovno 1/3 očekávané pevnosti zkušebních těles v
tlaku. Dolní napětí je rovno 0,5 N/mm2. Zkouška Ec probíhala v hydraulickém zkušebním lisu
DELTA 6-300. Deformace zkušebních trámečků byly během zkoušky kontinuálně zaznamenávány pomocí
tenzometrů LD-DD1-2 (dodávka lisu) a datové ústředny Spider8. Všechny zkoušky proběhly v době 24 až 24,75
hodiny po namíchání malt.
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Obr. 1. Měření pomocí ultrazvukové impulzové metody během prvních 24 hodin zrání zkoušených malt.

Obr. 2. Měření vlastních frekvencí pomocí rezonanční metody (vlevo) a zkouška statického modulu pružnosti
(vpravo).

3 VÝSLEDKY A DISKUZE
Vývoj teploty uvnitř vzorků malt během prvních 24 hodin jejich zrání je zobrazen na Obr. 3. Kontinuální záznam
doby průchodu ultrazvukového vlnění materiálem je pro všechny malty zobrazen na Obr. 4. Oba záznamy jsou
výsledkem měření přístrojem Vikasonic.

Obr. 3. Záznam vnitřní teploty vzorků zkoušených malt během prvních 24 hodin zrání.
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Obr. 4. Doba průchodu ultrazvukového vlnění maltou během prvních 24 hodin zrání.
Z výsledků je dobře patrné, že plastifikační přísada oddaluje začátek tuhnutí cementového materiálu. Při měření
doby průchodu čerstvou maltou s plastifikátorem (MP040 a MP050) je vidět, že zezačátku se materiál z pohledu
ultrazvukové metody chová podobně jako kapalina – doba průchodu se pohybuje kolem hodnoty 30 µs (viz Obr.
4). Teprve až ve chvíli, kdy začne nabíhat hlavní teplotní peak (viz Obr. 3), začne výsledek ultrazvukového měření
odpovídat tuhnoucí maltě. Před tímto okamžikem tedy nemá smysl uvádět vypočtenou rychlost ultrazvukového
vlnění maltou, což je zobrazeno na Obr. 5.

Obr. 5. Vypočtená rychlost ultrazvukového vlnění maltou během prvních 24 zrání.
Z rychlosti šíření ultrazvukového vlnění maltou a z hodnoty Poissonova čísla byl vypočten dle normy
ČSN 73 1371 [8] dynamický modul pružnosti. Pro potřeby výpočtu bylo uvažováno Poissonovo číslo měnící se v
čase – ihned po spuštění měření hodnota blízká 0,5 a ve stáří 24 hodin hodnota stanovená pomocí rezonanční
metody. Více o problematice Poissonova čísla a výpočtu dynamického modulu pružnosti v prvních 24 hodinách
zrání cementových materiálů lze najít v [9].
Posledním krokem byl výpočet statického modulu pružnosti z modulu pružnosti dynamického. K tomu byl
použit koeficient ηu, který vyjadřuje poměr mezi statickou a dynamickou hodnotou modulu pružnosti. Koeficient
ηu byl vypočten z výsledků ve stáří 24 hodin. Výsledný vývoj statického modulu pružnosti jednotlivých malt je
zobrazen na Obr. 6. V Tab. 1 jsou poté uvedeny hodnoty Ec jednotlivých malt ve čtyřech stěžejních časech prvního
dne jejich zrání. Z výsledků je dobře patrný podstatně pomalejší nárůst modulu pružnosti malt s plastifikátorem.
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Obr. 6. Vypočtený statický modul pružnosti zkoušených malt během prvních 24 zrání
Tab. 1. Vypočtený statický modul pružnosti zkoušených malt ve stáří 6, 12, 18 a 24 hodin
Hour

M040

M050

MP040

MP050

6
12
18
24

4,49
13,69
21,56
26,64

5,18b
10,96
14,93
16,96

0,26
5,27
13,91
20,39

0,00
2,58
8,08
13,38

4 ZÁVĚR
Na základě provedeného měření a výpočtů lze konstatovat, že lze poměrně snadno a současně přesně stanovit
statický modul pružnosti cementových malt (a tím pádem také betonů) již během prvních 24 hodin zrání. Získané
hodnoty však nejsou vypočteny přímo ze statických zkoušek. Jedná se o odhad statické hodnoty modulu pružnosti
na základě známého vývoje dynamické hodnoty tohoto parametru. Experiment ukázal, že přestože zvláště
v prvních hodinách po namíchání malty není možné statický modul pružnosti měřit přímo, je možné jej výše
popsaným způsobem dostatečně přesně odhadnout.

Poděkování
Příspěvek vznikl za podpory standardního projektu specifického vysokoškolského výzkumu na VUT
č. FAST-S-19-6002.

Použité zdroje
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

Environmental design. Lausanne: fib; 2004. 80 p.
Papadakis V, Fardis M, Vayenas C. Physical and chemical characteristics affecting the durability of
concrete. Materials Journal. 1991;88(2):186 - 196.
Soliman A, Nehdi M. Effect of drying conditions on autogenous shrinkage in ultra-high performance
concrete at early-age. Materials and Structures. 2011;44(5):879-899.
ČSN EN 196-1: Metody zkoušení cementu - Část 1: Stanovení pevnosti. Praha: Vydavatelství pro
normalizaci a měření; 2016.
Schleibinger Geräte GmbH Ultrazvukové přístroje VICASONIC [Internet]. Kaunas university of
technology. [cited 2017-12-29]. Available from: https://apcis.ktu.edu/CTF/en/site/katalogas?more=6377
ČSN 73 1372: Nedestruktivní zkoušení betonu: Rezonanční metoda zkoušení betonu. Praha: ČNI; 2012.
ISO 1920-10:Zkoušení betonu -Část10: Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku. Praha: ČNI; 2014.
ČSN 73 1372: Nedestruktivní zkoušení betonu: Ultrazvuková metoda zkoušení betonu. Praha: ČNI; 2011.
Halamová R, Kocáb D, Kucharczyková B. Možnosti stanovení modulu pružnosti a Poissonova čísla v rané
fázi zrání cementových materiálů. Beton TKS. 2019;19(1):56-60.

392

JUNIORSTAV 2020

VLIV VLHKOSTI NA FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ
VLASTNOSTI DŘEVA
INFLUENCE OF MOISTURE ON PHYSICAL AND MECHANICAL
PROPERTIES OF WOOD
Pavel Černý
*

166889@vutbr.cz
Ústav stavebního zkušebnictví, FAST, VUT v Brně

1

Abstrakt
Dřevěné konstrukce se často potýkají s negativními účinky vlhkosti z vnějšího prostředí. Tyto negativní ataky
vnější vlhkosti velmi často vedou ke změnám fyzikálních a mechanických vlastností dřevní hmoty, tedy
ke změnám důležitých kvalitativních ukazatelů používaných při diagnostice dřevěných konstrukcí. Dřevo vodu
ze svého okolí dokáže přijímat a ukládat ji ve svých pletivech v různých množstvích a podobách, ale také vodu
dokáže vnějšímu prostředí i zpětně odevzdávat. Tato vlastnost dřeva způsobuje bobtnání a sesychání, mění jeho
hustotu a sledované pevnosti. Nabízí se několik zkušebních metod ke stanovení obsahu vlhkosti dřevní hmoty,
avšak s rozdílnou přesností.
Klíčová slova
Dřevo, vlhkost, vlastnosti dřeva, mez nasycení dřeva, vliv vlhkosti.
Abstract
Timber structures often face the problem of the occurrence of the moisture from the external environment. These
negative attacks of moisture very often affect physical and mechanical properties of the wood, changing qualitative
indicators used in the diagnosis of timber structures. Wood has the ability to absorb and retain water in its cells,
in different quantities and forms, as well as release water to the external environment. This property causes
swelling and shrinking of the wood, changes its density and monitored strengths. There are several methods that
can be used to determine moisture content but with different accuracy.
Key words
Wood, moisture, wood properties, wood saturation limit, influence of moisture.

1 ÚVOD
Dřevo je hygroskopický materiál ve vztahu k okolnímu prostředí, proto je schopné přijímat nebo odevzdávat vodu
ve formě kapalného nebo plynného skupenství. Dřevo dokáže samovolně měnit svoji vlhkost přímým kontaktem
s vlhkostí okolního prostředí. Suché dřevo využívá schopnosti přijímat kapaliny a plyny do buněčných stěn.
Voda je ve dřevě prakticky vždy a má vliv na jeho vlastnosti, způsobuje často zhoršení vlastností.
Ve dřevě jsou změny obsahu vody spojovány se změnami fyzikálních a mechanických vlastností, odolností proti
houbám a napadení hmyzu a také s dalšími procesy [1].

2 VLHKOST DŘEVA
U dřeva vetšinou stanovujeme tzv. hmotnostní vlhkost dřeva. Je vyjádřena poměrem mezi hmotností vody ve dřevě
a hmotností vysušeného dřeva. Dřevo je schopno nasáknout víc vody, než samo váží, tzn. vlhkost dřeva může
nabývat hodnot vyšších než 100 %. Vlhkost je vyjádřena v procentech a definuje se následujícím vztahem:
𝜔=

𝑚a − 𝑚D
∙ 100
𝑚D
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kde

m1 - hmotnost vzorku ve vlhkém stavu [g];
m0 - hmotnost vzorku ve vysušeném vztahu [g];
w - vlhkost [%] [2].

Voda je ve dřevě dělena také z hlediska uložení, které je rozděleno na chemicky vázanou vodu, volnou vodu
a hygroskopicky vázanou vodu:
•

•
•

chemicky vázaná voda – je složkou chemických sloučenin, ze dřeva ji není možné odstranit
sušením, odchází tedy až při spálení. Ve dřevě je přítomna i při nulové vlhkosti dřeva. Je zjišťována
pomocí chemických analýz dřeva (obvykle 1 – 2 % sušiny dřeva). Chemicky vázaná voda nijak
neovlivňuje fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva.
volná voda – ve dřevě vyplňuje lumeny buněk a mezibuněčné prostory. Fyzikální a mechanické
vlastnosti dřeva ovlivňuje méně než hygroskopicky vázaná voda. Svůj podíl má na zvyšování
hustoty.
hygroskopicky vázaná voda – vyskytuje se v buněčných stěnách. Má největší a hlavní význam
při ovlivnění fyzikálních a mechanických vlastností, kde způsobuje objemové změny (bobtnání
a sesychání dřeva). Hygroskopicky vázaná voda se ve dřevě vyskytuje při vlhkostech 0 – 30 %.

Vyšší obsah vlhkosti ve dřevě výrazně zhoršuje jeho samotné vlastnosti. V následujícím obr. 1 je znázorněn
princip vysychání dřeva, kde je vyplněna vodou buňka čerstvého dřeva, dřeva vysychajícího, buňka s mezí
nasycení buněčných stěn a nakonec buňka suchého dřeva s 0% vlhkostí [1], [2].

Obr. 1 Znázornění principu vysychání dřeva [3]
Dosáhnou-li stěny buněk a mezibuněčné prostory meze nasycení, nejsou schopny více přijmout. Hodnota bodu
nasycení se nachází v rozmezí vlhkosti 22 – 35 %, záleží na druhu dřeva.
Dřevo má jako hygroskopický materiál schopnost z okolního prostředí přijímat vodu, ale také vodu
odevzdávat. Se stoupající relativní vlhkostí vzduchu stoupá vlhkost dřeva – viz obr. 2 [1], [2].
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Obr. 2 Graf závislosti vlhkosti dřeva vzhledem k relativní vlhkosti vzduchu [4]

3 VLIV VLHKOSTI NA VLASTNOSTI DŘEVA
Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva jsou výrazně ovlivňovány jeho vlhkostí, a to v rozmezí od 0 % do meze
nasycení buněčných stěn.
Dřevo má v různých směrech jiné vlastnosti, které jsou způsobeny anizotropií materiálu. Lze u něj
rozlišovat následující anatomické směry:
•
•
•

axiální směr (podél vláken) – rovnoběžný směr s podélnou osou kmene;
radiální směr (kolmo k vláknům) – působí kolmo na plochu tangenciálního řezu;
tangenciální směr (kolmo k vláknům) – působí kolmo na plochu radiálního řezu [2].

Na objemové změny dřeva má vliv především bobtnání a sesychání. K bobtnání a sesychání dřeva dochází
na základě vlivu vlhkosti. Bobtnání přináší schopnost, kdy dřevo zvětšuje své lineární rozměry, plochu a objem
při přijímání vody v rozsahu vlhkosti od absolutně suchého stavu až po mez nasycení buněčných stěn. Na základě
toho je rozeznáváno bobtnání celkové a bobtnání částečné. Je vyjádřeno v procentech a udává se podílem změny
rozměru a původního rozměru. Rozsah bobtnání je závislý na směru vláken, kde v podélném směru je v rozmezí
0,1 – 0,4 %, v radiálním směru je hodnota v rozmezí 3 – 6 % a ve směru tangenciálním je tato hodnota 6 – 12 %.
Sesychání je opakem bobtnání, jelikož u dřeva zmenšuje jeho lineární rozměry plochu a objem při ztrátě vody
vázané. Celkové objemové sesychání se skládá ze součtu sesychání v podélném, tangenciálním a radiálním směru.
Na základě hodnot sesychání rozdělujeme dřeva na tři druhy, kterými jsou:
•
•
•

dřeva málo sesychavá – př. olše, topol, vrba;
dřeva středně sesychavá – př. borovice, smrk, dub;
dřeva hodně sesychavá – př. modřín, buk, lípa.

U dřeva může dojít také k borcení dřeva při bobtnání nebo sesychání. Hlavním aspektem borcení je různě
velké sesychání/bobtnání v různých anatomických směrech ve dřevě v závislosti na jeho vlhkosti a změně jeho
vlhkosti. Vyskytují se dva druhy borcení – příčné (rozdílné radiální a tangenciální sesychání) a podélné
(nerovnoměrné podélné sesychání dřeva – stočení nebo prohnutí materiálu) borcení [2], [3].
Hustota dřeva udává podíl hmotnosti a objemu dřeva při určité vlhkosti. Je vyjádřena následujícím vztahem:
𝜌c =

kde

𝑚c
𝑉c

mw - hmotnost dřeva při dané vlhkosti [kg];
Vw - objem dřeva při dané vlhkosti [m3];
rw - hustota dřeva při dané vlhkosti [kg/m3].
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Rozlišuje se hustota suchého dřeva (w = 0 %), hustota vlhkého dřeva (w > 0 %) a hustota dřeva při 12%
vlhkosti. Se stoupající vlhkostí se hustota dřeva zvyšuje nelineárně. Hmotnost se vzrůstající vlhkostí roste jiným
tempem, než objem. Navíc objem roste pouze do meze nasycení buněčných stěn, kdežto hmotnost roste
s množstvím nasáknuté vody.
Dřeviny dělíme na základě hustoty na dřeva s nízkou hustotou
3
(r12 < 540 kg/m – smrk, borovice, lípa), dřeva se střední hustotou (r12 = 540 – 750 kg/ m3 – dub, buk, bříza) a
dřeva s vysokou hustotou (r12 > 750 kg/ m3 – habr, akát, moruše). Vlhkostí je u dřeva ovlivněna také jeho tepelná
vodivost [2], [3].
Při zvyšující se vlhkosti u suchého dřeva dochází ke snižování jeho pevnosti, ale také modulu pružnosti.
Závislost pevnosti při zvyšující se vlhkosti je znázorněn v obr. 3. Při nevhodném nebo opakovaném vysoušení
dochází ve dřevě k tvorbě trhlin, které mají za následek další snížení pevnosti dřeva [2].

Obr. 3 Graf závislosti vlivu vlhkosti dřeva na jeho pevnosti [5]
Možnost napadení dřeva dřevokaznými houbami a hmyzem způsobuje vyšší obsah vlhkosti. Tím je snižována
jeho trvanlivost. Dřevokazné houby rostou při vlhkosti dřeva větší než 20 %. Dřevokazný hmyz se vyskytuje již
při vlhkosti 10 %. Naopak při vysokých vlhkostech, když je dřevo ponořené ve vodě, nedochází k hnilobě dřeva
a zvyšuje se jeho trvanlivost [6], [7], [8].
Z textu normy ČSN EN 408+A1 lze vyvodit, že evropské normy udávají relativní vlhkost prostředí pro
zkoušení dřevěných konstrukcí hodnotou (65±5) %, naopak československé normy udávají standardní vlhkost
dřevěných konstrukcí pro mechanické zkoušky hodnotou 12 %. V prostředí, kde teplota dosahuje hodnoty (20 ±
2) °C a relativní vlhkost je (65 ± 5) %, dojde následně k ustálení vlhkosti dřeva na 12 %. Nemá-li zkušební těleso
požadovanou vlhkost 12 %, výslednou hodnotu, které by dosahoval při 12 % vlhkosti, lze přepočítat na základě
následujícího vzorce:
xaR = 𝑥c ×[1 + a×(𝜔 − 12)]
kde

(3)

x12 - zjišťovaná vlastnost při vlhkosti 12 %;
xw - zjišťovaná vlastnost při vlhkosti w %;
a - opravný vlhkostní koeficient stejný pro všechny dřeviny, různý pro různé typy namáhání [9], [10].

Dřevo bývá zabudované do konstrukce a nesmí být překročena jeho 18% dovolená vlhkost. Po překročení této
hranice je ohrožena požadovaná funkce konstrukce [11].

4 METODY MĚŘENÍ VLHKOSTI DŘEVA
Vlhkost dřeva je zjišťována několika metodami, které jsou rozděleny na:
•

přímé (absolutní) metody – zjišťování skutečného obsahu vody ve dřevě;
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•

nepřímé (relativní metody) – obsah vody se stanovuje nepřímo pomocí měření jiné veličiny, hodnota
je závislá na obsahu vody ve dřevě.

Nejpřesnější přímou metodou je gravimetrická (váhová) metoda. Rozšířené z nepřímých metod jsou
následující: elektrofyzikální (odporová, dielektrická), radiometrické, akustické a termofyzikální. Nejpraktičtějším
a zároveň jednoduchým způsobem měření vlhkosti ve dřevě je pomocí příručních vlhkoměrů. Příruční vlhkoměry
dělíme na: odporové, kapacitní, absorpční, mikrovlnné a další. Nejčastějším využívaným vlhkoměrem v praxi je
odporový vlhkoměr, který má zarážecí sondu. Zarážecí sonda je schopná měřit hodnotu vlhkosti až 40 mm
pod povrchem dřevěné konstrukce. Na obr. 4 je příklad odporového vlhkoměru Hygrotest 6500, který využívá
elektrický stejnosměrný odpor a také vodivost dřeva. Se zvyšováním vlhkosti výrazně klesá měrný elektrický
odpor. Důležitá je také vizuální prohlídka, se kterou je nutné kombinovat naměřená data. Dosažené výsledky jsou
ovlivněny mnoha faktory, závisí na druhu dřeva, směru vláken, teplotě a rozložení přirozených vad [1], [12], [13].

Obr. 4 Odporový vlhkoměr Hygrotest 6500 se zarážecí sondou [10]

5 ZÁVĚR
Vlhkost hraje ve struktuře dřeva velmi důležitou roli při ovlivnění jeho fyzikálních a mechanických vlastností.
Ovlivňuje především rozměrové vlastnosti, hodnoty pevností a modulu pružnosti. Ve dřevinách jsou rozlišovány
3 druhy vody – chemicky vázaná voda, volná voda a hygroskopicky vázaná voda. Zvyšující se relativní vlhkost
vzduchu má za příčinu zvyšování vlhkosti ve dřevě. Dřevo má odlišnou hodnotu meze hygroskopicity. Jeho
vlastnosti jsou odlišné v závislosti na směru zkoušení dřeva.
Směry jsou rozlišovány na axiální, radiální a tangenciální. Jak je v textu uvedeno, vysoká vlhkost má ve většině
případů spíše negativní vliv. Při bobtnání dřevo zvětšuje své lineární rozměry, plochu a objem. Naopak sesychání
zmenšuje jeho lineární rozměry, plochu a objem. Vlivem sesychání nebo bobtnání dochází k borcení dřeva. Dřevo
při vyšší vlhkosti dosahuje vyšší hustoty, avšak pevnost a modul pružnosti naopak klesají. Ovlivňuje také výskyt
dřevokazných hub a hmyzu. Lze ji zjistit přímými nebo nepřímými metodami, ze kterých jako nejvhodnější
vychází odporová metoda pomocí příručního odporového vlhkoměru.
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Abstrakt
Stanovení odolnosti betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek je neobyčejně složitá
zkouška. Průběh zkoušení je poměrně náročné a navíc není ve světě sjednocený postup, jak odolnost betonu
stanovit. Zkoušení betonu v České republice se řídí podle normy ČSN 73 1326, přičemž výsledky zkoušky mají
vysokou variabilitu. Různé modifikace normového postupu a porovnání výsledků takto upravených postupů jsou
předmětem tohoto článku.
Klíčová slova
Odolnost betonu proti působení vody a chemickým rozmrazovacích látek
Abstract
Determining the resistance of concrete to water and chemical de-icing chemicals is an extremely difficult test. The
testing process is quite demanding and moreover there is no unified approach to the determination of concrete
resistance in the world. Testing of concrete in the Czech Republic is governed by the standard ČSN 73 1326, while
the test results have a high variability. Various modifications of the standard procedure and comparison of the
results of such modified procedures are the subject of this article.
Key words
Resistance of concrete to water and chemical de-icing chemicals

1 ÚVOD
V minulosti byla hlavním kritériem pro klasifikaci betonu jeho pevnost v tlaku. Tyto doby jsou však nenávratně
pryč – v současné době může být beton definován pomocí mnoha požadavků či hodnot. Řeší se proto jeho
deformační charakteristiky, smršťování, trvanlivost či udržitelnost. Trvanlivost betonu je dnes nejen
z ekonomických důvodů velmi aktuální téma [1] a právě s ní je spjata i odolnost betonu proti působení mrazu,
vody a chemických rozmrazovacích látek (dále CHRL). Tato vlastnost hraje zásadní roli hlavně u silničního
a mostního stavitelství, anebo tam, kde je konstrukce ve styku s mořskou vodou a během roku zde klesá teplota
pod bod mrazu [2].

2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Odolnost betonu proti mrazu lze považovat za materiálovou vlastnost. Opakované zmrazování a rozmrazování lze
nazvat zmrazovacími cykly (dále F-T cykly), během nichž může docházet k postupnému rozrušování struktury
betonu. Existují dva mechanismy porušování betonu – porušení jeho vnitřní struktury a odlupování (porušení jeho
povrchu). K porušení vnitřní struktury dochází v případě, kdy voda v kapilárních pórech betonu zamrzá. Vzniklý
led má přibližně o 9 % větší objem než voda, což způsobuje vnitřní napětí ve struktuře betonu a následný vznik
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mikrotrhlin. Tento degradační proces nastává bez přítomnosti solí [3] a závisí zejména na velikosti a obsahu
vzduchových pórů v betonu. Naopak k odlupování dochází, pokud je povrch betonu porušován působením slabého
solného roztoku a mrazu. Odlupování sice nemá přímý vliv na mechanické vlastnosti betonu, porušený povrch
ovšem činí beton náchylný k pronikání vody a agresivních látek do jeho struktury. Tím je ohrožena nejen celková
odolnost betonu, ale i výztuže v něm [4]. Klesá tak životnost konstrukčního prvku, potažmo celé konstrukce [5].
Odlupování je poměrně hojně studovaný a popsaný fenomén, o němž jsou známy následující závěry.
•
•
•
•
•
•

K poškození povrchové vrstvy betonu dochází nejvíce ve chvíli, když voda působící na povrch
obsahuje určité množství rozpuštěné látky (tzv. pessimum concentration) [6].
Pessimum concentration je téměř nezávislá na povaze rozpuštěné látky (soli, alkohol, močovina),
neboť u všech těchto látek bylo zjištěno podobné působení [7].
Poškození povrchové vrstvy se projevuje vznikem malých vloček nebo plátků materiálu, které
postupně z povrchu odpadávají [5].
K odlupování nedochází bez volné kapaliny na povrchu betonu [8].
Poškození povrchu betonu je tím větší, čím nižší je teplota F-T cyklu [8].
Je důležitější koncentrace solí v kapalině působící na povrch betonu než koncentrace solí v kapalině
v pórech vnitřní struktury betonu [6].

Zkoušení odolnosti betonu proti působení mrazu a chemických rozmrazovacích látek řeší v České republice
norma ČSN 73 1326 [9]. Bohužel je tato norma poměrně problematická, neboť zkoušky podle metody A i podle
metody C (obě jsou součástí normy [9]) vykazují velmi vysokou variabilitu výsledků. Je to dáno jednak vágně
definovaným postupem zkoušení a jednak jeho poměrně vysokou náročností. Podrobněji jsou tyto aspekty, které
výsledky zkoušek ovlivňují, popsány v článku [10].

3 METODIKA
Pro potřeby popisovaného experimentu byly použity obě standardně používané metody dle normy [9] – tedy
metoda A a metoda C. Dle metody A se zkouší horní povrch zkušebních krychlí o hraně 150 mm. Zkušební krychle
se vloží do misky z korozivzdorného materiálu s 3% roztokem NaCl tak, aby byla zkoušeným povrchem ponořena
(5±1) mm. Poté jsou misky s krychlemi a roztokem umístěny do zařízení, které umožňuje automatické a cyklické
střídání kladných a záporných teplot. Jeden cyklus se skládá z ochlazování na teplotu -15 ˚C a rozmrazování na
teplotu +20 ˚C, přičemž extrémní teploty se udržují po dobu 15 minut a celý cyklus trvá celkem 2 hodiny. Dle
metody C se zkouší horní povrch zkušebních válců o průměru 150 mm. Principiálně je postup podobný zkoušce
dle metody A. Rozdíly spočívají zejména v délce jednoho cyklu (6 hodin), minimální a maximální teplotě (-18 ˚C
a +5 ˚C) a působení 3% roztoku na povrch těles (válce jsou opatřeny objímkou a roztok je tedy nalit na jejich
povrch).
Po každém 25. F-T cyklu se stanoví hmotnost odpadlých částic z povrchu tělesa, a to ve vysušeném stavu.
Výsledkem může být jednak odpad v g/m2 po daném počtu F-T cyklů, anebo počet F-T cyklů nutných k odpadu
1000, 2000 až 5000 g/m2 [9].
Obě metody shodně uvádějí, že zkoušeným povrchem je horní povrch zkušebního tělesa při jeho výrobě.
V praxi ale může nastat situace, že je namáhán povrch betonové konstrukce, který byl při výstavbě v kontaktu
s bedněním, na což mimo jiné upozornila např. již diplomová práce [11]. V rámci popisovaného experimentu byl
zkoušen nejen horní povrch zkušebních těles, který byl označen REF jako referenční, neboť se jedná o normový
postup, ale také jiné povrchy. U metody C lze zkoušet navíc pouze povrch zkušebních válců, který byl v kontaktu
se dnem formy – označen jako DNO. U metody A lze zkoušet navíc i povrch, který byl na boku formy – označen
jako BOK. Zkouška dle metody A byla navíc doplněna zkoušením povrchu, který vznikne po odříznutí části tělesa
(zde 5 cm krychle) – označen jako ŘEZ. Jedním z nejmarkantnějších problémů zkoušky dle metody A je vzlínání
roztoku po bocích zkušebního tělesa během cyklování. Odlupování tím pádem nastává i mimo vymezenou
zkoušenou plochu, což je problematické při určování výsledné hmotnosti odpadu na plochu [10]. Ačkoliv norma
[9] žádný způsob přesné definice zkoušené plochy neuvádí, je veřejným tajemstvím, že některé zkušební laboratoře
k tomuto opatření přistupují. Lze použít např. epoxidový nátěr, elektrikářskou pásku anebo jako v tomto příspěvku
vrstvu lepidla Chemoprén, viz Obr. 1. Takto ošetřené zkušební krychle, u nichž byl zkoušen horní povrch dle
normy [9], byly označeny CHEM.
Pro provedený experiment byla vyrobena zkušební tělesa v rámci rozsáhlé betonáže. Jednalo se o tělesa tvaru
válce o průměru 150 mm a výšce 50 mm a o zkušební tělesa tvaru krychle o hraně 150 mm. Zkušební válce byly
použity pro zkoušení dle metody C a zkušební krychle pro zkoušení dle metody A. Celkem bylo vyrobeno 8 válců,
z nichž čtyři byly REF a čtyři DNO. Také u metody C se nabízí zkoušet plochu vzniklou řezem, ovšem vzhledem
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k malé výšce zkušebních válců (50 mm) nebylo k tomuto způsobu přistoupeno – odříznutá část válce by byla příliš
nízká. Krychlí bylo pro zkoušku určeno celkem 15. Vždy po třech byly zkoušeny povrchy REF, DNO a BOK.
Z dalších tří krychlí byly odříznuty 5 cm tlusté plátky (řez probíhal rovnoběžně se směrem hutnění betonu),
přičemž zkouška probíhala na seříznuté ploše tělesa 150×150×100 mm – jednalo se o tělesa ŘEZ. Poslední tři
krychle byly opatřeny nátěrem Chemoprénu. Složení betonu je uvedeno v Tab. 1.

Obr. 1 Krychle natřená Chemoprénem po zkoušce dle metody A
Tab. 1. Složení čerstvého betonu
Kg/m3 čerstvého betonu
390
810
160
760
185
1,0
0,6
1,6

Složka
CEM I 42,5 R
Písek 0-4 mm
Kamenivo 4-8 mm
Kamenivo 8-16 mm
Voda
Superplastifikační přísada
Provzdušňovací přísada
Retardační přísada

4 VÝSLEDKY
Výsledky zkoušky dle metody A jsou zobrazeny v grafu na Obr. 2 a dle metody C v grafu na Obr. 3.
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Obr. 2 Výsledky zkoušky dle metody A; křivky udávají průměrnou hodnotu a chybové úsečky výběrovou
směrodatnou odchylku

Obr. 3 Výsledky zkoušky dle metody C; křivky udávají průměrnou hodnotu a chybové úsečky výběrovou
směrodatnou odchylku
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5 DISKUZE
Z grafů je patrné, že výsledky zkoušky odolnosti betonu proti působení mrazu, vody a CHRL jsou závislé jednak
na zkoušeném povrchu a jednak na koncepci zkoušky. Dle metody A se jako jednoznačně nejméně odolné jeví
povrchy, které byly při výrobě těles v kontaktu s formou. Autoři si uvědomují, že kvalita povrchové vrstvy je do
značné míry ovlivněna použitým separačním přípravkem (v experimentu byl použit odbedňovací olej střední
kvality firmy MAPEI), přesto je výsledek poměrně důležitý. Znamená to, že nelze automaticky předpokládat, že
požadavky na odolnost proti CHRL splní povrchy konstrukce z bednění, když tyto požadavky splní horní povrch
zkušebních těles. Podobný závěr učinil autor již výše zmiňované diplomové práce [11]. Pokud by se zkoušel řez
zkušební krychlí, bylo by možné beton velmi opatrně hodnotit jako více odolný, než když se zkouší horní povrch
těles. Rozdíl ale není nijak výrazný. Na základě výsledků lze také konstatovat, že vymezení zkoušené plochy např.
nátěrem z Chemoprénu by byl správným krokem. Výsledek totiž není v tomto případě ovlivněn odpadem z boků
zkušebních krychlí, kterému během manipulace se zkušebními tělesy nejde jinak zabránit a který tedy zdánlivě
snižuje odolnost betonu.
Výsledky zkoušky dle metody C jsou poměrně zajímavé – výsledné hodnoty stanovené u sad REF a DNO se
v podstatě vůbec neliší. Rozdíl je možné pozorovat především během prvních 25 cyklů, kdy vyšší odolnost
vykazuje povrch z formy, tedy přesně opačně, než je tomu u metody A. Co se týká absolutních výsledků povrchů
REF zkoušených pomocí obou metod, výsledky se téměř neliší – nepotvrdilo se tedy, že by metoda A byla výrazně
agresivnější než metoda C, jak je uvedeno v [11].

6 ZÁVĚR
Na základě provedeného experimentu lze konstatovat, že modifikace zkoušky odolnosti betonu proti mrazu, vodě
a CHRL – ve smyslu zkoušení různých povrchů zkušebních těles – má vliv na výsledek. Výsledky zkoušky dle
metody A ukázaly, že odolnost horního povrchu betonu a povrchu z bednění se mohou poměrně výrazně lišit.
Metoda A se naopak neprojevila jako mnohem agresivnější než metoda C. Po 100 F-T cyklech byl zjištěn téměř
shodný odpad pomocí obou použitých metod. U metody A [9] se jako problematické ukazuje vzlínání roztoku na
bocích krychle během zkoušky, což následně ovlivňuje stanovené hodnoty odpadu. Poměrně jednoduše tomu lze
zabránit vymezením zkoušené plochy např. nátěrem, přičemž se jeví jako vodné upravit v tomto smyslu text normy
ČSN 73 1326. Bez zpřesnění normového postupu jsou výsledky zkoušky dle metody A diskutabilní.
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Abstrakt
Článek se zabývá způsoby snižování emisí oxidu uhličitého v produkci betonu. Řeší se jak snižování emisí
při výrobě cementu, tak možnosti recyklace stavebního odpadu. Článek je zaměřen na zpracování a charakterizaci
recyklovaných kameniv a kameniv zhotovených z vedlejších energetických produktů a jejich užití ve výrobě
betonů druhé generace. Jsou učiněny závěry o možnostech budoucího výzkumu a využití v praxi.
Klíčová slova
Beton, kamenivo, recyklace, vedlejší energetické produkty, emise
Abstract
In this paper, methods for the reduction of carbon dioxide emissions in concrete production are discussed. Both
the reduction of emissions associated with cement production and possibilities of construction waste recycling are
being addressed. Paper focuses on processing and characterization of recycled aggregates and aggregates made of
secondary energy products and their usage in the production of the second generation concrete. Conclusions on
the possible future research and practical application are drawn.
Key words
Concrete, aggregates, recycling, energy by-products, emissions

1 ÚVOD
Celosvětově tvoří materiály obsahující cement více než polovinu používaných stavebních hmot. V Evropské unii
tvoří stavební průmysl přibližně 9 % HDP a tak poskytuje velké množství pracovních míst, zároveň však výroba
stavebních materiálů, tedy cementu a oceli, představuje zhruba 10 % z celkových emisí oxidu uhličitého [1],[2].
Evropská poptávka po cementu reprezentuje 5 % světového trhu a posledních deset let je téměř stabilní a patrně
se do budoucna nebude výrazně zvyšovat, na rozdíl od rozvojových zemí, kde populace stále roste.
Stavebnictví hraje v evropské ekonomice a důležitou roli také při dosahování cílů Pařížské dohody, která má
omezit emise skleníkových plynů po roce 2020 tak, aby byl udržen nárůst globální průměrné teploty výrazně
pod hranicí 2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí. Ideální by bylo usilovat o nepřekročení hranice 1,5
°C, což by do roku 2050 vyžadovalo celosvětově uhlíkově neutrální hospodářství [3].
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Obr. 1 Emise oxidu uhličitého zemí EU OECD podle odvětví průmyslu [2]

2 SOUČASNÝ STAV
Uhlíková neutralita je zvláště náročná pro odvětví výroby cementu, do 40 % emisí pochází ze spalování paliva
a více než 60 % emisí pochází z chemického rozkladu vápence při tvorbě slínku. Technologie pro zachycování
a ukládání uhlíku jsou vyvíjeny, nicméně vyžadují velké kapitálové investice a provozní náklady.
Přesto je potřeba neuvažovat o cementu jako o stavebním materiálu, ale jako o pojivu, které vytváří stavební
hmotu teprve ve spojení s kamenivem a případně ocelí. Energetická náročnost pak může být nižší než náročnost
cihelného zdiva či ocelových konstrukcí.
Existují různé scénáře ke snížení emisí oxidu uhličitého z produkce cementu a minimalizování jeho dalšího
množství v betonu tak, aby bylo dosaženo celkové uhlíkové neutrality. Bez použití technologie zachycování
a ukládání uhlíku je možné do roku 2050 dosáhnout až 80% snížení emisí ve srovnání s hodnotami z roku 1990
a to při relativně nízkých finančních nákladech a v některých případech i finančních úsporách [3].

Způsoby redukce emisí ve výrobě betonu
Je možné stanovit několik technologických způsobů snížení emisí oxidu uhličitého v různých fázích výroby
betonu. Patří mezi ně inovace rotačních pecí, použití alternativních paliv, recyklace jemných prachových částic na
úkor přírodních surovin, zachycování a ukládání uhlíku, optimalizace návrhu betonové směsi a celé konstrukce.
Tyto metody byly kombinovány různými způsoby podle tří plánů, jež byly následně porovnány s referencí.
Reference je založena na scénáři Mezinárodní energetické agentury pro udržitelnost cementu z roku 2018,
který vyžaduje určité investice výrobců cementu na zlepšení technologie pecí, určité rozšíření využívání
alternativních paliv a náhrady slínku jinými materiály [4].
Plán č. 1, nazvaný jako průlomové technologie, vyžaduje vysoké investice výrobců cementu na pořízení
zařízení na zachycování a ukládání uhlíku a vyšší uplatňování alternativních slínků na trhu.
Plán č. 2, efektivní použití a recyklace, požaduje nižší investice všech zúčastněných stran, výrazně vyšší použití
alternativních paliv, recyklaci by-passových odprašků zpět do surovinové směsi a optimalizace návrhu betonové
směsi.
Plán č. 3, optimalizace konstrukce a principy oběhové ekonomiky, je obdobný 2. scénáři, avšak s vyššími
investicemi do struktury a prefabrikátů.
Výsledkem studie bylo stanovení nejvhodnějšího plánu, kdy č. 3 může dosáhnout až 70% snížení emisí oxidu
uhličitého oproti stavu v roce 1990. Konceptem metody bylo opětovné použití jemných prachových částic jako
suroviny pro výrobu cementu, zvýšení podílu alternativních paliv a biomasy v palivové základně, recyklace betonu
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ve formě kameniva nebo přímo betonových prvků, snížení množství použitého cementu a optimalizace návrhu
směsi betonu a konstrukce [3].

Alternativní varianty kameniva
Jednou z možností náhrady přírodních zdrojů je použití vedlejších energetických produktů, které vznikají
při výrobě elektrické a tepelné energie při spalování tuhých paliv nebo při odsiřování spalin. Jedná se o popílky,
strusku a energosádrovec. Co se týče konkrétně kameniva, může být nahrazeno umělým, vyrobeným z popílků.
Recyklované kamenivo vzniká drcením stavebního odpadu, tedy betonu, případně cihel. Bylo prokázáno,
že beton s obsahem recyklovaného kameniva, konkrétně drceného betonového recyklátu, má vyšší pórovitost,
způsobenou celkovým vyšším podílem cementového tmele, což je obecně příčinou nižší pevnosti v tlaku a nižšího
modulu pružnosti betonu [5].
Pokud bylo nahrazeno maximálně 30 % objemu kameniva recyklovaným kamenivem, obvykle nedošlo
ke změnám zpracovatelnosti, pevnosti v tlaku a trvanlivosti betonu. Vyšší obsah recyklovaného kameniva
se nedoporučuje [6], [7].

Obr. 2 Čtyři scénáře potenciálního budoucího vývoje [3]

3 ZÁVĚR
Trvale udržitelný rozvoj, je vývoj, který prospívá cementářskému průmyslu, spotřebiteli cementu, společnosti
i životnímu prostředí. Zvýšení udržitelnosti betonových konstrukcí lze dosáhnout několika metodami. Z pohledu
výroby cementu lze kombinovat metody inovací rotačních pecí, vyladění palivové základny a recyklace
prachových částic jako vstupní suroviny.
Z hlediska výroby betonu je možné postupovat snížením množství použitého cementu, optimalizací návrhu
směsi betonu a návrhu celé konstrukce, nahrazením přírodních surovin vedlejšími produkty a recyklací betonu,
převážně na kamenivo.
Cílem budoucího výzkumu je vytvoření metodiky, jak přistupovat k vybraným alternativám přírodního
kameniva, a specifikace v jakých typech konstrukcí je vhodné použití konkrétních druhů kameniva.
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Abstrakt
Článek se zabývá problematikou udržitelnosti výroby betonu a konstrukcí z něj vytvořených. Přibližuje metodiku
hodnocení trvalé udržitelnosti, postupy návrhu betonových konstrukcí s ohledem na udržitelný rozvoj a především
možnosti náhrady dnes již značně omezených přírodních zdrojů pomocí recyklovaných materiálů. Zejména se
jedná o použití recyklovaného betonového kameniva jako náhražky kameniva přírodního v betonové směsi. Toto
může přinést nejen udržitelnost ekologickou, ale také ekonomickou, vzhledem ke stále rostoucím cenám
přírodních kameniv a faktu, že kamenivo je ve většině betonů nejobsáhlejší složkou.
Klíčová slova
Beton, cement, recyklované kamenivo, trvalá udržitelnost
Abstract
The article deals with the issue of sustainability of concrete production and structures made of it. It describes the
methodology of sustainability assessment, concrete structures design with regard to sustainable development and
especially the possibilities of replacing the already very limited natural resources by means of recycled materials.
In particular, it is the use of recycled concrete aggregate as a substitute for natural aggregate in the concrete
mixture. This can bring not only ecological sustainability but also economic sustainability, given the everincreasing prices of natural aggregates and the fact that aggregates are the most comprehensive component in most
concretes.
Key words
Concrete, cement, recycled aggregate, sustainability.

1 ÚVOD
V současné době musí výrobci stavebních hmot řešit mnohé nové výzvy. Tempo výstavby je velmi vysoké a s
ním roste i spotřeba materiálů. Beton je jedním z nejpoužívanějších materiálů současného stavebnictví. Je tomu
tak nejen díky jeho fyzikálně mechanickým vlastnostem, ale také kvůli variabilitě prvků z něj vytvořených. Dá se
říci, že do jisté míry je také jednoduchý na výrobu, jelikož nám stačí použít pouze tří základních složek a vyrobíme
beton. I přes tato tvrzení však beton představuje materiál, který značně zatěžuje životní prostředí, a proto je více
než důležité se zabývat problematikou udržitelnosti jeho produkce.
Kromě hrozeb omezených přírodních zdrojů pro výrobu plniva a pojiva do betonu je problémem vysoké
množství emisí CO2 jak z dobývání surovin, tak i z jejich výroby.
Nejvíce se na produkci emisí CO2 podílí cementářský průmysl, který je ovšem pro výrobu betonu nezbytný.
Průzkumy světového rozsahu poukazují na fakt, že více než polovinu materiálů, které používáme, tvoří materiály
na bázi cementu. To v důsledku znamená to, že i když budeme tyto materiály uvažovat jako energeticky nepříliš
náročné, tak ve výsledku se při tak velkých objemech dostaneme na 8 % světových emisí.
Na Evropském trhu je poptávka po cementu dlouhodobě stabilní bez očekávaného nárůstu, který je očekáván
spíše v rozvojových a rozvíjejících se zemích. Betonářský a cementářský průmysl hraje důležitou roli nejen
v Evropské ekonomice, ale také v dosahování cílů Pařížské dohody, která zavazuje k udržování globálního
oteplování výrazně pod hranici 2°C. Dle zprávy „Special report on 1,5 °C“ publikované Mezivládním panelem pro
změnu klimatu (IPCC), vyžaduje udržení globálního oteplování pod hranicí 1,5 °C do roku 2050 celosvětově
uhlíkově neutrální ekonomiku. Toto je výzvou jak pro stavebnictví jako celek, tak především pro betonářský a
cementářský průmysl [1].
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2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Možnosti posuzování trvalé udržitelnosti
Trvalou udržitelnost ve stavebnictví bychom měli, stejně jako jiné aspekty různých odvětví, umět nějakým
způsobem kvantifikovat, chceme-li srovnávat či měřit a to jak varianty materiálové, tak např. i technologické či
konstrukční.
V posledních letech se jako nástroje k tomu určené rozvíjí nejrůznější certifikáty, indexy, srovnávací ukazatele a
mnoho dalších systémů, které mohou využívat k porovnání i nejrůznější databáze. V ideálních případech tyto
systémy hodnotí problematiku jak z hlediska ekonomického, tak i ekologického a sociálně kulturního.
V České republice je pro podobná komplexní hodnocení budov užíván nástroj SBTool. Jedná se o národní
certifikační nástroj, určený k vyjádření úrovně kvality budov v souladu s principy udržitelné výstavby. Proces
certifikace byl oficiálně představen v roce 2010 a v červnu téhož roku byl uveden na trh. Metodika SBTool dělí
kritéria hodnocení do tří skupin na environmentální (životní prostředí), sociální (sociálně-kulturní) a ekonomiku a
managment. Tato jsou doplněna o skupinu kritérií sledujících lokalitu budov, jež se hodnotí a jsou prezentována,
avšak do výsledného certifikátu kvality nevstupují [2],[5].
Další principy posuzování a hodnocení životního cyklu jsou schematicky znázorněny v tabulce na obrázku č. 1.

Obr. 1. Hlavní možnosti hodnocení životního cyklu ve stavebnictví. [2]

Složení betonu a materiály pro udržitelný rozvoj
Jak už bylo v úvodu řečeno, beton se skládá ze tří základních materiálů – cement, kamenivo a voda.
Nepředpokládá se, že by se v blízké budoucnosti materiály pro výrobu betonu měnily, dá se spíše očekávat
modifikace, a to jak těchto základních materiálů tak způsobu jejich použití do betonu. Celosvětový tlak na
snižování objemu emisí oxidu uhličitého v cementářském průmyslu s sebou přinese změnu norem, která s sebou
přinese snižování obsahu slínku, rozšíření druhů směsných cementů a dá vzniknout novým pevnostním třídám
cementu, jejichž pevnostní třídy by se měly vyvíjet směrem dolů, tedy pod současných nejnižších 32,5. Tento
logický postup by však mohl narazit s ohledem na možné snížení trvanlivosti betonu v případě užití takových
cementů.
Pokud se zaměříme na kamenivo, tak zde je problém zcela jasný. Postupně totiž docházejí zdroje kvalitního
přírodního kameniva, těženého především. Zde se nabízí možnost využívat recyklovaného kameniva a nahrazovat
těžená kameniva drcenými. Pokud se tyto myšlenky dostanou více do praxe, bude potřeba změnit metodiku návrhu
betonů, především pak ale bude nutné pracovat na procesu získávání recyklovaného kameniva v kvalitě přípustné
pro použití do betonu. [3]
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Použití recyklovaného kameniva do betonu
Recyklace je pojem, jenž se v dnešní době skloňuje snad ve všech průmyslových odvětvích, a není tomu jinak
ani ve stavebnictví. Stavebního a demoličního odpadu jsou produkovány obrovské objemy a trend je rostoucí.
Z tohoto odpadu však lze separovat druhotné suroviny, které se dají znovu použít, což může přinést jak efektivní
zbavení se odpadu, tak úsporu primární suroviny. V případě použití stavebního a demoličního odpadu však nastává
problém se stanovením jeho kvality.
Recykláty mohou být směsné a obsahovat kromě betonu např. cihly, asfalt, dřevo, kusy plastu aj., nebo
jednosložkové, kdy jedna složka převažuje. V případě jednosložkových recyklátů se většinou bavíme o betonu či
keramickém střepu. Pokud recyklát obsahuje více jak 90 % betonu a cementových materiálů, lze z něj vyrobit
recyklované betonové kamenivo, které lze využít jako náhrada za kamenivo přírodní v betonu. Vlastnosti
betonového recyklátu jsou však v porovnání s kamenivem přírodním odlišné a normy proto uvažují jisté limity pro
použití betonového recyklovaného kameniva [4],[5],[6].

Obr. 2. Zpracování stavebního a demoličního odpadu v různých zemích (2012) [6]
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3 ZÁVĚR
Udržitelnost výroby betonu je téma, které bude nadále často skloňováno i v budoucnosti. Aby bylo udržitelnosti
alespoň částečně dosaženo, je potřeba se na problematiku dívat vícero pohledy. Jednak je potřeba se nadále zabývat
možnostmi výroby cementu tak, abychom co nejvíce snížili emise CO2, které představují v cementářství
dlouhodobě problém a posouvají tak tento materiál mezi materiály nešetrné k životnímu prostředí.
Další otázkou je, jak to bude do budoucna se zásobami materiálů. Docházejí zdroje kvalitních přírodních
materiálů, takže je třeba pracovat na metodikách, a to jak používání přírodních materiálů horší kvality, tak
především nahrazení přírodních materiálů pomocí recyklátů, kterých vzniká každoročně velké množství a je
vhodné je znovu použít.
Také je vhodné zdokonalovat návrh betonových konstrukcí tak, aby bylo použito co nejméně materiálu a
zároveň bylo dosaženo požadované únosnosti. Zde se nabízí možnost užití subtilních konstrukcí vyrobených z
UHPC betonů.
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1

Abstrakt
Koncept udržitelného rozvoje je na celém světě stále populárnější. Intenzivní debata o otázkách udržitelnosti
ve stavebnictví vedla k vývoji a implementaci různých systémů pro definování a hodnocení udržitelnosti budov
po celém světě. Beton je jedním z nejdůležitějších a nejužitečnějších materiálů ve stavebnictví, který má bohužel
nepříznivý dopad na životní prostředí. Je tedy zřejmé, že je třeba vytvořit správné postupy pro navrhování
betonových konstrukcí s ohledem na udržitelnost. Indikátor vyjadřující kvalitu s ohledem na udržitelnost je
v příspěvku stanoven pomocí výkonu, životnosti a dopadu na životní prostředí, což umožňuje kvantifikaci
a porovnání různých variant.
Klíčová slova
Beton, udržitelnost, MC2020, environmentální dopad
Abstract
The concept of sustainable development is becoming increasingly popular worldwide. The intensive debate on
sustainability issues in the construction industry has led to the development and implementation of various systems
for defining and assessing the sustainability of buildings around the world. Concrete is one of the most important
and useful materials in the construction sector, which, unfortunately, has an adverse impact on the environment, it
is evident that correct procedures for designing concrete structures need to be created. In this paper is an indicator
expressing quality, with regard to sustainability, is determined using information on concrete performance
characteristics, service life and environmental impact, enabling the quantification and comparison of various cases.
Key words
Concrete, sustainability, MC2020, environmental impact

1 ÚVOD
Zpráva International Panel on Climate Change (IPCC) z roku 2007 uvádí, že vědci zaznamenali zvýšenou
koncentraci tří nejvýznamnějších skleníkových plynů (oxidu uhličitého, oxidu dusného a methanu) ovlivňovaných
člověkem. Na základě tisíců měření po celém světě zjistili také změny teploty na Zemi. Vědci dále uvádějí, že
pokud budou současné trendy pokračovat, lze na konci tohoto století očekávat podstatné změny klimatu [1].
Hrozba vážných důsledků vede k výraznému snižování emisí skleníkových plynů. Na tuto skutečnost reaguje
i Evropská unie, která se zavázala ke snížení emisí skleníkových plynů o 40% do roku 2030, ve srovnání s úrovní
z roku 1990. Cílem energetického plánu na rok 2050 je dále snížit emise skleníkových plynů o více než 80%
ve srovnání s rokem 1990 [2]. EU se zavázala nejen ke snižování emisí skleníkových plynů, ale i k 17 cílům
udržitelného rozvoje, tzv. Sustainable Development Goals. Nové globální cíle se snaží vypořádat s problémy jako
je odstranění chudoby, omezení diskriminace, ochrana planety, ale také udržitelná výstavba [3, 4].

2 SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ
Stavební průmysl představuje významný podíl v čerpání surovinových a energetických zdrojů. Stavebnictví,
je také významným producentem odpadu a škodlivých emisí. Dopad betonových konstrukcí na životní prostředí
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je zejména v důsledku slínku, který je využíván k výrobě cementu. Výroba cementu v současnosti představuje
5-7% emisí oxidu uhličitého, toto procento však rychle roste. Očekává se, že produkce cementu se v letech 2005
až 2050 zvýší 2,5krát, přičemž k většině tohoto růstu dojde v rozvojových zemích [5, 6].

3%

Dodávka energie
Doprava

11%
29%

Průmysl
Cementářský průmysl

12%

Vytýpění/chlazení

5%

Zemědělství

14%

Odpady

26%

Obr. 1 Emise oxidu uhličitého podle sektorů
Vliv betonových konstrukcí na životní prostředí je s ohledem na velikosti jejich produkce velmi významný,
a to i přesto, že množství škodlivých emisí svázaných s výrobou jednoho kg betonu je v porovnání s jinými
konstrukčními materiály relativně malé. Celosvětová produkce cementu představuje více než 1,6 miliardy tun
emisí oxidu uhličitého [8].
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Obr. 2 Emise oxidu uhličitého pro jednotlivé materiály [kgCO2/kg] [8]
Z uvedeného vyplývá, že je třeba zavést kritéria udržitelnosti, která jsou v současné době centrem výzkumu
po celém světě, zejména Komise 10, která připravuje fib Model Code 2020 se zaměřením na udržitelnost. Cílem
této práce je navrhnout vhodnou metodiku rozhodování pro práci s konkrétními betonovými recepturami se
zvláštním zaměřením na aspekty udržitelnosti.

3 METODIKA
Multikriteriální hodnocení udržitelnosti budov nebo konstrukcí může být doprovázeno mnohými nejistotami, které
mohou znehodnotit výsledky. Příspěvek proto ukazuje jednoduchý postup zaměřený na porovnávání udržitelnosti
různých druhů betonu s ohledem na odolnost vůči účinkům degradace. Tento přístup, který je vyjádřen pomocí
potenciálu trvalé udržitelnosti stavebního materiálu (BMSP), je založen na práci Müllera [9, 10], který popsal
pilíře trvalé udržitelnosti s ohledem na tři veličiny. Indikátor udržitelnosti kSB se stanoví pomocí životnosti,
materiálové výkonnosti a environmentálního dopadu. Udržitelnost lze kvantifikovat pomocí normalizovaných
indikátorů dle rovnice (1), kde veličina L představuje životnost, R výkon, E eko-náklady. Tyto hodnoty jsou děleny
referenčními hodnotami Lref, Rref, Eref. Výsledkem je bezrozměrná veličina, jejíž hodnota se pohybuje okolo čísla 1.
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Výkon R může představovat pevnost nebo jinou fyzikální vlastnost materiálu. Eko-náklady E představují
výdaje na opatření, které mají být přijaty ke snížení dopadů na životní prostředí na udržitelnou úroveň. Existuje
však mnoho dalších definic pro E, jako je potenciál globálního oteplování, cena emisních povolenek, uhlíková
stopa a další. Jak je uvedeno například v [15].

Obr. 3 Grafické znázornění transformace BMSP na indikátor k jk
Jak lze očekávat, faktory L, R a E mohou mít různou úroveň dominance. V takovém případě je vhodnější
varianta rovnice (2), upravená pomocí váhových koeficientů 𝑤Õ , 𝑤Ë a 𝑤Ã .
𝑘ýŠ =

d

öd d

efg
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4 VÝSLEDKY
Uvedený příklad porovnává pět různých typů betonových směsí. Složení betonových směsí je uvedeno v tabulce
1. Tyto směsi byly navrženy pro experimentální testování a numerickou analýzu, jak je uvedeno v článcích [12,
13]. Směsi obsahovaly cement typu II-V (TII-V), popílek třídy C (C) a popílek třídy F (F). Směsi byly označeny
v následujících tabulkách podle cementových materiálů a jejich procentuální náhrady, například 80TII-V/20F
znamená 80% cementu typu II-V, 20% popílku třídy F.

415

JUNIORSTAV 2020

Tab. 1 Složení cementových směsí [kg/m3].
Mix ID
100TII-V
80TII-V/20F
60TII-V/20C/20F
60TII-V/30C/10F
60TII-V/30F/10C

Voda

Cement
TII/V

Popílek
třídy C

Popílek
třídy F

Hrubý
agregát štěrk

Jemný
agregát písek

147
147
147
147
147

335
268
201
201
201

67
100
34

67
67
34
100

1073
1073
1073
1073
1073

709
689
668
668
668

Všechny směsi obsahovaly 335 kg/m3 cementového materiálu, poměr voda/cementový materiál byl zvolen jako
0,44. Pevnost betonových receptur a difúzní koeficient jsou časově závislé parametry, oba tyto parametry mohou
výrazně ovlivnit hodnotu indikátoru udržitelnosti. Pomocí laboratorních experimentů byly zkoumány základní
informace o difúzním koeficientu a 28 - denní pevnost v tlaku [12, 13]. Relevantní hodnoty materiálových
parametrů jsou uvedeny v tabulce 2. V této analýze představuje výkon R 28 - denní pevnost v tlaku, životnost
představuje inverzní hodnota difuzního koeficientu, dopad na životní prostředí byl analyzován pomocí třech
variant (pomocí eko-nákladů, uhlíkovou stopou a emisními povolenkami. Eko-náklady a uhlíková stopa byly
analyzovány pomocí [11], cena emisních povolenek byla analyzována pomocí [14]. Ukazatel udržitelnosti kSB byl
analyzován pomocí rovnice 1. Pro referenční hodnoty dle rovnice (1) byla vybrána směs z portlandského cementu
(100 TII-V).
Tab. 2 Difúzní koeficient, pevnost v tlaku, uhlíková stopa, emisní povolenky, eko-náklady.
Mix ID

Dc
(28-denní)
[m2/s]

Pevnost
(28-denní)
[Mpa]

Uhlíková
stopa
[kgCO2/ t]

Emisní
povolenky
[€/m3]

Ekonáklady
[€/m3]

100TII-V
80TII-V/20F
60TII-V/20C/20F
60TII-V/30C/10F
60TII-V/30F/10C

5.590E-12
5.380E-12
6.310E-12
5.110E-12
4.800E-12

28.00
28.10
29.20
32.40
30.00

271.25
248.94
226.48
226.41
226.55

50.10
49.62
49.12
49.12
49.12

51.66
48.49
44.64
44.31
44.98

Tab. 3 Výsledky - kSB indikátory.
Mix ID
100TII-V
80TII-V/20F
60TII-V/20C/20F
60TII-V/30C/10F
60TII-V/30F/10C

kSB (Eko náklady)

kSB (Uhlíková
stopa)

kSB (Emisní
povolenky)

1.00
1.11
1.07
1.48
1.43

1.00
1.14
1.11
1.52
1.49

1.00
1.05
0.94
1.29
1.27

Z výsledků vyplývá, že směs 60TII-V/30C/10F se ve všech případech jeví jako "nejudržitelnější", po ní
následuje směs 60TII-V/30F/10C. Při využití různých typů dopadů za životní prostředí se pořadí výsledků mění
pouze pro směs 60TII-V/20C/20F a to pro indikátor kSB - emisní povolenky. Z výsledků také vyplývá, že každá
směs je udržitelnější než směs portlandského cementu (100TII-V). Je zřejmé, že při zohlednění jiného typu
degradace, nebo vlivu mechanického zatížení na životnost se může pořadí hodnot indikátorů kSB změnit.
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5 ZÁVĚR
Příspěvek se zaměřuje na analýzu udržitelnosti betonu, pomocí indikátoru trvalé udržitelnosti, který je analyzován
deterministickou metodou. Cílem příspěvku je ukázat možnost přiblížení budoucím požadavkům pomocí
jednoduchého přístupu, který umožňuje rozhodovat o návrhu a výběru směsí v širším smyslu, nejen s ohledem na
nosnost a trvanlivost, jak je v současné době běžné. Pro ilustraci přístupu bylo vybráno pět různých betonových
směsí (s různými přísadami), které byly porovnány z hlediska různých kritérií. Příklad ukazuje, že i způsob
vyjádření dopadu na životní prostředí může hrát roli.
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Příspěvek vznikl za podpory mezifakultního specifického výzkumu VUT, "Metodika hodnocení trvalé
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1

Abstrakt
Práce prověřuje možnost použití vodou ředitelných epoxidových disperzních lepidel ke spojování různorodých
povrchů stavebních materiálů. Zdá se, že epoxidové disperze mohou směle nahradit běžná silikátová lepidla určená
k lepení broušených cihelných bloků, betonu i dlaždic. Výzkum podporuje současný trend potlačení mokrého
procesu zdění ve výstavbě ve prospěch časově i materiálově příznivějšího suchého. Navíc vodou ředitelná
disperzní lepidla snesou i dosti vlhký adherend, čehož lze využít při rekonstrukcích budov, u vodních staveb
a podobně. Použitelnost vodou ředitelných epoxidových lepidel ke spojování nasákavých silikátových staviv je
ověřena adhezně-kohezními zkouškami při současném porovnání s lepidly silikátovými.
Klíčová slova
Epoxidové disperze, syntetická lepidla, lepení stavebních materiálů, adheze
Abstract
The paper examines the possibility of applying water-dilutable epoxy dispersion adhesives to various surfaces
of building materials. It appears that epoxy dispersions can replace conventional silicate adhesives for bonding
ground brick blocks, concrete and tiles. The research supports the current trend of suppressing the wet masonry
process in construction in favour of a dry masonry process which is less time and material consuming. In addition,
water-dilutable dispersion adhesives can withstand quite wet adherend, which can be used in building
reconstruction, water construction and similar fields. The applicability of water-dilutable epoxy adhesives is
verified by adhesion tests while being compared with silicate adhesives.
Key words
Epoxy dispersions, synthetic adhesives, gluing of building materials, adhesion

1 ÚVOD
Vznik moderních lepidel na bázi syntetických pryskyřic je časově spojeno s koncem druhé světové války. Lze říci,
že vývoj nových druhů syntetických lepidel v posledním půlstoletí ubíhá mílovými kroky vpřed. Základní výzkum
je vždy následován výzkumem aplikovaným, který nachází vhodné uplatnění daného typu lepidla v užším oboru
lidské činnosti. Ani dnes však nelze očekávat, že každé lepidlo poskytne automaticky pevné spoje všech druhů
materiálů. Problematika lepidel je řazena do části užitné chemie, která je dosti komplikovaná a zasahuje do dalších
několika oborů – např. fyziky a nauky o materiálech.
Princip hodnocení použitelnosti a vhodnosti moderních epoxidových disperzí [1, 3, 4] pro lepení stavebních
materiálů spočívá v porovnání adhezních vlastností daných disperzí, nanesených na různě upravené cihelné
a betonové adherendy, a adhezních vlastností klasických silikátových lepidel. Míru adheze lze objektivně stanovit
dle ČSN EN 1015-12 jako maximální napětí v tahu vyvozené zatížením působícím kolmo k povrchu naneseného
adheziva a vyjádřit jako přídržnost v N/mm2 [2].
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2 POPIS TESTOVANÝCH
ZKUŠEBNÍCH POSTUPŮ

MATERIÁLŮ

A

PRINCIP

Během výzkumu byly otestovány adhezní a kohezní vlastnosti [5, 6] moderního vodou ředitelného disperzního
dvousložkového lepidla pro stavební aplikace označeného L1, v textu pak I. (viz Tab. 1), od výrobce SYNPO
Pardubice, a.s. Kompozice složky A lepidla L1: 73 % disperze CHS EPOXY 160 V 55; 20 % Kalcimat KO-1/30;
0,5 % Bentone LT; 0,2 % Bayferrox 316. Složka B lepidla L1 obsahuje 6,5 % (ze souhrnných 100 % složek A+B)
tvrdidla Telalit 1040. Zkoušky byly provedeny na dvou druzích podkladu – cihla a beton. Z důvodu ověření
nutnosti povrchové úpravy adherendu před vlastním lepením byly některé cihelné a betonové povrchy zabroušeny,
některé navíc penetrovány vodou ředitelnou epoxidovou disperzí typu III. (CHS Epoxy 160V55 + tvrdidlo Telalit
1040 – viz Tab. 1). Míra adheze zatvrdlé vodní disperze k podkladu byla stanovena odtrhovou zkouškou (jedná se
o stanovení přídržnosti fu v N/mm2 dle [2]) a byla porovnána s adhezí klasického elastického silikátového lepidla
Flexkleber firmy Knauf k odpovídajícímu podkladu. Tab. 2 obsahuje přehled testovaných lepidel (adheziv) a
lepených podkladů (adherendů) včetně variantních úprav povrchů.
Tab. 1 Přehled adheziv a penetrací, jejich účel při testu přídržnosti
Označení adheziva
a penetrace v textu
– typ

Výrobní označení
adheziva a penetrace

Výrobní označení
tvrdidla

Poměr mísení
adhezivo:tvrdidlo/
/ : (event. voda)

Účel při testu
přídržnosti

I.

Lepidlo L1 –
lepidlo pro stavební
aplikace – složka A

Lepidlo L1 –
složka B

100 : 7

testované disperzní
adhezivo

II.

Lepidlo Flexkleber
elastické lepidlo

-

5 / : 1,4

referenční
silikátové adhezivo

III.

Penetrace CHS Epoxy
160V55 – epoxidová
disperze

Telalit 1040

100 : 9 / : 109

penetrace povrchu
cihel a betonu před
nanesením
adheziva

IV

Lepidlo pro lepení terčů
složka A – pryskyřice

Lepidlo pro lepení
terčů
složka B – tvrdidlo

2:1

lepidlo
pro stanovení
přídržnosti
k podkladu

Tab. 2 Testovaná adheziva, druhy a variantní úpravy adherendů
Adhezivo

Úprava adherendu
Penetrace
Obroušení povrchu
přípravkem typu III.
ano
ano
ne

Adherend

cihelný střep
Typ I.

ano
beton z lehkého kameniva
ne
cihelný střep

ano

beton z lehkého kameniva

ano
ne

Typ II.
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Posouzení adhezních vlastností lepidel bylo provedeno na základě stanovení přídržnosti dle ČSN EN 1015-12
„Zkušební metody malt pro zdivo – Část 12: Stanovení přídržnosti zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky
k podkladu“. Přídržnost adheziva k podkladu fu v N/mm2 byla stanovena jako maximální napětí v tahu, vyvozené
zatížením působícím kolmo k povrchu adheziva naneseného na podklad. Takové zatížení bylo vyvozeno
prostřednictvím odtrhového terče o průměru 50 mm, přilepeného speciálním rychletuhnoucím lepidlem typu IV.
k testovanému kruhovému povrchu adheziva – viz Obr. 1. Hledaná přídržnost byla vyjádřena jako podíl
vyvozeného zatížení a zkoušené plochy. Mechanický způsob odtrhu ocelového terče Ø 50 mm švýcarským
přístrojem DYNA Z 15 firmy PROCEQ je znázorněn na Obr. 2.

Obr. 1 Přilepení odtrhového terče ke kruhovému povrchu testovaného adhesiva.

Obr. 2 Odtrh terče přístrojem DYNA Z 15.
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Postup stanovení přídržnosti
Technologii penetrace, nanášení testovaných adheziv a lepení odtrhových terčů na cihelné a betonové adherendy
lze rozdělit do těchto podskupin:
a) aplikace testovaného disperzního adheziva typu I. na penetrovaný povrch cihelného a betonového
adherendu. Vývrtem omezená kruhová plocha je 1x napenetrována penetrací typu III. Po 24 hodinách zasychání
je nanesena stěrkou tenká vrstva adheziva typu I., které zasychá a tvrdne cca 1 měsíc. Poté je na tuto tenkou vrstvu
testovaného adheziva přilepen adhezivem typu IV. odtrhový terč – viz Obr. 1, po 24 hodinách je proveden vlastní
test přídržnosti (schematicky viz Obr. 3, prakticky Obr. 4).
b) aplikace testovaného disperzního adheziva typu I. na surový (nepenetrovaný) povrch adherendu (cihla,
beton). Vynechána etapa penetrace a následného 24hodinového zasychání, jinak postup stejný jako a).
c) aplikace referenčního silikátového adheziva typu II. na surový (neimpregnovaný) povrch cihelného
a betonového adherendu. Na vývrtem omezenou kruhovou plochu je nanesena cca 1 mm silná vrstva adheziva
typu II., která zasychá a tvrdne cca 1 měsíc – viz Obr. 3. Poté je na tuto vrstvu silikátového adheziva typu II.
přilepen adhezivem typu IV. odtrhový terč, po 24 hodinách je proveden vlastní test přídržnosti (schematicky
viz Obr. 5, prakticky Obr. 6).

Obr. 3 Schéma odtržení tahovým porušením adherendu při testu přídržnosti, I. – testované adhezivo typu I., IV.
– terčové adhezivo typu IV.

Obr. 4 Způsob odtržení penetrovaného betonového adherendu při testu přídržnosti adheziva typu I.
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Obr. 5 Schéma odtržení tahovým porušením testovaného adheziva při testu přídržnosti, II. – testované adhezivo
typu II., IV. – terčové adhezivo typu IV.

Obr. 6 Selhání koheze adheziva typu II. při testu přídržnosti k cihelnému adherendu.

3 ZÍSKANÉ VÝSLEDKY
Výsledky přídržnosti testovaného disperzního a referenčního silikátového adheziva (typ I. a II.) k různě upraveným
cihelným a betonovým adherendům (viz Tab. 2) obsahuje přehledně Obr. 7. Testy moderního disperzního adheziva
byly vždy provedeny na šesti samostatně odvrtaných vzorcích daného typu adherendu, testy referenčního adheziva
pak na minimálně třech samostatných vzorcích daného adherendu.
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ne
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Obr. 13 Výsledné hodnoty přídržnosti adheziva typu I. a typu II. k variantně upravenému betonovému a
cihelnému adherendu; modře přídržnost k betonovému, fialově k cihelnému adherendu.

4 DISKUZE
Z adhezních vlastností testovaného vodou ředitelného epoxidového disperzního adheziva typu I. byla největší
pozornost věnována přídržnosti. Během testu přídržnosti adheziva typu I. (lepidlo L1) ke všem úpravám cihelných
a betonových adherendů došlo k porušení tahem v materiálu adherendu, tedy přídržnost je vždy větší než dosažený
výsledek zkoušky. Význam penetrace betonových a cihelných adherendů přípravkem typu III. před vlastním
nanesením disperzního adheziva typu I. nelze jednoznačně prokázat (adheze k penetrovanému podkladu je vyšší
než naměřené přídržnosti fu pro adhezivo typu I.), avšak lze předpokládat její účelnost u pórovitých adherendů
(cihly, plynosilikáty), kde je nebezpečí rychlého vysušení a následného popraskání disperzního adheziva. Během
testu přídržnosti referenčního silikátového adheziva typu II. (Flexkleber) ke všem cihelným a betonovým
adherendům došlo k porušení tahem ve vrstvě adheziva, tj. došlo k porušení vlastní soudržnosti (koheze) hmoty
adheziva. Adheze je tedy opět vyšší než dosažený výsledek zkoušky.

5 ZÁVĚR
Závěrem lze konstatovat, že přídržnost (tzv. adhezi) moderního dvousložkového disperzního adheziva typu I. (L1)
ke všem testovaným upraveným i neupraveným adherendům lze očekávat ve srovnání s běžně používanými
silikátovými elastickými lepidly typu II. (např. testovaný Flexkleber a podobné) vyšší. Obdobně lze očekávat
vysokou vlastní soudržnost (tzv. kohezi) epoxidových disperzních lepidel.
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Abstrakt
Citlivostní analýza představuje důležitou část analýzy nejistot matematického modelu. Tento článek je zaměřen
na globální citlivostní analýzu, konkrétně na míru citlivosti nezávislou na statistických momentech, která je
založena na Cramér-von Misses vzdálenosti. Taková citlivostní analýza poté bere v úvahu celé rozdělení
pravděpodobnosti na rozdíl od běžně využívaných Sobolových indexů, což vede k vyšší přesnosti obdržených
výsledků. Nicméně, tato metoda je velice výpočetně náročná a tudíž tento článek ukazuje originální výpočetně
efektní přístup s využitím rozvoje polynomiálního chaosu. Článek představuje pilotní studii takového přístupu a
jeho validaci na numerickém příkladu.
Klíčová slova
Analýza nejistot, citlivostní analýza, rozvoj polynomiálního chaosu, Cramér-von Misses vzdálenost
Abstract
A sensitivity analysis represents crucial part of uncertainty quantification. The paper is focused on global
sensitivity analysis, specifically moment-independent importance measure based on Cramér-von Mises distance.
This type of sensitivity analysis takes whole probability distribution of random variables into account in contrast
to commonly used Sobol’ indices. It leads to more precise sensitivity analysis. Nevertheless, such a method is
highly computationally demanding. Therefore, novel idea of utilization the polynomial chaos expansion for
sensitivity analysis is presented herein. The paper represents a pilot study of performance and validation of such
method on simple example.
Key words
Uncertainty quantification, sensitivity analysis, polynomial chaos expansion, Cramér-von Mises distance

1 ÚVOD
Matematický model fyzikálního systému je reprezentován funkcí vstupního vektoru f(X). Taková funkce může být
v podobě algoritmu (např. metoda konečných prvků). Navíc je často nutné uvažovat vstupní veličiny jako náhodné
(např. materiálové charakteristiky) popsané specifickou pravděpodobnostní funkcí. V tom případě je výsledek
funkce Y= f(X) náhodná veličina a úkolem je stanovit v rámci analýzy nejistot její statistické parametry,
pravděpodobnostní funkci a studovat vliv jednotlivých vstupních veličin na Y v rámci citlivostní analýzy.
Citlivostní analýza je významným výzkumným tématem [1] a představuje důležitou část analýzy nejistot
matematického modelu. Obecně dělíme citlivostní analýzu na lokální (parametrické studie) a globální beroucí
v úvahu pravděpodobnostní rozdělení veličin. Jednou s nejvyužívanějších metod globální citlivostní analýzy je
analýza rozptylu (ANOVA z angl. ANalysis Of Variance), typicky reprezentována pomocí Sobolových indexů.
ANOVA vyjadřuje vliv rozptylu vstupní veličiny na rozptyl výsledku matematického modelu Y a je považována
aktuálně za jednu z nejpokročilejších metod globální citlivostní analýzy. Avšak již z názvu je zřejmé, že v rámci
ANOVA je brán zřetel pouze na rozptyl náhodných veličin, což může být nedostatečné v případě, kdy vstupní
náhodné veličiny mají shodný rozptyl ale rozdělení pravděpodobnosti je obecně odlišné. Z toho důvodu
Borgonovo[2] představil tzv. citlivostní analýzu nezávislou na statistických momentech.
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Bohužel klasické metody pro analýzu nejistot jsou založeny na simulační metodě typu Monte Carlo, která
vyžaduje velké množství opakovaného výpočtu s náhodně generovanou realizací vstupního vektoru, což je
extrémně výpočetně náročné. Zvláště pak pokud je cílem citlivostní analýza nezávislá na statistických momentech,
kdy je nutné odhadovat podmíněné pravděpodobnosti. Řešením může být využití tzv. metamodelu neboli
aproximace původní funkce, jejíž výpočet je nesrovnatelně efektivnější. V této studii je použita metoda rozvoje
polynomiálního chaosu (PCE)[3], která je často využívána pro analýzu nejistot vzhledem k možnosti efektivního
odhadu statistických momentů Sobolových indexů. Navíc z podstaty PCE, jako stochastické spektrální metody, je
možné odhadovat také přímo rozdělení pravděpodobnosti, což je velmi výhodné pro citlivostní analýzu nezávislou
na statistických momentech.

2 ROZVOJ POLYNOMIÁLNÍHO CHAOSU
Nechť Y je náhodná veličina, typicky výsledek matematického modelu s náhodnými vstupními parametry. PCE
je poté způsob reprezentace Y jako funkce jiných náhodných veličin Ξ s daným rozdělením pravděpodobnosti:

Y = f (X)

(1)

kde funkce f je ve formě polynomiálního rozvoje. Jako bázové funkce jsou zvoleny polynomy ortogonální
vzhledem k rozdělení pravděpodobnosti veličin Ξ. Ortogonalita je definována pomocí vnitřního produktu dvou
funkcí s ohledem na hustotu pravděpodobnosti veličin Ξ následovně:

y j ,y k = òy j (x )y k (x ) px (x ) dx = 0.

(2)

Což znamená, že je nutné volit specifické polynomy jako bázové funkce s ohledem na typ rozdělení veličin Ξ.
Například v případě Gaussovského rozdělení je nutné využít Hermitovy polynomy:
x
ò H (x ) H (x ) e
-

j

2

/2

k

dx = i !d ij ,

(3)

kde δ je Kroneckorovo delta a Hj resp. Hk jsou Hermitovy polynomy stupně j resp. k. Pro další zpracování
aproximační funkce je vhodné využít normalizované polynomy (ortonormální). V tom případě je vnitřní produkt
roven přímo y j ,y k = d jk .V případě, že X a Ξ jsou vektory obsahující M náhodných veličin, jsou polynomy více
proměnných tvořeny následujícím způsobem:
M

Y α (x ) = Õy ai (xi ),

(4)

i =1

kde α je multi-index, obsahující stupeň polynomu spjatého s i-tou vstupní veličinou. Aproximovaná náhodná
veličina (výsledek matematického modelu f) může být tedy dle [4] reprezentována jako:

Y = f ( X) =

å b Y (ξ ) ,
α

αÎ

α

M

(5)

kde β jsou deterministické koeficienty a ψ jsou ortonormální polynomy. Zkrácená množina všech členů PCE AM , p
je přímo závislá na počtu vstupních náhodných veličin M a maximálnímu celkovému stupni polynomu p a je
definována pomocí totálního stupně polynomu

a

ì
AM , p = ía Î
î

:
M

M
ü
: a = åai £ p ý.
i =1
þ

(6)

Tudíž v případě velkých stochastických modelů je jednoduché získat výpočetně velmi náročný problém.
Řešením mohou být pokročilé metody pro výběr nejvhodnějšího matematického modelu, jako např. Least Angle
Regression (LAR) [5], ke stanovení optimální množiny bázových funkcí jak bylo ukázáno v literatuře [6]. Na
základě prezentované teorie byl vytvořen automatický software pro tvorbu PCE [7], který byl využit v praktické
části této studie. Jakmile je PCE metamodel k dispozici, je možné získat statistické momenty aproximované
veličiny analyticky. Obecně lze stanovit m-tý statistický moment náhodné veličiny Y= f(X) jako:
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m

m
é
ù
y m = ò éë f ( X )ùû px (x ) dx = ò ê å bα Yα ( ξ )ú px (x ) dx = å ... å bα1 ...bαm ò Yα1 ( ξ ) ...Yαm ( ξ ) px (x ) dx .
M ,p
α1ÎAM , p αm ÎAM , p
ëαÎA
û

(7)

S přihlédnutím k ortonormalitě bázových funkcí a ψ0=1, lze předchozí vztah v případě prvního momentu výrazně
zjednodušit:

é
ù
µY = y1 = ò ê å bα Yα ( ξ )ú px (x ) dx = å bα ò Yα ( ξ ) px (x ) dx = b0 .
αÎAM , p
ëαÎAM , p
û
Obdobně lze obecný vztah zjednodušit i v případě rozptylu s Y =
2

å

(8)

bα2 .

αÎ AM , p
α ¹0

3 GLOBÁLNÍ CITLIVOSTNÍ ANALÝZA
Analýza rozptylu
Nechť X=(X1,…,XM) je náhodný vektor nezávislých náhodných veličin. Pro každé x Î ! M a každou podmnožinu
u Í I = {1,..., M } , xu obsahuje komponenty x jejichž indexy jsou obsaženy v u. Následně, dle Hoeffding-Sobol
dekompozice [8], jakákoli funkce s konečným rozptylem f(X) může být psána jako:
M

f ( x ) = f 0 + å fi ( xi ) +
i =1

M

å

1£ i < j £ M

fij ( xi , x j ) + ... + f1,2,...M ( x ) = f 0 +

å

u Ì{1,..., M }
u ¹Æ

f u ( xu ).

(9)

Z toho důvodu může být rozptyl takové funkce rozložen jako:

s Y2 = Var [Y ] =

å

u Ì{1,..., M }
u ¹Æ

Var éë f u ( Xu ) ùû,

(10)

kde Var éë fu ( xu ) ùû označuje parciální rozptyl. Sobolovy indexy prvního řádu jsou poté získány, pokud u obsahuje
pouze jednu i-tou vstupní veličinu, tzn.:

Si =

Var éë fi ( X i ) ùû
Var [Y ]

.

(11)

Obdobně, Sobolovy indexy druhého řádu jsou získány, pokud u obsahuje dvě veličiny. Pro praktické využití jsou
dále velmi důležité totální Sobolovy indexy vyjadřující celkový vliv vstupní veličiny a všech jejich interakcí.
V literatuře již bylo ukázáno spojení mezi PCE a Hoeffding-Sobol’ dekompozicí [9], a tudíž mohou být Sobolovy
indexy získány přímo z PCE analyticky bez dalších výpočetních nároků.

Citlivostní analýza nezávislá na statistických momentech
Nechť pY ( y) je hustota pravděpodobnosti odezvy matematického modelu s uvažováním všech vstupních
náhodných veličin. Pokud je i-tá náhodná veličina fixována na xi, je získána podmíněná hustota pravděpodobnosti
odezvy p ( y) za podmínky Xi=xi. Rozdíl mezi pY ( y) and p ( y) může být stanoven plochou:
Y∣X i

Y∣X i

s ( X i ) = ò pY ( y ) - pY∣X i ( y ) dy.

(12)

Je jasné, že pY∣X ( y) je závislá na specifické hodnotě xi, tudíž plocha s ( X i ) je náhodná veličina. Uvažováním
všech možných hodnot xi je získána střední hodnota rozdílu:
i

E X i éë s ( X i )ùû = ò f X i ( xi ) é ò fY ( y ) - fY∣X i ( y ) dy ù dxi .
ë
û
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Následně Borgonovo definoval citlivostní indexy nezávislé na statistických momentech na základě rozdílu hustot
pravděpodobnosti jako [2]:
1
d i = E X éë s ( X i )ùû .
2

(14)

i

Následně, na základě předchozí myšlenky, Gamboa [10] definoval citlivostní míru založenou Cramér-von
Mises vzdálenosti, která bude využita v této studii. Základní teorie je stručně prezentována v tomto odstavci (více
detailů je k dispozici v původním článku od Gamboa a spol.) Nechť F je distribuční funkce of odezvy modelu
Y, získané například pomocí indikátorové funkce 1 jako:

F ( t ) = P(Y £ t ) = E{éë1{Z £t} ùû t Î ! .

(15)

A Fu je podmíněná distribuční funkce veličiny Y při daném Xu:

F u ( t ) = P(Y £ t ∣ X u ) = E{éë1{Z £t} ∣ X u ùû t Î ! .

(16)

Pomocí Hoeffding-Sobol’ dekompozice, byly obecně odvozeny následující citlivostní indexy založené na Cramérvon Mises vzdálenosti (CVM) obdobně jako v případě Sobolových indexů:

ò E éëê( F ( t ) - F (t ) ) ùûú dF (t )
=
,
F
t
1
F
t
dF
t
(
)
(
)
(
)
(
)
ò
2

u

Cu

!

(17)

!

(

)

kde F u ( t ) - F ( t ) je Cramér-von Mises vzdálenost mezi F a Fu, která je následně normalizována obdobně jako
v případě Sobolových indexů.
2

4 VYUŽITÍ PCE PRO CITLIVOSTNÍ ANALÝZU
PCE je obecně metoda ke konstrukci náhodné veličiny s rozdělením pravděpodobnosti odpovídajícím zájmové
veličině (typicky odezvě matematického modelu Y) [11]. Rozdělení pravděpodobnosti aproximované veličiny lze
získat jednoduše pomocí simulace typu Monte Carlo s využitím PCE jako metamodelu a následně pro samotné
určení hustoty lze využít techniky kernel density estimator [12]:
pYPCE ( y ) =

1
nsample h

nsample

å
i =1

æ y - f PCE ( xi ) ö
K çç
÷÷,
h
è
ø

(18)

kde f PCE je metamodel ve formě PCE, K je kernel funkce (např. hustota Gaussovského rozdělení) a h je šířka pásu.
Obdobně lze odhadnout distribuční funkci aproximované veličiny využitím odlišné kernel funkce, tzv. kernel
cumulative estimator. Jak již bylo zmíněno, PCE může být využit jako Hoeffding-Sobol’ dekompozice, a tudíž je
možné identifikovat členy spjaté s pouze určitou vstupní veličinou nebo jejich kombinací a vybrané členy využít
jako metamodel za účelem vyjádření vlivu vybrané vstupní veličiny na rozdělení pravděpodobnosti zájmové
veličiny.
Konkrétně, pro každou podmnožinu u Ì I = {1,..., M } , nechť ! u je doplněk množiny u, tedy ! u = I \ u .
Redukovaná forma PCE f uPCE zanedbávající vliv vybrané veličiny Xu, jejíž index je obsažen v množině u, má
následující tvar:

fuPCE ( x ) = b0 +

å b Y (ξ ) ,

a ÎA!u

α

(19)

α

kde množina polynomů obsahující náhodné veličiny v doplňku

!u

je definována jako:

A!u = {α Î AM , p : a k ¹ 0 « k Î! u } .
Navrhovaná citlivostní analýza je založena na rozdílu mezi distribuční funkcí aproximované veličiny

(20)

FYPCE

získané pomocí kernel cumulative estimation s využitím všech členů PCE jako metamodelu a podmíněné
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u

distribuční funkce FY získané pomocí redukovaného PCE f uPCE . Rozdíl může být kvantifikován Cramér-von
PCE
Mises vzdáleností ( FYu (t ) - FY (t ) ) jak bylo již zmíněno v předchozí kapitole.
Citlivostní míra může být tímto způsobem stanovena pro všechny vstupní náhodné veličiny a jejich kombinace
obdobně jako v případě Sobolových indexů pouze zpracováním aproximační funkce, a tudíž může být
normalizační konstanta rovna součtu citlivostních měr stanovených pro všechny možné kombinace vstupních
veličin v množině u. Konečně tedy, citlivostní indexy založené na Cramér-von Mises vzdálenosti odvozeny z PCE
mohou být stanoveny jako:
2

PCE

PCE

ò ( F ( t ) - F ( t ) ) dF ( t )
=
,
åt
2

u
YPCE

CuPCE

YPCE

!

D= P ( I )
D¹ I

kde

(21)

PCE
D

D = P ( I ) je potenční množina I, tzn. Δ obsahuje všechny možné podmnožiny množiny I. Samozřejmě lze

získat CuPCE jakéhokoli řádu, obdobně jako v případě Sobolových indexů pouze pokud PCE obsahuje členy
potřebného řádu. V případě, kdy PCE aproximace matematického modelu dvou náhodných veličin obsahuje členy
pouze prvního řádu (žádná interakce mezi vstupními veličinami), lze získat pouze indexy prvního řádu.
Výsledek redukované aproximace f uPCE je pouze suma vybraných členů, tudíž je možné provést numerický
výpočet f PCE pro jeden set realizací a analyticky získat všechny možné f uPCE . Vzhledem k odlišné normalizační
konstantě, navržené citlivostní indexy obecně nekonvergují v absolutní hodnotě k výsledkům původních indexů
představených v předchozí kapitole. Nicméně jejich relativní vliv je totožný, jak bude také ukázáno v následující
kapitole na numerickém příkladu.

5 NUMERICKÝ PŘÍKLAD
Pro využití v praktických aplikacích je nejprve nutné představenou metodu ověřit na jednoduchém matematickém
modelu se známým řešením. V literatuře [13] lze nalézt několik testovacích funkcí s analytickým řešením
citlivostní analýzy nezávislé na statistických momentech. Pro validaci představené metody byl tedy zvolen
následující matematický model
n

Y = Õ X iai ,

(22)

i =1

obsahující nezávislé náhodné veličiny Xi s lognormálním rozdělením pravděpodobnosti LN (h; x ) . Parametry
rozdělení h a x jsou střední hodnota a směrodatná odchylka ln ( X ) . Analytické řešení je známé pro 3 náhodné
i

veličiny (n=3), se stejnými vahami (a=1) a parametry rozdělení η = {1,1,1} a ξ = {16, 4,1} .
Metamodel ve formě PCE byl vytvořen pomocí softwarového nástroje [7] s maximálním stupněm polynomu
p=10 a matice plánu obsahující 1000 realizací získaných metodou Latin Hypercube Sampling (LHS) [14] pomocí
softwaru FReET [15]. Metamodel ve formě PCE obsahuje maximálně 286 členů. Nicméně pomocí algoritmu LAR
byl vybrán ideální model se 40 členy. Přesnost modelu byla stanovena pomocí koeficientu determinace R2=0.98.
Následně byl metamodel využit pro výpočet 1000 simulací generovaných pomocí LHS. Výsledky byly
analyzovány pomocí techniky kernel cumulative estimation a citlivostní indexy CuPCE byly stanoveny dle
rovnice 21. Získané výsledky lze nalézt v Tab. 1 spolu s referenčním řešením (převzato z [13]).
T

T

Tab. 1 Citlivostní indexy dle navrženého přístupu a referenční řešení
Náhodná veličina

Referenční řešení δ

Navržená metoda CuPCE

Normalizované δ

X1
X2
X3

0,472
0,155
0,071

0,68
0,22
0,10

0,68
0,24
0,08
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Ačkoli je pořadí stanovených citlivostních indexů jednotlivých náhodných veličin identické s referenčním
řešením, absolutní hodnoty jsou odlišné, což je způsobeno odlišnou normalizací obou metod. Jakmile je provedena
normalizace referenčních hodnot (podělením jednotlivých indexů sumou všech indexů), je získán relativní vliv
jednotlivých veličin, který lze nalézt v posledním sloupci Tab.1. Jak lze vidět, hodnoty indexů CuPCE jsou téměř
totožné s normalizovaným referenčním řešením. Nepatrná chyba může být způsobena přesností aproximace
v oblasti s nízkou pravděpodobností výskytu realizací.

6 ZÁVĚR
Článek představuje pilotní studii možnosti využití rozvoje polynomiálního chaosu pro citlivostní analýzu
nezávislou na statistických momentech. Praktický výpočet citlivostních indexů je typicky proveden pomocí
technik typu Monte Carlo, což je často velmi výpočetně náročné a v praktických aplikacích nemožné. Z toho
důvodu zde byla představena metoda odhadu citlivostních indexů založených na Cramér-von Mises vzdálenosti s
využitím metamodelu ve formě PCE. V takovém případě lze získat citlivostní indexy velice efektivně z výpočtu
aproximační funkce pouze pro jeden set realizací generovaných metodou typu Monte Carlo. Navíc lze získat
indexy libovolného řádu obdobně jako v případě Sobolových indexů. Představený přístup byl validován na
jednoduchém příkladu se známým analytickým řešením. Ze získaných výsledků lze vidět velmi dobrou shodu mezi
referenčním řešením a navrženou metodou. Nicméně je nutné podotknout, že se jedná o první velice jednoduchý
příklad a je nutná další validace se složitějšími případy (např. funkce s korelovanými vstupními veličinami).
Závěrem lze konstatovat, že PCE je možno využít velice efektivně nejen pro odvození Sobolových indexů, ale
také pro citlivostní analýzu nezávislou na statistických momentech. Výhoda výpočetní efektivity navrženého
přístupu je důležitá v praktických případech matematických modelů řešených metodou konečných prvků, kdy
tradiční metody není možné využít z důvodu jejich výpočetní náročnosti.
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Abstrakt
Numerický prístup s využitím MKP bol použitý na popis chovania železobetónového nosníka počas štvorbodového ohybu. Bol vytvorený 2D parametrický model s definovaním rovinnej napätosti. Citlivostná a následná
optimalizačná analýza boli prevedené za účelom dosiahnutia najlepšej zhody F-u kriviek numerickej analýzy a
experimentálneho výsledku. Optimálne geometrické a materiálové parameter numerického modelu sú
identifikované.
Kľúčové slová
Numerická analýza MKP, 4-bodový ohyb žb nosníku, analýza citlivosti, identifikácia parametrov
Abstract
Numerical approach using the FEM has been used to describe the behaviour of reinforced concrete beam in fourpoint bending test. 2D plane stress parametrical model has been created. In order to obtain the best match between
force-deformation curves of the numerical model and the experimental test, a sensitivity and subsequent
optimization analyses have been conducted. The optimal geometrical and material parameters of the numerical
FE-model are identified.
Key words
Numerical analysis using FEM, RC beam in 4-point bending, sensitivity analysis, parameter identification

1 INTRODUCTION
The purpose of this project is to study the possibility of the optimal model parameters calibration of a FE-Model
created in the commercially available software [1]. 2D parametrical numerical model of a reinforced concrete
beam in 4-point bending has been created. Non-linear material model for concrete, Menetrey Willam [2] has been
used. Mid-span deformation of the numerical model is being monitored, and force-deformation F-u curve is
obtained. Parameters of the FE-model are calibrated in order to get the best match between the F-u curve obtained
from the numerical analysis and the reference F-u curve achieved from the physical experiment. Model calibration
process is done by conducting the sensitivity and subsequent optimization analysis [3].
The problematic of parameter identification has been discussed for example by Král in [4], where different
material model for concrete has been used, with different loading of the structure.

2 PHYSICAL EXPERIMENT REFERENCE
The reference F-u curve (green curve in Fig. 6 d) is based on the physical experiment of 4-point bending test which
has been conducted as a part of diploma thesis by Vepřek, and the results are documented in [5]. Geometry of the
reinforced beam specimen is depicted in Fig. below based on the documentation in [5].
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b)

a)

c)

Fig. 1 Geometry of the specimen for experimental test based on the documentation [5].
According to the documentation, concrete class C25/30 and reinforcement B500B have been used. To obtain
more exact values of material parameters used in the experiment, separate material tests have been conducted, as
described in [5]. These are: axial tensile test of steel, compression test of concrete and determination of static
Young's modulus of the concrete. The averaged values of tested parameters based on the results of 3 specimens
for each test, as closely described in [5] are summarized in the table below.
Tab. 5 Summarization of the average values for tested material parameters based on [5].
Material

Density
[kg.m−³]

Concrete
Reinf. Ø6
Reinf. Ø10

2217
-

Young's
modulus
[GPa]
27,53
200,37
198,03

Compression
strength fc,cube
[MPa]
43,19
-

Yield strength
fy [MPa]
520,00
614,07

Ultimate
strength fu
[MPa]
630,47
712,93

3 NUMERICAL FE-MODEL
Material models
Menetrey-Willam material model has been used to describe the behaviour of concrete. The features of this nonlinear material model are compression hardening and softening and tension softening. Behaviour of the concrete
in the tensional softening is defined by the fracture energy 𝐺Ï [J.m−3] and residual tensile strength.
In case of steel, multilinear kinematic hardening material model has been used. Two different stress-strain
curves have been defined for 2 different steel reinforcement materials. Initial parameters to define these curves are
based on the averaged values from the material tests [5], and the shapes are to be observed in the figure below.

Fig. 2 Steel reinforcement stress-strain diagrams.
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Finite Element Model
2D parametric model has been created. Concrete is modelled by 2D 4-nodal plane elements (with 2 translation
DOF at each node). The behaviour of these elements has been set up as plane stress with thickness, and used
element technology as enhanced strain formulation.
Reinforcement has been modelled by implementing a special smeared REINF263 [1] elements into the concrete
elements by a mesh independent method. Perfect bond between the steel bars and the concrete has been assumed.
Only horizontal parts of the stirrups have been modelled, as the direction of their vertical parts is normal to the
modelled plane.

Fig. 3 Numerical model visualization and features.

Loading and solver set up
Loading has been applied as a vertical displacement (in global y direction) in 2 nodes of the steel loading plates
situated at the upper surface of the beam. Other model features are described in the Fig. above. The initial
deformation caused by the self-weight, and any other potential global imperfections have been neglected.
2 load steps have been defined. In LS1, 10 mm of vertical deformation has been applied, and additional 10 mm
in LS2. The minimal possible time step value during the nonlinear static analysis expressed in the minimal
deformation increment was 8e-3 mm for LS1, and 2e-3 mm for LS2. Maximal number of numerical iterations in
one sub-step was 1500 for LS1 and 1000 for LS2. Tolerance of convergence value for forces has been kept default
at 0,5 %. Such fine increment in applied loading and high values of maximal iterations has been established
because of certain convergence problems which occurred with the localization of the main cracks in the concrete.

4 SENSITIVITY AND OPTIMIZATION
In order to achieve the best match between the numerical analysis and the experimentally measured F-u curve
(deflection in the mid-span), a sensitivity and subsequent optimization analysis have been conducted [3]. The
outcome of sensitivity analysis is the identification of the model parameters, which have the highest influence on
the final results (in this case considered as the shape of the F-u curve). To find the optimal values of these
parameters, the optimization analysis has been conducted.
The reference F-u curve obtained from the tests [5] has been discretized into a table with uniform difference of
0,1 mm on x axis, and is considered until the value of deflection uy = 20 mm (original length of the reference F-u
curve on x-axis is approx. 80 mm - see [5]). The numerical F-u response curve has been defined in the same xaxis values of deflection u. Therefore 2 vectors of loading force F, both same size of 200 members (20 : 0,1), have
been defined: reference and response vector. A Euclidean norm of the difference between these 2 vectors (least
square method) have been established and the objective of the further processes is to minimize this norm.
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Sensitivity analysis
Model parameters, which have been altered during the sensitivity analysis are summarized in the table below.
Range of the tensile strength of the concrete has been considered within slightly lower values than the mean value
defined in EC2 [6]. Concrete is a material with high variability of material parameters, and lower values of tensile
strength are also plausible. In order to get the best match, such idea is helpful.
The imperfections of the reinforcement diameter are based on the practical design table of minimal possible
mass length from [7]. The lower boundary of the range, 9.615 mm has been established for the mean value of the
steel density (7850 kg. m−3). Ranges of the rest parameters are based on engineering estimation.
Tab. 6 Parameters of the FE-Model and their ranges.
Parameter

Description

PAR_RT

Concrete tensile strength 𝑅<
Axial distance of the bottom reinf.
from the bottom beam surface
Bottom reinf. bar diameter
Relative residual tensile strength
Support stiffness per area unit
Tensile fracture energy 𝐺Ï
Distance of the loading nodes
from the mid-span
Concrete Young modulus 𝐸\
Beam length (support - mid-span)
Beam heigth
Multiplication factor for the yield
strength of the bottom reinf.
Multipl. factor for the Young's
modulus of the bottom reinf.

PAR_R_BOT_P
PAR_R_BOT_D
PAR_OM_TR
PAR_K
PAR_GF
PAR_FOR_POS
PAR_EC
PAR_BEAM_L
PAR_BEAM_H
MUL_R_BOT_FY
MUL_R_BOT_E

Pa

Reference
value
1,5·106

7,5·10

2,2·106

m

0,031

0,030

0,035

m
N.m−3
J.m−2

0,009800
0,15
7,5·108
65

0,009615
0,08
6,5·108
45

0,01000
0,22
8,8·108
85

m

0,250

0,248

0,252

Pa
m
m

2,753·1010
2,000
0,240

2,478·1010
1,995
0,238

3,028·1010
2,005
0,242

-

0,985

0,970

1,000

-

0,985

0,970

1,000

Unit

Range
5

Advanced Latin hypercube sampling method (ALHS) has been chosen to create the total of 448 various
combinations of parameters (design points) to run the FE analyses. Calculations have been conducted in parallel
way on Linux server in groups of 16 design points. 4 cores have been used for each analysis. Run time of the task
was approx. 23,3 hours.
Distributions of all the values within the ranges during the sampling were continuous for all parameters. This
estimation has been made due to shortage of test data [5]. The reference F-u curve is based on the results of only
one test specimen [5], therefore implementation of the proper statistics into this process seems to be useless.
A constraint has been defined during the sampling - eq. (1), where 𝑙rl is equivalent length of finite element,
considered by value 0,05 m (approx. diagonal of the largest element of the mesh). This is recommended [2] to
avoid serious convergence problems while using Menetrey-Willam material model for concrete.
𝐺Ï 𝐸\
𝑅< < X
5 𝑙rl

(1)

Optimization analysis
To run the optimization analysis, adaptive response surface method (ARSM) has been chosen [3]. From all 12
model parameters (Tab. 1), 9 have been considered as variables (3 were not important - see the next chapter).
Starting point of the process has been chosen as the best design from the sensitivity analysis. D-optimal linear
sampling method has been used, therefore 17 samples (1,5×(1+k) + 2; k = parameter number) are calculated by
the solver [1] (simultaneously) in each iteration. The maximum iteration number is set to 14, minimum to 10.
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5 RESULTS
Parameter importance is evaluated by coefficients of prognosis (CoP), defined for each parameter [3]. The
alternation of parameters with CoP values close to 0 % (Fig. 6 b) within their ranges has almost no influence on
the results. In the optimization analysis these parameters have been considered as constant (by the reference value).
Local importance of 9 significant parameters is in Fig. 6 a. In the elastic area of concrete (𝑢õ < 0,6 𝑚𝑚), the
support stiffness PAR_K and concrete Young's modulus PAR_EC have the biggest influence on deflection.
The significance of concrete tensile strength, PAR_RT, is rapidly increasing as the new tensile cracks continues
to develop. With localization of main tensile cracks, the importance of tensile fracture energy, PAR_GF, is
increasing. At the force peak (𝑢õ = 12 𝑚𝑚), and post-peak behaviour of the beam, the importance of the bottom
reinforcement diameter has increased significantly.
3D visualisation of higher-order regression meta-model of optimal prognosis (MoP) [3] is depicted in Fig. 6 c.
This model predicts the response (error norm) for all the possible values of parameters within their ranges based
on the sensitivity analysis results (the black dots are design points, where the FE-analyses have been conducted).

a) Local parameter importance in dependence on deflection value u

c) Visualization of regression meta model

b) Global parameter importance

d) F-u curves
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f) Detail of F-u curve for
optimization design 1 (error
norm = 11,6664)

g) Detail of F-u curve for
optimization design 208 (error
norm = 11,652)
e) Error norm evolution for designs during the ARSM optimization analysis
Fig. 6 Sensitivity and optimization analysis graphical results.
As a reason of high number of design points during the sensitivity analysis (448), the error norm of one of these
random realizations had quite low value (11.6664), and the shape of F-u curve from this analysis was already very
similar to the reference curve (Fig. 6 d, detail in Fig. 6 f). In this case, conducting further optimization analysis by
ARSM (Fig. 6 e) have only negligibly improved the objective (decreased the error norm to 11.652) - Fig. 6 g.

6 DISCUSSION
The values of 9 important parameters for the optimal design are summarized in the Fig. right. In order to get
the best match between reference F-u curve and analysis, it is necessary to consider steel reinforcement with 97 %
of yield stress, and diameter 9,73 mm instead of 10 mm. This might be also a reason of considered perfect bond.

Fig. 4 Left: Evolution of cracks in the concrete (depicted by equivalent plastic strain) for the optimal values of
parameters - right. In the middle: F-u curve of the optimal design.

7 CONCLUSION
The sensitivity and subsequent optimization analysis in order to calibrate the parameters of FE-model using
commercially available software is feasible. The importance of model parameters have been determined for the
model of concrete beam exposed to four point bending. The results are plausible, in match with engineering
expectations. It seems to be ineffective to conduct too high number of realisations during the sensitivity analysis.
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1

Abstrakt
Příspěvek prezentuje výsledky analýz principů statického chování vybraných konstrukcí středověkých kamenných
chrámů v Angkoru. Typická chrámová stavba je postavena z kamenných bloků skládaných na sucho, často v
neuspořádané a z dnešního pohledu nesprávné skladbě. Mezi nejvýznamnější vnější účinky patří zatížení
cyklickými teplotními změnami. K numerickým simulacím chování vybraných konstrukcí byl použit program
Dlubal RFEM, který umožňuje vhodně modelovat parametry rozhraní mezi jednotlivými bloky. Příspěvek se
zabývá chováním přečnělkové (nepravé) klenby a výseků stěnových konstrukcí, zatížených kombinací vlastní tíhy
a cyklických teplotních změn. Přibližně po deseti staletích existence chrámů a značném počtu proběhlých
zatěžovacích cyklů dochází k dosažení hraničních stavů stability jejich konstrukcí; účelem simulací je tyto stavy
definovat.
Klíčová slova
Kamenné zdivo, pískovec, teplotní změny, numerický model, stabilita kamenných konstrukcí
Abstract
The paper presents results of analyses of static behaviour principles of selected structures of medieval stone
temples in Angkor. Typical temple is built of stone blocks in dry way. Among others, the most important external
effects belongs the load due to cyclic temperature changes. Program Dlubal RFEM, which allows proper modelling
of interface parameters between the individual blocks, was used for numerical simulations of behaviour of selected
structures. The paper deals with the behaviour of the false vault and parts of wall structures, loaded with
a combination of dead load and cyclic temperature changes. After about ten centuries of the existing of temples
and a significant number of load cycles, the limit stability states of their structures are reached.
Key words
Stonework, sandstone, temperature changes, numerical model, stability of stone structures

1 ÚVOD
Angkor je unikátní stavebně archeologický komplex zapsaný na seznamu světových památek UNESCO.
Základním prvkem chrámových staveb je masivní kamenná terasová pyramida vyplněná směsí písku a štěrku,
doplněná o další stavební prvky, mezi které patří galerie, zdi, brány, mostky, a vodní kanály. Většina konstrukcí
byla postavena z lateritových a pískovcových bloků na sucho, bez použití spojovacích prostředků. Dalším méně
používaným materiálem byly cihly [1]. Konstrukce jsou založeny na písčitém podloží, často s vysokou hladinou
podzemní vody. U dochovaných chrámů probíhá dezintegrace různé intenzity, přičemž příčiny tohoto procesu
nejsou dosud dostatečně prozkoumány. Předpokládaným inhibitorem rozpadu chrámových konstrukcí je
kombinace jejich stavebně technického řešení, stáří okolo 1 000 let a působení vnějších účinků.
Komplex Angkor leží v geografické oblasti, kde nejnižší roční teploty neklesnou pod 0 °C. Přesto dynamické
změny teplot chování konstrukcí významně ovlivňují. Teploty osluněných povrchů dosahují přes den i 70 °C,
v noci teploty konstrukcí poklesnou k 30 °C, v zimě i pod 10 °C. Výrazné cyklické ohřívání a ochlazování
konstrukcí způsobuje jejich specifické chování a porušování. Dalším degradačním vlivem je z dnešního pohledu
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nesprávná skladba zdiva a kombinace materiálů, které mají rozdílné fyzikální parametry; to způsobuje snížení
odolnosti konstrukcí proti působení vnějších silových i nesilových účinků [2].

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Kamenné chrámy v Angkoru jsou cenným svědectvím o středověkém stavitelství, je nezbytné zachovat toto
kulturní dědictví pro další generace. Jedním z předmětů výzkumu je zkoumání statického chování kamenných
chrámů a vlivu teplotních změn na jejich zhoršující se stav. Zdrojem dat jsou zejména měření, monitoring
a dokumentace konstrukcí in situ, odběr vzorků a jejich laboratorní testování a zkoušení pro stanovení potřebných
veličin a parametrů, a rešerše již provedených a publikovaných výzkumných aktivit. Zjištěné hodnoty následně
slouží jako podklady pro tvorbu numerických modelů reprezentativních konstrukcí.
Cílem tvorby a optimalizace numerických prostorových modelů konstrukcí kamenných chrámů je vytvoření
nástroje pro analýzu jejich statického chování, predikci jejich budoucího vývoje a ověřování vhodných sanačních
zásahů. Základními a typickými konstrukcemi angkorských chrámů jsou galerie, zastropené nepravými klenbami,
a stěnami, často velmi rozsáhlými bez dilatačních spár. U kleneb byly testovány varianty s a bez vrcholového
bloku, u výseku stěny pak varianty charakteru sloupcového zdiva a zdiva s neuspořádaným spárořezem. Modely
stěn byly zatíženy ohřátím a ochlazením v kombinaci s vlastní tíhou. Výsledky simulací jsou zkoumány za účelem
vytvoření modelů konstrukcí, co nejvíce odpovídajících reálnému stavu. V souladu s charakterem převažujícího
typu porušení reálných konstrukcí není uvažováno mechanické poškození bloků (tlakové, tahové, smykové), ale
pozornost je soustředěna na přetvoření a rozpad kamenných konstrukcí.
Tvorba, optimalizace a adjustace numerických modelů chrámových konstrukcí je dlouhodobým procesem.
Prvotní simulace zahrnovaly modely složené pouze z několika kamenných kvádrů, na kterých byly testovány různé
varianty uspořádání (spárořezu), parametrů styků a podpor. Modely byly následně rozšířeny na rozsáhlejší části
staveb, z nichž jsou zde prezentovány průběžné výsledky simulací u stěn a nepravých kleneb. Dalšími
konstrukcemi jsou například galerie, věž nebo pyramida, které byly již dříve prezentovány na světovém fóru [2].

3 METODIKA
Nástroje pro numerické simulace
Zvoleným přístupem k modelování zdiva, které nemá uniformní tvary a rozměry, je použití podrobného
počítačového nehomogenního modelu. Ten je význačný tím, že bloky a spáry jsou reprezentovány spojitými
konečnými prvky a přechodová zóna je reprezentována kontaktním prvkem [3].
Použitým programem, umožňujícím modelování výše zmíněných požadavků, je RFEM společnosti Dlubal,
který používá výpočet metodou 3D konečných prvků a nabízí výběr řešení soustavy nelineárních rovnic. Pro daný
účel byla zvolena Newton-Raphsonova metoda, která řeší soustavu iterační numerickou metodou tečen. Touto
metodou se většinou dosáhne rychlé (kvadratické) konvergence [4]. Tato nelineární metoda transformuje
nelineární problém do řady lineárních problémů a řeší je lineárními postupy.
Modelování zájmových konstrukcí (viz podkapitola Numerický model) předcházely simulace na menších
modelech o rozsahu 2 - 6 bloků. Cílem bylo stanovit vhodné parametry styčných ploch mezi bloky. Zkoumáno
bylo chování modelů s použitím variantních hodnot tření a tuhosti kontaktů a při různých typech zatížení (teplota,
vlastní tíha, další silová zatížení), a porovnáváno s chováním reálných konstrukcí. Pro následné simulace pak byly
použity parametry, s jejichž použitím se modely chovaly úměrně chování konstrukcí zjištěné měřením in situ.

Numerický model
Reálné kamenné bloky nemají jednotné rozměry, tudíž i pro numerické modelování byla nejprve vytvořena tělesa
bloků a přechodových zón s individuálními tvary [5]. Modelování jednotlivých prvků a samotný výpočet je časově
značně náročný, proto v první fázi modelování byly vybrány jen části reálných konstrukcí. Ty jsou sestaveny z
kamenných bloků kladených na sucho, bez použití spojovacích prostředků. Přechodové zóny mezi těmito bloky
byly simulovány kontaktními tělesy tloušťky 1 mm. Tento rozměr byl zvolen s ohledem na stabilitu výpočtů. U
vodorovných spár je kontakt rovnoběžně s plochami zvolen jako tuhé (Coulombovo) tření s hodnotou μ = 0,8 a
kontakt kolmo k plochám nemá schopnost přenášet tahová namáhání. Svislým spárám bylo zadáno chování
pružného tělesa s tuhostí C = 0,03 MN/m3. Stanovení hodnot parametrů kontaktů je popsáno výše. Vlastnosti
pískovcových bloků byly zadány na základě hodnot zjištěných in situ a experimentálními zkouškami v laboratoři
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– průměrná objemová hmotnost (ρ = 2300 kg/m3), modul pružnosti (E = 30 000 MPa), Poissonův součinitel
příčného přetvoření (ν = 0,15), koeficient teplotní roztažnosti (α = 11,5×10-6 1/K), součinitel tření (μ = 0,8).
Modely výseků konstrukcí stěn výšky 3,0 m, délky 2,5 m a tloušťky 0,4 m byly zatíženy teplotou v kombinaci
s vlastní tíhou. Teplotní zatížení je reprezentováno ohřátím o 30 °C (analogie osluněných konstrukcí ve dne) a
ochlazením opět o 30 °C (simulace situace v noci). Veškeré kamenné bloky byly zatíženy zjednodušeně konstantní
teplotou působící na celý objem tělesa. Modely kleneb o výšce 2,3 m a rozpětí 3 m byly zatíženy pouze vlastní
tíhou kamenné konstrukce. Kontaktní tělesa jsou nezatížena. Podepření všech modelů je plošné v kontaktní spáře.

4 VÝSLEDKY
Z výsledků simulací chování stěnových konstrukcí zaměřených na vliv teplotních změn vyplývá, že při ohřátí
konstrukce nemají různé typy vazeb stěn na průběh deformace významnější vliv. Toto tvrzení ovšem neplatí
u ochlazení zdiva, kdy u sloupcového zdiva jsou absolutní hodnoty vodorovných deformací významně menší
oproti variantě s náhodným spárořezem; logicky ve svislém směru jsou deformace prakticky shodné bez ohledu
na charakter uspořádání zdiva. Na Obr. a Obr. jsou znázorněny vodorovné deformace stěn po rovnoměrném
zatížení ochlazením v kombinaci s vlastní tíhou. Extrémní hodnoty jsou zanedbány; chování bloků na okrajích
modelů bude předmětem dalšího zkoumání.

Obr. 1 Vodorovná deformace sloupcového zdiva.

Obr. 2 Vodorovná deformace zdiva s neuspořádaným
spárořezem.

U obou typů modelů přečnělkových kleneb byl zkoumán vliv přítomnosti vrcholového kamenného bloku
na stabilitu nepravého oblouku. Jak ukazují výstupy na Obr. a Obr. , znázorňující globální deformace kleneb při
působení vlastní tíhy, u symetrické klenby s kvalitní skladbou je přítomnost vrcholového bloku zásadní.

Obr. 3 Deformace klenby s vrcholovým blokem.
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Obr. 4 Deformace klenby bez vrcholového bloku.

5 DISKUZE
Z Obr. a Obr. je zřejmé, že kamenné bloky modelů chrámových konstrukcí zatížených teplotou se chovají
do značné míry individuálně, až náhodně, což je zcela v souladu s chováním zjištěným u reálných konstrukcí.
Velikost vodorovných posunů sloupcově uspořádaného zdiva při ochlazení je menší než u zdiva s neuspořádaným
spárořezem. Fungující vazba u zdiva s neuspořádaným spárořezem, způsobuje, že bloky při ochlazení mají
schopnost vzájemně se přitahovat třením v ložných spárách, takže stěna se částečně chová jako jednolitá
konstrukce. Sloupcové zdivo s velmi nízkou nebo dokonce nulovou kvalitou vazby (převázání) nemá téměř žádnou
schopnost spojitého chování, každý sloupec funguje prakticky jako samostatný dilatační celek. Výsledky ukazují
na fakt, že kameny vykazují pohyby v rámci setin milimetrů, posunují se ze své původní pozice a spáry se postupně
rozevírají; u reálných konstrukcí je v důsledku obrovského počtu takových cyklických posunů šířka spár i několik
centimetrů. Rozevření spár vede ke snížení prostorové tuhosti a snížení stability stěn. Ty jsou více citlivé na
vodorovná zatížení, nerovnoměrné sedání či natočení základové spáry. V tomto ohledu je stěna s neuspořádaným
spárořezem tužší, ale kvůli tomu jsou rozsáhlé stěny naopak více destruovány dilatačními pohyby v ploše stěny.
Proto se tato vazba a tradiční vazba používala hlavně u stěn pyramid, kde jsou z jedné strany zatěžovány tlakem
pískového jádra. Samostatně stojící stěny byly převážně stavěny ve sloupcové skladbě, pravděpodobně pro snížení
namáhání a velikostí deformací od dilatačních teplotních změn těchto dlouhých konstrukcí.

Obr. 5 Přiklad zdiva s náhodným uspořádáním.
Autor: Jan Pašek

Obr. 6 Defragmentace zdiva se sloupcovou vazbou.
Autor: Jan Pašek

Porovnáním výstupů na Obr. a Obr. bylo zjištěno, že modelová klenba bez vrcholového bloku (odstraněného
v průběhu historie chrámů) je významně méně stabilní než klenba opatřená vrcholovým blokem. Míra nestability
je dále ovlivněna i uspořádáním jednotlivých bloků a stavem svislých podpor. Nejvrchnější bloky klenby se
vzájemně opírají a v průběhu času může dojít k progresivnímu kolapsu konstrukce. Vrcholový blok u klenby v
původním stavu zatěžuje vnější okraje kamenů nacházejících se pod ním a omezuje jejich tendenci se překlápět,
klenba je tak více stabilní a odolnější proti působení vnějších vlivů.
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Obr. 8 Nepravá klenba v podobě s odstraněným
vrcholovým blokem. Autor: Jan Pašek

Obr. 7 Nepravá klenba ve stabilním uspořádání.
Autor: Jan Pašek

Zásadním kritériem při tvorbě numerických modelů je zvolení vhodných vlastností kontaktních prvků mezi
kamennými bloky a model podepření celých konstrukcí. Optimalizace těchto parametrů bude nadále pokračovat.

6 ZÁVĚR
Vyhodnocením dosud provedených simulací chování stěn s různou vazbou zdiva bylo ověřeno, že použitý typ
vazby ovlivňuje dilatometrické chování i stabilitu konstrukce. Pro dlouhé samostatné stěny bylo používáno
převážně sloupcové zdivo, zatímco zdivo s neuspořádaným spárořezem, ale jistou mírou kvality vazby, se více
vyskytuje u méně rozsáhlých stěn pyramid. Stabilita přečnělkové klenby je ovlivněna tvarem nepravého oblouku
a přítomností vrcholového bloku. Výsledky poukazují na skutečnost, že středověcí stavitelé i při tehdejší míře
poznání navrhovali konstrukce s jistou znalostí stabilitních problémů.
Použití podrobného numerického modelu kamenné konstrukce je velmi efektivním nástrojem pro analýzu
jejího statického chování a hledání příčin její destrukce. Pro tyto účely je ovšem nezbytné vybudovat vysoce
korektní modely, s dostatečnou mírou shody s konstrukcemi reálnými. V daném případě správnost chování
numerických modelů do značné míry závisí zejména na parametrech kontaktů a podpor. Proces modelování
angkorských konstrukcí je zatím na svém počátku a bude dále rozvíjen. V každém případě existuje vysoký
předpoklad vytvoření účinného nástroje pro potřeby predikce budoucího chování kamenných konstrukcí, prevence
jejich dalšího rozpadu a ověřování účinnosti potenciálních sanačních zásahů.
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1

Abstrakt
Príspevok sa venuje stanoveniu dynamického koeficientu intenzity napätia (DSIF) pre konzolovo uchytený nosník
s prierezom v tvare písmena L. Tento parameter je počítaný pomocou extrapolačnej metódy posunutých uzlov
(NDEM) s využitím metódy konečných prvkov. Dôraz je kladený na porovnanie výsledkov v závislosti od rôzne
zvolenej konečno-prvkovej siete. Samotný nosník je vystavený impulznému ťahovému zaťaženiu, ktoré v takto
koncipovanej geometrii vyvoláva časovo premenný, zmiešaný mód namáhania trhliny. Hodnoty jednotlivých
DSIF dosahujú porovnateľných hodnôt, zatiaľ čo pri statickom zaťažení nosníka ťahovou silou je dominantný iba
mód I a zvyšné dva módy sú zanedbateľné.
Kľúčové slová
Dynamický koeficient intenzity napätia, zmiešaný mód namáhania, extrapolačná metóda posunutých uzlov
Abstract
The paper deals with determination of dynamic stress intensity factor (DSIF) for a cantilever beam with L-shaped
cross-section. Based on results from finite element analysis, this parameter can be calculated using the node
displacement extrapolation method (NDEM). Emphasis is placed on comparing individual results depending on
the chosen finite element mesh. The beam is subjected to an impulse tensile load. This load causes a time-varying
mixed mode of loading the crack in considered geometry. Values of the individual DSIF´s are comparable.
Considering only static tensile load, only mode I loading of crack occurred and the other two modes are negligible.
Key words
Dynamic stress intensity factor, mixed mode of loading, node displacement extrapolation method

1 ÚVOD
Hlavnou motiváciou predkladaného príspevku je numerická analýza ako príprava na experimentálne meranie. Bolo
potrebné nájsť geometriu, v ktorej možno jednoduchým impulzným zaťažením vyvolať zmiešaný mód namáhania.
Požiadavkou na geometriu bolo aby jednotlivé módy dosahovali porovnateľných hodnôt DSIF. Po splnení tejto
požiadavky možno predpokladať úspešné experimentálne overenie daného problému pomocou optických metód,
na ktorom sa momentálne pracuje.
Z dôvodu odklonenia hlavných centrálnych osí zotrvačnosti bol zvolený nosník s prierezom v tvare písmena
L. Na takto zvolený nosník bolo aplikované impulzné ťahové zaťaženie prebrané z [1]. Podľa predpokladu takéto
zaťaženie spôsobilo časovo závislé namáhanie trhliny vo všetkých troch módoch zaťaženia trhliny.
Následne boli vyhodnotené jednotlivé dynamické koeficienty intenzity napätia (DSIF) pomocou extrapolačnej
metódy posunutých uzlov (NDEM). Tieto výsledky boli porovnané s výsledkami predošlej analýzy získanými
pomocou metódy interakčného integrálu. Dôvod na použitie tejto metódy (NDEM) bol, že uvedená metóda šetrí
výpočtový čas a výsledky obidvoch metód sú vo vzájomne dobrej zhode.
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2 LITERÁRNY PREHĽAD A TEORETICKÉ PRINCÍPY
V súčasnosti je dynamickému namáhaniu telies s trhlinou venovaných viacero publikácií. Niektoré z nich, ktoré
poslúžili ako inšpirácia k tomuto článku sú uvedené ďalej.
Metódou konečných prvkov stanovený DSIF vyvolaný impulzným zaťažením na štvorbodovo zaťaženom
nosníku je riešený v [2]. Rovnakému parametru (DSIF) a hodnotám T-napätí premenných v čase, ktoré boli
počítané priamo z definície pomocou premiestnení a napätí je venovaná [3]. Pre tri paralelné trhliny v nekonečnej
platni zaťaženej náhodným harmonickým zaťažením je DSIF počítaný v [4]. Interakčným integrálom vyhodnotený
DSIF pre homogénny a nehomogénny materiál je v Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Koeficientu intenzity n
apätia premennému v čase pre teleso vystavené zmiešanému módu namáhania pomocou viacerých metód sa venujú
napríklad v [5], [6], [7].
Samozrejme existuje ešte veľké množstvo zaujímavých článkov venujúcich sa DSIF, uvedené príklady sú
spomenuté najmä s ohľadom nato, že daná problematika je v súčasnosti aktuálna.

Základné teoretické princípy
Vo všeobecnosti možno namáhať trhlinu v troch základných módoch zaťaženia. V prípade pôsobenia viacerých
módov súčasne je stav napätosti v okolí trhliny daný ich vzájomnou superpozíciou [8]. Jednotlivé módy namáhania
sú na Obr. .

(a)

(b)

(c)

Obr. 1 Tri základné módy namáhania telesa s trhlinou (a) Ťahový mód, (b) Rovinný šmykový mód, (c)
Antirovinný šmykový mód
V blízkom okolí koreňa trhlina nastáva veľká koncentrácia napätí, tzv. singularita napätia. S využitím známych
koeficientov intenzity napätia (SIF) pre jednotlivé módy namáhania telesa s trhlinou, možno popísať jednotlivé
zložky tenzora napätí. Viac teoretických poznatkov je v odbornej literatúre venujúcej sa problémom lomovej
mechaniky, napríklad [8], [9].

Extrapolačná metóda posunutých uzlov
Na určenie koeficientu intenzity napätia existuje niekoľko metód. Možno ho vypočítať napríklad priamo
z definície pomocou premiestnení alebo napätí extrapoláciou pre koreň trhliny. Metóda interakčného integrálu je
využívaná najmä kvôli svojej všeobecnosti.
V tomto príspevku je DSIF počítaný extrapolačnou metódou posunutých uzlov (NDEM) [10], [11]. Pomocou
tejto metódy možno určiť hodnoty DSIF pomocou premiestnení na tzv. singulárnom elemente [12]. Geometria
potrebná na túto metódu je na Obr. .
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Obr. 2 Lokálny súradný systém trhliny a geometria potrebná pre NDEM
Kvôli prehľadnosti je Obr. zobrazený rovinne, hoci boli použité 3D elementy. Hodnoty DSIF sú
vyhodnocované po hrúbke telesa v jednotlivých rezoch. Výsledkom je potom závislosť DSIF od času a polohy
daného rezu po hrúbke.
Za takto zadefinovaných podmienok možno DSIF určiť z nasledujúcich vzťahov
𝐾m (𝑡) =

𝐸
2𝜋
𝑣 − 𝑣r
X $4(𝑣³ − 𝑣€ ) − \
%
3(1 + 𝜈)(1 + 𝜅) 𝐿
2

(1)

𝐾mm (𝑡) =

𝐸
2𝜋
𝑢 − 𝑢r
X $4(𝑢³ − 𝑢€ ) − \
%
3(1 + 𝜈)(1 + 𝜅) 𝐿
2

(2)

𝐸
2𝜋
𝑤 − 𝑤r
X $4(𝑤³ − 𝑤€ ) − \
%
12(1 + 𝜈) 𝐿
2

(3)

𝐾mmm (𝑡) =
kde
Ki(t)
E
ν
κ
L
un ,vn ,wn

koeficient i-teho módu premenný v čase; i=I, II, III
Young-ov modul pružnosti
Poisson-ovo číslo
(3 − ν)/(1 + ν) pre stav rovinnej napätosti; 3 − 4·ν pre stav rovinnej deformácie
dĺžka elementu
časovo závislé premiestnenia v smere lokálneho súradného systému; n=b, d, c, e.

Riešená úloha je trojrozmerná, no v blízkom okolí trhliny možno uvážiť stav rovinnej deformácie z dôvodu
vysokej koncentrácie napätia. Porovnanie tohto prístupu je predmetom článku.

3 METODIKA
Uvažovaný nosník, časový priebeh zaťaženia a globálny súradný systém je zobrazený na Obr. . Základnými
rozmermi je dĺžka nosníka L = 200 mm, šírka prierezu w = 20 mm, hrúbka nosníka b = 1,5 mm, trhlina s menovitou
dĺžkou a = 5 mm. Časovo závislé zaťaženie v tvare polvlny funkcie sínus má dĺžku trvania T/5, kde T je vlastná
perióda nosníka pre vlastný tvar v smere osi x. Amplitúda zaťaženia je F = 1500 N.
Materiál nosníka bol stanovený ako hliník s modulom pružnosti E = 71 GPa. Okrajovou podmienkou úlohy je
uchytenie nosníka dvojicou skrutiek. Skrutky boli z vonkajšej strany (na Obr. označené ex) pevne uchytené.
Materiál skrutiek bol uvážený ako oceľ s modulom pružnosti E = 200 GPa. Kontaktné plochy nosníka a skrutiek
boli modelované bez trenia.
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Obr. 3 Geometria skúmaného nosníka a priebeh zaťaženia v čase
Numerická analýza bola uskutočnená s využitím metódy konečných prvkov v programe Ansys Workbench.
Prvým krokom analýzy bolo stanovenie statického koeficientu intenzity napätia. Analýza poukázala, že
v koncipovanej geometrii pri aplikácií statického zaťaženia nastáva namáhanie trhliny len v móde I.
Následne bola vyhodnotená modálna analýza. Sledovaný vlastný tvar bol ten v ktorom nosník kmitá v smere
vlastnej osi x. Tento tvar bol identifikovaný ako osemnásty s frekvenciou ≈ 6 kHz a podiel efektívnej hmoty ku
celkovej hmote bol 74 %.
Vychádzajúc z výsledkov modálnej analýzy bolo možné nastaviť transientnú analýzu. Časové trvanie
numerickej simulácie bolo stanovené na 200 μs a časový krok s dĺžkou trvania 5 μs. Týmto bol sledovaný jeden
výkmit v smere osi x.

4 VÝSLEDKY
Prezentované výsledky porovnávajú dve metódy stanovenia DSIF. Na Obr. je zobrazený časový záznam všetkých
troch DSIF.

(a)

(b)

(c)

Obr. 4 Časový záznam bezrozmerného DSIF (a) KI(t,b) (b) KII(t,b) (c) KIII(t,b)
Hodnoty DSIF na Obr. reprezentované farebným spektrom sú bezrozmerné. Bezrozmernosť bola dosiahnutá
podelením jednotlivých DSIF koeficientom intenzity napätia pre nekonečnú platňu obsahujúcu centrálnu trhlinu
vystavenú vzdialenému napätiu, teda K B = σ√πa. Hodnota σ je rovná amplitúde sily podelenej prierezovou
plochou profilu.
Hodnoty DSIF sú závislé od času, ale aj od polohy v smere hrúbky. Hodnoty KII dosahujú na vonkajšej
a vnútornej strane profilu (Obr. označené ex a in) opačné znamienka takmer v celom sledovanom čase. Zvyšné
dva DSIF nedosahujú značne rozdielnych hodnôt v závislosti od polohy po hrúbke profilu.
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Výsledky dosiahnuté v závislosti od zvoleného konečno-prvkového modelu
Boli uvážené dve varianty konečno-prvkovej geometrie v blízkom okolí trhliny. V obidvoch prípadoch sa jednalo
o rotačne usporiadanú sieť s využitím singulárnych elementov v prvom obvode koreňa trhliny. Schematicky sú
jednotlivé prípady zobrazené na obr. 5.

(b)

(a)

(c)

Obr. 5 Schematické zobrazenie konečno-prvkovej siete (a) všeobecný prípad (b) prvý variant (c) druhý variant
okolia trhliny
Prvým prípadom bolo namodelovanie okolia trhliny z dvoch telies, ktoré boli pevne spojené po hranu trhliny.
V mieste trhliny medzi nebol uvážený žiadny kontakt,
Obr. (b). V druhom prípade mala trhlina konečnú šírku
a jej okolie bolo tvorené jedným telesom,
Obr. (c). V rámci jednotlivých variant sa menila aj veľkosť konečno-prvkových elementov.
Z dôvodu porovnania je ďalej vhodnejšie použiť dvojrozmerné vykreslenie výsledkov v jednotlivých rezoch
po hrúbke telesa.
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Obr. 6 Priebeh DSIF v stredovom reze hrúbky telesa
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Označenia Li (i = 1–3) v legende na Obr. znamenajú dĺžku prvého radu rotačne usporiadaných elementov
v zhode s Obr. . Dĺžka elementov v ďalších radoch rástla približne kvadraticky. V zhode s Obr. možno obdobne
vykresliť a následne porovnať priebehy vo všetkých rezoch po hrúbke telesa. Zvolený bol len jeden
reprezentatívny rez a ostatné budú vyhodnotené v kapitole 5.

5 DISKUSIA
Z uvedených výsledkov možno zhodnotiť aplikovateľnosť NDEM a jej výhody resp. nevýhody oproti metóde
interakčného integrálu.
S využitím interakčného integrálu sa hodnoty DSIF navzájom takmer nelíšili v závislosti od zvoleného variantu
konečno-prvkovej siete. Z Obr. je však zrejmé, že pri výpočte pomocou NDEM sú výsledky pre uvažované
varianty odlišné. Ďalej si možno všimnúť, že tieto výsledky ovplyvňuje veľkosť elementov v okolí trhliny len
v malej miere. Z uvedeného dôvodu sú na Obr. všetky výsledky pre variant 1 v odtieňoch sivej a pre variant 2
v čiernej farbe.
Porovnať možno relatívnu percentuálnu odchýlku jednotlivých riešení. Za referenčnú hodnotu sú zvolené
hodnoty DSIF vypočítané pomocou interakčného integrálu. Pre obidva varianty sú hodnoty KI(t) najbližšie
referenčnej hodnote. Zatiaľ čo pre variant 1 je relatívna odchýlka na úrovni okolo 20 %, pre variant 2 je odchýlka
prakticky nulová. Relatívna odchýlka hodnôt KII(t) je pre variant 1 okolo 100 % a pre variant 2 okolo 20 %.
Posledným je odchýlka KIII(t) ktorá je pre variant 1 na úrovni okolo 80 % a pre variant 2 okolo 15 %.

6 ZÁVER
V príspevku bol stanovený dynamický koeficient intenzity napätia pre konzolový nosník s prierezom v tvare
písmena L. Porovnané sú výsledky dvoch metód, pomocou ktorých možno určiť daný lomový parameter. Metóda
interakčného integrálu je univerzálnou metódou na určenie DSIF ako pre jednoduché tak aj pre zložité geometrie
a tvary trhliny. V prípade vyššie uvedeného problému je na zvážení, ktorú metódu použiť. Hlavnou výhodou
NDEM je úspora výpočtového času, no ako bolo poukázané vyššie, vzhľadom na koncepciu konečno-prvkového
modelu možno získať rozdielne hodnoty sledovaného parametra. V prípade použitia interakčného integrálu možno
skonštatovať, že táto metóda bola v podstate sieťovo nezávislá.
Keďže táto téma je riešená ako príprava na experimentálne meranie bolo potrebné uskutočniť množstvo analýz
na rôznych geometriách s rôznymi polohami trhlín. Jedna z týchto analýz je prezentovaná v tomto príspevku.
Vzhľadom na potreby numerickej prípravy experimentu a vyhodnotenia množstva simulácií sa riešenie pomocou
NDEM javí ako veľmi efektívny nástroj na určenie DSIF. Touto metódou možno odčítať priebehy DSIF po hrúbke
telesa a v čase, pričom výsledky jednotlivých metód sú v dobrej zhode.
Momentálne sa pracuje na experimentálnom overení, pri ktorom sa bude musieť numerický model upraviť
podľa skutočných materiálových vlastností, geometrie trhliny, okrajových podmienok, atď.
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1

Abstrakt
Předmětem příspěvku je implementace základní lineární analýzy konstrukcí z křehkých nebo kvazi – křehkých
materiálů pomocí rozšířené metody konečných prvků (XFEM). V této metodě dochází k vnějšímu obohacování
funkcí, které se převážně využívají k numerické analýze šíření trhlin, řešení otvorů nebo rozhraní mezi dvěma
materiály. Tento přístup přináší dobré výsledky s experimenty, ale představuje problémy při implementaci a také
přináší určité kompromisy. Cílem této práce je vybrat vhodné řešení pro implementaci rozšířené metody
konečných prvků (XFEM). Především volba vhodného obohacení funkcí a vhodné numerické integrace pro tuto
metodu.
Klíčová slova
Metoda konečných prvků (FEM), rozšířená metoda konečných prvků (XFEM), lomová mechanika, numerická
integrace
Abstract
The subject of the paper is the implementation of basic linear analysis of structures from brittle or quasi – brittle
materials using the extended finite element method (XFEM). This method contains external enrichment
of functions, which are mainly used for numerical analysis of crack propagation, solve openings or interface
between two materials. This approach delivery good results with experiments but presents any implementation
problems and also brings some compromises. The aim of this paper is to choose a suitable solution for
the implementation of extended finite element method (XFEM). Primally the choice of appropriate enrichment
of functions and appropriate numerical integration for this method.
Key words
Finite element method (FEM), extended finite element method (XFEM), fracture mechanics, numerical integration
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1 ÚVOD
Analýzu napětí konstrukcí se strukturálními defekty ve formě trhlin v příslušné konstrukci lze řešit standardní
metodou konečných prvků (FEM), která musí být řešena zvláštním způsobem, zejména při zvažování dalšího růstu
trhlin, které vede na geometricky komplikovaný proces. Zajímavou alternativou k řešení těchto problémů je XFEM
[1][2], založené na PUM („Partition Unity Method“) [3]. Podobně jako PUM je standardní prostor zkušebních
funkcí představujících primární pole proměnných obohacen znalostí analytického řešení konkrétního typu
diskontinuity. Na rozdíl od PUM je obohacení v XFEM realizováno pouze na úrovni ovlivněných prvků, nikoli na
celé požadované fyzické doméně. Přes všechny výhody tohoto přístupu je však třeba, se zabývat některými
otázkami, zejména v případě XFEM v prostředí použitých prostorových konečných prvků a obecného tvaru trhliny
reprezentované obecnou plochou v euklidovském prostoru. Zavedení obohacených funkcí do primárního pole
proměnných vede ke zvýšení počtu proměnných v rovnicích uzlů, takže tyto funkce musí být během procesu
sestavování správně integrovány. Daná funkce má diskontinuální charakter, proto není možné použít standardní
počet integračních uzlů Gaussovy kvadratury, jak je obvyklé v analýze konečných prvků se standardními
polynomiálními funkcemi.

2 ANALÝZA ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY
Metoda konečných prvků je velmi rozšířená a stala se nejpopulárnějším a silným analytickým nástrojem pro
studium chování mnoha inženýrských a fyzikálních problémů. Metoda konečných prvků se využívá i pro lomovou
mechaniku. Avšak modelování diskontinuit prostřednictvím sítě konečných prvků je obtížná, kvůli změně
topologie sítě. To se u těchto analýz projevilo jako velký problém, jelikož je potřeba generovat novou síť v každém
kroku. Za účelem odstranění těchto problémů byly vyvinuty zobecněné metody konečných prvků „Generalized
Finite Element Method“ GFEM a XFEM, aby se usnadnilo modelování chování diskontinuit. GFEM a XFEM by
také měli sloužit k zvýšení přesnosti aproximace, jelikož umožňují zavedení libovolné funkce. Další výhodou
těchto metod je, že síť modelu (konstrukce) je téměř nezávislá na diskontinuitách. Řešení pomocí obohacené
metody konečných prvků byla poprvé představena [4], kde tato metoda byla rozšířením konvenční metody
konečných prvků [5], kde bylo umožněno snadné obohacování funkcí aproximace konečných prvků.

Používané techniky v XFEM
Existují dva základní přístupy. První z nich je Singularity – Based Approach, kde dochází vždy k „protržení“
celého konečného prvku sítě MKP viz Obr. 1. Funkce posunutí se zlepšuje zavedením dalších obohacujících
funkcí, které zachycují skok v posunutí od daných diskontinuit:
p

u(x) = No (x)uo + H(x)No (x)ao + No (x) 7 Fp (x)bo

(1)

p

Kde jsou u(x) vektor posunutí, No (x) konvekční funkce uzlových tvarů, 𝑢Y vektory uzlového posunutí,
𝐻(𝑥) Heavisideova funkce, které přebírá hodnoty -1 nebo +1 v závislosti, na které diskontinuity je umístěna,
𝑎Y obohacené uzlové stupně volnosti, představující skok v posunu, 𝐹9 (𝑥) elastické asymptotické funkce,
9
𝑏Y uzlové stupně volnosti, zachycující vrcholy diskontinuit.

Obr. 1. a) Modelovaná diskontinuita v síti MKP

b) Uvažovaná diskontinuita pro výpočet pomocí XFEM.

Druhým přístupem je Phantom Node Method, Tento přístup uvažuje pouze skok posunutí přes plochy trhliny
a ignoruje příspěvek diskontinuity na čele (špičce) trhliny viz Obr. 2. Pak dostáváme:
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𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑢Ya (𝑡)𝑁Y (𝑥)𝐻“−𝑓(𝑥)” + 𝑢YR (𝑡)𝑁Y (𝑥)𝐻“𝑓(𝑥)”

(2)

Kde jsou uao (t) vektor posunutí sub-elementu 1, uRo (t) vektor posunutí sub-elementu 2, f(x) definuje povrch
trhliny, H“−f(x)”, H“f(x)” definována Heavisideova funkce.
V tomto přístupu dochází k vytvoření Phantom nodes, které se umístí na skutečné rohové uzly. Pokuď se jedná
o rozšířený prvek zasažený trhlinou, tak tento konečný prvek je rozdělen trhlinou na dva sub - elementy, na kterých
je daná integrace omezena.

Obr. 2. Rozdělení elementu na jednotlivé sub – elementy

Numerický integrační algoritmus
Výběr vhodného postupu pro řešení numerické integrace při řešení trhlin a jejich šíření je řešeno v [2] a [6].
Integrační klasifikace se provádí na základě integrované funkce a typu prvku, na kterém se provádí. Pro klasické
prvky je vhodná Gaussova kvadratura, avšak pro prvky, které byly zasaženy diskontinuitou a tím pádem se jedná
o obohacené prvky není klasická Gaussova kvadratura (se standartními počty integračních bodů) vhodná pro
numerickou integraci. Řešení tohoto problému se nabízí dvě možnosti. První možnost je navržena na základě
zvýšení počtu Gaussových integračních bodů viz Obr 3a. Druhou možností je metoda vnitřního síťování elementů,
pro toto síťování se používají čtyřstěny (trojúhelníky) viz Obr 3b. Na těchto dílčích prvcích se pak provádí
Gaussovo integrační pravidlo se standardním počtem integračních bodů.

Obr. 3. a) Gaussova integrace

b) Metoda dělení na čtyřstěny(trojúhelníky)

3 NAVRŽENÝ PŘÍSTUP IMPLEMENTACE
Pro implementaci byl využit přístup Singularity – Based Approach, kde dochází vždy k „protržení“ celého
konečného prvku sítě MKP viz Obr. 4 (obrázek je ilustrativní a jednotlivé plochy jsou vyšrafovány pomocí
obdélníčků pro lepší grafické rozlišení jednotlivých ploch). Toto uvažování však nemusí být pro určité zadání
příkladů vhodné, jelikož i minimálně zasažený prvek je považován za plně „protržený“. Z tohoto důvodu se pro
implementovanou metodu zavedly dvě kritéria. První kritérium se vztahuje na každý konečný prvek, kde kritériem
je poměr zadané trhliny (Ari) vůči ploše (Avi), která by vznikla protažením zadané trhliny přes celý konečný prvek.
Tento poměr je porovnán s hodnotou k, která vyjadřuje kritérium, zda se má uvažovat daný konečný prvek
𝐴𝑟A /𝐴𝑣A ≥ 𝑘 za protržený nebo 𝐴𝑟A /𝐴𝑣A < 𝑘 za neporušený (nezasažený „výpočtovou“ trhlinou).
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Obr. 4. a) Uživatelsky zadaná trhlina

b) Vytvořená „výpočetní“ trhlina

Druhé kritérium je zavedeno z důvodu prvního kritéria, které redukuje/rozšiřuje uživatelsky zadanou trhlinu.
V případě velmi hrubé sítě konečných prvků, se „výpočetní“ trhlina může velmi lišit od uživatelské trhliny, proto
se v tomto kritériu zohledňují objemy konečných prvků zasaženými uživatelskou trhlinou vůči objemům
konečných prvků zasaženými „výpočetní“ trhlinou. Tento poměr je opět porovnán buď s defaultní nebo uživatelsky
zadanou hodnotou, pokuď je tato hodnota překročena je uživatel varován, že se může výsledek výrazně lišit oproti
očekávání. Toto druhé kritérium tedy slouží jako kontrola prvního kritéria a jako varování pro uživatele.
Pro první krok implementace byl pro numerickou integraci využita metoda se zvýšeným počtem integračních
bodů. Pro prvky zasažené trhlinou (obohacené prvky) je použito 64 integračních bodů pro hexahedron
a 15 integračních bodů pro tetrahedron. Pro přechodové a klasické prvky je využit standardní počet, a to
8 integračních bodů pro hexahedron a 1 integrační bod pro tetrahedron. U rozšířených prvků je zvýšený počet
integračních bodů pouze pro přesnější integraci, pro zobrazení výsledku slouží opět pouze standardní počet.

4 VÝSLEDKY
Pro ověření implementované funkcionality XFEM řešení byl vytvořen jednoduchý příklad. Model byl vytvořen
pomocí hexahedronů. Velikost tělesa je 5x5x1 m a velikost sítě je 1 m. Spodní plocha tělesa je podepřena
(ux, uy, uz) a horní plocha byla zatížena rovnoměrným plošným zatížením o velikosti 10 000 kN/m2. Tělesu byl
přiřazen lineárně elastický materiálový model o hodnotách E = 28 300 N/mm2 a μ = 0,2. Na Obr. 5 jsou zobrazeny
výsledky globálních posunů z implementovaného řešení a výsledky z programu Abaqus. Výsledky posunů pro
implementovanou metodu jsou nepatrně větší a to o 0,041 mm což odpovídá rozdílu 0,49 % oproti výsledkům
z programu Abaqus. U výsledků v implementovaném řešení zatím bohužel není doděláno správné zobrazení
výsledků. Zobrazená trhlina u výsledků představuje uživatelsky zadanou trhlinu, která však není ve výpočtu
uvažována, jelikož byla vytvořena „výpočtová“ trhlina, která je plně prostoupena přes oba zasažené konečné
prvky. Průběh výsledků v rozšířených prvcích nejsou správně zobrazeny, jelikož výsledky v jednotlivých
integračních bodech nejsou odděleny trhlinou a jsou proto zprůměrovány, což způsobuje spojité výsledky.

Obr. 5. a) Výsledky implementovaného řešení RFEM
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5 ZÁVĚR
Do stávajícího řešiče NE-XX, který je využívaný v programu RFEM byla implementována rozšířená metoda
konečných prvků (XFEM), pro 3D modely s hexahedrony a tetrahedrony. V této části je naimplementováno řešení
pro stacionární trhliny a modely s lineárním elastickým materiálovým modelem. Pro tuto implementaci bylo
využito přístupu Singularity – Based Approach. Dále byly navrženy dvě kritéria, které slouží k tomu, aby
prováděné analýzy byly co nejpřesnější a aby byly uživatelsky snadné a přehledné.
V dalším výzkumu se bude řešit doimplementování dalších typů konečných prvků a dalších materiálových
modelů, po těchto krocích se přistoupí k řešení problémů se vznikem a růstem trhlin.
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Abstrakt
Příspěvek se zabývá pilotním stanovením lomově-mechanických vlastností cementového kompozitu, který je
svým složením navržen, tak aby byl vhodný pro aditivní technologii. V předloženém vyhodnocení
experimentálního měření autoři studují vybrané lomově-mechanické vlastnosti kompozitu ve dvou na sebe
kolmých směrech, tj. ve směru a také kolmo na směr ukládání jednotlivých vrstev materiálu. Orientace materiálu
při experimentálním měření má dominantní efekt na získané hodnoty lomově-mechanických vlastností, zejména
pak na hodnotu lomové houževnatosti a na hodnotu lomové energie.
Klíčová slova
Cementový kompozit, aditivní technologie, lomový test, lomově-mechanické vlastnosti
Abstract
This contribution deals with a pilot analysis of mechanical fracture properties of cement-based composite. The
composite is designed for additive manufacturing. This experimental study investigates selected mechanical
fracture properties in two perpendicular directions, i.e. parallel and perpendicular to material layering direction. It
was found, that the specimen orientation during the experiment affected the values of fracture toughness and
fracture energy.
Key words
Cement-based composite, additive manufacturing, fracture test, fracture mechanical properties

1 ÚVOD
Aditivní technologie (nebo též 3D tisk) se v posledních letech dostává stálé více do pozornosti médií a veřejnosti,
a to nejen v oblasti strojírenství, ale také ve stavebnictví [1]. Tato technologie funguje na principu nanášení
materiálu na předem určené místo výrobku/konstrukce s optimalizovaným tvarem. Zatímco ve strojírenství se dají
touto technologií přesně vyrobit sofistikované součástky, které dosud nebylo možno odlít v jednom kuse, v oblasti
stavebnictví je cíleno nejen na tvar stavební konstrukce, ale také na urychlení výstavby bez použití lidské práce,
které patří mezi značné položky nákladů ve výstavbě. Existuje několik technik pro použití ve stavebnictví, ale
nejrozšířenější je vytlačování cementové malty, která po vrstvách tvoří budoucí stavební konstrukci či konstrukční
prvek. K vrstvení cementové malty bývá často použito víceosé robotické rameno (viz Obr. 1), ke kterému je
připojeno čerpadlo a míchačka, ve které se mísí přísady, ze kterých vznikne výsledný cementový kompozit.
Dosavadní studie zabývající se technologií 3D tisku betonu studují rychlost extruze, rychlost tvrdnutí a tuhnutí
použitého materiálu, ale soustřeďují se také na reologické a chemické vlastnosti použitého materiálu. Lomově-
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mechanické vlastnosti materiálu bývají často opomíjené, ačkoliv největším úskalím při používání této technologie
je právě dosažení dostatečných tuhostí, pevností a integrity v krátkém čase, aby unesl nejen sebe, ale i další na ni
posléze ukladané vrstvy.

Obr. 1 Ukázka 3D tisku vytlačováním cementové malty s využitím šestiosého průmyslového robota [2].
Tento příspěvek se zabývá studiem vybraných lomově-mechanických vlastností jemnozrnného cementového
kompozitu, který se používá v technologii vytlačování cementové malty. V této experimentální kampani byl
testován materiál s ohledem na jeho orientaci při ukládání: kolmo a rovnoběžně ve směru ukládání jednotlivých
vrstev. Výsledkem jsou pak křivky, síla versus průhyb uprostřed rozpětí a síla versus otevření ústí trhliny, ze
kterých byly vyhodnoceny následující lomově-mechanické parametry: modul pružnosti, lomová houževnatost,
houževnatost a lomová energie. Tyto vlastnosti slouží vedle vlastního porovnání také jako důležitý vstupní
parametr pro numerické modely, které se často používají k simulaci poškození a porušení konstrukce na bázi
daného materiálu.

2 MATERIÁL, ZKUŠEBNÍ TĚLESA
Studovaný materiál byl vyroben technologií vytlačováním cementové malty pomocí šestiosého robota v Maghnel
Laboratory for Concrete Research patřící pod Ghent Universty v Gentu (Belgii). Složení materiálu je velmi
podrobně popsáno v příspěvku od Van Der Putten a kol. [3]. Poskytnuté vzorky materiálu byly vytisknuty ve
čtyřech vrstvách se třemi na sebe naléhajícími pásy, viz Obr. 2 vlevo. Tento materiál byl poté nařezán do kvádrů
s pravidelnou geometrií a obdélníkovým průřezem s nominálními rozměry 25×25×100 mm, viz Obr. 2 vpravo.
Takto upravená zkušební tělesa byla opatřena iniciačním zářezem délky cca 8 mm, dále byla osazena skobami pro
uchycení snímače pro záznam otevření ústí trhliny (Obr. 2 vpravo).

Obr. 2 Původní materiál ze tří pásu (vlevo) a upravené vzorky pro lomové testy (vpravo).
Zkušební tělesa získaná z materiálu vhodného pro aditivní technologii pak byla s využitím postupů v [4] a [5]
ve stáří 207 dní zatěžovaná v rovině ukládání (rovnoběžně se směrem ukládání) jednotlivých vrstev (označení A)
a kolmo na směr ukládání jednotlivých vrstev (označení B). Celkem bylo odzkoušeno šest těles, tedy vždy po třech
vzorcích pro zvolený směr.
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3 LOMOVÉ TESTY
Samotné experimentální měření probíhalo v laboratořích Ústavu stavebního zkušebnictví na Fakultě stavební
Vysokého učení technického v Brně. Výše definovaná tělesa s koncentrátorem napětí byla zkoušena v konfiguraci
tříbodového ohybu v mechanickém lise LabTest 6.250 s rychlostí zatěžování 0,02 mm/min viz Obr. 3 vlevo.
Rozpětí podpor činilo 90 mm. Byla zaznamenávána síla, svislý posun (průhyb uprostřed tělesa) a také otevření
ústí trhliny (CMOD), viz Obr. 3 vpravo.

Obr. 3 Experimentální sestava (vlevo) a detail zkoušeného tělesa (vpravo).
Délka zářezu odpovídala zhruba jedné třetině výšky tělesa [4]. Vzniklé lomové plochy jednotlivých zkušebních
těles po provedení testů uvádí Obr. 4.

Obr. 4 Lomová plocha pro jednotlivá tělesa po provedení lomových testů.

4 VÝSLEDKY
Výstupem experimentálního měření jsou diagramy síla vs. posun, které slouží k výpočtu lomově-mechanických
vlastností [4], ale také poskytují informaci o celkovém chování materiálu během zatěžování. Pro každý zkoušený
směr A i B byly naměřeny celkem tři diagramy: síla versus průhyb uprostřed tělesa jsou prezentovány na Obr. 5,
diagramy síla versus otevření ústí trhliny jsou vykresleny na Obr. 6.
Vyhodnocené lomově-mechanické vlastnosti materiálu jsou v následujících grafech vynášené jako aritmetické
průměry a výběrové směrodatné odchylky vždy ze tří měření: statický modul pružnosti a efektivní lomová
houževnatost (Obr. 7), efektivní houževnatost a specifická lomová energie (Obr. 8).
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Obr. 5 Naměřené grafy síla versus průhyb uprostřed tělesa pro vzorky A (vlevo) a pro vzorky B (vpravo).
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Obr. 6 Naměřené grafy síla versus otevření ústí trhliny pro vzorky A (vlevo) a pro vzorky B (vpravo).
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Obr. 7 Statický modul pružnosti (vlevo) a efektivní lomová houževnatost (vpravo) pro studovaný materiál a směr
vrstvení.
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Obr. 8 Efektivní houževnatost (vlevo) a specifická lomová energie (vpravo) pro studovaný materiál a směr
vrstvení.

5 DISKUZE
Z naměřených závislostí a následné kvantifikace vlastností je patrná odlišná odezva obou sad těles. Ukázalo se, že
vzorky označené jako A, tedy zkoušené rovnoběžně na směr vrstvení cementové malty, vykazují vyšší odolnost
během lomových testů. Toto tvrzení rovněž potvrzují vyšší hodnoty efektivní lomové houževnatosti a podstatně
vyšší hodnoty efektivní houževnatosti i specifické lomové energie. Výsledky pro modul pružnosti vykázaly
tendenci opačnou (s vyšší proměnlivostí pro vzorky A), těleso je tedy tužší ve směru kolmém na směr vrstvení
cementové malty, viz Obr. 7 vlevo.
Zmíněné efekty mohou být způsobeny několika faktory, jako je například vliv vlastní tíhy vrstev, které stlačují
předchozí vrstvy a tím pádem je i hutní, dále degradace materiálu v čase mezi výrobou a zkoušením těles, která
mohla způsobit poškození na mikrostrukturní úrovni. Dále to pak mohou být odlišné vlastnosti kontaktních
mezivrstev, které lze pravděpodobně považovat za nejslabší článek odolnosti tohoto materiálu.

6 ZÁVĚR
Byly provedeny pilotní lomové testy v tříbodovém ohybu na sadách zkušebních těles vyrobených z jemnozrnného
cementového kompozitu s využitím aditivní technologie. Po vyhodnocení experimentálních dat lze uvést závěr, že
zkoušení těles zohledňující směr vrstvení či směr kolmý na vrstvení cementové malty ovlivnilo hodnoty vybraných
lomově-mechanických vlastností o přibližně 15 %. Tento důležitý poznatek, by měl být v budoucnu brán v úvahu
při návrhu konstrukce využívající aditivní technologie, zejména pak při zaváděních vstupních dat statického
výpočtu takovéto konstrukce.
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Abstrakt
Příspěvek se zabývá analýzou vlivu parametrů zobecněného kritéria maximálního tangenciálního napětí
(GMTS kritéria) na odhad iniciace lomu těles vyrobených z jemnozrnného cementového kompozitu. Speciální
tělesa o rozměrech 40 × 40 × 160 mm s kavitou 8 × 8 × 40 mm umístěnou uprostřed rozpětí byla opatřena zářezem
a zkoušena v konfiguraci tříbodového ohybu. Cílem práce bylo analyzovat chování těchto těles pomocí metody
konečných prvků a principů zobecněné lomové mechaniky s použitím GMTS kritéria. Výsledky numerické
analýzy ukazují, že největší vliv na iniciaci lomu má lomová houževnatost, délka trhliny a zvolená integrační
délka. Rovněž výsledky analýzy ukazují, že skutečná délka trhliny musí být větší, než se předpokládalo, příp. že
je plocha ligamentu tvořena cementovou pastou, nikoliv matricí.
Klíčová slova
GMTS kritérium, lomová mechanika, metoda konečných prvků, střední hodnota tangenciálního napětí
Abstract
In this work, the influence of parameters of the generalized maximum tangential stress criterion (GMTS criterion)
on the estimation of fracture initiation of specimens made from fine-grained cement-based composite. Special
specimens with dimensions of 40 × 40 × 160 mm with internal cavity of 8 × 8 × 40 mm placed in the middle of
the span were provided by initial central edge notch and tested in a three-point bending configuration. The aim of
this work was to analyse the behaviour of such specimen by means of finite element method and generalized
fracture mechanics principles. The results show the high dependence of fracture initiation on fracture toughness,
crack length and averaging distance. Results of numerical analysis indicates that the actual crack depth must be
greater than it supposed or that ligament area consists only of cement paste, not a matrix.
Key words
GMTS criterion, fracture mechanics, finite element method, average tangential stress

1 ÚVOD
Cementové kompozity, jejichž hlavními přednostmi jsou vysoké pevnosti v tlaku a možnost vytvořit konstrukce
rozličných tvarů, patří k široce užívaným stavebním materiálům. Beton, jakožto nejrozšířenější zástupce těchto
kompozitů, formuje nosnou konstrukci řady staveb, které jsou důležitou součástí infrastruktury – mosty, tunely,
chladící věže jaderných elektráren, přehrady apod. – a měli by plnit svou funkci desítky let.
Tyto konstrukce se tradičně navrhují dle norem (ČSN EN 1992-1-1 [1]) a doporučení (ASTM), které jsou
založeny na teorii pružnosti a pevnosti a empirických zkušenostech. Nicméně, tyto přístupy nezohledňují množství
vnitřních defektů (dutin, pórů, trhlin, přechodových oblastí apod.), které se v materiálech reálně vyskytují a tvoří
koncentrátory napětí, které fungují jako překážky nebo naopak iniciátory šířících se trhlin v materiálu. Tyto
koncentrátory jsou důvodem pro nelineární, přesněji kvazikřehké, chování cementových kompozitů – schopnost
přenášet zatížení pokračuje i po odchýlení z lineární větve diagramu síla–posun až do maximálního zatížení; poté
následuje úbytek v zatěžovací síle až do porušení (tzv. tahové změkčení) [2].
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Jedná-li se o návrh nebo posouzení komplikovanější konstrukce (složitá geometrie, využití nových materiálů
apod.), je nutné aplikovat principy lomové mechaniky. Lomová mechanika ve spojení s dnes již běžně využívanou
metodou konečných prvků (MKP) vytváří silný nástroj pro posouzení chování betonových konstrukcí, které určuje
trvanlivost konstrukce během jejího životního cyklu.

2 LOMOVÁ MECHANIKA
Navrhnout spolehlivou, trvanlivou a ekonomickou stavební konstrukci je primárním cílem každého projektanta.
Současné normativní předpisy nicméně neberou v potaz množství vnitřních defektů a podávají pouze stručnou
informaci o použitých materiálech vycházející z experimentů nebo empirie. Lomová mechanika nabízí účinné
nástroje pro popis mechanismů a procesů porušování a degradace materiálů.

Lineární elastická lomová mechanika
Lineární elastická lomová mechanika (LELM) se zabývá studiem pole napětí a posunutí v blízkém okolí
vrcholu trhliny – koncentrátoru napětí. Tato pole napětí a posunů lze získat řešením biharmonické (stěnové)
rovnice se zahrnutím okrajových podmínek vystihujících volné líce trhliny [3]. Pole napětí v blízkém okolí čela
trhliny, jakožto nejrozšířenějšího koncentrátoru napětí, je dáno superpozicí tří základních módů namáhání –
otevírací (mód I), rovinný smykový (mód II) a antirovinný smykový (mód III) [4], které se liší orientací vnějšího
zatížení a směrem vzájemného pohybu obou líců trhliny. Pole napětí v blízkém okolí čela trhliny je popsáno členy
tzv. Williamsovy řady [5]. Po zanedbání vyšších členů nekonečné řady jsou výrazy pro popis pole napětí a posunutí
tvořeny pouze prvním (singulárním) členem se singularitou typu r =a/R , případně druhým (konstantním) členem
rozvoje:
lim σij =

´→D

𝐾I
√2π𝑟

𝑓ijI (θ) +

𝐾II
√2π𝑟

𝑓ijII (θ) +

𝐾III
√2π𝑟

𝑓ijIII (θ),

(1)

kde σij jsou složky tenzoru napětí pro módy zatížení I, II a III [MPa], 𝐾i součinitel intenzity napětí pro módy
1

zatížení I, II a III [MPa·m2 ], 𝑓A9A (θ) funkce polárního úhlu 𝜃 [–]. Hodnoty součinitele intenzity napětí K i jsou
získány z numerického řešení studované geometrie, materiálů a okrajových podmínek.
Nejdůležitější a převládající mód namáhání v technické praxi je otevírací mód I. Tato převaha je způsobena
několika důvody [2]:
•
•

trhlina se šíří ve vlastní rovině,
mezi povrchy trhlin neexistují třecí síly.

Z výše uvedených důvodů bude v tomto příspěvku věnována pozornost pouze módu namáhání I.

Zobecněné kritérium maximálního tangenciálního napětí (GMTS)
Známá podmínka stability LELM říká, že k iniciaci trhliny dochází, dosáhne-li faktor intenzity napětí 𝐾I své
kritické hodnoty 𝐾I, c . Kritická hodnota 𝐾I, c se nazývá lomová houževnatost a je považována za materiálovou
konstantu, viz [3]. Jiná teorie říká, že se trhlina bude šířit ve směru, kde je hodnota tangenciálního napětí σss
maximální. Kritérium maximálního tangenciálního napětí (MTS) bylo stanoveno Erdoganem a Sihem [6]
a je vhodné zejména pro analýzu šíření trhliny v křehkých materiálech.
Tato kritéria, která využívá LELM, popisují chování trhliny v homogenním materiálu. V ostatních případech je
nutno využít poznatků zobecněné LELM, která je schopna popsat iniciaci trhliny v ostrých vrubech, bimateriálových vrubech, na bi-materiálových rozhraních apod., které se nazývají obecnými singulárními
koncentrátory napětí. Kolektiv spolupracovníků formovaný okolo prof. Knésla [7], [8], [9] upravil MTS kritérium
pro obecné singulární koncentrátory napětí. Kritérium stability využívá středního tangenciálního napětí ð
σss (θ)
vypočteného přes vzdálenost d před vrcholem trhliny/zářezu. Vzdálenost d je obvykle volena v závislosti na
mechanismu porušení (rozměr plastické zóny nebo materiálového zrna). Střední hodnota tangenciálního napětí
σ
ðss (θ) před vrcholem trhliny je dána následujícím výrazem (2):
𝜎¤tt (𝜃) =

1 €
u 𝜎 (𝑟, 𝜃)𝑑𝑟
𝑑 D tt

463

(2)

JUNIORSTAV 2020

Jak již sám název napovídá, trhlina se bude šířit ve směru θ0 , kde hodnota σ
ðss (θ) je maximální, tzn. musí být
splněny následující podmínky:
L

𝜕𝜎¤tt
𝜕 2 𝜎¤tt
O =0∧_
b < 0.
𝜕𝜃 t0
𝜕𝜃 2 t

(3)

0

Směr šíření je nyní jasný. Nyní je ovšem nutné definovat kritickou hodnotu tangenciálního napětí σ
ðss,x ,
která odpovídá okamžiku iniciace trhliny. Kritická hodnota σ
ðss,x vychází ze studia šíření trhliny v homogenním
materiálu za podmínek odpovídajících módu namáhání I, viz rovnice (4) [7], [8], [9], [10], [11].
ð
σss,x =

2K I, c

(4)

√2πd

Materiál se před vrcholem trhliny poruší, dosáhne-li středního hodnota tangenciálního napětí σ
ðss (θ0 )
své kritické hodnoty σ
ðss,x :
𝜎¤tt ≥ 𝜎¤tt,\

(5)

Zobecněné MTS kritérium (GMTS) [12] je v tomto příspěvku použito pro studium podmínek iniciace trhliny
ze zářezu do vrcholu polygonální inkluze.

3 EXPERIMENTÁLNÍ PROGRAM
Za účelem zjištění vlivu polygonální kavity na lomové chování cementových kompozitů byla navržena
a odzkoušena speciální tělesa v konfiguraci tříbodového ohybu (3PB). Zkušební tělesa ve tvaru trámců
o rozměrech 40×40×160 mm s kavitou o rozměrech 8×8×40 mm umístěnou uprostřed rozpětí byla opatřena
počátečními koncentrátory napětí délky 𝑎D = 12 mm umístěnými uprostřed spodní strany vzorku, viz Obr. 14.

Obr. 14 Schéma zkoušky tříbodového ohybu trámce s kavitou a centrálním zářezem 𝑎D = 12 mm
Vzhledem k rozměrům zkušebního tělesa a nutnosti jejich zhutnění byly vzorky vyrobeny z jemnozrnného
cementového kompozitu sestávajícího 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. Ke zvýšení zpracovatelnosti čerstvé směsi byl použit
plastifikátor SIKA SVC 4035 v množství rovnu 1 % hmotnosti cementu.
Po 28 dnech byla tělesa zkoušena v konfiguraci tříbodového ohybu na zkušebním zařízení LabTest 61000.1.10. Zkušební tělesa byla zatěžována přírůstkem deformace a byly zaznamenávány diagramy síla–otevření
ústí trhliny (F–CMOD). Přehled naměřených maximálních sil 𝐹Á]y je uveden v Tab. .
Tab. 1 Přehled naměřených maximálních aplikovaných sil 𝐹Á]y
Zkušební těleso
Maximální síla 𝐹Á]y [kN]

1
0,386

2
0,389

𝟑
0,506

4 NUMERICKÝ MODEL
Pro zjištění vlivu kavity na výsledné chování cementového kompozitu byl vytvořen zjednodušený 2D model
v MKP softwaru ANSYS, Inc., viz Obr. . Geometrie numerického modelu odpovídá skutečným rozměrům tělesa
a daným okrajovým podmínkám. Model byl koncipován, vzhledem k tloušťce zkušebního tělesa, jako 2D úloha
rovinné deformace, kde předpokládáme jednotkovou tloušťku 𝐵 = 1,0 m.
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Obr. 1 Zjednodušený 2D model zkušebního tělesa
Materiály byly modelovány jako lineárně elastické, izotropní, které jsou charakterizovány Youngovým modulem
pružnosti E a Poissonovým poměrem ν. Ke stanovení kritické hodnoty tangenciálního napětí σ
ðss,x je nutné
definovat další materiálový parametr – lomovou houževnatost 𝐾I, c , která se bude pohybovat v rozmezí
0,1–0,5 MPa∙m1/2, jak bude vysvětleno níže. Přehled použitých materiálových parametrů nalezne čtenář v Tab. .
Tab. 2 Přehled materiálových parametrů použitých v MKP modelu
E
ν
𝑲I, c
[GPa]
[–]
[MPa∙m1/2]
Matrice
44,04
0,20
0,10–0,50
Ocelové příložky
210
0,30
–
Vzhledem k očekávaným vysokým gradientům napětí je vyžadována vysoce kvalitní a jemná síť v okolí
vrcholu trhliny (Obr. (a)) a při spodním vrcholu kavity (Obr. (b)) s malými prvky ve všech směrech. Trhlina byla
modelována jako ideálně ostrá. Integrační délka d byla volena v rozmezí 0,5–2,3 mm, přičemž délka 2,3 mm
odpovídá vzdálenosti mezi vrcholem trhliny a spodním vrcholem kavity, což jsou oba potenciální koncentrátory
napětí. Podle teorií lomové mechaniky, viz [13], [14], [15], předpokládáme, že oblast vymezená vzdáleností d
odpovídá aktuálnímu přírůstku trhliny v konečné délce.
Vrstva

Obr. 2 (a) Radiální síť okolo vrcholu trhliny; (b) radiální síť okolo vrcholu kavity.

5 VÝSLEDKY
Na Obr. vlevo je vidět grafické znázornění průběhu 𝜎tt v závislosti na vzdálenosti od vrcholu trhliny d – plná
modrá čára, odpovídající hodnota středního napětí 𝜎¤tt vypočtená přes integrační oblast d pomocí vztahu (2) –
čerchovaná oranžová čára, a z ní vypočtená kritická hodnota aplikované síly 𝐹\´A< , při níž dojde k iniciaci lomu, –
čárkovaná červená čára. Svislé tečkované čáry v grafu (Obr. vlevo) odpovídají vrcholu trhliny (d=0 mm) a vrcholu
inkluze (d=2,34 mm). Na Obr. 4 vpravo je rovněž znázorněno napětí 𝜎tt nicméně odlišným způsobem, a to za
pomoci izoploch rozložení napětí mezi trhlinou a kavitou.

Obr. 3 Graf napětí 𝜎tt /kritické síly 𝐹\´A< v závislosti na vzdálenosti d (vlevo), izoplochy napětí 𝜎tt
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Dalším zkoumaným parametrem, u kterého se předpokládá výrazný vliv na hodnoty kritické síly 𝐹\´A< , je délka
trhliny 𝑎D , která je opět nutně spjata se změnou integrační délky d. Graf závislosti 𝐹\´A< na 𝑎D je zobrazen na Obr.
. Vidíme, že se vzrůstající délkou trhliny 𝑎D , a tudíž zmenšující se integrační délkou d (d je uvažováno jako celá
vzdálenost mezi vrcholy trhliny a kavity), klesá hodnota 𝐹\´A< a to po polynomu 2. stupně.

Obr. 4 Graf závislosti kritické síly 𝐹\´A< na délce trhliny 𝑎D
Posledním parametrem, který má výrazný vliv na změnu hodnoty 𝐹\´A< je lomová houževnatost 𝐾I, c . Grafické
znázornění vlivu 𝐾I, c na 𝐹\´A< pro jednotlivé délky trhliny 𝑎D naleznete na Obr. . Vidíme, že tato závislost je lineární
stoupající, tzn. čím vyšší 𝐾I, c materiál má, tím vyšší je jeho odolnost – v tomto případě vyjádřená 𝐹\´A< .

Obr. 5 Graf závislosti kritické síly 𝐹\´A< na lomové houževnatosti 𝐾I, c pro jednotlivé délky trhlin 𝑎D

6 DISKUZE
Z prezentovaných výsledků je zřejmé, že vrchol kavity funguje jako další koncentrátor napětí a významně
ovlivňuje lomové chování tělesa. Pokud by nebyla tato skutečnost brána v úvahu a byla volena menší integrační
délka d např. rovna velikosti zrna plniva (v našem případě d=2 mm), výsledné kritické síly 𝐹\´A< by nabývaly
výrazně nižších hodnot, a tudíž bychom se pohybovali na straně nebezpečné.
Výsledky závislosti kritické síly 𝐹\´A< na délce trhliny 𝑎D dle předpokladů poukazují na skutečnost, že
se vzrůstající délkou trhliny klesá hodnota kritické síly. Tento nepřekvapivý výsledek je samozřejmě způsoben
zmenšením plochy, která by měla vzdorovat šíření trhliny. Pokles kritické síly v závislosti na druhé mocnině délky
trhliny souvisí s integrační délkou d, která je obsažena ve vzorcích (2) a (4), a skutečností, že se jedná o lineární
elastickou lomovou mechaniku, i když zobecněnou pro obecné singulární koncentrátory napětí.
Závislost 𝐹\´A< na lomové houževnatosti 𝐾I, c je fyzikálně opodstatněná – čím lepší lomové vlastnosti materiál
vyjádřené 𝐾I, c má, tím vyšší je i jeho odolnost. Linearita této závislosti vychází ze vzorce (4) pro výpočet
kritického napětí σ
ðss,x , ve kterém 𝐾I, c figuruje v první mocnině.

7 ZÁVĚR
Kritérium stability založené na monitoringu střední hodnoty tangenciálního napětí před vrcholem trhliny se zdá
být vhodné pro stanovení maximálního zatížení, které je nejdůležitějším parametrem pro navrhování/posouzení
konstrukcí. Toto kritérium je v případě blízké přítomnosti dvou koncentrátorů napětí (zde trhlina a kavita) velice
citlivé na stanovení délky integrační oblasti, přes kterou se počítá střední hodnota tangenciálního napětí, potažmo
kritické zatížení, při kterém dojde k iniciaci/šíření trhliny. Při použití tohoto kritéria je tedy vždy nutné uvážit
nejen velikost plastické oblasti, zrna kameniva apod., ale předpokládaný způsob porušení a vliv ostatních
nehomogenit, ostrých rohů apod.

466

JUNIORSTAV 2020

Srovnáme-li výsledky numerických simulací s experimentálně naměřenými daty, zjistíme, že vypočtené
kritické síly dosahují vyšších hodnot. Z podrobné numerické analýzy jsme dospěli k závěru, že skutečná délka
trhliny musí být větší, než se předpokládalo. Jinými slovy, diamantová pila poškodila při tvorbě zářezu vzorek,
více, než se očekávalo [16]. Dalším důvodem je, vzhledem k této krátké vzdálenosti, výskyt cementové pasty,
která má výrazně nižší lomově-mechanické vlastnosti než matrice [17], (nikoliv matrice) na ploše ligamentu.
Poslední variantou je kombinace obou výše zmíněných možností.
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1

Abstrakt
Příspěvek naznačuje potenciál Voroného dláždění jako náhradní plochy odezvy ve spojení s adaptivním
statistickým vzorkováním pro odhad pravděpodobnosti poruchy. Tento postup má znaky jak simulačních metod,
tak i metod aproximačních. Zkoumá se Deloneho triangulace v pravděpodobnostním prostoru a ukazuje se, že není
vhodná pro adaptivní vzorkování kvůli distorzi prostoru, kterou způsobuje nelineární transformace souřadnic.
K docílení rychlé konvergence k přesnému řešení je třeba pro vzorkování provádět dekompozicí v původním
prostoru modelu.
Klíčová slova
Adaptivní vzorkování, Deloneho triangulace, Voroného teselace, pravděpodobnostní prostor, fyzikální prostor
Abstract
Delaunay triangulation-based decomposition is explored for adaptive sampling. It is shown that triangulation in
probability space is unsuitable due to distortion caused by nonlinear transformations and produces misleading
simulations. Therefore, adaptive sampling should be performed in sample space. In this case, Voronoi diagram is
reasonably appropriate surrogate model for final failure probability estimation.
Key words
Adaptive Sampling, Delaunay triangulation, Voronoi tessellation, probability space, sample space

1 ÚVOD A SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ
Tento článek je věnován některým aspektům adaptivního vzorkování a použití Voroného dláždění k simulačním
metodám. Jedná se o součást komplexnějšího přístupu k získávání a využití topologických informací
ve spolehlivostních úlohách. Spolehlivostními úlohami se rozumí úlohy založené na určení pravděpodobnosti
zadaných (nepříznivých) jevů, obvykle nazývaných pravděpodobnostmi poruchy 𝑝Ï , za předpokladu že je
definováno rozdělení 𝑓(𝒙) vstupního náhodného vektoru a deterministický model 𝑔(𝒙). Obecněji se jedna
o získaní odhadů statistik 𝑇(𝒁), transformovaného náhodného vektoru Z = g(X). Model je často složitý algoritmus
a analytické řešení úlohy není možné. Uchylujeme se tedy k simulačním metodám, kde deterministickou funkci
𝑔(𝒙) opakovaně vyčíslujeme s patřičnými vstupy – realizacemi vektoru X. Motivací Voroného dláždění je
získávání informací z topologie problému pro redukci počtu simulací v případech, kdy náročnost deterministického
modelu 𝑔(𝒙) výrazně převyšuje náročnost metod výpočtové geometrie.
Zlepšení statistických odhadů převážením simulačního plánu na základě Voroného dláždění bylo předloženo
v článcích [1] a [2]. Podstatou byla snaha zachytit nerovnoměrnost rozmístění vzorků metody Monte Carlo
a závěrem bylo, že předložený postup nepřináší očekávané zlepšení.
V diplomově práci [3] byl použit podobný postup pro odhad pravděpodobnosti poruchy, označený termínem
teselace a bylo ukázáno, že se tím spolehlivostní úloha rozpadá na mezi sebou nezávislé fáze vzorkování
a vyhodnocení. Jelikož odhad teselací je funkcí pouze prostorových souřadnic vzorků, velký důraz byl kladen na
to, v jakém prostoru je třeba ji provádět. Práce doporučovala vyhodnocení Voroného diagramem provádět ve
skutečnem prostoru, tj. v prostoru modelu. Dále práce spekulovala o možnosti provádění adaptivního statistického
vzorkování v pravděpodobnostním prostoru a doporučovala k tomu při použití knihovny QHull triangulaci
Deloneho z důvodu větší numerické stability. V tomto článku autoři následují tato doporučení a ukazují výsledky.
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2 DEKOMPOZICE PROSTORU VORONÉHO TESELACÍ
Účelem předložené aplikace Voroného teselace je odhad pravděpodobnosti poruchy na základě souboru
provedených simulací 𝒈.
!‚ƒ„

𝑝
}Ï = 𝑰𝑭

(𝒈€ )𝒘

(1)

= 7 𝑰𝑭 (𝑔A )𝑤A
ACa

Zde 𝑰𝑭 (𝑔) je indikátorová funkce, model 𝑔(𝒙) je brán jako „černá skříňka“, výsledky simulací tvoří vektor 𝒈
a jsou posuzovány binárně porucha/neporucha.
Váhy jednotlivých simulací 𝑤A získáváme teselací, při které každé simulaci přiřazujeme spojitou uzavřenou
oblast 𝑉A . Simulacím (elementárním jevům 𝑔A ) pak přisuzujeme míry těchto oblastí – částečných jevů. Požadujeme,
aby byly disjunktní a tvořily úplnou soustavu jevů.
!‚ƒ„
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(2)
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Míry jednotlivých regionů odhadneme numerickou integrací – metodou Monte Carlo, nebo Importance
Sampling s vhodně zvolenou vzorkovací hustotou ℎ(𝒙). Pro výpočet původní model 𝑔(𝒙) už nepotřebujeme.
¦
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Voroného teselací tak vlastně pouze rozčleňujeme prostor a vymezujeme oblasti poruchy. Tím tvoříme
náhradní plochu odezvy. Provádíme ji v prostoru modelu, tj. v původních souřadnicích 𝒙.
𝑰áŽ (𝒙) = Ô𝑖 = argmin ‖𝒙 − 𝒙3 ‖Û
3∈{a…!‚ƒ„ }

(4)

Vyhodnocení teselací náhodného výběru
V diplomové práci [3] se porovnávaly mezi sebou odhady teselace a metody Importance Sampling stejných sad
vzorků. Ukázalo se, že čím víc nerovnoměrně vzhledem k pravděpodobnosti umístěny vzorky, tím je víc odhad
teselací v pravděpodobnostním prostoru 𝕌 vychýlený. Proto práce [3] jednoznačně doporučovala pro
spolehlivostní úlohy provádění teselace ve skutečnem prostoru ℝ, která má menší vychýlení a lepší konvergenci.

Obr. 1 Výsledky převážení nezávislých sad Importance Sampling teselací při 10000 opakovaní.
Zde provedeme numerický test na příkladu jednoduché 1D funkce 𝑔(𝑥) = 𝑥 + 4. Při X~N(0; 1)
pravděpodobnost poruchy se rovná p• = 3,167 ∙ 10=ù a na Obr. je vidět, že odhady Voroného dlážděním jsou sice
konzistentní, ale mají větší rozptyl než odhady Importance Sampling (IS) s vzorkovacím rozdělením X~N(0; 2,5)
a vychýlení je větší než u normovaného Importance Sampling (weighted IS [4], nebo self-normalized IS [5]). Lepší
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odhad pomocí Voroného teselace dostaneme teprve po značném množství simulací, které v praktických úlohách
bude nejspíš překračovat simulační rozpočet, tzn. počet vyčíslení modelu, který je uživatel ochoten nebo schopen
provést.
Z toho lze udělat závěr, že volíme-li pro aproximaci 𝑔(𝒙) Voroného diagram, náhodný výběr vzorků není
efektivní a je vhodné provádět další simulace tak, aby co nejtěsněji vymezily hranici poruchy. Tím přicházíme na
adaptivní vzorkování.

3 ADAPTIVNÍ VZORKOVÁNÍ
Podstatou adaptivního vzorkování je nalezení pomocí metod výpočtové geometrie prázdných oblastí mezi
poruchovými a neporuchovými body, do kterých přidáváme další simulace. Zdá se, že je účelné provádět adaptivní
vzorkování v pravděpodobnostním prostoru, tj. provádět dekompozici v transformovaných souřadnicích získaných
s pomocí marginálních distribučních funkcí 𝑢9 = 𝐹9 “𝑥9 ”. Tím realizujeme přechod z fyzikálního prostoru ℝ
s nerovnoměrným rozdělením pravděpodobnosti do uzavřeného pravděpodobnostního prostoru 𝕌 s rovnoměrným
rozdělením pravděpodobnosti, ve kterém míra (objem) regionů má přímo význam pravděpodobností 𝑝A .

Triangulace Deloneho s použitím QHull1
Sestavení Voroného diagramu v pravděpodobnostním prostoru při použití QHull vyžaduje provést zrcadlení bodů
podél hranic hyperkrychle [1], [2]. V inženýrských úlohách po transformaci do pravděpodobnostního prostoru se
oblasti poruchy vyskytují často v extrémní blízkosti hranic jednotkové hyperkrychle, které způsobuje numerické
problémy, protože původní a „zrcadlené“ body mají skoro stejné souřadnice a QHull jíž nemůže sestavit konvexní
obal. Pozornost tomu byla věnována v práci [3]. Tyto problémy eliminujeme sestavením místo Voroného diagramu
duální triangulace Deloneho. Tak pro vymezení hranic hyperkrychle stačí umístit fiktivní body pouze v rozích
hyperkrychle. Navíc samotný QHull sestavuje Voroného diagram právě na základě triangulace Deloneho [6],
Voroného vrcholům odpovídají těžiště simplexů v triangulaci Deloneho. Adaptivní vzorkování v tomto případě
spočívá v jíž zmíněném definování rohů a nalezení největšího simplexu, který obsahuje poruchové a neporuchové
simulace (Obr. ).

Obr. 2 Adaptivní vzorkování prováděné na základě jíž existujících simulací. Umístění dalších simulací rozhoduje
se na základě výsledků předchozích. Zde je sice vyhledáván největší „smíšený simplex" (simplex, jehož vrcholy
body signalizující poruchu i neporuchu), ale pro simulaci se nevolí těžiště simplexu.

1 QHull je obecná knihovna (program) pro nalezení konvexního obalu, sestavení Deloneho triangulace a Voroného
diagramu v n-dimenzionálním prostoru, používající Quickhull algoritmus [6].
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Obr. 3 Adaptivní vzorkování bez jakékoliv předchozí informace o chování studované funkce v prostoru dvou
standardizovaných Gaussovských náhodných proměnných. Hranice poruchy (Gaussian s-ball [7]) je kružnice
s poloměrem 𝑟 = 4

Obr. 4 Nevhodné nalezení bodů pro výpočet. 2D úloha se dvěma standardizovanými Gaussovskými náhodnými
proměnnými. Vlevo je zobrazení v pravděpodobnostním 𝕌 prostoru, vpravo -- ve skutečném prostoru ℝ.

Distorze prostoru.
Ukázalo se, že výše označený postup nefunguje. Konvergence je extrémně pomalá (Obr. ). Příčinou je neoprávněné
užití (lineární) triangulace v pravděpodobnostním prostoru, které způsobuje zkreslené vzorkování. Uveďme
příklad porovnáním Obr. a Obr. . Na Obr. je provedena triangulace v prostoru 𝕌 a modrým křížkem je znázorněn
navržený další bod pro vyčíslení funkce. Bod patří do simplexu se smíšenými vrcholy. Na Obr. je zobrazen stejný
návrh spolu triangulací, která je však nyní provedena v prostoru ℝ (vlevo). Nyní původně navržený bod spadá do
simplexu, který již neobsahuje ani jeden poruchový vrchol. Změna je způsobena tím, že prostor se transformací
nelineárně deformuje, ale metrika použitá pro triangulaci nikoliv. To znamená, že potřebujeme sofistikovanější
postup, rozhodování musíme provádět na základě topologie v původních souřadnicích. Obr. naznačuje, nakolik
je to účinnější (jedná se o úlohu s nulovou informací, algoritmus začíná s jedním počátečním vzorkem. QHull se
však jíž nepoužívá).
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Obr. 5 Nevhodné nalezení bodů pro výpočet. Transformace hranic simplexů ze skutečném prostoru ℝ (vlevo) do
pravděpodobnostního 𝑼 prostoru (vpravo).

Obr. 6 Adaptivní vzorkování pro úlohu s nulovou informací bez použití QHull.

4 DISKUZE
Na odhad pravděpodobnosti poruchy teselací můžeme nahlížet dvěma způsoby: buď jako na typickou simulační
metodu podobající se metodě Importance Sampling, u které váhy jednotlivých simulací získáváme na základě
geometrické informace, nebo jako na metodu aproximační, u které hranice poruchy aproximujeme hranicemi
regionů např. v poloviční vzdálenosti mezí poruchovými a neporuchovými body. Voroného dláždění díky své
jednoduchosti, robustnosti a lokálnosti může zaujmout místo mezí klasickými simulačními a aproximačními
metodami.
Je stále otázkou dimenze úlohy, do které Voroného dláždění bude možné použit. To je směr dalšího výzkumu.
Článek prezentuje důležitý jev distorze, který vysvětluje proč dekompozice pravděpodobnostního prostoru
nebyla účinná.
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5 ZÁVĚR
Příspěvek předkládá Voroneho dláždění jako jednoduchou a robustní, lokální náhradní plochu odezvy.
Článek prezentuje Deloneho triangulace v pravděpodobnostním prostoru a ukazuje, že ta není vhodná pro
adaptivní vzorkování kvůli distorzi, kterou způsobuje nelineární transformace souřadnic. K docílení rychlé
konvergence k přesnému řešení je třeba pro vzorkování provádět rozhodování v původním prostoru modelu.
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UŽITÍ ZÁVISLOSTI MĚŘENÝCH POSUNŮ
PŘI LOMOVÝCH TESTECH K ODHADU
CHYBĚJÍCÍCH DAT
USE OF RELATIONSHIP OF MEASURED DISPLACEMENTS FROM
FRACTURE TESTS FOR APPROXIMATION OF LOST DATA
Tomáš Majda1*
*
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Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební mechaniky, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká republika

1

Abstrakt
Příspěvek se zaměřuje na závislost dvou různých posunů měřených při lomových testech zkušebních těles a na
možnost užití této závislosti k aproximaci případně ztracených dat. Použita byla data ze zkoušek tříbodovým
ohybem na dvou sadách betonů jádrových vývrtů opatřených šípovým zářezem, kde byly měřeny průhyb a otevření
ústí trhliny. Sadami těchto posunů byla proložena regresní křivka v podobě polynomu vyššího řádu, a poté použita
jako podklad pro odhad jednoho z měřených posunů vybraného experimentu.
Zvolená metoda se ukázala jako vhodná pro stanovení lomové práce a následně i lomové energie, kde se rozdíly
pohybovaly pouze v jednotkách procent. Naopak vzestupné větve se lišily výrazně, odhad modulu pružnosti se
tedy výrazně lišil od hodnoty reálné.
Klíčová slova
Lomový test, posun, otevření ústí trhliny, regresní křivka, lomově-mechanické parametry
Abstract
The paper focuses on relationship of two separate displacements measured in fracture tests and on the possibility
of this relationship to approximate lost data. Data from three-point bending tests on two sets of concrete drill-core
specimen provided with chevron notch were used. During testing, deflection and crack mouth opening
displacement were measured. Using set of these displacements polynomial regression curve was fitted and then
used for approximating lost data.
The chosen method proved suitable for determining of work of fracture and subsequently fracture energy,
where the differences were only in a few percentages. On the other hand, the ascending branches differed
significantly, therefore approximated value of Young modulus was significantly different from the correct value.
Key words
Fracture test, displacement, crack mouth opening, regression curve, mechanical fracture parameters

1 ÚVOD
Standardně je lomových testů využíváno ke stanovení lomově-mechanických parametrů. Výstupy ze zkoušky
tříbodovým ohybem na tělese se zářezem šípového tvaru jsou typicky diagram síla vs. průhyb, který je využíván
k výpočtu lomové práce Wf a následně lomové energie Gf, a diagram síla vs. otevření ústí trhliny, který slouží ke
stanovení modulu pružnosti E. Může se však stát, že část výstupů je z různých důvodů poškozena nebo ztracena,
což znemožní vyhodnocení některých lomových charakteristik. Cena zhotovení a následného testování nového
vzorku, nehledě na časovou náročnost, může být příliš vysoká, případně další zkušební tělesa nelze získat vůbec.
Tento příspěvek se zaměřuje na dvě sady po třech tělesech s šípovým vrubem testovaných v konfiguraci
tříbodového ohybu, kdy byly měřeny průhyb v polovině rozpětí d a otevření ústí trhliny CMOD v závislosti na síle
zatěžování F. Vzorky každé sady sestávaly vždy ze stejného materiálu, měly stejné nominální rozměry a byly
testovány v identické konfiguraci. Cílem práce bylo využití kompletních dat k odhadnutí dat "ztracených".
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2 POPIS VYUŽITÝCH LOMOVÝCH TESTŮ
Data použita v tomto příspěvku byla vzata z lomových testů na betonech z vybraných objektů tehdy stávající
konstrukce bývalého Plynárenského řídicího centra Transgas v Praze. Pořízením jádrových vývrtů, přípravou
a zkoušením vzorků a následným vyhodnocením lomově-mechanických parametrů se zabývá kolektiv autorů
v [1]. Odběr jádrových vývrtů byl realizován pracovníky Ústavu stavebního zkušebnictví Fakulty stavební
Vysokého učení technického (VUT) v Brně. Tělesa označená TB byla pořízena z betonové plastiky, tělesa TC
z nosné konstrukce.
Před samotným zkoušením byly vzorky opatřeny šípovým zářezem uprostřed délky těles (rozpětí podpor),
kolmo na osu válcového vzorku. Tab. 1 zobrazuje základní rozměry válcových těles společně s hloubkou
pořízených zářezů.
Tab. 1 Rozměry zkušebních těles a hloubky zářezů [mm].
Plastika
TB2
73,98
280
9,87

TB1
73,98
296
10,47

Průměr D
Délka L
Hloubka zářezu a0

Nosná konstrukce
TC1
TC2
TC3
74,10
74,06
74,02
242
241
227
10,01
9,81
10,02

TB3
73,11
275
10,01

Tělesa byla testována zkouškou tříbodového ohybu na mechanickém lise LabTest 6-1000.1.10 v Centru
AdMaS při Fakultě stavební VUT v Brně. Schéma konfigurace zkoušky je zobrazeno na Obr. 1.

Obr 1. Schéma zkoušky tříbodového ohybu válcového tělesa se šípovým zářezem [1].
Během zkoušení byla tělesa vystavována konstantnímu přírůstku posunu, rozpětí podpor S bylo 220 mm.
Výstupy z jednotlivých měření byly digramy síla–posun (F–d) a síla–otevření ústí trhliny (F–CMOD). Na Obr. 2
a na Obr. 3 jsou znázorněny tyto diagramy těles sady TB.
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Obr. 2 Diagramy F–d sady těles TB

Obr. 3 Diagramy F–CMOD sady těles TB
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3 METODIKA
V první řadě bylo nutné provést některé úpravy na samotných datech z lomových testů. Úvodní části vzestupných
větví obou naměřených diagramů síla–posun a síla–otevření ústí trhliny, vlivem dosedání vzorku do podpor při
začátku zatěžování, neodpovídají realitě. Bylo tedy potřeba tyto části odstranit, chybějící data nahradit, užitím
zbývajících částí vzestupných větví, a celé diagramy posunout, aby začátek zatěžování odpovídal nulové síle
a deformaci.
V dalším kroku byl zaveden předpoklad, že záznam jedné z dvojice d a CMOD u jednoho ze zkoušených
vzorků sady byl poškozen nebo ztracen. Pro aproximaci ztraceného záznamu byla využita závislost d–CMOD dvou
zbývajících vzorků.
Oběma závislostmi byla proložena regresní křivka ve formě polynomu vyššího řádu. V rámci tohoto článku
byl použit polynom řádu čtvrtého. Aritmetický průměr vzniklých dvou polynomů byl následně použit jako odhad
předpisu závislosti průhyb vs. otevření ústí trhliny nekompletního záznamu. Výše uvedené je ilustrováno na
Obr. 4.
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Obr. 4 Graf znázorňující závislost CMOD–d zkoušených vzorků TB1 a TB3, jejich aritmetický průměr a lineární
extrapolaci dat TB1.
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V případě, že v měření, u kterého je odhadován jeden z posunů, byl naměřen nám známý posun vyšší než
u ostatních vzorků sady, bylo potřeba chybějící body extrapolovat. V tomto příspěvku byla použita extrapolace
lineární. V Obr. 4 je značena červenými body.
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Obr. 5 Srovnání naměřeného diagramu F–CMOD na
vzorku TB2 a odhadovaného diagramu.

Obr. 6 Srovnání vzestupných větví naměřeného
diagramu F–CMOD na vzorku TB2 a odhadovaného
diagramu.
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4 VÝSLEDKY
Aproximované diagramy byly poté použity jako podklad do stejných výpočtových metod, které byly použity
u naměřených dat.
V Tab. 2 a Tab. 3 jsou znázorněny hodnoty modulu pružnosti E a lomové energie Gf, které byly stanoveny
v [1] z naměřených dat (real.) a které byly stanoveny z aproximovaných dat užitím stejných výpočetních postupů
(odhad). Symbol % v tabulce značí procentní rozdíl odhadnuté hodnoty od korektně stanovené.
Tab. 2 Srovnání reálných a odhadnutých hodnot mechanických vlastností těles sady TB a procentní rozdíl těchto
hodnot.
TB1
TB2
TB3
real.
odhad
[%]
real.
odhad
[%]
real.
odhad
[%]
E [GPa]
21,7
32,0
47,5
18,7
12,8
-31,6
11,6
14,9
28,4
Gf [J·m–2]
96,7
98,0
1,3
94,2
94,1
-0,1
89,1
86,1
-3,4
Tab. 3 Srovnání reálných a odhadnutých hodnot mechanických vlastností těles sady TC a procentní rozdíl těchto
hodnot.
TC1
TC2
TC3
real.
odhad
[%]
real.
odhad
[%]
real.
odhad
[%]
E [GPa]
37,2
38,0
2,2
36,1
19,7
45,4
37,8
26,6
-29,6
Gf [J·m–2]
91,2
96,6
5,9
137,2
132,4
-3,5
114,3
119,5
4,5

5 DISKUZE
Z Tab. 2 a Tab. 3 lze vyčíst, že zvoleným postupem lze poměrně přesně stanovit lomovou práci Wf a tedy i lomovou
energii Gf. Rozdíly mezi hodnotami stanovenými z naměřených dat a těmi stanovenými z dat odhadnutých se liší
pouze v řádech jednotek procent.
Na druhou stranu moduly pružnosti E se liší velmi výrazně a odhadované hodnoty jsou tedy prakticky
nepoužitelné. Jako jednu z možných příčin takových rozdílů lze vidět již v naměřených datech – poměrné velké
části vzestupných větví zatěžovacích diagramů F–d i F–CMOD bylo potřeba korigovat (odstranit a nahradit), aby
se s daty dalo dále pracovat. Důležitým aspektem je však především použití jediné regresní funkce pro aproximaci
posunů celého rozsahu měření, jehož podklady jsou silně nelineární závislosti F–d i F–CMOD – při budoucím
výzkumu této problematiky bude vhodné použít kombinaci regresních funkcí.

6 ZÁVĚR
V příspěvku byla prezentována možnost využití aproximace závislosti dvou různých posunů měřených při
lomových testech zkušebních těles k odhadu případně ztracených dat. Práce ukazuje, že užití regresní křivky
závislosti těchto měřených posunů k takovému odhadu je validní, ale vyžaduje více pozornosti. V budoucím
pokračování této problematiky bude vhodné rozdělit závislost minimálně na dvě části, před a po dosažení
maximálního zatížení.
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Abstrakt
Cíl příspěvku představuje charakterizaci pískovce z lomu Božanov u Broumova, Česká republika, pomocí
pilotních lomových testů. Pět zkušebních těles z jádrových vývrtů nominálního průměru 50 mm a délek 100
a 125 mm bylo před testy opatřeno koncentrátorem napětí ve tvaru šípového vrubu a zatěžováno s požadavkem
konstantního přírůstku posunu v konfiguraci tříbodového ohybu lisem LabTest 6.250 v laboratoři Ústavu
stavebního zkušebnictví FAST VUT v Brně. Snímaných diagramů síla–posun bylo po jejich korekci využito
k vyčíslení základních lomově-mechanických parametrů studovaného pískovce: statického modulu pružnosti,
lomové houževnatosti, houževnatosti a specifické lomové energie.
Klíčová slova
Božanovský pískovec, jádrový vývrt, šípový vrub, lomový test, diagram síla–posun
Abstract
The aim of this paper is a characterization of sandstone from Božanov quarry near Broumov, Czech Republic, by
means of the pilot fracture tests. Five drill-core test specimens with nominal diameter of 50 mm and lengths of
100 and 125 mm were provided by an initial chevron type notch. Specimens were loaded in the configuration of
the three-point bending as a displacement driven experiment using LabTest 6.250 equipment in the laboratory of
the Institute of Building Testing, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology. The load versus
displacement diagrams were used to quantify the basic mechanical fracture parameters of the studied sandstone:
modulus of elasticity, fracture toughness, toughness, and specific fracture energy.
Key words
Božanov sandstone, drill-core specimen, chevron notch, fracture test, load–displacement diagram

1 ÚVOD
Pískovce používané ve stavebnictví představují velmi širokou skupinu sedimentárních hornin s proměnlivým
mineralogickým složením, což se odráží také v široké škále hodnot jejich fyzikálních a mechanických vlastností.
Z hlediska lomové mechaniky lze u stavebních materiálů rozlišovat tři druhy odezvy na mechanické zatěžování:
křehké, pružno-plastické a kvazikřehké. Pískovce – a horniny obecně – vykazují nejčastěji kvazikřehké chování
(viz [1], [2], atd.), které je typické lomovou procesní zónou před špičkou magistrální trhliny, kde probíhá řada
nelineárních lomových procesů. Proto je namístě charakterizovat tyto materiály také lomově-mechanickými
parametry [3]. V předkládaném příspěvku jde o pilotní charakterizaci pískovce z lomu v Božanově na základě
vyhodnocení testů v tříbodovém ohybu válcových těles s šípovým (chevronovým) vrubem. Byly stanoveny
hodnoty statického modulu pružnosti, lomové houževnatosti, houževnatosti a specifické lomové energie.

2 MATERIÁL
Svrchokřídový arkózovitý božanovský (dříve též broumovský) pískovec stáří střední turon je v současnosti těžen
v lomu, nacházejícím se na severovýchodním svahu kopce Lopota (716 m n. m.) v kuestě Broumovských stěn, asi

478

JUNIORSTAV 2020

3 km jihozápadně od obce Božanov a pouze necelých 400 m od hranice s Polskem. Z hlediska stratigrafického
a regionálně geologického náleží kvádrové pískovce Broumovských stěn jizerskému souvrství hejšovinského
vývoje české křídové pánve.
Počátky stavebního a architektonického užití zdejších pískovců mohou pravděpodobně souviset se založením
benediktinského kláštera v Broumově v první polovině 14. století, nejstarší písemný doklad o lámání kamene
u Božanova je však spojen až s barokní přestavbou tohoto kláštera v letech 1723–1733, provedenou Kryštofem
a Kiliánem Ignácem Dientzenhoferovými. Kromě místního užití se božanovský pískovec uplatnil jako stavební
a sochařský materiál především v Praze, kde byl použit například na budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy
(1924–1927), při rekonstrukčních a restaurátorských pracích v areálu Pražského hradu, Národního divadla,
Národního muzea, Smetanova nábřeží nebo stavbě Smíchovského nádraží s přilehlou stanicí metra. Ve zcela
mimořádném rozsahu pak bylo božanovského pískovce použito při velké rekonstrukci Karlova mostu v letech
1966–1975, ale i při pozdějších drobnějších zásazích v letech 1986–1988, 1996–1997 a 2005. Z božanovského
pískovce jsou pak na Karlově mostě zhotoveny i kopie soch sv. Vojtěcha a sv. Anny (viz [4], [5], [6]).

Mineralogicko-petrografické složení
Božanovský pískovec je převážně středně zrnitý, místy až hrubozrnný a vyznačuje se béžovou až světle krémovou
barvou, která místy přechází až do šedobílých nebo naopak rezavě hnědých odstínů. Makroskopicky
rozeznatelnými minerály jsou světle šedá zrna křemene a bělavé úlomky živců s místy patrnými projevy
argilitizace (zjílovění). Textura horniny je masivní bez zřetelných znaků zvrstvení, hornina vytváří pravidelné
lavice o mocnosti 1–3 metry.
Základní kostru horniny tvoří zejména subangulární až semiovální úlomky křemene (ca 70–80 % objemu
horniny) s poměrně nízkým stupněm zaoblení (0,4–0,8) a velikostí v rozmezí 0,2–1,6 mm. Další stabilní úlomky
jsou představovány zrny kvarcitů a rohovců (3–5 %) s podobnými tvarovými parametry jako v případě
monokrystalického křemene. Nestabilní složky tvoří semiovální až subangulární klasty živců (8–13 % objemu),
zastoupených ortoklasem, mikroklinem i plagioklasem. S ohledem na míru zastoupení živců odpovídá hornina
arkózovitému pískovci. Velikost živcových úlomků se pohybuje v rozmezí 0,2–0,8 mm, zrna jsou v různém stupni
kaolinizována a sericitizována. Slídy (3–4 %) jsou reprezentovány drobnými šupinkami biotitu, méně často
muskovitu, akcesorické minerály tvoří turmalín, zirkon, apatit a rutil. Mezerní hmota (cca 5 % objemu horniny) je
převážně jílovitá, tvořená kaolinitem i illitem, méně často křemenná a vyplňuje interklastický prostor v pórech
mezi zrny. V základní hmotě se vyskytují velmi jemně rozptýlené oxyhydroxidy železa („limonit“), které však
mohou tvořit i drobné shluky, popřípadě vyplňovat póry. Struktura horniny je psamitická s podpůrnou stavbou
zrn, velikostní vytřídění zrn je střední až dobré. Stupeň kompakce (stlačení) horniny je mírný až střední, klastickou
kostru tvoří těsně uspořádaná zrna s bodovým nebo plošným kontaktem, některá zrna se do sebe mohou
konkávně/konvexně zatlačovat.

Základní fyzikálně-mechanické vlastnosti
Tab. 1 Rozpětí hodnot vybraných fyzikálně-mechanických vlastností božanovského pískovce.
Hodnota
(minimální–maximální)
Měrná hmotnost
2506–2630
kg∙m–3
Objemová hmotnost
2120–2210
kg∙m–3
Celková pórovitost
obj. %
15,7–17,2
Otevřená pórovitost
obj. %
9,4–10,2
Nasákavost
hm. %
4,3–6,5
Rychlost průchodu podélných ultrazvukových vln
2,73–3,06
km∙s–1
Pevnost v prostém tlaku (suchý vzorek)
MPa
58–75
Modul přetvárnosti v tlaku (suchý vzorek)
GPa
16,6
Poissonovo číslo (suchý vzorek)
–
0,30
Pevnost v prostém tlaku (nasáklý vzorek)
MPa
47–62
Pevnost v prostém tlaku (vymražený vzorek)
MPa
35–56
Součinitel změknutí v tlaku
–
0,81–0,87
Součinitel vymražení v tlaku
–
0,60–0,77
Pevnost v tahu za ohybu (suchý vzorek)
MPa
4,5–5,2
Odolnost proti obrusu podle Böhma
mm
1,7–4,0
Vybrané základní fyzikálně-mechanické vlastnosti božanovského pískovce jsou uvedeny v Tab. 1. (podle [7], [8],
[6], [9], [10] a databáze Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i., v Ostravě).
Vlastnost

Jednotka
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3 METODIKA
Z výše vymezeného božanovského pískovce bylo zkoušeno 5 válcových vývrtů, odebraných a upravených
Ústavem geoniky AV ČR, v. v. i. Označení těles, jejich rozměry a hloubku iniciačního vrubu uvádí Tab. 2. Před
lomovými testy byla na každý vzorek poblíž vrubu přilepena dvojice břitů – připravená tělesa ukazuje Obr. 1
vlevo. Tělesa se podrobovala v mechanickém lise LabTest 6.250 při rozponu podpor 90 mm testům v tříbodovém
ohybu (viz Obr. 1 vpravo), při kterých byla s frekvencí 5 Hz zaznamenávána data pro diagramy síla vs. posun
ve smyslu průhybu uprostřed rozpětí a síla vs. otevření ústí trhliny. Vzhledem k potřebě kvazistatického zatěžování
byl přírůstek síly řízen deformačně rychlostí 0,02 mm/min. Pro získání sestupné větve zmíněných diagramů byly
vzorky zatěžovány minimálně do úrovně desetiny maximální síly. Po korekci těchto diagramů (všechny záznamy
uvádí Obr. 2) se využilo modelů lineárně elastické lomové mechaniky v [11] a [12] ke stanovení hodnot statického
modulu pružnosti, lomové houževnatosti a houževnatosti. Metoda lomové práce [13] posloužila
k vyčíslení specifické lomové energie. Lze doložit dlouholeté zkušenosti s uvedenými vyhodnoceními obdobných
i dalších lomových testů na půdě Ústavu stavební mechaniky FAST VUT v Brně.
Tab. 2 Rozměry válcových zkušebních těles A4 až B6 a hloubky vrubu v mm.
Parametr

A4

A5

B4

B5

B6

Průměr tělesa
Délka tělesa
Hloubka vrubu

49,0
125,3
6,98

49,4
125,0
7,88

49,4
100,0
7,34

49,1
99,9
6,45

49,5
100,2
6,74

Obr. 1 Tělesa připravená k testům (vlevo) a ilustrace konfigurace a instrumentace lomové zkoušky tělesa A5
v konfiguraci tříbodového ohybu (vpravo).
1,2

0,8
0,6

0,8

0,4
0,2
0,0
0,00

A4
A5
B4
B5
B6

1,0

Síla v kN

1,0

Síla v kN

1,2

A4
A5
B4
B5
B6

0,6

0,4
0,2
0,0

0,05

0,10

0,15
0,20
Průhyb v mm

0,25

0,30

0,0

0,1

0,2

0,3
0,4
0,5
CMOD v mm

0,6

0,7

Obr. 2 Diagramy síla vs. průhyb uprostřed rozpětí (vlevo) a síla vs. otevření ústí trhliny (CMOD, vpravo).
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4 VÝSLEDKY
Všechna zkoušená tělesa po lomových testech ukazuje Obr. 3. Výsledky vyhodnocení lomově-mechanických
parametrů jsou uvedeny v Tab. 3, v níž lze nalézt jak výsledky jednotlivých měření, tak také příslušné aritmetické
průměry a variační koeficienty vyhodnocovaných parametrů.

Obr. 3 Tělesa po lomových testech.
Tab. 3 Lomově-mechanické parametry božanovského pískovce: hodnoty z dílčích měření a základní statistické
vyhodnocení (variační koeficient v %).
Parametr

Jednotka

A4

A5

B4

B5

B6

Modul pružnosti
Lomová houževnatost
Houževnatost
Lomová energie

GPa
MPa∙m1/2
N/m
J∙m–2

12,7
0,43
14,5
103,8

17,8
0,54
16,1
134,6

19,7
0,50
12,8
87,8

17,7
0,47
12,6
103,1

11,4
0,58
29,3
135,9

Aritmetický
průměr
15,8
0,50
17,1
113,0

Variační
koeficient
22,8
11,3
40,9
18,8

5 DISKUZE
Provedené lomové experimenty probíhaly standardně a obdržené výsledky tak dobře charakterizují studovaný
božanovský pískovec, i když je nutno zdůraznit velký rozptyl naměřených hodnot, obecně typický pro všechny
horninové materiály Stranou zůstává vliv velikosti zkušebních těles. Z výše uvedených výsledků lze usoudit, že
božanovský pískovec je relativně tuhým materiálem (hodnota modulu pružnosti však například leží pod
odpovídajícími hodnotami u betonu nejnižších konstrukčních tříd). U lomových parametrů prokázal tento pískovec
značně křehkou odezvu z hlediska použité teorie lineárně elastické lomové mechaniky (lomová houževnatost a
houževnatost – ta navíc s výše naznačenou vysokou proměnlivostí), což koresponduje s výsledky v [14] a [15],
kde se zmiňují hodnoty lomové houževnatosti testovaných těles božanovského pískovce 0,33 a 0,35 MPa∙m1/2.
Hodnoty specifické lomové energie naopak ukazují na nečekaně vysokou odolnost proti křehkému porušení – což
nejspíše svědčí o aktivaci řady nelineárních jevů v lomové procesní zóně před čelem magistrální trhliny.

6 ZÁVĚR
Výsledky pilotních lomových experimentů charakterizovaly materiál božanovského pískovce a rozšířily tak dosud
známé portfolio jeho fyzikálně-mechanických parametrů. Průběhy diagramů síla vs. posun byly ve všech
případech stabilní a silně nelineární také před dosažením maximální hodnoty síly. Z tohoto pohledu se jeví
do budoucna příhodné využití vybraných nelineárních modelů lomové mechaniky, například modelu efektivní
trhliny, jejichž parametry (efektivní lomová houževnatost, efektivní houževnatost) by mohly svými hodnotami
výstižněji popsat chování těles z božanovského pískovce před dosažením mezního zatížení.
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1

Abstrakt
Článek se zabývá numerickou simulací laboratorních lomových zkoušek betonových trámců zkoušených
v tříbodovém ohybu. Byly testovány vzorky různých velikostí a s různými hloubkami zářezů. Provedené zkoušky
jsou součástí vývoje metodiky pro stanovení lomově-mechanických parametrů nezávislých na velikosti vzorku
a hloubce zářezu. S využitím získaných experimentálních odezev vzorků je provedena identifikace materiálových
parametrů, a to pomocí inverzní analýzy založené na umělých neuronových sítí. Výpočtový 2D model je vytvořen
v MKP softwaru pro každou variantu/velikost zkušebního vzorku. V článku jsou uvedeny prvotní výsledky
identifikace lomových parametrů vybraných skupin vzorků.
Klíčová slova
Inverzní analýza, identifikace parametrů, lomová zkouška, numerická simulace
Abstract
The paper deals with a numerical simulation of laboratory fracture test of concrete beams tested in a three-point
bending configuration. Different sample sizes were tested with different notch depths. Performed tests are part
of a methodology for the determination of mechanical fracture parameters, which are independent on the specimen
size and notch depth. In order to identify material parameters, an inverse analysis based on artificial neural network
was performed using experimental responses. Computational 2D model for each test specimen size was created
in FEM software. This paper presents the results of the identification of mechanical fracture parameters of selected
groups of specimens.
Key words
Inverse analysis, parameter identification, fracture test, numerical simulation

1 ÚVOD
Obor lomové mechaniky betonu se neustále vyvíjí, přesto zatím nelze úplně přesně popsat problematiku lomových
procesů v betonu. Základním parametrem lomu je lomová energie. Představuje odolnost materiálu proti vzniku
a rozvoji trhlin. Klasický postup, jak ji získat, představuje přímé vyhodnocení experimentálně získaného
zatěžovacího diagramu pomocí metody lomové práce [1]. Stanovené hodnoty jsou ovšem do jisté míry závislé
na velikosti a tvaru zkušebního vzorku.
Hodnoty lomově-mechanických parametrů lze získat také dalšími metodami. Jednou z nich je inverzní analýza
založená na metodě umělých neuronových sítí (artificial neural network, ANN) [2]. Metodika inverzní analýzy
byla ve výchozí konfiguraci implementována do programu FraMePID-3PB [3], kde se používá pro identifikaci
parametrů standardních betonů testovaných v tříbodovém ohybu trámce se zářezem na vzorcích o nominální výšce
100 mm.
Vedle hodnot lomově-mechanických parametrů je při numerické simulaci lomové zkoušky podstatná
i tzv. křivka změkčení, která vyjadřuje vztah mezi otevřením trhliny a klesajícím napětí v trhlině po dosažení
pevnosti v tahu. Při MKP numerické simulaci jsou trhliny modelovány pomocí modelu pásu trhlin (Crack band
model) [4] či modelu kohezivní trhliny (Cohesive crack model) [5]. Ukazuje se, že pro získání velikostně
nezávislých hodnot lomově-mechanických parametrů je nezbytné provést zkoušky a identifikaci na vzorcích
různých velikostí, s různými hloubkami zářezu a s využitím kompletních odezev vzorků (úplné zatěžovací
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diagramy). Cílem článku je představit pilotní identifikaci lomově-mechanických parametrů pomocí inverzní
analýzy založené na metodě umělých neuronových sítí a srovnat experimentální a numericky získané odezvy
vzorků vybraných velikostí s různými hloubkami zářezů.

2 LOMOVÉ EXPERIMENTY
Aby bylo možné stanovit velikost vybraných lomově-mechanických parametrů betonu, je zapotřebí provést
patřičné lomové testy. Byly provedeny zkoušky tříbodovým ohybem a štípacím testem. Článek se zabývá
stanovením materiálových parametrů na základě výsledků zkoušky tříbodovým ohybem vzorků s centrálním
zářezem.

Obr. 1 Nejmenší a největší testované vzorky se zářezy S a L
Hlavním cílem experimentů bylo sledování vlivu velikosti vzorků s různými hloubkami zářezů. Byly tak
testovány tři různé velikosti vzorků v poměru 1:3, přičemž pro prvotní numerickou analýzu byly vybrány vzorky
nejmenších (400 × 100 × 100 mm) a největších (1200 × 300 × 100 mm) rozměrů, viz Obr. 1. Každá velikost
vzorků byla dále testována pro dvě různé startovací hloubky zářezů. Menší zářezy (S) měly relativní hloubku
a/D = 0,2, kde a je hloubka zářezu a D je celková výška vzorku. Pro větší zářezy (L) byl poměr mezi a a D roven
0,5. Každá varianta vzorku byla testována třikrát. Celkově je tedy analyzováno 12 testů tříbodovým ohybem,
přičemž pro každý byla získána odezva ve formě diagramu zatížení–průhyb uprostřed rozpětí, viz Obr. 2.
Vzorky byly vyrobeny z materiálu prostého betonu jednotné třídy C30/37. Maximální velikost zrna kameniva
byla 16 mm. Během provádění testů bylo stáří betonových nosníků 100 dní.

Obr. 2 Zatěžovací diagramy sad nejmenších a největších vzorků se zářezy S a L

3 NUMERICKÁ SIMULACE ZKOUŠKY V TŘÍBODOVÉM
OHYBU
Co možná nejpřesnější stanovení lomově-mechanických parametrů betonu se odvíjí od schopnosti reálného
vystihnutí lomové zkoušky numerickým modelem založeném na metodě konečných prvků (MKP).
Nejnáročnějším prvkem se zdá být určení optimálního modelu změkčení a jeho parametrů.
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Numerický model
Výpočtový deterministický model byl vytvořen v softwaru ATENA 2D, ve kterém se pro kvazikřehké materiály
používá materiálový model 3D Non Linear Cementitious 2 [6]. Tahové změkčení materiálu je popsáno pomocí
exponenciálního modelu. Ocelové destičky jsou modelovány pomocí pružného izotropního materiálu
bez zpevnění. Pro každou variantu/velikost vzorku byl vytvořen samostatný numerický model.
Jedná se o prostý nosník s převislými konci, který je uložen na ocelových destičkách (spodní) viz Obr. 3.
Při provádění experimentální zkoušky byl betonový nosník uložen na ocelových válečcích, které jsou
ve výpočtovém modelu nahrazeny destičkami. Kontakt mezi nosníkem a podporami zůstává zachován.

Obr. 3 Výpočtový model nejmenšího vzorku se zářezem S
Zatížení je vnášeno do horní destičky (ekvivalent zatěžovacího lisu) umístěné v ose symetrie nosníku
konstantním přírůstkem svislého posunutí. V prvním výpočetním kroku je nosník zatížen pouze vlastní tíhou,
v dalších krocích dále jen svislým posunem. Velikost konečných prvků sítě MKP je volena tak, aby samotná
analýza modelu byla pokud možno dostatečně přesná, ale zároveň časově nenáročná. Velikost prvků (hustota sítě)
zůstává stejná pro všechny velikosti zkušebních vzorků.

Identifikace hodnot lomově-mechanických parametrů
Stanovení hodnot materiálových parametrů betonu bylo provedeno pomocí inverzní analýzy založené na metodě
umělých neuronových sítí. Hledanými lomově-mechanickými parametry byly modul pružnosti Ec, tahová pevnost
ft a lomová energie GF. Kombinace těchto tří parametrů má největší vliv na odezvu zkoušky tříbodovým ohybem.
Parametry byly identifikovány pro sady vzorků s uvedenými zatěžovacími diagramy z Obr. 2. Pro každý vzorek
byly z daného diagramu stanoveny příslušné parametry odezvy, které byly dále využity k vlastní identifikaci.
Pro parametry, které jsou předmětem identifikace, se nejprve sestaví stochastický model, tedy definují se
statistické momenty a příslušné pravděpodobnostní rozdělení. Stochastický model, který je pro všechny uvedené
varianty sad vzorků stejný, byl vytvořen v softwaru FReET [7]. Hledané parametry mají shodně rovnoměrné
rozdělení, tedy jsou definovány rozsahem od a (minimum) po b (maximum), a jsou uvedeny v Tab. 1. Pomocí
simulační metody LHS [8] bylo provedeno vzorkování náhodných veličin, počet simulací byl sto. Náhodné odezvy
jsou poté získány opakovanou analýzou deterministického výpočtového modelu. Náhodné realizace lomověmechanických parametrů a k nim příslušné náhodné odezvy vzorků jsou následně použity při sestavení učící
množiny pro umělou neuronovou síť.
Tab. 1 Stochastický model náhodných veličin.
Náhodná
veličina
Ec [MPa]
ft [MPa]
GF [MN/m]

Pravděpodobnostní
rozdělení
Rovnoměrné
Rovnoměrné
Rovnoměrné

Střední
hodnota
32500
3,5
1,75E-04

Variační
koeficient [-]
0,13
0,25
0,25

a

b

25000
2,0
1,00E-04

40000
5,0
2,50E-04

V dalším kroku se vytvoří struktura sítě a poté probíhá její učení. Učení je prováděno pomocí optimalizačních
technik, např. genetickými algoritmy. Správně naučená síť, tj. síť, která dostatečně přesně aproximuje inverzní
funkci, slouží následně k identifikaci hledaných materiálových parametrů jednotlivých zkušebních vzorků.
Ověření dostatečné přesnosti aproximace inverzní funkce je provedeno pomocí testovací množiny, kterou tvoří
několik vybraných uspořádaných dvojic z učící množiny.

485

JUNIORSTAV 2020

4 VÝSLEDKY
Parametry odezvy ze zatěžovacích diagramů jsou předloženy síti, ze které jsou následně získány lomověmechanické parametry. Tento celý proces je opakován pro všechny varianty/velikosti vzorků. Celkově tedy byla
provedena identifikace parametrů 12 vzorků. Z každé sledované sady vzorků byl vybrán jeden vzorek a jeho
získané hodnoty lomových parametrů byly dosazeny zpětně do výpočtového modelu. Zatěžovací diagramy
ze simulací výpočtového modelu jsou porovnány s laboratorními výsledky na Obr. 4. V horní řadě jsou srovnány
odezvy pro vybrané vzorky výšky 100 mm, v dolní řadě pro vzorky výšky 300 mm. Vlevo jsou pak pro obě
velikosti vždy vzorky s mělkým zářezem (S) a vpravo s hlubokým zářezem (L).

Obr. 4 Porovnání zatěžovacích diagramů získaných z laboratorních zkoušek a simulací numerického modelu
s identifikovanými hodnotami parametrů vybraných vzorků

5 DISKUSE
Z porovnání zatěžovacích diagramů jednotlivých vzorků získaných z laboratorních zkoušek a simulací
výpočtového modelu s příslušnými identifikovanými hodnotami je patrné, že identifikace parametrů byla
provedena dostatečně přesně. Rovněž zvolený exponenciální model tahového změkčení poměrně dobře vystihuje
reálné chování materiálu při provádění laboratorních lomových zkoušek trámců, konkrétně tříbodového ohybu.
Jedinou problematickou sadou vzorků jsou největší vzorky s malým zářezem (B_300_S). Výhledově by v tomto
případě bylo zajímavé vyzkoušet jiný model tahového změkčení, např. bilineární.
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6 ZÁVĚR
V článku byly popsány a uvedeny prvotní výsledky identifikace lomově-mechanických parametrů betonových
trámců zkoušených v tříbodovém ohybu. Testy byly provedeny ve zkušební laboratoři a na základě těchto zkoušek
byl vytvořen výpočtový deterministický model. Byly identifikovány hodnoty lomových parametrů dvou sad
vzorků různých velikostí, přičemž v každé sadě měly vzorky dvě rozdílné hloubky centrálních zářezů. V budoucí
práci budou identifikovány hodnoty lomových parametrů zbylých zkušebních vzorků. Rovněž je v plánu vytvořit
metodiku pro stanovení lomových parametrů betonu nezávisle na velikosti zkušebního vzorku a hloubce zářezu.
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Abstract
Concrete planar structural elements (plates, walls, etc.) are normally reinforced by perpendicularly arranged bars
in two directions. An alternative innovative perforated steel sheet reinforcement layout is developed with
comparable mechanical properties. Steel sheet reinforcement is designed with certain layout, size and shape of
perforations, a) to allow concrete flow within the steel sheet and b) to secure a better interaction between sheet and
concrete. Within the steel sheet’s perforations small concrete elements are formed, which are assumed to act as
corbels. In the present paper, more than 30 (2D and 3D) numerical models of the corbels are calculated and
evaluated, as part of a parametrical study. Results indicated the existence of an optimum correlation of the corbel
height (h) to the corbel depth (a), considering the current numerical results and certain simplifications.
Key words
Steel sheet reinforcement; Corbel approach; Composite steel to concrete slabs

1 INTRODUCTION
Reinforced concrete is one of the most commonly used structural materials in the last decades, as steel
reinforcement achieved to increase significantly the tensile capacity of concrete, which only had high compressive
strength. Initially, steel bars were used as reinforcement for concrete, but recently, steel in form of fibres, grids,
cables, etc. has also been introduced in reinforced concrete elements. Fo_r planar structural elements (such as
slabs, walls, etc.) it is common to place two layers of steel bars, arranged perpendicularly to one another, to achieve
a biaxial load bearing capacity of the element. An innovative idea is that steel reinforcement in form of a planar
reinforcing element could be embedded in concrete and replace common steel reinforcing bars [1], as indicatively
shown in Fig 1(a).
(b)

(a)

(c)

Fig. 1 Reinforcing system of a perforated steel sheet (a)in 3D view, (b) detail of a bulged perforation, and
(c) concrete corbel formed within the bulged openings of the steel sheet [2].
This novel reinforcing system is designed to have similar load bearing capacity with the reinforcing bars,
minimizing the thickness of the composite element and particularly the steel to a final thickness of around 1 to 2
mm [3]. To ensure an efficient interaction between the two materials, openings with bulged edges (Fig. 1(b)), are
introduced in the steel sheet [4]. The bulged perforations facilitate the concreting procedure, allowing the concrete
to pour through the openings. More importantly, within the bulged perforations a concrete element is formed,
assumed to act as a corbel and is considered as the main shear transfer mechanism between steel and concrete (Fig.
1(c)). The bond behaviour between steel sheet and concrete is mainly governed by mechanical interlock and bond
action has only a small contribution. For the steel sheet to have a sufficient load bearing capacity, some main
influential parameters should be defined, such as the steel tensile strength, the layout and shape of perforation and
the sheet thickness. Based on a decision making process, a certain perforation system is developed and briefly
presented.
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(b)

(a)

Fig. 2 Railway supporting RC Slabs to be reinforced with the innovative steel shet reinforcement. (a) 3D view,
and (b) constructional detail for the placement of the sheet reinforcement [5].
The target of the development of this innovative reinforcement is to replace conventional bar reinforcement in
prefabricated railway slabs, shown in Fig. 2(a). This slab track system, where the train rails are fixed on, is
developed and patented by the construction company PORR AG and in order to optimize and accelerate the slab
production, the idea of the steel sheet reinforcement placement, as presented in Fig. 2(b) is investigated. A national
and international patent of this perforated steel sheet as reinforcement is available.
In the present paper, the focus will lean on the shear transfer mechanism between the two materials, the steel
and the concrete, which is assumed to be achieved through the mechanical interlock of concrete corbels. Case
specific assumptions, limitations and constrains are discussed, through the development of a 3D finite element
model of the corbel. A parametric study, considering several geometrical properties of the corbel, is presented and
leads to an optimum correlation between the corbel’s height and depth that will further facilitate the overall
development of the perforated steel sheet layout.

2 DESIGN OF THE STEEL SHEET
The design process of the innovative sheet reinforcement is a rather complex task and it is based on consecutive
decision-making steps, which try to combine theoretical and practical aspects, as well as findings from previous
researchers [4], [1], [3]. The development of this innovative perforated steel sheet was initially based on the
concept of replacing the minimum bar reinforcement (Φ10/100mm) in an 1 m² reinforced concrete slab (see Fig.
3). Therefore, the thickness of the steel sheet, the size and position of the perforations and the steel material
properties had to be defined. To facilitate the manufacture and the placement on site, the sheet should be as thin
as possible, however the maximum tensile resistance decreases proportionally with the thickness [3]. Also the size
and shape of the openings further affects the overall bearing capacity of the sheet, along with the layout and the
orientation of openings on the steel sheet. Finally, the bulging of the openings is achieved through mechanical
deformation, therefore it should be smooth not to affect the plastic deformation of steel and also provide sufficient
area for the pouring of the concrete.
(a)

(b)

Fig. 3 Schematic depiction of a 1 m² slab with thickness of 0.15m, (a) minimum bar reinforcement 88
(Φ10/100mm) and (b) an indicative equivalent steel reinforcement (perforation 50 x 50mm, every 50mm) [2]
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(a)

(c)

(b)

Fig. 4 (a) Initial sheet specimen, (b) sheet fixed in a wooden mould during concreting procedure. [6]. (c) Steel
sheet layout after the preliminary numerical and experimental investigations [5].
In a nutschell, through a series of preliminary numerical investigations, correlating the sheet thickness (varying
between 0,7 mm and 1,5 mm) with the steel grade (tensile strength varying between 260 MPa and 520 MPa) and
shape of openings (parametric studies between circular, elliptical and quadratic openings with rounded edges) and
the size (diameter and width/length varying between 35 mm and 65 mm), a first steel sheet layout with bulged
quadratic openings that have rounded edges, positioned in parallel to the main axes of the steel sheet was produced,
as shown in Fig 4(a). A series of preliminary experimental tests followed, in an efford to determine an appropriate
concrete type for the final composite element and to consider some practical aspects during the production of the
steel sheet and of the composite RC element. As shown in Fig 4(b), the initial steel sheet was used for the first
production of a RC element and through this process an appropriate concrete type of C45/55 with maximum
aggragate size of 3 cm was chosen. Additionaly, after these tests, the introduction of secondary openings to
facilitate the air path coming out of the mould during concreting was decided. These ventilating openings were
positioned between the main bulged openings and they were also placed parallel to the main axis of the steel sheet,
leading to the layout presented in Fig 4(c). Considering the procedure described above and given these specific
geometrical and material limitations, a series of 3D finite element models is going to be developed in an efford to
verify the shear transfer mechanism between sheet and concrete and to chose the optimal dimensions and
inclination angle of the bulged edges around the steel preforations.

3 CORBEL APPROACH MECHANICAL INTERLOCK
The introduction of bulged edges around the openings of the steel sheet serves mainly to the shear transfer between
the steel and concrete, as already mentioned above. Therefore, the inclination angle (y°) of the bulged part around
the openings is important for even stress distribution in concrete, when a force is transferred from steel to concrete.
In the present paper, the concrete elements formed within the bulged edges of the perforations, are assumed to
behave as unreinforced concrete corbels (Fig 2). The composite element should be designed in such a way, so that
brittle failure in these concrete bulges is avoided. Therefore, the shear and tensile capacity of these concrete
elements needs to be verified for the maximum horizontal shear force to be applied from the sheet to each concrete
corbel. Corbel is usually a short cantilever, with a ratio of depth over height (t/h) less than 1.0 (see Fig 5). In this
case of an unreinforced corbel, the transfer of the shear force (𝐹ø€ ) from the steel to the concrete depends on the
geometrical properties of the corbel and on the concrete’s material properties [7]. Fig 5 presents the forces acting
on the corbel based on the simple strut-tie model, along with the stress (σ) and strain (ε) distribution on the section
along the face of the main concrete core. 𝐹ø€ is the shear force, 𝐻ø€ is the tension force applied on corbel along
with shear load (≥0,2 𝐹ø€ ) and 𝑍ø€ is the tensile reaction force. The target is to define the maximum values of the
horizontal shear force Fsd,max and the maximum tension force 𝑍ø€,Á]y that simultaneously develop on each corbel
without any type of failure to occur in the concrete.

Fig. 5 Shear force transfer from steel sheet to concrete. Stress (σ) and strain (ε) distribution on the section, where
the corbel strarts projecting from the face of the main concrete core.
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Based on the design compressive strength of the concrete, the maximum shear force (𝐹ø€,Á]y ) to be received
by the concrete corbel is given by Eq. (1) and it is equal to VRd2, which is the maximum design value of the shear
force without any compression failure in the element [7]:
𝐹ø€ = 𝑉Ë€R =

1
∙ 𝜈 ∙ 𝑓\€ ∙ 𝑏ö ∙ 0,90 ∙ 𝑑
2

(1)

Where: ν = 0,7-𝑓\3 /200 ≥ 0,5 (reduction factor), 𝑓\3 is concrete’s characteristic compressive strength, 𝑓\€ is
concrete’s design compressive strength, bw is the corbel’s width and d is the effective depth of the corbel, which
due to the absence of tensile reinforcement is equal to the overall depth of the corbel h. The maximum tensile force
to be received by the concrete is given by Eq. (2):
𝑍ø€,Á]y = 𝐴Ðr¦øA4¦ ∙ 𝑓\<Á = 𝑏ö ∙ (ℎ − 𝑥) ∙ 𝑓\<Á

(2)

Where AΤension is the corbel’s cross sectional area in tension, fctm is concrete’s mean tensile strength and x is
the height of the compression zone (shown in Fig 5). According to the simple strut-tie model, the tensile strength
𝑍ø€ is given as a function of 𝐹ø€ and 𝐻ø€ (≥0,2 𝐹ø€ ), through Eq. (3) [7]:
𝑍ø€ = 𝐹ø€ ∙

𝑎\
𝑎• + 𝑧4
+ 𝐻ø€ ∙
𝑧4
𝑧4

(3)

Where ac is the distance from the centre of load to the nearest face of concrete’s main core, ah is usually the
distance between the centre of reinforcement and the load application face, but in the present case it is equal to the
sheet thickness and zo is the height of the lever arm given by Eq. (4) [7]:
𝑧4 = 𝑑 ∙ L1 − 0,4 ∙

𝐹ý€
O
𝑉Ë€R

(4)

Based on Eq. (3), one could calculate the shear force value Fsd* that corresponds to the maximum tensile force to
be received by the concrete corbel, with the aid of Eq. (5):
∗
𝑍ø€,Á]y = 𝐹ø€
∙

𝑎\
𝑎• + 𝑧4
𝑎\
𝑎• + 𝑧4
∗
∗
∗
+ 𝐻ø€ ∙
= 𝐹ø€
∙ + 0,20 ∙ 𝐹ø€
∙
→ 𝐹ø€
=⋯
𝑧4
𝑧4
𝑧4
𝑧4

(5)

To enable the use of these basic equations about the force transfer in these concrete corbels, the target of this
work is to create a 3D finite element model, that will assist the definition of: a) an optimum correlation between
the depth and the height of a corbel, b) the approximate height of the tension zone in an unreinforced corbel and
c) an optimum inclination angle around the openings.

4 MODEL GENERATION AND PARAMETRICAL STUDIES
Considering the corbel approach described above, a series of nonlinear numerical models were created with the
support of the FE software ATENA 3D [8], [9], see Fig 6(c). The parametrical studies of the models include the
investigation of the maximum shear load (𝐹ø€ ), the height of the tensile zone (h-x), the optimum correlation
between the height (h) and depth (t) of the corbel and finally, the influence of the inclination angle (y) via Fig 6(a).
(a)

(c)

(b)

(d)

Fig. 6 (a) Constant dimensional properties and investigated parameters of the model, (b) support and loading
conditions in the models, (c) sectional and 3D view of a meshed model, and (d) Different 3D view presentation
of the maximum crack width of 0,01 mm.
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For comparison purposes between the various models, some dimensional properties were kept constant, such
as a model width of 4cm, a concrete core depth of 2 cm (regardless of the corbel’s depth) and a concrete stripes’
height above and below the corbel of 2 cm each (Fig 6(a)). Further constant properties throughout the model were:
(a) the concrete type of C45/55, as it was defined in the preliminary experiments, (b) the boundary conditions of
the model, as shown in Fig 6(b), and (c) the meshing in tetrahedral elements of 2,5 mm side size, automatically
generated by the software. A characteristic model with the aforementioned, meshing and boundary conditions is
presented in Fig 6(c). The load was uniformly distributed on the top area of the corbel, along the y direction (Fig
6(b) and (c)), and it was increased stepwise until failure. The failure criterion was a maximum crack width of 0,1
mm, so the loading step, where the maximum accepted crack width is measured, leads to the maximum failure
load 𝐹D,DaÁÁ of each model.
Based on the geometrical restrictions of the corbels (mentioned in section 2), the chosen values of the
parameters under investigation are presented in Tab 1. The combination of all these values led to the simulation
of 80 different FE Models. The most characteristic results and their evaluation follows in the next section.
Tab. 2 Values of the investigated parameters used in the models.
Parameter

Unit

Value

h (Corbel's height)
t (Corbel's depth)
y (Inclination angle)

mm
mm
°

30; 40; 50; 60; 100
2,5; 5; 10; 15
45; 60; 75;90

5 RESULTS & EVALUATION
In each of the simulated models, the results to be evaluated are the crack width, the stress distribution and the
failure load 𝐹D,DaÁÁ . The crack propagation in each model can be schematically presented in various ways, with
the aid of the ATENA Studio interface [8]. In Fig 6(d), different 3D views of a cracked model, with crack width
up to 0,1 mm are presented. Based on the failure criterion described above, the failure load 𝐹D,DaÁÁ is calculated
as a concentrated load in kN and the affect of the corbel’s height, depth and inclination on these load is evaluated.
In Fig 7(a), a correlation of the failure load (𝐹D,DaÁÁ ) with the corbel’s depth (t) and height (h) for a constant
inclination angle of 75° is presented, where curves with darker blue colour correspond to higher corbel height
values. It can be noticed that for a corbel depth t = 2,5 and 5mm, the height of the corbel has no impact on the
failure load. For values of t between 5mm and 11-12,5 mm, the failure load reaches a maximum value, which is
different for each corbel height h. So, each curve or corbel height corresponds to a specific corbel depth that leads
to the maximum failure load and this increases with the corbel height. In Fig. 7(b), there is an effort to correlate
all the investigated parameters t, h and y, and their impact on the failure load, where the curves with darker orange
colour represent higher inclination angles. Solid and dashed lines correspond to a corbel depth of t = 10 and 5 mm,
respectively. Regardless of the t value, it is noticed that the resulting failure load values for y=75° and 90° are
almost the same. However, it seems that the impact of the y is higher for a corbel depth of t = 10 mm, as the
distances between the solid curves are larger than the respective dashed ones.
(a)

(b)

Fig. 7 (a) Calculated failure load (𝐹D,DaÁÁ ) over corbel’s depth (t), for increasing corbel’s height (h) and constant
y=75°,and (b) Calculated failure load (𝐹D,DaÁÁ ) over corbel’s height (h), for increasing inclination angle (y) and t
= 5 and 10 mm.

492

JUNIORSTAV 2020

(a)

(b)

Fig. 8 FE model with h=50mm, t=10mm and y=75°, (a) Stress distribution, (b) definition of the tension zone
based on the stress distribution.
The last Fig. 8(a) presents the stress distibution in a model with h=50mm, t=10mm and y=75°. Compression
and tension in the model are depicted with blue and red-yellow colours, respectively. To be able and use the corbel
assumption equations presented in section 3 and to further compare analytical with numerical results, the height
of the tension zone should be defined. In Fig. 8(b), the height of the tensile zone can be defined as a percentage of
the corbel’s height and for this specific model was found equal to 0,752 h.

6 DISCUSSION
A novel perforated steel sheet reinforcement element has been developed to be adopted in structural elements and
undertake the existing forces. Through the bulged perforations in the steel sheet and the concrete corbels, that are
assumed to be formed within the openings, a mechanical interlock between the steel sheet and the concrete has
been developed. A parametrical study on a series of 3D FE models leads to optimum pairs values for corbel height
and depth that resulted to the maximum failure load (e.g. for h=50mm the optimum t= 11mm, leading to
𝐹D,DaÁÁ =14,4 kN and an inclination angle of y=75°). The results presented above can serve as a solid ground for
further comparison between analytical and numerical results, which will lead to generalisation of the use of corbel
equations in structural elements reinforced with this innovative perforated steel sheet.
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Abstract
The assessment of reliability of reinforced concrete members is regulated in the respective standards. This paper
shows different methods of probabilistic design approaches. The verification is performed at the system level. This
is followed by a look at the N-M interaction diagram according to Eurocode. Finally, the assessment of non-linear
finite elements in combination with probabilistic methods is shown. Results show that the non-linear calculation
of slender columns is by no means always on the safe side.
Key words
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1 MOTIVATION
Nonlinear calculations are sometimes standard in the assessment of reinforced concrete components. With this
method and level 3 considerations [1] it is possible to look at reality more closely. However, the method also has
disadvantages, like significantly overestimating the load-bearing capacity of certain components, such as slender
columns. In a first step, this paper will show how the calculation of slender columns is carried out according to
Eurocode 2 [2, 4, 5]. Subsequently, a probabilistic analysis at the system level is carried out on the basis of the
interaction diagram M-N (bending moments and normal forces) and thus a 𝛾Ë value is calculated. This 𝛾Ë value
describes the safety margin on the resistance side. Furthermore, a comparison of codes and guidelines between
different countries is made. Finally, nonlinear calculations are illustrated for comparison with experiments that
have already been carried out.

2 OVERVIEW OF LITERATURE - DESCRIPTION OF
CURRENT STATUS
The topic of the study of slender columns has already been dealt with in [1, 3] with the modelling of the Round
Robin test. Another approach is to compare the experiments with the international standards. The safety design of
the individual countries is compared.

Experimental part
The experimental part was used to optimize and adjust the nonlinear FE calculation. Therefore, a series of
experiments with slender columns was carried out to compare the simplified methods. The task of the experiments
was to determine the geometry and reinforcement of the supports. The aim was to cause a stability failure. The
design was chosen, that the slender column failed before reaching the standard design. The slender columns have
a concrete quality of C45/55 and a steel quality of B 500B. A total of 6 slender columns were tested.
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Dimensions in [mm]

Fig. 1 Reinforcement plans and formwork plans of the investigated slender columns.

3 METHODOLOGY
In order to assess the bearing capacity, it is necessary to know the reinforcement of the concrete cross-section. The
cross-section is shown in Figure 1. If the calculation algorithm from Eurocode 2 [2] is used, there is always a
corresponding bending moment for a given normal force. The derivation of the interaction curve was performed
for the design value, the characteristic value and the meanvalue. When designing a slender column according to
Eurocode 2 [2], the creep is taken into account. The formula for calculating slender columns at risk of buckling is:
𝑀r€ = 𝑁r€ ∙ (𝑒D + 𝑒A + 𝑒R )

(1)

in which: 𝑀r€ … design bending moment, 𝑁r€ … design normal force, 𝑒D … center of undeformed system, 𝑒A …
center of the imperfect system, 𝑒R … center of the deformation system.
The limit of the concrete pressure zone 𝑥ÜAÁ and 𝐹\€,ÜAÁ (Limited concrete compressive force) are calculated as:
𝑥ÜAÁ =

700 + 𝑑[Á]
𝑓õ€[!/ÁÁ²] + 700

(2)

and
𝐹\€,ÜAÁ = 0,8095 ∙ 𝑥ÜAÁ ∙ 𝑏 ∙ 𝑓\€

(3)

in which: 𝑑[Á] … static height, 𝑓_^ … design value of the yield strength for reinforcing steel, b… width of the
concrete part, 𝑓x^ … design value of concrete compressive strength
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If predominantly bending takes place the calculation is as followed:
𝑥 = 1,202 ∙ •𝑑 − X𝑑R −

2,055 ∙ 𝑀øa
–
𝑏 ∙ 𝑓\€

(4)

if
0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥ÜAÁ

(5)

in which: 𝑀øa … design Bending moment.
Then the proof can be led to predominantly bending. The integrated pressure force then results:
𝐹\€ = 0,8095 ∙ 𝑥 ∙ 𝑏 ∙ 𝑓\€

(6)

With this integrated pressure resultant, it is now possible to determine the reinforcement for a cross-sectional side
(with uniaxial bending).
𝐴øa =

𝐹\€ − 𝑁r€
𝜎øa

(7)

in which: 𝜎øa = 𝑓_^ … design value of the yield strength for reinforcing steel.
With the formulas it is now possible for different 𝑀 to determine the associated 𝑁 for a given cross section and
for a given reinforcement. The derivation was carried out for the design resistance the characteristic resistance and
the mean resistance. This makes it possible to construct the three curves. As a further step, the design resistance
of the cross-section of other codes was calculated and these were also entered in the diagram. For the probabilistic
view, 30 samples were generated from the mean values, the corresponding standard deviations and the
distributions. These samples were created for 30 random values for X1 to X22 (see Tab. 1). For these randomly
determined values, the cross-sectional resistance was then calculated for the normal force and for the bending
moment. (see Tab. 3). This creates a point cloud around the mean curve.
Tab. 1 Model input parameters for creating the 30 random values
X
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21
X22

fc
fct
GF
Eci
ec,1
ec,lim
ect,max
k1
k2
fy
Es
k
eu
b
h
As1
As2
d1
d2
L
e0
qR

Variable
Concrete compressive strength
Concrete tensile strength
Concrete fracture energy
Initial tangent concrete modulus of elasticity
Strain at max. compressive stress
Ultimate strain
Maximum tensile strain
Tension stiffening factor (fct)
Tension stiffening factor (ect,max )
Reinforcing steel yield strength
Reinforcing steel modulus of elasticity
Ratio (ft/fy)k for ductility class B
Strain at max. tensile stress
Width
Height
Reinforcement area
Reinforcement area
Axis distance of reinforcement
Axis distance of reinforcement
Length
Eccentricity
Resistance model uncertainty
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Dist.
LN
LN
LN
LN
LN
LN
LN
LN
LN
LN
Det.
Det.
Det.
N
N
N
N
B
B
Det.
N
LN

Unit
MPa
MPa
MPa
GPa
‰
‰
‰

MPa
GPa
‰
‰
cm
cm
cm²
cm²
cm
cm
m
cm
-

Xk
45.0
2.7
104
37.5
-2.50
-3.50
0.15
0.6
5.0
500
200
1.08
50
24.0
15.0
3.08
3.08
3.30
3.30
1.92
4.00
1.00

µ
53.0
3.8
149
37.5
-2.50
-3.50
0.15
0.6
5.0
548
200
1.08
50
24.0
15.0
3.08
3.08
3.30
3.30
4.00
1.00

s
5.13
0.78
30.8
4.91
tbd.
tbd.
tbd.
tbd.
tbd.
40.0
0.90
0.30
0.062
0.062
0.66*
0.66*
tbd.
tbd.
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4 RESULTS
Figure 2 shows the interaction diagrams in terms of the design value, characteristic value and mean value.
Furthermore, the results of the experiments were applied. The previously calculated 30 samples were added in the
digram. You can see that the point cloud is forming around the mean interaction curve. Furthermore, a section of
the distributions is shown on the interaction side and on the experimental side.

Fig. 1 Interaction diagram M-N (design, characteristic, mean), evaluated experiments, 30 samples; Section for
the distribution of the bending moment resistance and the bending moment resistance of the interaction diagram

Fig. 2 Interaction diagnosis with the comparison of international norms
Tab. 2 Descriptive statistical parameters of the experimental results of the considered test series C45/55 without
considering sample size aspects.
Group
I
I
I
II
II
II

Test
S1-1
S1-2
S1-3
S1-4
S1-5
S1-6
S1-1 to S1-3
S1-4 to S1-6
S1-1 to S1-6

Nmax [kN]
324.4
323.4
332.6
271.2
296.0
311.4
326.8 (0.02)
292.9 (0.07)
309.8 (0.07)
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e2 [mm]
57.6
42.7
38.3
58.4
59.4
55.0
46.2(0.22)
57.6 (0.04)
51.9 (0.17)

Mmax [kNm]
31.7
26.8
26.0
26.7
29.4
29.6
28.2 (0.11)
28.6 (0.06)
28.4 (0.08)
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Table 3 Results of the 30 random samples
Sample
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nmax
[kN]
-216.96
-166.11
-218.99
-245.10
-273.89
-180.02
-203.67
-194.90
-259.98
-201.03

Mmax
[kNm]
30.0
29.1
31.2
31.2
30.0
29.4
29.3
29.5
33.1
29.9

Sample
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nmax
[kN]
-210.67
-208.45
-231.55
-212.82
-221.01
-238.97
-227.18
-206.13
-233.87
-236.33

Mmax
[kNm]
28.7
28.8
33.1
29.6
27.9
30.5
29.9
29.0
30.5
29.6

Sample
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nmax
[kN]
-223.04
-248.88
-225.09
-241.86
-229.33
-198.14
-214.91
-253.54
-191.12
-186.46

Mmax
[kNm]
30.8
34.6
29.9
30.8
31.0
28.5
29.6
31.5
27.3
27.4

5 DISCUSSION
From the distributions shown in Figure 2 it is now possible to calculate a safety value 𝛾Ë . For this purpose, the
safety index 𝛽 is set at 4,7. This corresponds to a probability of failure of 𝑝𝑓 = 10=[ .

Estimation of Coefficient Of Variation of Resistance Methode (ECOV)
With this methode it is possible to calculate astmates of mean values and the characteristic values of the
resistences 𝑅˜,3 , 𝑅˜,Á using appropriate material parameters. The random distribution of resistance of reinforced
concrete members can be described by a two parameter lognormal distribution, therefore this method is based on
the assumption of a lognormal distribution identified by two random parameters. The mean resistance and the
coefficient of variation 𝑉Ë is calculated according to [8]:
𝑉Ë =

1
𝑅˜,Á
∙ 𝑙𝑛 _
b
1,65
𝑅˜,3

(8)

𝛾Ë is calculated according to:
𝛾Ë = e™d∙š∙½d

(9)

𝛼Ë is a constant value and must be assumed with 0.8. The safety index 𝛽 is to be assumed at 4.7. This is from the
national codes and guidlines that apply for slender columns.

Safety consideration
As shown in Figure 4, the distribution of the experiments is partly within the design interaction curve. Now, if one
assumes that the resistance of the bending moment can be mapped by the distribution of the experiments, the
distribution that results from the interaction diagram is the maximum permissible load. Thus, it is possible to
develop a boundary state function. This is 𝐺 = 𝑅 − 𝑆 for the general case. 𝑅 represents in our case the distribution
through the experiments. 𝑆 represents the distribution inferred by the interaction diagram. Schneider [6] describes
how to get the two distributions on a safety index. First, 𝜇Á and 𝜎Á is formed. This is done with the formula:
𝜇Á = 𝜇Ë − 𝜇ý

(10)

𝜎Á = S𝜎Ë R − 𝜎ý R

(11)

Now the safety index 𝛽 results in:
𝛽=

𝜇Á
𝜎Á
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Fig. 3 Probabilistic consideration between the design according to standard and experiment

6 CONCLUSION
The results show that the design according to Eurocode 2 is not on the safe side. This is shown in Figure 2 and
Figure 4. It can be seen that there is a distance between the point on the interaction line and the centers of the point
cloud of the experiments. The FReET program was used for the probabilistic analysis [7]. The analysis results in
a negative 𝜇Á . This results in a negative reliability index. This statement means that the design of the slender
columns according to Eurocode 2 [2, 4] is on the uncertain side.

7 PROSPECTS
In a further step, a probabilistic nonlinear analysis of the buckling on the resistance side will be carried out. This
is intended to clarify at what level this design of slender columns is located. In addition, a comparison between the
30 samples and the experiments will be made. Finally, a comparison will be made between the codes and the
experiments.
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Abstrakt
Vzhledem k významnému dopadu vodní erozi půdy a produkce potravin se eroze půdy stala součástí ekologické
agendy v Evropské unii. Je dobře známo, že vodní erozi půdy je součástí osmi hrozeb připuštěných v rámci
Tematické strategie pro půdu Evropské komise a je odpovědná za největší ztráty půdy v Evropě. Nedostatečné a
nevhodné postupy obhospodařování plodin lze považovat za hlavní důvod degradace půdy, a tedy vodní eroze jako
významnou součást degradace půdy.
Příspěvek se zabývá validací fyzikálně založeného Erosion-3D modelu spolu s posouzením dopadu managementu
různých plodin na vodní erozi půdy.
Bylo provedeno mnoho studií s cílem posoudit vodní erozi půdy v místním a regionálním měřítku a vyvíjet metody
ke snížení její intenzity a rozsahu nebo, v nejhorším případě, k zahrnutí metod obnovy oblastí ovlivněných vodní
erozí. Při používání erozních modelů narážíme na jeden obrovský problém a výzva, která musí být vyřešena.
Problém spočívá v ověřování a validaci použitých modelů, protože bez důkladné validace neexistuje žádný důvod,
který by dal důvěru ve studii. Proto je hlavní motivace a přínos výsledků studie vidět v ověřovacím testu modelu
Eroze-3D na základě kontinuálních srážek a skutečných naměřených údajů.
Klíčová slova
Vodní eroze půdy, validace modelu, degradace půdy, Erosion-3D model, predikce eroze půdy
Abstract
Due to the significant impact of soil water erosion and food production, soil erosion has become a section of the
environmental agenda in the European Union. It is well known that the soil water erosion is part of eight threats
admitted within the Soil Thematic Strategy of the European Commission and is responsible for the greatest soil
loss in the Europe. Insufficient and inappropriate crop management practices can be can be considered the major
reason of soil degradation and thus water erosion as a significant part of the soil degradation.
The paper attempts to validation of a physically-based Erosion-3D model together with an assessment of the impact
of different crops management on the soil water erosion processes.
Many studies have been conducted in order to assess soil water erosion on a local and regional scale and develops
the methods to reduce its intensity and extent or, in the worst case, to involve methods for renovation influenced
areas by water erosion. While using erosion models it is found one big task and challenge has to be overcome. The
problem lies in the verification and validation of the models used because without thorough validation there are
no reason on which to place confidence in a study. That’s why the main motivation and contribution of the study
results can be seen in the validation test of the Erosion-3D model based on the continuous rainfall events and actual
measured data.
Key words
Soil water erosion, model validation, soil degradation, Erosion-3D model, soil erosion prediction
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1 INTRODUCTION
The significant driving element for soil water erosion represents intensity and amount of rainfall events. It is well
know that rainfall is crucial source for agriculture, biomass and plant development but also it is principal force for
soil erosion through detachment of soil particles from soil surface [1].
For suitable and sufficient planning of land management it is important to know several characteristics. Because
agricultural interventions are conducted on the arable land, one of the most important characteristics to recognize
rests in the soil erosion prediction [2]. Natural variability, economic and technological factors, demographic,
institutional and policy belong to multiple interacting factors [4], [5] including direct and indirect causes are
considered as the main drivers for land use changes [6]. Land cover management is the most changeable parameter
during the year [3]. Unsuitable crop management practices and land use changes are regarded as the key reasons
of soil degradation [7].
Land use changes are responsible for the processes such as soil degradation, decomposition of vegetation and
reduction in the organic carbon of soil.
Together with the soil erosion prediction, an estimation of the sediment yield from catchments take a crucial
place in order to ensure soil erosion prediction, modelling and hydro-engineering practice.
The main aim and contribution of the article is to introduce a validation of physically-based erosion model
through the bathymetric measured sediment mass in small reservoir. In order to reflect the importance of crop
management, two scenarios of different land use management practices have been created, i.e. Scenario A which
reflects the real land use in the selected period and Scenario B where some elements were changed in comparison
with the original management practices. Firstly, the results contain the comparison between the modelled and
measured sediment amounts in the Svacenicky creek catchment during the period selected (October 2016-October
2017). Secondly, in order to demonstrate the importance of effective crop management the results reflects two
different crop management practices and the impact of chosen management practices to degradation processes
while considering the same time period.

2 LITERARY OVERVIEW
Because the most dominant problem worldwide [8] is covered by soil water erosion, it is not surprising that the
modelling of soil water erosion has a long history. In order to reduce and decrease further development of erosion
processes, a huge number of water erosion models have been developed. The significant problem of all models
developed lies in them calibration, validation and verification. An extension of the calibration is considered as a
model validation and its aim is to provide that the calibrated model correctly evaluate all the variables and terms
which can influence model results. Other aspects of model validation can be seen in the demonstration of the
ability to forecast field observations for conditions divide from the calibration effort. Model is validated when can
provides a good representation of the actual processes occurring in a real system but it must be noted, that the
model validation is evolving process similar to the never-ending construction of a theory of reality [9]. There are
many different approach for model calibration and validation but a comparison between observed and simulated
data is still regarded as the simplest and most used procedure method [10].
The article presents one of the approaches how to validate erosion model through the sedimentation in small
water reservoir with the following objectives, i.e., to assess of the impact of different crops management on the
soil water erosion processes, to assess a role of intensive rainfall event in erosion process and to calibrate and
validate the results from the physically based EROSION-3D model based on the continuous rainfall events and
based on the bathymetric measurement sediment mass in small water reservoir.

3 METHODS
EROSION-3D model
The physically-based Erosion-3D model has been developed for predicting and assessing the runoff, deposition
and erosion processes on arable land including the impacts of different agricultural management practices on these
processes [11]. The model can be also applied in the fields, i.e., the predicting the soil loss amounts, sediments
and deposition on agricultural land, the volume and concentration of sediments eroded from water reservoir and
the estimating the amount of surface runoff generation produced by intensive rainstorms [11], [12].
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The Erosion-3D model has been validated during comprehensive rainfall simulation studies which were carried
out on agricultural land in Saxony from 1992 to 1996 [13].

Catchment characteristics
The investigated area (Svacenicky creek catchment) covers 6.3 km2 and is located in western Slovakia (SVK) in
the middle of the Myjava Hill Land. The mean annual precipitation of the area investigated are in the range of
650 and 700 mm with the mean annual temperature about 8.8 °C. Both characteristics are regularly measured
at the Myjava meteorological station. The relief is divided into two parts; the lower part with moderate slopes
and the upper part with narrow stream valleys and steep slopes. The whole area is suffered by muddy floods and
intensive rainfall-runoff processes as a results of a naturally forested landscape change to farmlands where
arable land covers more than 50 % of catchment. Tab. 1 shows the land use composition in the catchment.
Tab. 1 The land use categories in the study area.
Land use
category
Area [km2]
Area [%]

Paved Arable Water
Forest
area
land
body
0.03 0.11
4.11
0.49
0.55
0.5
1.8
65.7
7.8
8.8

Total Path
6.26
100

Shrubbery

Grassland

0.06
1.0

0.54
8.6

Orchard,
garden
0.37
5.9

Input data
The input soil and rainfall data set covers the selected time period between October 2016 and October 2017.
The model calculations were conducted for 35 rainfall events considering the rainfall events with intensity higher
than 2 mm because the model is not able to perform simulation with the intensity lower than 2 mm (in this
situation, not overall). Fig. 1 shows the data and amount of chosen rainfall events during the evaluated time
period.

Fig. 1 Characteristics of significant rainfall events during the time period: October 2016 – October 2017.
Bathymetry measurement of the Svacenicky Jarok polder have been started in the year 2012 and continues until
nowadays. For the purpose of the study the period time from October 2016 to October 2017 were selected. The
hydrographic measurements were done using the EcoMapper Autonomous Underwater Vehicle (AUV) which
represents beneficial and ideal tool for hydrographic environmental research. The measurements were provided
in cooperation with the Slovak Academy of Science in Bratislava.
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Fig. 2 Crops distribution in the study area for the scenarios; SCENARIO A SCENARIO B
Tab. 2 Characteristics of the land use categories for two scenarios created
Scenario A
Crops
Cover area (%)
Corn
52.83
Non-agricultural area
28.77
Winter wheat
14.25
Barley
3.57
Lucerne
0.59

Scenario B
Crops
Cover area (%)
Winter wheat
52.83
Non-agricultural area
28.77
Corn
14.25
Barley
3.57
Lucerne
0.59

During the period time evaluated (from October 2016 to October 2017) 54 % of arable land was covered by corn,
31 % of arable land was coated by wheat, followed by barley (10 %) and the rest of area was filled by lucerne (5
%). The information about land use composition are based on the local farmers’ documentation.

4 RESULTS
The aim of the article is validation of a physically-based erosion model based on the bathymetric measurement
of sediment mass and based on a continuous rainfall event in a small reservoir. Because a vegetation cover plays
a significant position in a preventing erosion, two scenarios of different land use management practices have
been created in order to compare various crop management in the catchment.
Fig. 3 shows the result (sediment volume) obtained by the physically-based Erosion-3D model. The eroded
sediment material is produced in the areas where the intensive erosion processes are detected (Fig. 3).
Management proposed in scenario B significantly decreases erosion processes (< 6.5 t/ha/yr) which confirms Fig.
3. Tab. 3 presents the results calculated by the model and the results obtained by the hydrographic survey of the
Svacenicky Creek catchment. Based on the results, it has been founded that the physically-based Erosion-3D
model is a satisfactory tool for quantifying the amount of sediments when considering the variability of the input
data and thus possible comparison of model outputs with measured data, which is necessary for the further
development of the model efficiency.
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Tab. 3 Summary of the results obtained by the bathymetry measurements and by the physically-based model for
the period evaluated (October 2016-October 2017)
Sediment volume (m3)
Bathymetry
Erosion- 3D
measurement
Predicted sediment
Observed sediment
volume (m3)
volume (m3)
350.0
508.1
260.15
355.25

Type of scenario

Scenario A
Scenario B

¯
Sediment
mass (m3)

0

0,225 0,45

0,9

1,35

1,8
km

Fig. 3 Results from EROSION-3D model calculated for Scneario A and Scenario B

5 DISCUSSION
The study is focused on the validation of the physically-based model together with the assessment of the
importance an appropriate land management. The results of the study confirms the significant impact of the suitable
landscape management which is declared by study [14] where was founded that crop management including the
higher amount of winter wheat decreases volume of sediments and protect soil against degradation processes.
Authors [15] explain the facts mentioned above in the following way: surface roughness and erosion resistance is
lower in the case of wide-crops which make the soil more prone to soil erosion and runoff processes. These
assumptions are approved by the study (Fig. 3) where Scenario A pointed to the higher amount of surface runoff
(m3), erosion rate, deposition rate (t/ha), and sediment volume (m3) in comparance with Scenario B.
However, the validation procedure is a complex process that brings with it difficulties but it is an important
part of any scientific work aimed at understanding of what is meant by the model [16]. Thanks to the validation
process, strengths and weaknesses of the model are founded. More specifically, there were discovered obstacles
from determining of the most correct input parameters up to verifying the model’s results together with the
validation of the model based on the measured sediment volume. In the case of the bathymetry measurement
method five problems are considered: (1) effectiveness of reservoir is unknown, (2) detailed composition of
sediment cores is more significant than expected; (3) sediment sources require accurate location; (4) reservoir size
and discharge; (5) possibility of devaluation of the organic fraction of sediment during the measurement process
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[17]. Although, the bathymetric method is probably the most appropriate approach for determination of sediment
volume [18] still brings some uncertainty.

6 CONCLUSION
Svacenicky Creek catchment is known for the vulnerable areas situated in the bottom of the slopes and in the
steepest parts of particular slope. These condition and unsuitable crop management results in extreme
intensities of erosion processes (> 10 1/ha/yr). Scenario A reflecting actual land management where the corn
covers more than 50 % of area which is responsible for intensive erosion processes especially in the bottom of
the catchment. The validation of the model were done for Scenario A which reflect real management condition
in the catchment. Scenario B was created in order to assess and compare different management practices and
their effect on soil water erosion and sediments amounts as well. In the case of the predicted sediment volume
has been found 31.11 % (Scenario A) lower amounts of sediments than the observed sediment volume in the
reservoir. Generally, can be concluded that the EROSION-3D predicted lower amount of sediments when
compared the predicted (modelled) and observed (bathymetric measured) sediment volume in the Svacenický
creek catchment.
Because the research is focused on the validation of Erosion-3D model which represents significant process
where the strengths and weaknesses of the model are discovered, this study is considered as an important part
of the further development of model application in the Slovak and Czech condition.
The next steps will be to investigate the other periods and thus covers the entire period since construction of
Svacenicky polder in order to have more representative periods available.
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Abstrakt
Tento článok pojednáva o výsledkoch získaných z adaptívnej membránovej konštrukcie a porovnáva ich s
výsledkami numerického modelu z FEM programu. Numerický model bol vytvorený podľa výrobnej
dokumentácie adaptívneho zariadenia. Na začiatok je potrebné správne nastaviť adaptívnu membránovú
konštrukciu, následne je táto konštrukcia zaťažovaná pomocou zaťažovacieho piestu so sedlom a adaptivita tohto
zariadenia pozostáva z dvoch akčných prvkov použitých ako kotevné ťahadlá a ďalších dvoch nepohyblivých
kotevných ťahadiel. Akčný prvok je navrhnutý ako hydraulický piest. Na základe výsledkov získaných pomocou
týchto meraní a výsledkov zaťažovania numerického modelu bolo urobené ich vzájomné porovnanie v závere
tohto článku.
Klíčová slova
Membrána, adaptivita, FEM, experiment, aktuátor
Abstract
This paper discusses results of the adaptive membrane device compared to the model created in FEM software.
The numerical model was created according to factory parameters of this device. The adaptive membrane device
has to be properly set up, than the device is loaded by load piston with seat and the adaptivity of this device
consisted of two actuators used as anchor rods and another two anchor rods are fixed. The actuator is realised as a
hydraulic piston. Based on the results obtained by these measurements and the load results in the numerical model,
the comparison was evaluated in the conclusion of this paper.
Key words
Membrane, adaptivity, FEM, experiment, actuator

1 ÚVOD
Membránové konštrukcie sú v súčasnosti veľmi moderným a populárnym spôsobom prestrešenia veľkých rozpätí.
Nakoľko vzniká požiadavka na zvyšovanie hospodárnosti a technologického riešenia stavebných konštrukcií je
možné týmto požiadavkám vyhovieť zavedením adaptívnych systémov. Pod adaptívnymi systémami je možné si
predstaviť súbor takých prvkov, ktoré umožňujú konštrukciám meniť svoju geometrickú a napätostnú
konfiguráciu.
Táto práca popisuje skúšobnú zostavu adaptívnej membránovej konštrukcie, ktorej návrh vyplýva hlavne z
požiadavky zvyšovať hospodárnosť konštrukcií. Vzhľadom na to, že ťahom namáhané sústavy podliehajú časovo
závislým vplyvom (reológia ťahaných sústav) a sú silne nelineárne, sa často krát navrhujú značne predimenzované
v porovnaní s klasickými oceľovými sústavami, čo je zapríčinené práve v dôsledku pôsobenia týchto vplyvov.
Bolo by teda vhodné, tieto vplyvy istým spôsobom zamedziť.
Ako bolo vyššie spomenuté, pomocou adaptívnej konštrukcie je možné meniť napätostnú konfiguráciu systému
v reálnom čase, a teda, že použité prierezy konštrukčných prvkov ťahaných sústav by mohli byť hospodárnejšie
navrhnuté. Ak by sa pomocou adaptívneho systému dal dosiahnuť v dlhodobom časovom horizonte nižší
napätostný stav konštrukčného systému, tak by sa dokázalo značne zamedziť reologickým vplyvom, avšak v
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prípade kritického zaťaženia by sa adaptívny systém dokázal postarať o požadovanú tuhosť konštrukčného
systému [1], [2].
Adaptivita skúšobnej zostava popísanej v tejto práci je založená na systéme hydraulických piestov
(aktuátorov), čiže skracovaním resp. predlžovaním piestov je možné meniť napätostný stav celého konštrukčného
systému. Skúšobná zostava je porovnávaná s geometricky podrobným numerickým modelom, ktorý bol vytvorený
na základe výrobnej dokumentácie tejto zostavy.
Záverom tejto práce je teda porovnanie výsledkov deformácií membránového povrchu a síl pôsobiacich v
kotevných ťahadlách resp. aktuátoroch skúšobnej zostavy adaptívnej membránovej konštrukcie s výsledkami
získanými z numerického modelu.

2 POPIS SKÚŠOBNEJ ZOSTAVY
Na základe teoretických predpokladov a výpočtových modelov vytvorených v prípravnej fáze experimentu bol
vybraný tvar adaptívneho hyperbolického paraboloidu ako najvhodnejší variant. Skúšobná zostava [3], [4],
zobrazená na Obr. , je teda tvorená technickou textíliou s pôdorysným rozmerom 2x2 m so vzopätím rovnajúcim
sa previsu a celkovou výškou 1 m, doplnená je o 4 okrajové nerezové laná s priemerom 8 mm, ktoré sú vložené
do zavarených rukávov technickej textílie a kotvené do oceľového rámu prostredníctvom kotevných koncoviek, 2
akčných prvkov a 2 kotevných ťahadiel.

Obr. 1 Skúšobná zostava adaptívnej membránovej konštrukcie.
Technická textília je od výrobcu Serge Ferrari, typ Précontraint 502, ide o polyesterovú tkaninu potiahnutú
PVC povlakom. Membrána je tkaná v smeroch jednotlivých vrcholov a je umiestnená v rámci zariadenia tak, že
smer osi x, ktorá má modul pružnosti Ex = 1 057 MPa, je ukotvený medzi hornými kotevnými ťahadlami (akčný
prvok AP2 a ťahadlo T2). Modul pružnosti v smere osi y je Ey = 612 MPa.
Okrajové laná sú špirálové, jednopramenné s otvorenou konštrukciou 1x19 (1+6+12) a menovitou pevnosťou
1 570 MPa. Pomocou kotevných plechov, lanových koncoviek a lanových objímok sa membrána napája na kotevné
ťahadlo resp. akčný prvok so silomerom a následne je celá konštrukcia ukotvená do oceľového rámu od firmy
Inova pomocou guľových kĺbov.
Akčné prvky majú rozsah pohybu 100 mm, tento rozsah je však limitovaný hlavne maximálnou zaťažovacou
kapacitou prvku 50 kN.
Konštrukcia oceľového rámu je celozvárana s jedným montážnym spojom v hornej a dolnej časti stredu rámu.
Ide o zváranú priestorovú konštrukciu tvorenú uzatvorenými RHS a SHS profilmi z ocele S235. Základnými
profilmi sú stĺpy SHS160x160x8, obvodové nosníky RHS140x140x8 a oba podstavy sú vystužené rovnakými
prierezmi SHS140x140x8. Osové rozmery rámu sú 3,34 × 3,34 × 2,50 m.
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Zaťažovanie membrány prebieha prostredníctvom zaťažovacieho valca a roznášacieho sedla s priemerom 700
mm, ktoré kopíruje počiatočný tvar membránového povrchu. Piest je zavesený v strede hornej podstavy
skúšobného rámu. Kapacita zaťažovacieho valca je 15 kN, táto hodnota je však limitovaná maximálnym rozsahom
pohybu zaťažovacieho piesta, teda 100 mm.

3 NUMERICKÝ MODEL
Numerický model skúšobnej zostavy adaptívnej membránovej konštrukcie bol vytvorený vo výpočtovom prostredí
Dlubal RFEM s použitím prídavného modulu Form-Finding, ktorý stanovuje rovnovážne polohy membránových
a lanových prvkov.
Model [5], znázornený na Obr. , zahŕňa takmer všetky geometrické a materiálové charakteristiky podľa
skúšobnej zostavy. Rovnovážna poloha sa stanovuje na základe zvolených okrajových podmienok ako je predpätie
membránového povrchu (v tomto prípade nx = ny = 4 kN/m) a požadovaná geometria (v tomto prípade previs lana
s = 0,20 m), resp. predopnutie lanových prvkov. Následne bola v numerickom modeli vytvorená sieť konečných
prvkov s maximálnou veľkosťou plošného konečného prvku 50 mm a bol spustený proces hľadania rovnovážneho
tvaru využívajúci metódu URS (Update Reference Strategy) [6]. Tento proces preberá pôvodne zadanú geometriu
siete konečných prvkov a povrchové napätie resp. predpätie a iteratívne posúva polohu uzlov siete, kým nie je
povrchové napätie resp. predpätie v konečnom prvku v rovnováhe s okrajovými podmienkami .
Po nájdení rovnovážneho stavu bol model zaťažovaný pomocou voľného kruhového zaťaženia pôsobiaceho
na priemet s priemerom 700 mm. Vysunutie aktuátorov je simulované pomocou absolútneho predĺženia resp.
skrátenia kotevných ťahadiel.

Obr. 2 Numerický model skúšobnej zostavy; a.) plošný prvok pred procesom nájdenia tvaru;
b.) plošný prvok po procese nájdenia tvaru.

4 METODIKA MERANIA
Meranie na skúšobnej zostave prebiehalo v troch sériach po troch meraniach tak, aby bol pokrytý minimálny
štatistický súbor. V prvej sérií meraní bola skúšobná zostava zaťažená hodnotou 1 kN v zaťažovacom valci. Každá
séria meraní začínala nastavením počiatočného rovnovážneho stavu membránového povrchu a stabilizovaním
hodnôt síl v kotevných ťahadlách a aktuátoroch na hodnote cca 24 kN. Následne boli tieto hodnoty odčítané
vrátane polohy zaťažovacieho valca, ktorý bol v kontakte s membránovým povrchom, avšak ukazoval len
minimálny signál zo silomeru (sila v zaťažovacom valci bola rovná 0 kN). Každé meranie v sérii začínalo z
počiatočného nastavenia, následné bola konštrukcia zaťažená zaťažovacím piestom s hodnotou pre danú sériu
merania a bola prevedená časová stabilizácia systému v dĺžke 1 minúty. Táto časová stabilizácia bola prevedená
po každej zmene v každom meraní. Po zaťažení zaťažovacím piestom a odčítaní meraných hodnôt nasledovalo
skrátenie aktuátorov v rozsahu 0 až 3 mm, s krokom 1 mm, potom vrátenie aktuátorov do nulovej polohy a meranie
pokračovalo predĺžením aktuátorov od 0 do 2 mm s rovnakým krokom 1 mm, kde boli v každom kroku merania
odčítané merané hodnoty. Pohyb aktuátorov pri všetkých meraniach bol synchrónny. V každej nasledujúcej sérii
bol prírastok sily v zaťažovacom valci 2 kN.
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5 VÝSLEDKY
Na základe meraní získaných zo skúšobnej zostavy boli určené priemerné hodnoty meraných veličín, ktorými boli
deformácia membránového povrchu, rovnajúca sa vysunutiu zaťažovacieho piesta a hodnoty osových síl v
kotevných ťahadlách a aktuátoroch v jednotlivých krokoch každej série merania. Tieto hodnoty boli následne
porovnávané s hodnotami získanými z numerického modelu a bola vyhodnotená relatívna chyba merania pre každú
sledovanú veličinu. Výsledky porovnania deformácií numerického modelu a priemerných hodnôt získaných
skúšobnou zostavou možno vidieť v grafoch na Obr. , Obr. .

Obr. 3 Porovnanie závislostí deformácií membránového povrchu pri jednotlivých hodnotách síl v zaťažovacom
valci, pre jednotlivé kroky skrátenia aktuátorov.

Obr. 4 Porovnanie závislostí deformácií membránového povrchu pri jednotlivých hodnotách síl v zaťažovacom
valci, pre jednotlivé kroky predĺženia aktuátorov.
Vzhľadom na to, že merané hodnoty z aktuátorov a kotevných ťahadiel s rovnakým umiestnením, teda aktuátor
AP2 a kotevné ťahadlo T2, umiestnené v horných rohoch skúšobného rámu a aktuátor AP1 a kotevné ťahadlo T1,
umiestnené v spodných rohoch skúšobného rámu dosahujú veľmi malé vzájomné rozdiely (AP2 s T2, AP1 s T1),
bude uvedené iba porovnanie prvkov s maximálnym relatívnym rozdielom.
Výsledky porovnania osových síl v kotevných prvkoch alebo aktuátorov numerického modelu a priemerných
hodnôt získaných skúšobnou zostavou možno vidieť v grafoch na Obr. , Obr. .
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Obr. 5 Porovnanie závislostí osovej sily v aktuátore AP2 pri jednotlivých hodnotách síl v zaťažovacom valci, pre
jednotlivé kroky skrátenia a predĺženia aktuátorov.

Obr. 6 Porovnanie závislostí osovej sily v kotevnom ťahadle T1 pri jednotlivých hodnotách síl v zaťažovacom
valci, pre jednotlivé kroky skrátenia a predĺženia aktuátorov.

6 DISKUSIA
Na základe spracovaných výsledkov a porovnaní deformácií medzi numerickým modelom a skúšobnou zostavou
možno uviesť, že minimálny relatívny rozdiel v deformácii ∆δR,min = 9,53 % je pri zaťažení 1 kN a vzniká pri
skrátení aktuátora o 3 mm, čo predstavuje absolútny rozdiel deformácie ∆δ = 1,27 mm medzi skúšobnou zostavou
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a numerickým modelom. Deformácia membránového povrchu skúšobnej zostavy je menšia v porovnaní s
numerickým modelom. Maximálny relatívny rozdiel v deformácii ∆δR,MAX = 37,95 % je pri zaťažení 1 kN a vzniká
pri predĺžení aktuátora o 2 mm, čo predstavuje absolútny rozdiel deformácie ∆δ = 13,75 mm medzi skúšobnou
zostavou a numerickým modelom. Deformácia membránového povrchu skúšobnej zostavy je menšia v porovnaní
s numerickým modelom.
Pri porovnaní osových síl v hornej skupine prvkov (AP2 a T2), je minimálny relatívny rozdiel v osovej sile
∆NR,AP2,min = 0,39 % pri zaťažení 1 kN a vzniká pri predĺžení aktuátora o 1 mm, čo predstavuje absolútny rozdiel
osovej sily ∆NAP2,min = 0,08 kN mm medzi skúšobnou zostavou a numerickým modelom. Osová sila skúšobnej
zostavy je menšia v porovnaní s numerickým modelom. Maximálny relatívny rozdiel v osovej sile ∆NR,AP2,MAX =
10,10 % je pri zaťažení 5 kN a vzniká pri predĺžení aktuátora o 2 mm, čo predstavuje absolútny rozdiel absolútny
rozdiel osovej sily ∆NAP2,MAX = 2,22 kN medzi skúšobnou zostavou a numerickým modelom. Osová sila skúšobnej
zostavy je menšia v porovnaní s numerickým modelom.
Pri porovnaní osových síl v spodnej skupine prvkov (AP1 a T1), je minimálny relatívny rozdiel v osovej sile
∆NR,T1,min = 0,05 % pri zaťažení 1 kN a vzniká pri predĺžení aktuátora o 1 mm, čo predstavuje absolútny rozdiel
osovej sily ∆NT1,min = 0,01 kN mm medzi skúšobnou zostavou a numerickým modelom. Osová sila skúšobnej
zostavy je menšia v porovnaní s numerickým modelom. Maximálny relatívny rozdiel v osovej sile ∆NR, T1,MAX =
11,96 % je pri zaťažení 5 kN a vzniká pri predĺžení aktuátora o 2 mm, čo predstavuje absolútny rozdiel absolútny
rozdiel osovej sily ∆NT1,MAX = 2,01 kN medzi skúšobnou zostavou a numerickým modelom. Osová sila skúšobnej
zostavy je menšia v porovnaní s numerickým modelom.
Z grafov osových síl je možné vidieť, že vzájomné rozdiely medzi numerickým modelom a skúšobnou
zostavou sa pri zaťažení 1 kN zväčšujú s narastajúcou tuhosťou konštrukčného systému, to sa však mení s
narastajúcim zaťažením pri rovnakom predpätí, kedy tieto hodnoty rozdielov klesajú s narastajúcou tuhosťou
konštrukčného systému.

7 ZÁVER
Zohľadňujúc vysokú nelinearitu celého systému, hodnoty relatívnych rozdielov osových síl v rozmedzí cca 12 %
môžu byť považované za uspokojivé, ale otázkou ostávajú pomerne veľké relatívne rozdiely deformácií približne
40 %.
Odpoveďou na túto otázku by mohol byť fakt, že materiálové charakteristiky technickej textílie boli prebrané
od výrobcu, a teda nejde o experimentálne stanovené hodnoty. Ďalším dôvodom by mohlo byť zaťažovanie
skúšobnej zostavy pomocou roznášacieho sedla, ktoré je tuhé a vytvára po obvode lokálne deformácie
membránového povrchu, pričom numerický model je zaťažený voľným kruhovým zaťažením, a teda výslednica
deformácie je koncentrovaná do stredu membránového povrchu.
Získanie experimentálne stanovených hodnôt materialových charakteristík technickej textílie by mohlo byť
predmetom dalšieho bádania pre spresnenie numerického modelu skúšobnej zostavy a ich následné porovnanie.
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Abstrakt
Denitrifikační bioreaktory představují účinný nástroj pro odstraňování dusičnanů z vod odtékajících
ze zemědělsky obhospodařovaných ploch. Na průběh denitrifikace má vliv řada faktorů. Mezi ně mohou patřit
polutanty vyskytující se v těchto vodách, jako pesticidy nebo veterinární antibiotika.
Byla navržena metodika testování vlivu emergentních polutantů na průběh denitrifikačního procesu
jednorázovým testem. Byly optimalizovány jednotlivé parametry testu jako frakce a hmotnost hoblin, počáteční
koncentrace dusičnanů a koncentrace NaHCO3 v deionizované vodě.
Klíčová slova
Denitrifikační bioreaktory, test inhibice denitrifikace, topolové hobliny
Abstract
Denitrifying bioreactors are an effective tool for nitrate removal from agricultural outflows. A number of factors
influence the course of denitrification. These may include pollutants occurring in these waters, such as pesticides
or veterinary antibiotics.
The methodology of testing the influence of emerging micropollutants on the course of the denitrification
process by a batch test was proposed. Individual test parameters such as fraction and wood shavings mass, initial
nitrate concentration, and NaHCO3 concentration in deionized water were optimized.
Key words
Denitrifying bioreactors, denitrification inhibition assay, poplar wood shavings

1 ÚVOD
Denitrifikační bioreaktory představují účinný nástroj pro odstraňování dusičnanů z vod odtékajících
ze zemědělsky obhospodařovaných ploch [1]. Jedná se o in situ technologii, která využívá kontejnerový systém
naplněný vhodným organickým materiálem. Náplň bioreaktoru je dlouhodobým zdrojem biodostupného
organického uhlíku a podporuje tak heterotrofní denitrifikaci přeměňující dusičnany na plynný dusík. Tato její
funkce je založena na třech klíčových aspektech: biodostupný organický uhlík uvolňovaný z náplňového materiálu
zajišťuje anoxické prostředí, je donorem elektronů při denitrifikačním procesu a slouží jako substrát pro růst
denitrifikačních mikroorganismů [2].
Odtok ze zemědělsky obhospodařovaných ploch je často kontaminován vedle dusičnanů také
agrochemikáliemi, jako jsou pesticidy nebo veterinární antibiotika. Proto se objevila řada otázek, zda jsou
denitrifikační bioreaktory schopny odstranit tyto látky z vody, a jak ovlivňuje jejich společný výskyt účinnost
denitrifikace [2]. Problematika má i širší environmentální kontext, protože denitrifikace běžně
probíhá i v podzemních vodách, které bývají také kontaminovány těmito emergentními polutanty.
Denitrifikace je proces, který je ovlivňován řadou faktorů. Mezi nejdůležitější patří: pH, koncentrace kyslíku,
hmotnostní poměr organické náplně bioreaktoru k vodní fázi a její frakce. V současné době neexistují
standardizované testy inhibice denitrifikace. Cílem studie proto bylo navrhnout metodiku testování vlivu polutantů
na průběh denitrifikačního procesu jednorázovým testem a optimalizovat jednotlivé parametry testu: frakci hoblin
a jejich hmotnostní poměr k vodné fázi, koncentraci NaHCO3 v deionizované vodě, složení kapalné fáze a její
tlumivá kapacita, navození a udržení anoxických podmínek a doba trvání testu. Metodika byla zaměřena na návrh
standardizovaného testu.
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2 METODIKA
Princip a provedení testu
Test je navržen jako jednorázový. Jako modelový denitrifikační bioreaktor slouží 2l lahve, které obsahují určené
množství topolových hoblin potřebné frakce. Přidá se 2000 ml deionizované vody obohacené o KNO3 a NaHCO3.
Obsah každé lahve se probublá argonem, až koncentrace O2 klesne pod 0,5 mg·l-1. Lahve se následně uzavřou a
inkubují v termostatu při T = 20 °C bez přístupu světla.
Po uplynutí stanovené dílčí inkubační doby (dva dny) se v každé lahvi stanoví koncentrace O2 a pH. Pipetou
se odebere 25 ml vzorku, ve kterém se stanoví koncentrace N-NOX. Lahve se po odebrání vzorku znovu uzavřou
a vloží do termostatu. Měření probíhá do doby než je koncentrace N-NOX příliš nízká a tedy proces denitrifikace
je zastaven. Po ukončení testu se stanoví i CHSKCr.
V další lahvi se připraví souběžně kontrolní vzorek, se shodným složením a s přídavkem polutantu, který
se nadávkuje po dvou dnech od začátku testu.
Vliv jednotlivých faktorů na denitrifikaci je hodnocen na základě inhibice denitrifikační rychlosti, která je
vypočtena jako množství odstraněného dusičnanového dusíku za časovou jednotku.
Pro stanovení vybraných ukazatelů byly použity následující analytické metody. Hodnoty pH a O2, byly měřeny
pomocí multimetru Hach HQ40D (Loveland, Colorado, USA). N-NOx byl stanoven pomocí absorpční UV metody
na optické sondě Nitratax plus sc Sensor (Loveland, Colorado, USA). CHSKCr byla stanovena
semi-mikrometodou s dichromanem draselným v kyselém prostředí a výpočet byl proveden na základě rozdílu
intenzity zbarvení při 445 nm.

Médium, koncentrace kyslíku a pH
Byly provedeny testy s vodou deionizovanou a pitnou. Přídavek NaHCO3 slouží jako pufrační činidlo
v deionizované vodě, zajištuje příznivé pH pro denitrifikační proces. Byl zkoušený přídavek NaHCO3 2 g·l-1
a 3 g·l-1.
Denitrifikace probíhá v anoxickém prostředí, pro urychlení vytvoření anoxických podmínek byl proveden
pokus s probubláním argonem a bez probublání testované směsi. Obsah lahve byl probublán argonem, tak aby
koncentrace kyslíku ve směsi byla pod 0,5 mg·l-1.

Hmotnost, frakce a volba organického materiálu
Jako organický materiál byly, na základě zkušeností z předchozího výzkumu, zvolené topolové hobliny [3].
Pro optimalizaci hmotnostního poměru hoblin a vodné fáze bylo provedeno 5 opakování pro každou zvolenou
hmotnost hoblin.
Optimalizace frakce byla provedena pokusem, kdy byly 4 lahve s náplní vyšší frakce hoblin (1,5 - 1,0 cm)
a další 4 lahve s nižší frakcí (0,9 - 0,4 cm). Další parametry byly ve všech 8 lahvích shodné.

Vstupní koncentrace dusičnanů
Vstupní koncentrace byla volena s ohledem na přírodní podmínky a zároveň udržení denitrifikačních podmínek
pokusu po co nejdelší dobu. Byly zkoušeny koncentrace 20, 25, 30 a 40 mg·l-1, celkově osm lahví z každé
koncentrace dvě opakování.

3 VÝSLEDKY A DISKUZE
Médium, koncentrace kyslíku a pH
Jako médium byla dle počátečních pokusů zvolena deionizovana voda, která umožnuje konzistentní
a reprodukovatelné výsledky.
Během testu se z dřevěných hoblin uvolňují organické látky kyselého charakteru. Pro udržení vhodného pH
(7,0 - 8,5) byl do deionizované vody dávkován NaHCO3. Hodnoty pH se s dávkou 3 g·l-1 pohybovaly v rozmezí
8,07 až 8,39. Při dávce 2 g·l-1 byly hodnoty pH v rozmezí 7,07 až 7,55, což je příznivé pH pro denitrifikaci [4].
Dávka 2 g·l-1 NaHCO3 má dostatečnou pufrační schopnost pro udržení pH příznivého pro denitrifikaci. Hodnoty
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byly měřeny za těchto podmínek: vstupní koncentrace dusičnanů 30 mg·l-1, 25 g topolových hoblin frakce
1,5 - 1,0 cm na 2 litry vodní fáze.

Obr. 1. Průběh denitrifikace s probubláním argonem a bez probublání.
Na Obr. 1 jsou v grafu dvě křivky znázorňující průběh denitrifikace. Vzorek, který nebyl probublaný argonem,
měl na začátku pokusu obsah kyslíku 8,53 mg·l-1. Vzorek, který byl probublán argonem na počáteční koncentraci
kyslíku 0,43 mg·l-1. Probublání argonem je vhodné vzhledem k urychlení náběhu denitrifikace. Koncentrace po
určité době denitrifikace stoupala, proto bylo nutné probublání na začátku testu pod hodnotu 0,5 mg·l-1.

Hmotnost, frakce a volba organického materiálu

Obr. 2. Průběh denitrifikace s hmotností hoblin 50 g ve 2 l.
Na Obr. 2 je uveden průběh denitrifikace při hmotnosti hoblin 50 g na 2 litry. U uvedené hmotnosti je vidět velká
variabilita výsledků, variační koeficient přes 16 %, proto byla odzkoušena menší navážka topolových hoblin a to
25 g na 2 litry, která vyhovovala, co se týče variability výsledků (variační koeficient 3 %), a také byla zajištěna
dostatečná CHSKCr. Minimální potřebná CHSKCr je 100 mg·l-1, průměrně při hmotnosti hoblin 50 g byla CHSKCr
660 mg·l-1, u nižší navážky (25 g) byla průměrná hodnota 350 mg·l-1.
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Obr. 3. Průběh denitrifikace s různými frakcemi hoblin.
Obr. 3 znázorňuje srovnání průběhu denitrifikace dvou rozdílných frakcí topolových hoblin. Frakce
0,9 - 0,4 cm má vyšší variační koeficient (nejvyšší hodnota 12 %), vyšší zkoušená frakce 1,5 - 1,0 cm měla nejvyšší
hodnou variačního koeficientu 5 %. Frakce 1,5 - 1,0 cm se osvědčila i s ohledem na reprodukovatelnost výsledků,
která se s rostoucí velikostí částic zhoršuje. Z 25 g topolových hoblin frakce 1,5 – 1,0 cm se uvolní dostatečná
CHSKCr (průměrná naměřená hodnota 450 mg·l-1) pro podporu denitrifikace. CHSKCr u nižší frakce se výrazně
nelišila, naměřená průměrná hodnota byla 440 mg·l-1.

Vstupní koncentrace dusičnanů

Obr. 4. Průběh denitrifikace s různými vstupními koncentracemi N-NOX
Vysoké hodnoty dusičnanů nejsou v přírodních podmínkách běžné, proto byly testy provedeny s nižšími
hodnotami. Při vyšších koncentracích nedochází ke skokovému nárůstu na začátku denitrifikačního procesu (viz
Obr. 4). Průměrná denitrifikační rychlost se zvyšovala s vyššími koncentracemi dusičnanů, u nejmenší vstupní
koncentrace 20 mg·l-1 byla průměrná rychlost 1,38 mg·l-1·den-1 a u nejvyšší koncentrace dusičnanů 40 mg·l-1 byla
průměrná rychlost denitrifikace 2,10 mg·l-1·den-1. Výchozí koncentrace 30 mg·l-1 N-NO3 je dostatečná pro zajištění
denitrifikačních podmínek po dobu 7 dní.
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4 ZÁVĚR
Optimální denitrifikační podmínky byly dosaženy při dávce NaHCO3 2 g·l-1, koncentraci dusičnanů
30 mg·l-1, frakci 1,5 - 1,0 cm a hmotnosti hoblin 25 g na dva litry.
Navržená metodika testování bude použita pro sledování chování emergentních polutantů za denitrifikačních
podmínek a dále rozvinuta, aby umožňovala i dlouhodobější testy.

Poděkování
Příspěvek vznikl v rámci projektu Vliv emergentních polutantů na denitrifikaci, FAST-J-19-5966.
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MERANEJ SATELITOM MODIS
SOIL MOISTURE SIMULATION IN TUW MODEL FOR COMPARISON
WITH SOIL MOISTURE MEASURED BY SATELITE MODIS
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Abstrakt
Pôdna vlhkosť je jedna zo základných hydrologických zložiek povodia, ktoré prispievajú k celkovému odtoku
z povodia. Určenie objemu vody v pôdnom komponente povodia je dôležité pre všetky vodohospodárske odvetvia.
Pohotové určenie pôdnej vlhkosti je dôležité pre zachytenie nástupu povodní a období sucha. Terénne meranie
pôdnej vlhkosti je ale prácny a zdĺhavý proces. Zrážkovo-odtokové (z-o) modely sa rokmi používania osvedčili
ako vhodný nástroj na simulovanie vlhkosti pôdy. Z-o modely sú však použiteľné len na povodiach na ktorých
máme merané hydrologické údaje. Na povodiach bez meraných údajov musíme využívať iné spôsoby určovania
pôdnej vlhkosti. V posledných rokoch sa intenzívne používajú údaje získané zo satelitných meraní. V tejto práci
sme nakalibrovali z-o model TUW a následne sme nasimulovali vlhkosť pôdy na 213 rakúskych povodiach.
Sledovali sme ako sa správajú simulované údaje vzhľadom na výškové členenie povodia a ako reaguje pôdny
komponent modelu na spadnuté úhrny zrážok. Následne sme porovnali simulované údaje a údaje získané zo
satelitu MODIS.
Kľúčové slová:
TUW model, pôdna vlhkosť, Rakúsko
Abstract
Soil moisture is one of the main hydrological characteristics, which contribute to a final runoff from a catchment.
Estimation of the water content in soil part of the catchment is important for each part of a water management.
Quick soil moisture estimation is crucial for a flood and drought protection. Measurement of the soil moisture in
the terrain is a difficult and long process. Rainfall-runoff (r-r) models are useful tools for runoff simulation. R-r
models are useable only in a catchment with rainfall and air temperature measurement. For catchment without
measurement station we need to use other procedures for soil moisture estimation. In recent years, remote sensing
is a frequent procedure how to estimate a soil moisture in a catchment without measured data. In this paper we
calibrate TUW model for 213 Austrian catchments and we monitored how simulated data reacts on different kind
of the catchment. We also monitored how reacts a soil moisture component of the model for rainfall. Finally, we
compare simulated data from model with data achieved with satellite MODIS.
Key words:
TUW model, soil moisture, Austria

1 ÚVOD
Pre určenie vodnej bilancie povodia potrebujeme poznať jednotlivé hydrologické charakteristiky povodia.
Komponent pôdnej vlhkosti patrí medzi základné zložky pre formovanie odtoku z povodia. Určenie pôdnej
vlhkosti je ale v praxi zložitý a hlavne zdĺhavý proces. Preto sa využívajú ďalšie spôsoby na jej určenie. Zrážkovoodtokové modely sa rokmi používania a zdokonaľovania preukázali ako spoľahlivé pre určovanie pôdnej vlhkosti.
V našej práci sme použili koncepčný semi-distribuovaný zrážkovo odtokový model TUW. V prípade, ak by sme
dokázali rýchlo vyhodnocovať množstvo vody v pôdnej zložke povodia, dokázali by sme tak pohotovo reagovať
na rýchle hydrologické zmeny v povodiach. Včasné reakcie na náhle hydrologické zmeny, akými sú povodne
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spôsobené nasýtenou pôdnou vrstvou alebo suchá, pri ktorých je naopak vody v pôde málo by sme efektívnejšie
zabránili ničivým účinkom povodní a zefektívnili hospodárenie s vodou v krajine. Z-o sú je účinné, keď máme
v danom povodí zrážkomerné stanice a údaje o aktuálnom odtoku z povodia. Problémy však často nastávajú pri
rozdielnych typoch povodí. Týmito problémami sa v minulosti zaoberalo veľa autorov [9], [8], [5], [2]. Ďalším
problémom sú povodia v ktorých nemáme k dispozícii meračské stanice. V posledných desaťročiach sa pre
určovanie pôdnej vlhkosti začali používať údaje získané satelitným meraním. Tento spôsob je ale kvôli častým
chybám dôležité neustále testovať a overovať správnosť jeho údajov.
Ceola a [1] Parajka [6] sa zaoberali rozsahom parametrov pre model TUW pre kalibrácie a validácie v dennom
kroku, tieto rozsahy parametrov sme použili aj v tejto práci. S rovnakými rozsahmi parametrov Sleziak [7]
testovali z-o model TUW na 213 rakúskych povodiach, ktoré mali rozdelené na dve skupiny, skupinu s dažďovým
režimom odtoku a skupinu so snehovým režimom odtoku. Model nakalibrovali v kalibračnom období 1981-1990
a validovali v období 2001-2010.
V ďalšej práci Sleziak [9] testovali vhodnosť štruktúry modelu pre dané povodie. V práci zistili, že verzia
so semi-distribuovanými parametrami dosahovala vyššie hodnoty ukazovateľa NSE (Nash-Sutcliffe) ako celistvá
verzia modelu. Aj preto sme sa rozhodli v našej práci použiť semi-distribuovanú verziu modelu .
V našej práci sme nadviazali na predošlé štúdie. Zaoberali sme sa simuláciou vlhkosti pôdy v z-o modeli TUW
na rozličných typoch povodí. Na základe výsledkov sme usúdili že pôdny komponent z-o modelu spoľahlivo
reagoval na padnuté úhrny zrážok ako aj na letné obdobie sucha a jarné obdobie topenia snehu. V tejto práci sme
chceli ku výsledkom zo z-o modelu zapracovať aj výsledky vlhkosti pôdy získanej zo satelitu MODIS. Cieľom
bolo odsledovať ako sa tieto hodnoty zhodujú. Výsledky sme vykreslili v grafoch pre tri povodia rôznej výškovej
členitosti. V závere sme výsledky zhodnotili.

2 OPIS POVODÍ
Pre našu prácu sme vybrali tri rakúske povodia. Nížinaté, hornaté a alpské, aby sme videli ako model reaguje
na rozličné typy povodí. Rovinaté povodie sa nachádza pri obci Forchtenau v nadmorskej výške 400-800 m n.m.
v hornom Rakúsku a merná stanica Haging sa nachádza na rieke Antiesen, plocha povodia je 164 km2. Kopcovité
povodie sa nachádza na rieke Grundlseetraun v nadmorskej výške 600-2400 m n.m. a merná stanica má názov
Archkogl plocha povodia je 125,1km2. Alpské povodie sa nachádza na západe Rakúska na hraniciach
s Talianskom v národnom parku Oztal v nadmorskej výške 2000-3600 m n. m.. Merná stanica Vent je na rieke
Venter Ache a plocha povodia je 164,7 km2.

Obr. 1 Vyznačenie vybraných povodí rovinaté(zelená), kopcovité(modrá) a alpské (červená).
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3 HYDROLOGICKÝ MODEL TUW
Koncepčný semi-distribuovaný z-o model TUW („Technische Universität Wien“) [6] je model vyvinutý na
technickej univerzite vo Viedni. Ide o model kopírujúci štrúktúru modelu HBV [4], pracuje v dennom časovom
kroku. Model je rozdelený do výškových zón po 200m. Ide o model hydrologickej bilancie, ktorý sa snaží
prispôsobiť jednotlivé komponenty modelu tak, aby sa objem vody na vstupe rovnal množstvu na výstupe. Model
TUW sa skladá z troch submodelov: Snehový, pôdny a odtokový. V našej práci nás bude zaujímať pôdny
submodel. Snehový submodel obsahuje parametre: snehový korekčný koeficient (SCF), parameter denných teplôt
(DDF), teploty topenia a mrznutia snehu (Tr, Ts, Tm). Pôdny submodel simuluje procesy, ktoré sa odohrávajú pod
zemským povrchom. Tento submodel obsahuje parametre: limitná hodnota pre potencionálnu evapotranspiráciu
(Lprat), kapacitu vody v pôde (FC) a parameter pre tvorbu odtoku (BETA). Na simuláciu priebehu povrchového
a podpovrchového odtoku slúži odtokový submodel. V tomto submodeli sa nachádzajú parametre: parametre pre
povrchový, podpovrchový a základný odtok (k0, k1 a k2), parameter pre základný odtok (Bmax), pre aktuálnu
zásobu vody v pôde (Lsuz), a parameter transformácie odtoku (Croute).

4 SATELITNÉ MERANIE VLHKOSTI PÔDY
Intenzívne sledovanie pôdnej vlhkosti začalo vypustením dvoch satelitov, SMOS (Soil Moisture and Ocean
Salinity) a SMAP (Soil Moisture Active Passive).
Mapovanie podzemnej vody sa vykonáva pomocou satelitných meraní povrchovej odrazivosti a povrchovej
teploty. Podzemná voda vo vrchnej vrstve ovplyvňuje distribúciu energetických tokov na zemskom povrchu.
Odrazivosť povrchu sa zvyšuje so znižujúcim sa obsahom podzemnej vody a mokrý povrch absorbuje viac
krátkovlnného žiarenia. Rozptýlené krátkovlnné žiarenie sa zvyšuje s optickou hĺbkou atmosféry. Takže
odrazivosť povrchu významne závisí od uhla dopadu slnečného žiarenia a nielen od obsahu vody v pôde, ale ak
od obsahu vody v atmosfére. Hĺbka hladiny podzemnej vody ovplyvňuje zvyšovanie, resp. znižovanie teploty
povrchu [5].

5 KALIBRÁCIA ZRÁŽKOVO-ODTOKOVÉHO MODELU
TUW
Model sme kalibrovali a validovali v období 2007 – 2014. Kalibrácia prebehla na základe 15 parametrov [1],
ktoré boli optimalizované pomocou lineárnej kombinácie kritérií Nash-Sutcliffovho koeficientu (NSE) a
logaritmického Nash-Sutcliffovho koeficientu (logNSE). Bola použitá automatická kalibrácia pomocou
diferenciálneho evolučného algoritmu Deoptim. Ukazovateľmi zhody simulovaných a meraných prietokov boli
koeficienty: Nash-Sutcliffe (NSE) a logaritmický Nash Sutcliffe (logNSE). Na optimalizovanie výsledkov sme
použili funkciu (NSE+logNSE)/2 [7].

Označeni
e povodia

Typ

Table 5.1 Tabuľka povodí s účinnosťou kalibrácie
Ploch
Meračská
Nasha
Rieka
stanica
Sutcliffe
(km2)

logaritmický
Nash Sutcliffe

Objemov
á chyba
(%)

201368
204750

Alpské
164,7
Vent
Venter_Ache
0,92
0,98
-0,11
Rovinaté 164,9
Haging
Antiesen
0,70
0,63
0,10
Kopcovit
Grundlseetrau
210526
125,1
Archkogl
0,76
0,82
0,02
é
n
V tabuľke 5.1 môžeme vidieť, že model sa podarilo nakalibrovať na vysoké hodnoty NSE. Môžeme však vidieť
že model sa pri kalibrácii správal lepšie v hornatejších a alpských povodiach.

6 SIMULÁCIA VLHKOSTI PÔDY
Na simuláciu vlhkosti pôdy sme použili parametre z kalibrácie. Simuláciu sme spustili v období 2007-2014.
Sledovali sme ako sa vlhkosť pôdy správa k padnutým úhrnom zrážok. Chceli sme vidieť, či pôdny komponent
modelu reaguje na pribúdajúce zrážky.
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Výsledky sme zobrazili v grafoch vybrali sme kalendárny rok 2009. Z výsledkov sme zistili, že model najlepšie
fungoval na rovinatom povodí. V celom priebehu vlhkosti pôdy bolo vidieť, že model reaguje na padnuté jarné
a jesenné zrážky a zároveň reagoval na suché letné obdobie. Model sa tak správal aj napriek tomu, že ukazovateľ
zhody Nash-Sutcliffe bol z pomedzi uvedených povodí najnižší. V kopcovitých oblastiach na povodí Archkogl
sme mohli vidieť, ako model reagoval vzhľadom na nadmorskú výšku povodia. V spodných častiach povodia (600
m n. m.) model zachytil nástup jarných zrážok a letného suchšieho počasia. Vo vrchnej časti povodia (2200 m n.
m.) model reagoval na zimné obdobie poklesom vlhkosti pôdy (zamrznutá pôda) a po následnom roztopení snehu
nárastom vlhkosti pôdy. V alpskej oblasti bolo jasne viditeľné, že pôda bola po celý čas zamrznutá.

Simulovaná vlhkosť pôdy a úhrny zrážok na povodie Antiesen (NSE = 0,7)
400-800 m n.m.
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Obr. 2 Simulovaná vlhkosť pôdy a úhrny zrážok na povodie Antiesen (NSE = 0,7) 400-800 m n.m.

Simulovaná vlhkosť pôdy a úhrny zrážok na povodie Schwarzenbach (NSE =
0,83 ) 600-1200 m n.m.
0
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Obr. 3 Simulovaná vlhkosť pôdy a úhrny zrážok na povodie Archkogl (NSE = 0,83 ) 600-2400 m n.m.
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Simulovaná vlhkosť pôdy a úhrny zrážok na povodie Schwarzenbach
(NSE = 0,83 ) 600-1200 m n.m.
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Obr. 4 Simulovaná vlhkosť pôdy a úhrny zrážok na povodie Vent (NSE = 0,92 ) 2000-3600 m n.m.
V grafoch sú vyznačené spadnuté úhrny zrážok a simulovaná vlhkosť pôdy (napr. ZV3 = zrážky vo výškovej
zóne 3 t.j. 400-600 m n.m. a smsimV3 t.j. simulovaná vlhkosť pôdy vo výškovej zóne 3) a smsatV3 je vlhkosť
pôdy získaná zo satelitu MODIS ( grid 500*500m).

7 ZÁVER
V tejto práci sme si overili, ako pracuje model TUW na výškovo rozličných povodiach v Rakúsku. Model bol
nakalibrovaný na základe 15 parametrov [1], ktoré boli optimalizované pomocou lineárnej kritérie NashSutcliffovho koeficientu (NSE) a logaritmického Nash-Sutcliffovho koeficientu (logNSE). Bola použitá
automatická kalibrácia pomocou diferenciálneho evolučného algoritmu Deoptim.
V prvej časti sme nakalibrovali model na obdobie 2007-2014 a následne sme so získanými parametrami spustili
simuláciu vlhkosti pôdy. Výsledky sme vyniesli do grafov. Vybrali sme rok 2009, ktorý bol v danom období
priemerný. Sledovali sme ako, sa správala simulovaná vlhkosť pôdy vzhľadom na spadnuté úhrny zrážok.
V rovinatom povodí model dobre reagoval na úhrny zrážok, zachytil jarné topenie snehu a aj letné obdobie sucha.
V hornatom povodí bolo vidieť rozdiel medzi dolnou (600m n.m.) a hornou časťou povodia (2200 m n.m.).
V dolnej časti povodia sa model správal ako v rovinatej časti a naopak, v hornej bolo jasne viditeľné dlhšie obdobie
zo snehovou pokrývkou a následné neskoršie topenie snehu. V alpskej časti povodia bolo jasne vidieť že pôda je
po celý čas zamrznutá a vlhkosť pôdy sa takmer nemenila.
Na základe dosiahnutých výsledkov sa z-o model TUW ukázal ako spoľahlivý nástroj na určovanie pôdnej
vlhkosti. Cieľom tejto práce bolo porovnať priebeh pôdnej vlhkosti získanej simulovaním v z-o modeli TUW
a priebeh pôdnej vlhkosti meranej satelitom MODIS. Výsledky sme porovnali vizuálne v grafoch kde boli jasne
viditeľné rozdiely medzi skúmanými spôsobmi určovania pôdnej vlhkosti. Rozdiely boli viditeľné najmä v suchom
letnom období kde z-o model simuloval zjavne nižšie hodnoty. Problém nastával tiež pri rôznych výškových
častiach povodia. Vlhkosť pôdy zo satelitu ukazovala na približne rovnaké hodnoty v najvyššej aj najnižšej časti
povodia. V alpských oblastiach satelit na rozdiel od z-o modelu preukazoval v najnižšej časti povodia rozličný
priebeh vlhkosti pôdy, zatiaľ čo z-o model simuloval približne rovnakú hodnotu po celý rok.
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Abstrakt
Hlavním cílem článku je analyzovat transformační účinek a bezpečnost vodního díla Vranov v podmínkách
nejistých povodňových vln. Nejistoty vznikající při odvozování povodňových vln budou aplikovány metodou
Monte Carlo. K výpočtu poslouží vyvinutý program TRANSFORM WAVE, který umožňuje opakovaně provádět
výpočty transformací povodňových vln retenčním prostorem nádrže v podmínkách nejistot vstupních dat. V článku
budou prezentovány výsledky transformací povodňových vln nádrží Vranov v podmínkách nejistoty vstupních dat
především z pohledu dosažených transformačních maxim povodňových vln a vodní hladiny v nádrži.
Klíčová slova
Povodňová vlna, nejistoty, transformace, transformační účinek, bezpečnost vodního díla
Abstract
The main goal of the article is to analyze the transformational effect and safety of the water reservoir Vranov in
conditions of flood waves uncertainty. The uncertainties arising in the flood wave derivation will be applied by
the Monte Carlo method. The developed program TRANSFORM WAVE, which repeatedly performs calculations
of the transformation of flood waves by the retention capacity of the reservoir under conditions of uncertainty of
input data, is used for the calculation. The article is going to present the results of flood waves transformations of
the Vranov reservoir in condition of input data uncertainties. Especially from the point of view of achieved
maximum flood waves transformation and water levels in the reservoir.
Key words
Flood Wave, Uncertainties, Transformation, Transformation Effect, Water Reservoir Safety

1 ÚVOD
Problematika povodní, výskyt sucha a změna klimatu jsou v poslední době vnímány celou naší společností a často
jsou tato témata zmiňována mezi odborníky, politiky a v médiích. Suchá období se u nás ve větší míře začala
objevovat přibližně od roku 2011 [1] a přetrvávají, ba se dokonce prohlubují dodnes. Nesmíme ale zapomínat ani
na povodně. Stále jsou v paměti velkoplošné regionální povodně z let 1997, 2002, 2009, 2010 a 2013 nebo častější
a intenzivnější výskyty přívalových povodní. Negativním faktorem ovlivňujícím přesnost vodohospodářských
výpočtů a také provoz nádrží v extrémních situacích je vodohospodářské řešení nádrže v podmínkách nejistot.
Ať už nejistot vznikajících ze změn klimatu nebo nejistot z měření. V dnešní době je trendem ustupovat
od deterministických řešení ke stochastickým, resp. pravděpodobnostním řešením. Proto výzkumy vedoucí
ke zdokonalování návrhů a managmentu nádrží v podmínkách nejistot, analýzy nejistot u plánovaných nebo
přerozdělení stávajících prostorů vody u nádrží jsou v této době velmi žádané a důležité.
Cílem příspěvku je ověřit transformační účinek a bezpečnost stávající nádrže během povodně v podmínkách
nejistých povodňových vln. K tomu poslouží vyvinutý software, viz kapitola 3, který pro opakované výpočty
transformací povodňových vln 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 ověřit retenční prostor nádrže a bezpečnost díla. Případová studie je provedena na vodní
nádrži Vranov, jejíž funkcí je i protipovodňová ochrana.
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2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
V úvodu bylo zmíněno, že nejistoty pramení jednak z měření, ale i vlivem budoucí změny klimatického systému.
Celkový koncept nejistoty může být v současné době vnímán z více hledisek a uplatnění nejistot je celá řada.
V tomto příspěvku jsou aplikovány nejistoty měření, které spadají do skupiny nejistot tzv. aleatoric uncertainty [2].
Tato kategorie nejistot je vázána k určitému rozdělení pravděpodobnosti a zobrazuje variabilitu spojenou
se systémem nebo prostředím. Samotné nejistoty z pohledu současného poznání byly nejprve popsány v práci
Risk, uncertainty, and Profit [3]. Do běžné praxe kalibračních laboratoří se nejistoty měření dostaly až v roce 1990
dokumentem WECC [4]. Po něm následovaly další dokumenty [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 retenčního 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. metoda Runge – Kutta 2. řádu, metoda Runge – Kutta 4. řádu, grafická metoda Klemešova a
další numerické metody, ale lze využít i matematického modelování pomocí dostupných softwarů. Publikace [10],
[11] a [12] se zabývaly nejistotami povodňových přítoků a následnými riziky nádrží s využitím metody Monte
Carlo.

3 METODIKA
Klemešova metoda
V jazyce Fortran 77 byla autorem práce zprogramována (zmatematizována) grafická Klemešova metoda [13].
Tento vyvinutý software pod názvem TANSFORM WAVE byl již popsán a prezentován v [14] a [15]. 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
𝑄∆𝑡 − 𝑂∆𝑡 = ∆𝑉

(1)

Mimo jiné jsou zaváděny následující zjednodušení, přestože 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. Metoda realizuje zjednodušení 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 výpočet
pouze bilancuje objem přítoku a odtoku vody k předchozímu objemu nádrže.
Hlavními podklady pro Klemešovu metodu jsou hydrogram povodně, informace o spodních výpustích,
bezpečnostním přelivu a čáry zatopených objemů pro zkonstruování tzv. transformační čáry, která vyjadřuje
celkový odtok vody z nádrže v závislosti na jejím plnění. Transformační čára tedy 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) [16]
𝑂^ = 𝜇 𝑆 S2 𝑔 ℎA
W•
R

𝑄 = 𝑚 𝑏 S2 𝑔 𝐻A

(2)
(3)

kde μ je součinitel odtoku [-], S plocha spodních výpustí [m2], g je tíhové zrychlení [m s-2], hi je výška vody
v nádrži [m], m je součinitel přepadu [-], b je šířka bezpečnostního přelivu [m] a Hi je výška vody
nad bezpečnostním přelivem [m].
Dále je nutné pro transformaci zkonstruovat tzv. redukční úhel α, který vychází z velikosti průtoku a časového
intervalu a charakterizuje úměrnost (ekvivalenci mezi vytvořenou plochou obklopenou přítokem a odtokem
v daném časovém intervalu a délkou vodorovné úsečky transformační křivky daného časového intervalu). Tento
úhel se zkonstruuje tak, že k libovolnému průtoku Q vyneseným na svislici je přiřazena vodorovná osa o velikosti
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průtoku Q vynásobeným časovým intervalem Δt. Spojením těchto koncových bodů je získána směrnice přímky
svírající redukční úhel α.
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. Tento průsečík pak charakterizuje
transformovaný odtok vody z nádrže v daném časovém kroku.

Metoda Monte Carlo
Program TRANSFORM WAVE aplikuje vstupní nejistotu na povodňové vlně. 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.

4 PRAKTICKÁ APLIKACE
Případová studie je aplikována na vodní nádrži Vranov, která leží v povodí řeky Dyje. Tato nádrž, jejímž správcem
je Povodí Moravy, s. p. slouží převážně k protipovodňové ochraně, k akumulaci povrchové vody,
k hydroenergetickým účelům, k nalepšení průtoků a zajištění minimálních průtoků, k rekreaci a k rybářství. Těleso
hráze nádrže Vranov je betonové gravitační. Délka hráze v koruně hráze je 290,5 m, výška hráze je téměř 47 m a
šířka hráze v koruně je 7 m. Nádrž disponuje čtyřmi spodními výpustěmi o DN 1600 mm. Při maximální hladině
je průtok spodními výpustěmi maximálně asi 143 m3 s-1. Bezpečnostní přeliv na kótě 350,10 je konstrukce
korunové nehrazené o celkové délce 122,4 m s kapacitou 460 m3 s-1 na úrovni retenčního prostoru neovladatelného,
tedy hladině ve výšce 351,45 m n. m. Neškodný průtok QNE je 130 m3 s-1. Celkový objem nádrže V je
132,696 mil. m3, z toho celkový retenční objem nádrže VR je 21,188 mil. m3. Uvedené parametry vychází
z platného manipulačního řádu k vodnímu dílu [17].
Pro výpočet byla použita aktualizovaná povodňová vlna Q1000 dle klasické regrese bez rozlišení sezonality.
Dále byla určena tzv. kontrolní maximální hladina KMH v nádrži dle [17] a [18]. Tato hladina je na úrovni koruny
hráze, tedy 353,39 m n. m. (výška vody v nádrži 46,74 m). Startovací hladina byla na úrovni maximálního
zásobního objemu, tedy 348,45 m n. m. (výška vody v nádrži 41,80 m). Během povodňové vlny bylo povoleno
před vypouštění na QNE pod úroveň maximálního zásobního objemu. Spodní výpusti jsou zavírány
až při překročení bezpečnostního přelivu a po opadnutí povodně jsou opět spodní výpustě otevřeny. Tato varianta
řízení nádrže během povodně byla aplikována s tzv. vstupní standardní nejistotou typu B uB = 10 % a 15 %
na povodni. Podle třídy spolehlivosti hydrologických údajů se totiž pohybují pravděpodobné chyby pro Q1 až Q10
v rozmezí ± 15 % až ± 50 % a pro Q20 až Q100 dokonce ± 25 % až ± 60 % [19]. Počet opakování generace
náhodných vstupních parametrů byl pro obě nejistoty volen 300 opakování. Pro vhodnou prezentaci výsledků byly
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 2, tedy s pravděpodobností pokrytí cca 95 %. Tento koeficient je pro praxi nejvhodnější. Možný
výsledek tedy leží v rozpětí střední hodnoty ± 2krát směrodatná odchylka [20].

5 VÝSLEDKY
Na obrázcích je vykreslen stochastický průběh transformací ze softwaru TRANSFORM WAVE. Můžeme vidět
300 průběhů transformací povodňových vln a následně 300 průběhů výšek vody v nádrži pro povodňovou vlnu
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Q1000. Na Obr. 1 jsou nejprve transformace se vstupní standardní nejistotou povodně 10 % a na Obr. 2 s nejistotou
povodně 15 %. V těchto obrázcích jsou červeně zobrazeny vygenerované povodňové vlny, modře průběhy
transformovaných vln a zeleně průběhy dosažených výšek vody v nádrži. Odlišnými odstíny je znázorněn
deterministický průběh řešení.

Obr. 1 Výsledky stochastického řešení průběhu transformací a dosažených výšek vody v nádrži
pro 300 generovaných povodňových vln Q1000 se vstupní nejistotou 10 %.

Obr. 2 Výsledky stochastického řešení průběhu transformací a dosažených výšek vody v nádrži
pro 300 generovaných povodňových vln Q1000 se vstupní nejistotou 15 %.
Z Obr. 1 a Obr. 2 výše je vidět významný vliv vstupních nejistot na konečné výsledky. Dále mezi Obr. 1 a
Obr. 2 je pozorovatelný rozdíl v rozptylu výsledků, kdy byla aplikována odlišná vstupní nejistota. S vyšší vstupní
nejistotou je rozptyl výsledků větší. Dále jsou na těchto obrázcích vidět na sestupných větvích povodní vytvořené
,,svazky“ transformací. Tento jev je vytvořen na základě velikosti zvoleného časového kroku, který byl 5 hodin.
V okamžiku, kdy jednotlivé průběhy překročily bezpečnostní přeliv v jiném časovém kroku, byl hned rozdíl více
jak 5 hodin, a tudíž jednotlivé průběhy ,,přeskakovaly“ v těchto časových krocích a tím způsobily i skoky
v kulminacích. Výsledky těchto transformací s dvěma odlišnými vstupními nejistotami na povodni Q1000 jsou
shrnuty v Tab. 1 níže. Konkrétně jsou zde uvedeny maximální hodnoty transformovaných odtoků a maximální
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hodnoty dosažených výšek během transformace generovaných povodňových vln. Kdyby byl časový krok Δt
menší, tak by průběhy transformací byly plynulejší, ale výpočet by byl časově náročnější
Tab. 1 Výsledky kulminací průtoků [m3 s-1] a výšek vody v nádrži [m] během transformací nejisté povodňové
vlny Q1000.
Kulminace průtoků [m3 s-1]

pro Q1000

bez
nejistoty
566,57

Kulminace výšek [m]

uB = 10 %

uB = 15 %

556,8±152,4

546,14±250,9

bez
nejistoty
45,97

uB = 10 %

uB = 15 %

46.16±1,18

46.12±1,32

Z výsledků z Tab. 1 je patrné, že pro povodňovou vlnu Q1000 je vždy překročen neškodný odtok a to
i bez vstupních nejistot. Dále je potvrzeno, že čím je větší vstupní nejistota povodňových vln, tím větší je rozšířená
standardní nejistota U, která v tomto případě je s pravděpodobností pokrytí cca 95 %. Kontrolní mezní hladina
pro deterministické řešení nebyla překročena. Při vstupní nejistotě povodňové vlny 10 % dosahuje kulminační
výška hodnot v rozmezí od 44,98 m až po 47,34 m a pro 15 % pak od 44,80 m až po 47,44 m. Pokud by se na stranu
bezpečnou při uvažování nejistých povodňových vln výsledná rozšířená nejistota ke střední hodnotě přičetla,
respektive by byla brána za bezpečnou výslednou hodnotu horní dosažená mez, tak v obou případech by došlo
k překročení kontrolní mezní hladiny. Jinými slovy při řešení transformace povodňové vlny Q1000 bez uvažování
nejistot nedojde k přelití nádrže, ale při uvažování nejistot na povodňových vlnách hrozí riziko přelití. Konkrétně
z 300 generovaných průběhů a následných transformací došlo při obou použitých nejistotách na povodňové vlně
Q1000 v 51, respektive v 52 případech k překročení KMH, tedy přibližně v 17 % generovaných případů.

6 DISKUZE
Výsledky s aplikováním nejistot povodňových vln při transformaci povodňové vlny o velikosti Q1000 prokázaly
problémy na vodní nádrži Vranov. Tento fakt by mohl vézt na přerozdělení prostorů vody v nádrži, k navýšení
kontrolní mezní hladiny (navýšení hráze) nebo ke zkapacitnění spodních výpustí a bezpečnostního přelivu. Nutno
také podotknout, že transformace byla řešena s předpouštěním vody z nádrže na začátku povodně, ale zároveň
startovací hladina byla na plném zásobním objemu nádrže. Nádrž Vranov se aktuálně potýká především
s problémem naplnění zásobního objemu.
Na základě obdobných detailnějších analýz na současných nádržích by měly být navyšovány nebo
přerozdělovány funkční prostory především u problematických nádrží, respektive by měly být prováděny revize
manipulačních řádů nádrží novelizací normy ČSN 75 2405 [21].

7 ZÁVĚR
Výsledky ukázaly, že vodní nádrž Vranov se dokáže relativně dobře vypořádat s aktualizovanou povodňovou
vlnou Q1000. Ovšem při zavedení vstupních nejistot na povodňové vlně docházelo
při transformacích generovaných povodňových vln k překročení kontrolní mezní hladiny. Z toho plyne, že
při uvažování nejistot povodňových vln (testováno pro standardní nejistotou uB = 10 % a 15 %) může docházet
k přelití nádrže a tím hrozí riziko v bezpečnosti vodního díla Vranov. Dílčí výsledky ukazují na nutnost
podrobnější analýzy nádrže Vranov.
Zdrojový kód programu TRANSFORM WAVE je napsán obecně a testováním na této nádrži bylo potvrzeno
jeho využití i pro jiné nádrže. Tento software je nyní propojen s programem UNCERESERVOIR [22], který řeší
stanovení zásobního objemu nádrže v podmínkách nejistot. To umožňuje problém víceúčelových nádrží
v podmínkách nejistot pojmout komplexněji.

Poděkování
Tento příspěvek je výsledkem specifického výzkumu FAST-J-19-5798 „Stanovení funkčních objemů nádrže
s uvažováním nejistot vstupních dat“.
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1

Abstrakt
Příspěvek se zabývá problematikou odvodnění plochých střech podtlakovými systémy odvodnění a porovnává je
se systémy gravitačními, které jsou dnes navrhovány z části nahrazovány právě podtlakovými systémy. Dále jsou
popsány výhody a nevýhody podtlakového systému, a také způsoby nouzového odvodnění. Samostatnou kapitolou
jsou možné problémy podtlakových systémů, mezi které patří zejména vibrace potrubí a silný hluk, který může
vznikat v místě střešní vpusti. Silný hluk vzniká při překročení určité intenzity deště, což vede ke kolísání režimu
proudění vody v potrubí, které ovlivňuje množství strhávaného vzduchu do systému. V závěru článku jsou popsány
požadavky na laboratorní měřící zařízení, které bude v rámci probíhajícího výzkumu použito pro vývoj
a optimalizaci funkce podtlakových systémů.
Klíčová slova
podtlakový systém odvodnění; podtlak; střešní vtok; měřící zařízení
Abstract
The paper deals with the problem of drainage of flat roofs by vacuum systems of drainage and compares them
with gravity systems, which are now being proposed partly replaced by vacuum systems. The advantages
and disadvantages of the vacuum system as well as the methods of emergency drainage are described below.
A separate chapter is the possible problems of vacuum systems, which include, in particular, pipe vibrations
and the strong noise that may occur at the roof drain. Heavy noise is generated when a certain amount of rain
is exceeded, resulting in fluctuations in the water flow regime in the duct, which affects the amount of entrained
air into the system. At the end of the article the requirements for laboratory measuring equipment are described,
which will be used for the development and optimization of the function of vacuum systems in the framework
of the ongoing research.
Key words
siphonic drainage system; vacuum; roof drain; measuring equipment

1 ÚVOD
Cílem tohoto textu je uvést čtenáře do základní problematiky odvodnění plochých střech pomocí podtlakových
systémů. Článek popisuje současný stav problematiky, výhody i problémy, které u podtlakových systémů mohou
vznikat. V rámci článku je popsáno i nouzové odvodnění, které musí být navrhnuto u každé nové střechy.
Odvodnění tímto systémem nastává při takovém odtoku srážkových vod, který nestačí převést klasické vtoky.
V současné době nejsou zcela popsány problémy, které u podtlakového systému mohou vznikat. Ať už se jedná
o hlučnost systému, míru vznikajících vibrací nebo balancování systému. To jsou otázky, které budou řešeny
v následující výzkumné činnosti.
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2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
V průběhu posledních 30. let dochází stále k růstu množství průmyslových i komerčních střešních ploch, které
jsou odvodněny pomocí podtlakového systému. Tento nárůst je ovlivněn výhodami, které tyto systémy mají.
Nehledě na zvyšující se používání těchto systémů však stále existují nejistoty, jak přesně tyto systémy fungují.
Tento nedostatek porozumění fungování systému znamená, že pokud systém selže, je často obtížné vyhodnotit,
proč k danému problému došlo. Vzhledem k tomu, že návrh podtlakových systémů představuje vyšší úroveň
odborných znalostí, než je požadováno u gravitačního systémů, může být výkon těchto systémů náchylnější
na malé nepřesnosti a chybné předpoklady. K vyřešení problémů dochází ke stále většímu počtu nezávislých
výzkumů, které se pokoušejí porozumět, jak skutečně fungují podtlakové systémy [1].

Stávající stav
Gravitační systém odvodnění střech je obecně sestaven z vtoků, které jsou napojené na svislé dešťové potrubí.
To je dále napojeno na horizontální dešťové potrubí, které je instalováno ve sklonu, aby byl zajištěn odtok
i samočistící efekt. Schéma gravitačního systému je znázorněno na Obr. 1. Průměr vtoků je určen z množství
dešťových srážek v dané oblasti a z plochy odvodňované střechy. Nejčastější používaný průměr vtoků je DN 100
[1].
Gravitační systém je vždy konstruován jako částečně zaplněný. Podíl zaplnění průřezu vodou je zhruba 30 %
pro svodné potrubí [3] a zhruba 70 % pro sběrné potrubí. Zbytek potrubí je zaplněný vzduchem. [2]. Ve svodném
potrubí stéká voda po stěnách potrubí ve tvaru prstence, střed potrubí je vyplněn vzduchem [3].

Obr. 1 Schéma gravitačního systému odvodnění.
Ve srovnání s gravitačním systémem může mít podtlakový systém s ekvivalentní odvodňovanou plochou
podstatně vyšší kapacitu, protože je možné dosáhnout průtoku v celém průřezu potrubí při proudění dešťové vody.
Podtlakový systém funguje při nižších tlacích, než je tlak atmosférický, jichž se dosáhne při dosažení průtoku
v celém průřezu potrubí [1].
Podtlakový systém se většinou používá pro odvodnění plochých střech na nebytových budovách jako jsou
např. výrobní haly nebo nákupní centra. Sběrné potrubí je většinou instalováno beze spádu a je umístěno pod
střešní konstrukcí [4]. Z důvodu menších dimenzí potrubí nejsou nutné tak velké prostupy konstrukcí střechy,
nosnými vazníky nebo podhledy v budově. Omezením svodných potrubí, které jsou typické pro gravitační systém,
se zvětší funkční prostor v budově. Schéma podtlakového systému je znázorněno na Obr. 2.
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Obr. 2 Schéma podtlakového systému odvodnění.
Principem fungování podtlakového systému je to, že svodné potrubí je zcela zaplněno dešťovou vodou, čímž
v místech střešních vtoků a ve sběrné části potrubí vzniká podtlakový efekt. Zaplnění odpadního potrubí v celém
průřezu se dosáhne speciálními střešními vtoky, vhodným dimenzováním a hydraulickým vyvážením [5].
Při překročení návrhové intenzity dešťových srážek by mohlo dojít k zaplavení budovy, z toho důvodu je nutné
navrhovat nouzové vtoky, kterými je odtok směřován do míst, kde je výsledné poškození omezeno.

Výhody podtlakového systému
V případě, kdy se při návrhu odvodnění střechy rozhodneme zvolit podtlakový systém odvodnění, můžeme
dosáhnout následujících výhod: [5], [6]
•
•
•
•
•
•

Vysoká hydraulická kapacita.
Menší dimenze potrubí.
Méně svodných potrubí, tzn. snížení délky potrubí až o 80 %.
Počet vtoků je snížen zhruba na polovinu.
Vysoké rychlosti proudění vody mají za následek samočisticí efekt.
Snížení objemu zemních prací, aj.

Nevýhody podtlakového systému
Mezi hlavní nevýhody podtlakového systému odvodnění střech patří:
•
•
•

Riziko přetečení střechy nebo statické porušení stavební konstrukce v závislosti na vzniklém
přitížení od akumulované vody na střeše.
Vysoká úroveň hluku.
Silné vibrace vtoků a potrubí, které vznikají prouděním vody v systému.

Fáze plnění potrubí
V důsledku dešťových srážek dochází k akumulaci dešťové vody na střeše se současným odtokem dešťové vody
pomocí potrubí podtlakového systému odvodnění střechy. Při vyšší či zvyšující se intenzitě dešťových srážek
dochází při proudění k vyššímu zaplnění odváděcího potrubí, které vede až k zaplnění celého průřezu potrubí.
Obecně se toto proudění dělí na čtyři fáze procesu plnění potrubí, ty můžeme vidět i na následujícím obrázku
Obr. 3.
•
•
•

Gravitační průtok – přítok vody do 15 % návrhové hodnoty intenzity srážek [6].
Pístový průtok – stupeň plnění vody v potrubí se pohybuje v rozmezí mezi 15 % až 60 % z návrhové
hodnoty intenzity srážek, průtok vody je nespojitý a systém proto kolísá mezi gravitačním
a podtlakovým režimem [6].
Bublinkový průtok – stupeň plnění vody v potrubí se pohybuje v rozmezí mezi 60 % až 95 %
z návrhové hodnoty intenzity srážek, potrubí je zcela naplněné vodou, i když je v něm stále
přítomné velké množství vzduchových bublin [6].
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•

Plný průtok – stupeň plnění vody v potrubí je větší než 95 % z návrhové hodnoty intenzity srážky,
podtlakový režim má maximální efekt a dosahuje se maximální rychlosti proudění vody v potrubí
bez jakéhokoliv přisávání vzduchu [6].

Obr. 3 Fáze procesu plnění potrubí [3].

Nouzové odvodnění
Při neschopnosti odvádět dešťovou vodu, které by mohlo nastat v případě vyšší intenzity dešťových srážek než
jejich návrhová hodnota nebo při ucpání vtokového koše, který slouží k zachycování nečistot (např. spadlé listí
ze stromu), se navrhuje nouzové odvodnění střechy.
K předcházení těmto problémům slouží nouzový přepad, který musí být schopný zabezpečit bezproblémové
odvodnění stoleté dešťové srážky, které jsou předpokládané v místě budovy po dobu pěti minut. Kapacita
nouzových přelivů vyplývá z rozdílu mezi stoletou srážkou a maximální kapacitou podtlakového systému [7].
Mezi základní typy nouzových přelivů, které se na objektech instalují, patří následující varianty: [8]
•
•
•

Nouzové přelivy jako otvory v atice, které mohou mít kruhový nebo obdélníkový průřez.
Nouzové vtoky, které jsou instalovány v atice.
Nouzové vtoky, které jsou instalovaný v prostoru střechy.

Problémy podtlakového systému
Je nutno upozornit na to, že při vtékání dešťové vody do vtoku a následném proudění této vody v úsecích potrubí
podtlakového systému vzniká silný hluk, který je doprovázen vibracemi. Silný hluk vzniká konkrétně
při částečném plnění dešťové kanalizace, kdy je profil potrubí vyplněn vodou i přisávaným vzduchem. Plné plnění
dešťové kanalizace, kdy je profil potrubí vyplněn pouze vodou, se projevuje nízkou úrovní hluku [9].
Silný hluk vzniká následkem strhávání vzduchu směrem do trubní části podtlakového systému. Většina
podtlakových vtoků je speciálně navržena tak, aby snižovala množství vzduchu vstupujícího do systému. Toho
se často dosahuje pomocí horizontální přepážky, která bývá součástí vtoku. Vzduchová přepážka omezuje tvorbu
víru nad vtokem, který by nasával vzduch do systému a porušil podtlakový režim. Umístění vzduchové přepážky
je znázorněno na Obr. 4 [10].
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Obr. 4 Střešní vtok s osazenou vzduchovou přepážkou.

3 MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ
Měřící zařízení, pro měření průtoků, tlaků, vibrací a hluku bude sestaveno podle ČSN 1253 - 2. Uspořádání
zkušebního zařízení pro měření průtoků střešními vtoky při plném plnění dešťové kanalizace je patrné
z následujícího Obr. 5. Na vtokové části bude osazeno několik variant svislých vtoků, resp. vzduchových přepážek,
které nám zabraňují přístupu vzduchu do systému, což je jednou z podmínek pro vytvoření podtlakového efektu v
trase potrubí [11].

Obr. 5 Uspořádání zkušebního zařízení pro měření průtoků střešními vtoky při plném plnění [11].

Požadavky měřícího zařízení
Zásobní nádrž může mít kruhový nebo čtvercový tvar s průměrem nebo délkou stran nejméně 1,75 m. Osazený
vtok musí být osazena ve svislé poloze, dále musí být umístěna ve středu této nádrže. Na přítoku vody do nádrže
musí být zabráněno vzniku vodního víru, které by mohlo nepříznivě ovlivňovat měřené hodnoty. Nad nádrží musí
být umístěn měřící bod pro měření výšky vzdutí vody, a to 500 ± 5 mm od středu střešního vtoku, ve dvou
protilehlých bodech. Nulový bod pro měření výšky vzdutí musí být horní okraj přepadu vody. Pro účely
pozorování proudící kapaliny je potřebná skleněná část potrubí [11].
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4 ZÁVĚR
Článek uvádí čtenáře do základní problematiky podtlakového odvodnění plochých střech, jsou popsány výhody
systému a také problémy těchto systémů. Dále je popsáno nouzové odvodnění a jeho varianty provedení.
Další kapitola popisuje požadavky na měřící zařízení podle ČSN EN 1253 - 2. Na sestaveném měřícím zařízení
budou měřeny různé varianty podtlakových vtoků, tzn. vtoků s osazenou vzduchovou přepážkou, jejíchž varianty
budou vymodelované za pomoci modelovacího programu. Pro vtoky budou měřeny hydraulické parametry jako
průtok nebo rychlost proudění vody. Z naměřených hodnot jednotlivých vtoků budou vykresleny i jejich odtokové
křivky. Více variant vtoků bude měřeno z důvodu porovnání naměřených hodnot. Z těch bude následně vybrán
vtok s nejvyšší průtokovou kapacitou a nejnižší místní ztrátou na vtoku.
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1

Abstrakt
Teplota je fyzikální parametr, který je součástí každého rozboru pitné vody, který se provádí v rámci programu
kontroly jakosti pitné vody ve vodovodu podle požadavků vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky
č. 252/2004 Sb. v aktuálním znění.
Příspěvek je zaměřen na význam teploty jakožto fyzikálního parametru jakosti pitné vody. Sumarizuje
potencionální rizika a nežádoucí stavy, které mohou nastat při překročení doporučeného limitního intervalu teploty
vody v distribuční síti a uvádí přehled míst a situací, při kterých může dojít k nežádoucímu ovlivnění teploty vody
v síti.
Klíčová slova
Teplota vody, jakost vody, pitná voda, zásobování pitnou vodou
Abstract
Temperature is a physical water quality indicator that is a part of any drinking water analysis carried out within
the drinking water quality control program in accordance with the requirements of the Decree of the Ministry of
Health of the Czech Republic No. 252/2004 Coll.
The paper focuses on the importance of temperature as a physical indicator of drinking water quality. It
summarizes the potential risks and undesirable conditions that may occur when the recommended water
temperature limit in the distribution network is exceeded and gives an overview of places and situations in which
the water temperature in the network may be adversely affected.
Key words
Water temperature, water quality, drinking water, drinking water distribution

1 ÚVOD
Za jakost pitné vody distribuované ve veřejných vodovodech zodpovídá provozovatel daného distribučního
systému. Úlohou provozovatele je zajištění kontinuální a spolehlivé dodávky vody, která průtokem distribuční sítí
neztratí své jakostní parametry, které získala při zušlechtění na úpravně vody. Další neméně důležitou úlohou je
eliminace ztrát vody z distribuční sítě. Pod pojmem zajištění spolehlivé a bezpečné dodávky pitné vody se skrývá
snaha zabránit sekundární kontaminaci distribuované vody. Sekundární kontaminace nenastane když, bude
distribuční systém celistvý, tj. bude zajištěna jeho integrita. V podstatě to znamená, že nedojde k narušení fyzikální
bariéry mezi vnějším prostředím a vnitřním prostředím distribuční sítě, budou udrženy vhodné hydraulické
podmínky a vyhovující úroveň jakosti vody bude udržovaná v celém distribučním systému [1].
Zajištění vyhovujících hydraulických podmínek a vynikající jakosti pitné vody není pro provozovatele
jednoduchá úloha. A to proto, že na vodovodní systém jako takový působí značné množství faktorů a jevů, které
provozovatel nemá možnost ovlivnit nebo je jeho vliv velice omezený. Mezi faktory ovlivňující distribuční systém,
jakost dopravované vody i samotná charakter procesu distribuce patří např.: technický stav a stáří všech částí
systému, jakost vody ve zdroji a stálost jakostních parametrů surové vody, účinnost a správný průběh
úpravárenských procesů na úpravnách vody, způsob a správnost technického provedení vodovodní sítě, zatížení,
klimatické vlivy a další [2], [3].
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2 VLIV ZMĚNY KLIMATU NA JAKOST PITNÉ VODY
Značným problémem, který sužuje nejen Českou republiku, ale i podstatnou část Evropy, je sucho.
Meteorologickými příčinami sucha jsou kombinace výskytu dlouhých období nadprůměrných teplot vzduchu,
období podprůměrných srážkových úhrnů a značný výpar. Ve srovnání s referenčním obdobím 1981-2010 došlo
v roce 2018 k prohloubení deficitu srážek. Průměrný srážkový úhrn pro rok 2018 činil pouze 522 mm (průměrný
roční úhrn za referenční období je 684 mm) [4]. Česká republika je, vzhledem ke své geografické poloze, zcela
odkázána na srážky, jakožto jediný zdroj vody. V roce 2018 bylo přibližně 40 % oblastí v ČR zásobováno vodou
z podzemních zdrojů, 39 % oblastí vodou z povrchových zdrojů a 21 % oblastí vodou ze smíšených zdrojů [5].
Podle predikcí globálních i lokálních modelů pro území ČR dojde v období 2010-2039 ke zvýšení průměrné
teploty až o 0,24 °C za dekádu (výsledky globálního modelu pro Evropu predikují nárůst 0,20 °C za dekádu). Bude
také docházet k četnějšímu výskytu letních a tropických dní (tj. dní s maximální teplotou nad 25 °C a 30 °C).
Zároveň dojde ke snížení počtu výskytů dní s nízkými teplotami. Modely také předvídají změny
ve srážkoodtokovém režimu a rozložení úhrnu srážek během roku. Klimatologové se shodují na závěrech, že
s vysokou pravděpodobní bude v následujících letech docházet k častějšímu a intenzivnějšímu výskytu extrémních
srážek [6],[7]. Toto nerovnoměrné rozložení srážek v čase má negativní dopad na doplňování vodních zdrojů [8].
Povrchové zdroje jsou klimatickými změnami ovlivňovány nejen z hlediska nedostatečného doplnění jejich
kapacity, ale také z hlediska zhoršení jakosti [8]. Snížené objemy v nádržích i vodních tocích přispívají
ke zrychlení prohřívání vody a dochází také ke zvýšení výparu z vodní hladiny. Zvýšená teplota vody výrazně
přispívá k rozvoji mikrobiálního oživení vody [9]. Zhoršená jakost surové vody může mít při nepřizpůsobení
úpravárenských procesů za následek nedokonalé odstranění organických látek a voda vstupující z úpravny
do distribučního systému pak může obsahovat fyzikální částice, mikrobiální složku a nutriety a následně může
vykazovat zásadní organoleptické vady [10]. Oproti tomu podzemní zdroje jsou obecně jakostně (tedy i teplotně)
stálejší a mnohem rezistentnější oproti vlivu vnějšího prostředí a klimatu [9].

3 ZMĚNY TEPLOTY VODY PŘI JEJÍ DISTRIBUCI
Na jakost vody působí při její distribuci od zdroje, resp. úpravny vody, až ke spotřebiteli celá řada faktorů, které
ji mohou negativně nebo pozitivně ovlivnit. V optimálním případě, má pitná voda v místě její spotřeby stejné
jakostní parametry, jako měla při odtoku z úpravny vody [11]. Mezi faktory, které na jakost vody při její distribuci
působí, patří materiál potrubí, stáří potrubí, charakter vnitřních povrchů, se kterými je voda v dlouhodobém
kontaktu, a hydraulické podmínky ve vodovodní síti.
Ke změnám teploty při distribuci, může dojít ve všech prvcích distribučního systému. Teplota surové vody
závisí na typu zdroje a také na vnějších klimatických podmínkách. Teplota a jakost vody v podzemních zdrojích
je stálejší a bez značných sezónních výkyvů. Povrchové zdroje jsou značně ovlivněny klimatem, v letním období
může teplota vody v povrchovém zdroji dosáhnout (resp. přesáhnout) hodnotu 25 °C [9]. Teplota vody ve zdroji,
není na rozdíl od vody v distribuční síti, opatřena žádným limitem, který by v případě nutnosti sloužil jako ukazatel
pro odstavení zdroje z provozu.
Při akumulaci vody ve vodojemech může dojít k jejímu ochlazení, respektive ohřátí, v závislosti na typu
vodojemu (věžový nebo zemní), jeho technickém stavu a dostatečné tepelné izolaci. Ve věžových vodojemech
dojde s větší pravděpodobností ke zvýšení teploty vody a v zemních pravděpodobněji k jejímu snížení.
Teplota vody v distribuční síti (přivaděčích, vodovodních řadech a přípojkách) může být ovlivněna několika
faktory nedostatečná výška krytí zeminou, nedodržení vzájemných vzdáleností od antropogenních zdrojů tepla,
nevyhovující technický stav potrubí a hydraulické podmínky proudění vody. Uložením potrubí do dostatečné
hloubka (resp. dodržení minimálního krytí) se zajistí ochrana potrubí před působením mechanického zatížení
z povrchu, v zimním období před působením mrazu a v letním období před nežádoucím ohřevem. Za antropogenní
zdroje tepla považujeme ostatní inženýrské sítě, jejichž proudící médium má vyšší teplotu než distribuovaná voda.
Významně jsou rizikem zvýšení teploty vody ohroženy koncové části vodovodu, ze kterých není dostatečně velký
odběr a vodovodní přípojky (k víkendovým a sezónním obydlím). Tyto části systému jsou ohroženy stagnací vody
a stárnutím vody, což v kombinaci s nízkým průtokem a prohříváním může vést k výraznému zhoršení
mikrobiologických ukazatelů [12].
Stejné faktory jako v distribuční síti pak působí i na vnitřní rozvody pitné vody. Podmínky ve vnitřních
vodovodech jsou ale extrémnější než v distribuční síti [13]. Voda ve vnitřních rozvodech je obecně teplejší než
v distribuční síti (dosahuje teplot i nad 20 °C) z důvodu vedení potrubí vyhřívanými místnostmi nebo jeho uložení
v těsné blízkosti zdrojů tepla bez dostatečné izolace. Tepelné podmínky v prostředí určeném pro pobyt osob
upravují standardy, ve kterých jsou stanoveny intervaly vhodné provozní pokojové teploty: 20–23,5 °C v zimě
a 23–26 °C v létě. Pitná voda může být ohřáta na pokojovou teplotu rychlostí 0,1 °C za minutu. Ve spojitosti
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s uvedenými intervaly teplot v obytných místnostech a tendencí materiálu i vody v potrubí vyrovnávat tepelné
rozdíly, může být rozdíl teplot vody ve vnitřních rozvodech pitné vody a ve „venkovní“ distribuční síti pitné vody
v zimě až 20 °C [14]. Tato výrazná tepelná změna může vést ke zvýšení biologické aktivity mikroorganismů
ve vnitřních vodovodech. Dalším ovlivňujícím faktorem je delší doba zdržení vody ve vnitřních rozvodech.
Průměrná doba stagnace je 23 hodin, u víkendových obydlí může být doba zdržení i v řádech hodin až týdnů [15].

4 PROBLÉMY SPJATÉ SE ZVÝŠENOU TEPLOTOU VODY
Teplota je společně s barvou, zákalem, pachem a chutí organoleptickým ukazatele jakosti pitné vody, který se
zjišťuje smyslovými orgány [9]. Od roku 2014 se stanovuje při každém odběru vzorku pitné vody podle požadavků
vyhlášky č. 252/2004 Sb. v aktuálním znění, která udává její doporučenou hodnotu intervalem 8-12°C. Vysoká
teplota vody sama o sobě nezpůsobuje ztrátu hygienické nezávadnosti vody, ale v kombinaci s jinými faktory může
vytvořit příznivé podmínky pro rozvoj mikroorganismů nebo zhoršení organoleptických vlastností vody.

Organoleptické vlastnosti pitné vody
Teplota má prokazatelný vliv na vnímání chuti. Při pití vody vychlazené na 0 °C dochází k potlačení sladké chuti
jídla. Chuť sladkého jídla se zdá být nevýrazná. Voda teplá, ohřátá na 50 °C nebo voda o pokojové teplotě 20 °C
má za následek intenzivnější sladkou chuť pokrmu. Vliv teploty vody na vnímání slané a hořké chuti nebyl
prokázán [16]. Navíc voda teplejší než 15 °C není tolik osvěžující jako voda chladnější [9].
Nepříjemný zápach vody nevzniká v důsledku zvýšené teploty vody. Vyšší teplota vody pozitivně ovlivňuje
společně s koncentrací odorantu intenzitu zápachu, tzn. zvýšená teplota vody má za následek intenzivnější zápach.
Mezi nejběžnější odoranty pak patří vedlejší mikrobiologické produkty, dezinfekční činidla a vedlejší produkty
dezinfekce. Charakter vzniklého zápachu závisí na druhu látky, která je ve vodě obsažena. Některé sloučeniny
jako geosmin, MIV, tran-2-nonadenal a cis-nonadienal jsou metabolity vylučované aktinomycetami, sinicemi nebo
řasami a nejsou odstranitelné běžnými úpravárenskými procesy. Další odoranty jako volný chlór je do vody
dávkován při hygienickém zabezpečení a isobutanal vzniká jako vedlejší produkt ozonizace a chlorace. Každá
z uvedených látek má vlastní prahovou koncentraci zápachu a je charakteristická specifickým zápachem [17].

Vliv teploty vody na průběh chemických a biochemických reakcí
Vyšší teplota vody urychluje průběh chemických a biochemických reakcí probíhajících ve vodě [9]. Biologické
procesy v distribuční síti jsou kromě teploty ovlivňovány také stářím vody a dobou stagnace vody, hydraulickými
parametry provozu (rychlost proudění a tlakové poměry), materiálem potrubí a obsahem zbytkového
dezinfekčního činidla na bázi chlóru [13]. Například při aplikaci dezinfekčního činidla na bázi chlóru může dojít
za zvýšené teploty k přeměny dusičnanů na dusitany.

Fyzikální charakteristiky vody v závislosti na její teplotě
Teplota má také vliv na rozpustnost látek ve vodě. Se zvyšující se teplotou se ve většině případů rozpustnost látek
zvyšuje a rozpustnost plynů se s rostoucí teplotou snižuje. Se zvyšující se teplotou vody klesá hustota a viskozita
vody. Při zvýšení teploty vody z 10 °C na 20 °C klesne viskozita o 30 % [9].

Vliv teploty na rozpad chloru ve vodě
Zvýšená teplota vody je jedním z faktorů, které urychlují proces spotřeby a rozkladu chlóru ve vodě [9]. Má také
vliv na rychlost tvorby vedlejších produktů dezinfekce, které jsou potenciálně zdraví škodlivé. Jedná se například
o karcinogenní THM nebo fenoly, které způsobují u spotřebitelů nepříjemný chlorový zápach [18].

Růst mikroorganismů
Zvýšená teplota zlepšuje podmínky pro růst mikroorganismů, ty se mohou shromažďovat v sedimentech na dně
potrubí a při náhlé změně hydraulických podmínek mobilizovat [19]. Vyšší teploty vody než 25 °C vytváří
příznivější podmínky pro růst a rozvoj mikroorganismů, které jsou zachyceny v biofilmu [20].
Teplota vody velice významně ovlivňuje perzistenci patogenů, které se mohou ve vodě vyskytovat např.
po nedokonalém hygienickém zabezpečení vody. Kombinace relativně vysokého množství biologicky
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rozložitelného organického uhlíku, nízké zbytkové koncentrace chlóru a zvýšené teploty vody zlepšuje podmínky
pro růst patogenů (např. Legionella, Vibrio Cholerae, Acanthamoeba, Naegleria Fowleri) ve zdroji i distribuční
síti [19].

Biofilm
Zvýšená teplota vody podporuje tvorbu a rozvoj biofilmu na stěnách potrubí a na dalších vodárenských objektech.
Biofilm je ve své podstatě různorodý útvar tvořený shluky buněk, které jsou obalené základní hmotou. Mezi
těmito obalenými shluky jsou prázdné prostory v podobě kanálků, umožňující průtok vody. Živý a plně
hydratovaný biofilm je složen z cca 15 % svého objemu buňkami a cca 85 % objemu tvoří základní hmota, která
je produktem shluků buněk a může dál obsahovat i další anorganické částice (minerální krystaly, korozní partikule,
částice jílu, hlíny a písku a kalu) v závislosti na prostředí, v němž se biofilm vytvořil. Tato základní hmota biofilmu
vytváří ochranu buněk před působením dezinfekčních činidel. Zabraňuje transportu dezinfekčních látek
do biofilmu anebo dezinfekční látky přímo váže v důsledku chemické reakce s nimi. Vliv materiálu spočívá v tom,
že různé materiály v menší či větší míře umožňují a ulehčují vznik biofilmu na rozhraní mezi stěnou potrubí
a distribuovanou vodou. Z hydraulických parametrů je pro stabilitu biofilmu rychlost proudění vody v potrubí.
Zvýšení rychlosti často vede k uvolnění vrstvy biofilmu ze stěn potrubí [20], [21].

5 MOŽNOSTI ZABRÁNĚNÍ VZNIKU NEŽÁDOUCÍCH
STAVŮ ZPŮSOBENÝCH ZVÝŠENOU TEPLOTOU VODY
Z teoretického hlediska se nabízí množství možností, jak problémy s nevyhovující teplotou vody řešit. Reálně do
úvahy ale přicházejí ty metody, které jsou prakticky proveditelné bez výrazných ekonomických nákladů, které by
jinak vedly ke zvýšení ceny vody.

Dodržování technických předpisů při návrhu a stavbě distribuční sítě
Jedná se ve své podstatě o preventivní krok. Normy ČSN podrobně stanovují požadavky na provádění a technický
návrh vodovodního potrubí a vnitřních vodovodů. K normám, které jsou svým obsahem spjaté s problematikou
teploty vody, patří ČSN 73 6005, ČSN 75 5401 a EN 806-1 až EN 806-5.
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení stanovuje zásady pro uspořádání sítí uložených
ve volných plochách a v prostoru komunikací a silnic v intravilánu i nezastavěném území. Z hlediska teplot vody
je podstatná část upravující vzájemné vzdálenosti inženýrských sítí při souběhu a křížení. A to především vzájemná
vzdálenost mezi vedením pitné vody a teplovodních sítí, které by při nedostatečné vzájemné vzdálenosti mohli
způsobovat lokální (v případě křížení) nebo souvislý ohřev (v případě podélného souběhu) vody distribuované
ve vodovodu. Minimální vzdálenost při souběhu je 1,0 m, při křížení 0,2 m.
ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí stanovuje nejmenší doporučené krytí vodovodního potrubí
ve volném terénu v závislosti na typu zeminy a DN potrubí (od 1,1 do 1,6 m). V případě příznivých podmínek,
za které je podle této normy považována vyšší teplota dopravované vody a vhodné klimatické podmínky, nebo
v případě návrhu vhodných technických opatření, lze výšku krytí snížit. Její snížení se musí ale posoudit z hlediska
statické spolehlivosti a vlivu klimatických podmínek.
EN 806-1 až EN 806-5 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské. Tato norma je rozdělena do 5 částí,
ve kterých se stanovují požadavky a doporučení pro návrh, dimenzování, zkoušení, údržbu a provoz vnitřních
vodovodů pro rozvod pitné vody. Z hlediska problematiky teploty vody je zásadní EN 806-2 zaměřená na návrh
a EN 806-5 zaměřená na provoz a údržbu. Norma upozorňuje na zvýšené riziko růstu bakterií, např. legionel,
v případě stagnace nebo nevyhovující teplotě vody.
V úvahu pak přicházejí další legislativní a technické předpisy upravující technický stav a požadavky na veškeré
prvky distribučního systému pitné vody (vodojemy, čerpací stanice, úpravny vody).

Míchání vody ze dvou různých zdrojů nebo výměna zdroje vody
Tato možnost přichází v úvahu pouze v případě, že v daném distribučních systému se nachází povrchové
i podzemní zdroje. Zvýšením teploty surové vody (k hodnotě kolem 20 °C) jsou ohroženy spíše povrchové zdroje,
zatímco podzemní zdroje jsou teplotně stálejší a voda v nich je chladnější, protože vrty jsou dostatečně hluboké,
aby nebyly ovlivňovány okolním prostředí.
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K míchání vody ze dvou a více zdrojů již dochází na několika distribučních systémech (cca 21 % spotřebišť je
zásobováno vodou ze smíšených zdrojů) [5]. Nicméně, voda se nemísí z důvodu nevyhovující teploty vody, nýbrž
pro zlepšení jakostních ukazatelů (především tvrdosti, tj. celkové koncentrace hořčíku a vápníku). V dalších
případech slouží sekundární povrchový, resp. podzemní, zdroj slouží pro doplnění kapacity méně vydatného
podzemního, resp. povrchového, zdroje. Poměr míchání závisí na vydatnosti konkrétních zdrojů.

6 ZÁVĚR
Teplota vody je od roku 2014 povinnou součástí každého rozboru pitné vody, i když se často stanovovala i před
zavedením tohoto ukazatele jako součást vyhlášky. Podle informací Státního zdravotního ústavu, který
shromažďuje výsledky všech provedených rozborů pitné vody na území České republiky, dochází na veřejných
vodovodech každoročně k výraznému překročení doporučených hodnot teploty vody, a to dokonce nad hranici
25 °C. V roce 2015 byla na veřejném vodovodu naměřena maximální teplota vody 27,6 °C, v roce 2016 33,0 °C,
v roce 2017 28,9 °C a podle údajů z poslední publikované zprávy z roku 2018 pak 32,0 °C.
K ovlivnění teploty vody může dojít v celém systému její distribuce. Teplotu surové vody může provozovatel
ovlivnit pouze velice omezeně, má-li k dispozici podzemní zdroj vody, může přistoupit k míchaní vody
z povrchového a podzemního zdroje nebo je-li podzemní zdroj dostatečně kapacitní, může jím povrchový zdroj
zcela nahradit. Případně může zvolit nižší horizont odběru ve vodních nádržích. Stejně tak lze u stávajících
vodovodů velice těžko zabránit antropogennímu ohřívání, respektive k přenosu tepla skrz zeminu a potrubí.
Nicméně v případě rekonstrukcí, oprav a výměn potrubí je důležité, aby byly dodrženy veškeré technické předpisy,
které by pozdějšímu negativnímu vzájemnému ovlivňování zabránily. Nejrizikovější jsou ale části vodovodu
s nízkým odběrem, kde dochází ke stagnaci vody, jejímu stárnutí, což v časté kombinaci s nízkou koncentrací
dezinfekčního činidla a prohříváním může vést k výraznému zhoršení mikrobiologických ukazatelů [12].
I přesto, že teplota vody na některých místech výrazně přesahuje hodnoty doporučené vyhláškou
č. 252/2004 Sb., není tento ukazatel odbornou veřejností ani provozovateli vnímán s výrazným respektem. Tento
postoj byl zjištěn dřívějším dotazníkovým šetřením autorů příspěvku mezi vybranými významnými provozovateli
vodárenské infrastruktury ČR a také mezi orgány ochrany veřejného zdraví. V běžné provozní praxi přistupují
provozovatelé vodovodu při překročení limitů mikrobiologických ukazatelů jakosti vody k nápravným opatřením,
mezi které patří např.: zvýšení dávky reziduálního dezinfekčního činidla, sekundární chlorace vody v síti, proplach
problémových úseků potrubí anebo v krajním případě vyhlásí orgán ochrany veřejného zdraví zákaz požívání vody
z veřejného vodovodu pro pitné účely.
Tento článek shrnuje základní poznatky o problematice zvýšených teplot pitné vody, která je dodávána
veřejnými vodovody v České republice. Podle dříve provedeného šetření mezi provozovateli a orgány ochrany
veřejného zdraví a jejich reakcí lze vyvodit, že teplota vody není vnímána jako primárně významný ukazatel jakosti
pitné vody. V podvědomí odborné veřejnosti jsou za nejdůležitější považovány ukazatele s limitem nejvyšší mezní
hodnoty, při jejich překročení již voda není považována za pitnou. Jedná se například o mikrobiologické ukazatele.
Dle provedených výzkumů a studií však zvýšená teplota dopravované vody vytváří potenciál pro aktivitu těchto
mikroorganismů, což následně vede ke zhoršeným senzorickým vlastnostem pitné vody.
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Abstrakt
Cieľom štúdie je posúdiť časť existujúcej stokovej siete v mestskom povodí záujmového územia mesta Trnava
a navrhnúť obnovu siete. Posúdenie sa zameriava na vyhodnotenie súčasnej situácie stokovej siete s ohľadom na
výhľadové podmienky danej mestskej časti. Vypracovanie spočíva v namodelovaní súčasného stavu posudzovanej
stokovej siete na základe poskytnutých podkladov od Trnavskej vodárenskej spoločnosti a. s. Následne sa pristúpi
vytvoreniu zaťažovacích stavov, ktoré sa líšia periodicitou blokových dažďov. Analyzovať sa budú 3 zaťažovacie
stavy. Prvý zaťažovací stav je charakterizovaný periodicitou P = 5,0, druhý periodicitou 1,0 a tretí periodicitou
P = 0,5.Výsledkom posúdenia bude súbor údajov vyhodnocujúcich stav siete z hľadiska hydraulickej preťaženosti
potrubí, dĺžky preťažených úsekov a návrh riešenia týchto problémov.
Klúčové slova
Jednotná stoková sieť, odpadové vody, dažďové vody, posúdenie stokovej siete, obnova stokovej siete
Abstract
The study aims to assess part of the existing sewer network in the urban catchment area of Trnava City and
to design of recovery. The assessment focuses on the evaluation of the present conditions of the sewer network.
It shall consider the prospective conditions of the borough. Elaboration consists of modeling the current state
of the sewer network based on provided materials from Trnava Water Company. Subsequently, load cases create
which differ in the periodicity of block rains. Three load cases will be analyzed. The first load case is characterized
by a periodicity p = 5.0, the second periodicity 1.0, and the third periodicity p = 0.5. The result of the assessment
will be a set of data evaluating the network condition in terms of hydraulic overload of pipelines, length of
congested sections, and a proposal for solving these problems.
Key words
Combined sewer network, wastewater, rainwater, sewer network assessment, sewer network recovery

1 ÚVOD
K hromadnej výstavbe stokových sietí na Slovensku sa pristúpilo v minulom storočí. Väčšina slovenských miest
má vybudované jednotné stokové siete, ktoré v čase návrhu a výstavby spĺňali požadovaný účel. V súčasnosti
sa však stretávame s rapídnou urbanizáciou a sťahovaním obyvateľstva do miest. Tieto nové podmienky v mestách
spolu s čoraz viac prejavujúcou sa klimatickou zmenou zapríčiňujú zmeny hydrologických charakteristík miest [1]
a prispievajú k ku koncentrácii povrchového odtoku [2]. Postupne sa dostávame do obdobia, keď už kapacita
existujúcich stokových sietí bude nedostačujúca a je nutné ich posúdenie na rôzne zrážkové záťaže.
Cieľom štúdie je posúdiť časť existujúcej stokovej siete v mestskom povodí záujmového územia mesta Trnava
a navrhnúť obnovu siete. Posúdenie sa zameriava na vyhodnotenie súčasnej situácie stokovej siete s ohľadom
na výhľadové podmienky danej mestskej časti. Vypracovanie spočíva v namodelovaní súčasného stavu
posudzovanej stokovej siete na základe poskytnutých podkladov od Trnavskej vodárenskej spoločnosti a. s.
Následne sa pristúpi vytvoreniu zaťažovacích stavov, ktoré sa líšia periodicitou blokových dažďov. Analyzovať
sa budú 3 zaťažovacie stavy. Prvý zaťažovací stav je charakterizovaný periodicitou P = 5,0 a druhý s periodicitou
P = 0,5.
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Výsledkom posúdenia bude súbor údajov vyhodnocujúcich stav siete z hľadiska hydraulickej preťaženosti
potrubí, dĺžky preťažených úsekov a návrh riešenia obnovy siete.

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Posledné desaťročia sa vyznačujú presunom obyvateľov do miest, rozvojom urbanizácie a mestských infraštruktúr.
Nepriaznivými vplyvmi urbanizácie na prírodné prostredie miest jednoznačne patrí nárast množstva
nepriepustných plôch a koncentrácia obyvateľstva [1].
Prudký nárast urbanizovaných plôch prispieva k zhoršovaniu mikroklímy miest. Znižovanie zelene v mestách
a zmeny vo využívaní krajiny vedú k vytváraniu tzv. UHI efektu. UHI (Urban Heat Island) vyvoláva extrémne
zmeny počasia. Spôsobuje dlhé obdobia sucha v mestách, ktoré striedajú extrémne zrážkové udalosti [3].Vysoká
miera urbanizácie ohrozuje vodné prostredie miest. Spôsobuje zvyšovanie rizika výskytu povodní, degradáciu
biotopov a hlavne zhoršovanie kvality vody. Charakteristika mestského prostredia sa mení v závislosti
od rozvoja antropogénnej činnosti v oblasti. Mnohé štúdie tvrdia, že antropogénne aktivity patria k najzávažnejším
zdrojom znečistenia mestského prostredia [4].
Tento nový trend urbanizácie spôsobuje rapídny nárast objemu komunálnych odpadových vôd a dažďových
vôd [5]. Zaužívaný spôsob nakladania s dažďovými vodami v mestách bol založený na koncepcii najrýchlejšieho
odvedenia dažďových vôd z urbanizovaného územia [6]. Nečakaný nárast množstva odpadových vôd však
zapríčiňuje ohrozenie funkčnosti stokových sietí [7]. Preto je potrebné túto koncepciu prehodnotiť vzhľadom na
súčasné
podmienky.
Stokové
siete
sú
pravidelne
zaťažované
prívalovými
dažďami
s vysokou intenzitou a krátkym trvaním. V mnohých prípadoch dochádza k tvorbe lokálnych povodní, ktoré sú
zapríčinené nedostatočnou kapacitou stokových sietí [8].
Väčšina slovenských miest a obcí má vybudované jednotnú stokové siete, ktoré v dobe návrhu a výstavby
spĺňali požadovaný účel. Postupom času však došlo k nárastu počtu pripojených obyvateľov na jednotlivé časti
stokových sietí a nárastu plochy daného kanalizačného povodia.
Vzhľadom na vek a stav jednotlivých stokových sietí je potrebné pristúpiť k rekonštrukcie a obnove. Pri návrhu
týchto opatrení je v súčasnosti nutné zohľadniť aj novú koncepciu odkanalizovania miest a obcí. Nová koncepcia
sa venuje implementácii prírode blízkych opatrení do systému odkanalizovania. Využíva infiltračné a retenčné
zariadenia na zníženie povrchové odtoku. Tieto zariadenia majú schopnosť redukovať a sploštiť dažďový prietok
v stokách [6].
Obnova stokových sietí definuje súbor opatrení, ktorými sa obnoví alebo zlepší funkčnosť existujúcej stoky,
stokovej siete alebo systému kanalizačných potrubí. Výber najefektívnejšieho spôsobu obnovy závisí
od existujúceho stokového systému a od polohy obnovovanej stoky, pričom sa dbá na minimálne narušenie
dopravy a mestskej prevádzky. Obnova môže byť vykonaná ako: a) oprava, b) renovácia alebo sanácia,
c) rekonštrukcia, d) výmena [9].

3 METODIKA
Charakteristika záujmového územia
Oblasť prípadovej štúdie je situovaná v severozápadnú časti mesta Trnava. Leží na riečke Trnávka, v centre
Trnavskej pahorkatiny. Centrum mesta je v nadmorskej výške 146 m n. m. Počet obyvateľom je 63 924 a hustota
osídlenia je 894 obyvateľov/km2 (31.12. 2018) [10].
Odvádzanie odpadových vôd v meste Trnava je riešené jednotnou stokovou sieťou. Táto sieť odvádza z územie
odpadovú aj dažďovú vodu. Celková dĺžka stokovej siete je 111,236 km. Počet obyvateľov napojených na verejnú
kanalizáciu a ČOV je 61 2315. Percentuálny podiel odkanalizovaných obyvateľov dosahuje 93,37 %.
Hlavný kanalizačný zberač je vedený po pravom brehu Trnávky. Odvádza odpadové vody od napojenia zberača
B a A v južnej časti intravilánu do ČOV Trnava – Zeleneč. Západnú časť intravilánu odvodňujú kanalizačné
zberače B, G. Odľahčenie dažďových vôd
počas búrok zo stokovej siete zabezpečuje
20 odľahčovacích komôr. Prijímacím médiom odľahčených vôd je potok Trnávka zaťažený v pomere 1 : 4.
Jedná sa o posúdenie 12 kanalizačných zberačov situovaných severozápadne od jadra intravilánu. Celková
plocha posudzovanej oblasti je 80,49 ha. Celková dĺžka posudzovanej stokovej siete je 6084 m. Priemer potrubia
jednotlivých zberačov sa pohybuje v rozpätí od DN 300 na začiatku úsekov až do DN 1000 pri ústí
do odľahčovacej komory. Odľahčovacie komory sú situované na zberačoch B28 a B26A. Posudzované územie má
charakter mestskej zástavby, kde najväčší podiel tvoria zastavané plochy, vozovky a parkoviská, taktiež ihriská a
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zelené pásy. Pre účel posúdenia boli týmto plochám priradené odtokové koeficienty na základe sklonitosti terénu
a spôsobu zástavby [11].

Blokový dážď pre lokalitu Trnava
Pri návrhu a posúdení stokových sietí s použitím racionálnej metódy s počíta s použitím návrhového blokového
dažďa. Periodicita blokového dažďa závisí od veľkosti záujmového územia. Blokový dážď je charakterizovaný
konštantnou intenzitou počas celej doby trvania dažďa a vytvára na pravidelnom urbanizovanom povodí blokový
útvar. Má najjednoduchší a najmenej reálny tvar – obdĺžnikový tvar. Špecifická výdatnosť dažďa klesá
pri zvyšovaní jeho trvania. Periodicitou sa vyjadruje pravdepodobný počet výskytov blokových dažďov za rok
[12].
Matematické vyjadrenie kriviek blokových dažďov sa určia na základe údajov o blokových dažďoch Slovenska
a rovnice na výpočet výdatnosti blokových dažďov. Na Obr. 1 je znázornený priebeh kriviek blokových dažďov
pre dané periodicity.

Obr. 1. Krivka blokových dažďov pre periodicity p = 0,2, p = 0,5, p = 1, p = 5.

4 VÝSLEDKY
Posúdenie hydraulickej kapacity kanalizačného zberača bolo vykonané pomocou programu SeWaCAD. Tento
softwarový nástroj sa používa pri dimenzovaní a posudzovaní jednotnej alebo delenej stokovej siete. Jedným
z najdôležitejších krokov bolo určenie odtokových súčiniteľov zodpovedajúcich povrchovej úprave danej lokality.
Odtokové súčinitele sú znázornené v tab. 1. Primárnym údajom pri posudzovaní je implementácia situácie
kanalizačného zberača a určenie zaťažovacích stavov.
Tab. 1 Určenie odtokových koeficientov.
Druh plôch
Nezastavané plochy
Riedko zastavané plochy
Stredne zastavané plochy
Husto zastavané plochy

Koeficient ψ
0,2
0,35
0,6
0,8
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Zaťažovací stav A
Periodicita zrážok pre intenzitu P = 5,0, čomu zodpovedá dážď vyskytujúci sa 5 krát za rok. Pri zaťažení
modelovým dažďom s periodicitou 5,0 bolo preťažených 8 úsekov. Pri posúdení na zaťažovací stav I sa zistilo, že
z celkovej dĺžky posudzovanej siete (6 084m) je 1799,1m preťažených stôk a 4284,9 m vyhovuje posúdeniu.
13,7 % dĺžky stokovej siete je preťažená na 100–150 % a 15,8 % dĺžky siete je preťažená na 150–250 %.
Na Obr. 2. je znázornená situácia preťaženia stokovej siete.

Obr. 2. Schéma preťaženia siete na blokový dážď s periodicitou P = 5,0.

Zaťažovací stav B
Periodicita zrážok pre intenzitu P 0,5, čomu zodpovedá dážď vyskytujúci sa jeden krát za 2 roky. Pri zaťažení
modelovým dažďom s periodicitou 0,5 boli preťažené všetky úseky okrem troch. Pri posúdení sa zistilo,
že z celkovej dĺžky posudzovanej siete je 5660,7 m preťažených stôk a 351,2 m vyhovuje posúdeniu. Z celkovej
dĺžky stokovej siete 14,3 % je preťažená na 100–150 %, 46,6 % dĺžky siete je preťažená na 150–250 %, 31,2 %
z celkovej dĺžky je preťažená na 250–500 % a 1,0 % je preťažená na 500 %. Obr. 3. znázorňuje situáciu siete
s preťažením.
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Obr. 3. Schéma preťaženia siete na blokový dážď s periodicitou P = 0,5.

Návrh obnovy stokovej siete
Spôsoby obnovy stokových sietí sú zadefinované v norme STN EN 752 - 5 ako oprava, renovácia, sanácia,
rekonštrukcia alebo výmena. Výmenou sa rozumie konštrukcia novej stokovej siete, ktorá slúži na zlepšenie
funkčnosti starej stoky [9].
Ako obnova posudzovanej stokovej siete bola navrhnutá výmenu potrubia na preťažených úsekoch za väčšie
profily. Pre vybranú periodicitu P = 0,5 je potrebná výmen 93 % z celkovej dĺžky siete. V nasledujúcej sú uvedené
preťažené úseky, ich profily (Dj) a návrhy nových profilov (DN).
Tab. 2 Návrh nových profilov.
Zberač
[-]

L
[m]

Dj
[mm]

DN
[mm]

Zberač
[-]

L
[m]

Dj
[mm]

DN
[mm]

B26

369,09

500

800

B27

102,75

400

600

B26

1241,59

600

800

B27

93,00

500

600

B63

437,38

500

1000

B

66,96

400

600

B29

227,94

600

1000

B73

319,25

600

800

B77

668,01

600

1000

B72

140,98

500

400

B29

59,14

600

1200

B73

243,48

600

1000

B

22,61

800

1200

B73

79,06

600

1000

B28

333,26

600

800

B75

305,39

400

600

B28

23,93

600

800

B74

108,12

400

400

B

68,00

800

1200

B74

71,39

400

800

B
B
B
B
B27

36,31
262,58
21,94
25,78
455,37

400
400
400
400
300

300
500
500
500
600

B74
B26A
B26A
B26A
B

34,32
173,65
108,85
238,66
102,12

400
600
600
1000
400

800
1000
1000
1200
300

548

JUNIORSTAV 2020

5 ZÁVER
Vysoká miera urbanizácie spôsobuje nedostatok priepustných plôch, ktoré zabezpečujú zníženie koeficienta
povrchového odtoku a maximálneho povodňového prietoku. Záverom práce bolo hydraulické posúdenie
kanalizačného zberača B v záujmovej oblasti Trnava.
Vzhľadom na vek a stav jednotlivých stokových sietí je potrebné pristúpiť k rekonštrukcie a obnove. Pri návrhu
týchto opatrení je v súčasnosti nutné zohľadniť aj novú koncepciu odkanalizovania miest a obcí. Nová koncepcia
sa venuje implementácii prírode blízkych opatrení do systému odkanalizovania.
Analyzovali sa postupne dažde s periodicitou P = 5,0 a P = 0,5 v programe SeWaCAD. Následne sa vykreslil
vplyv jednotlivých dažďov na preťaženosť posudzovanej stokovej siete. Pri periodicite P = 5,0 bolo 5 úsekov siete
preťažených o viac ako 500 % a pri periodicite P = 0,5 boli preťažené všetky úseky.
Obnova stokovej siete bola navrhnutá na základe posúdenia na zaťažovací stav B (P = 0,5). Pre daný zaťažovací
stav je potrebná výmena 93 % z celkovej dĺžky siete.

Poďakovanie
Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-18-0203“
pod názvom SMART nakladanie s extrémnymi dažďovými vodami v urbanizovanom území a na základe podpory
Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV s označením 1/0574/19.

Použité zdroje
[1]
Gao, B.; Gao, L.; Xu, D.; Zhang, M.; Qu, X.; Li, Y. A novel method for evaluating the potential release
of trace metals associated with rainfall leaching/runoff from urban soils. Sci. Total Environ. 2019, 664, 37–44.
[2]
Cao, Q.; Yu, D.Y.; Georgescu, M.; Wu, J.G.; Wang, W. Impacts of future urban expansion on summer
climate and heat-related human health in eastern China. Environ. Int. 2018,112, 134–146.
[3]
Gogate, N. G. et al. Assessment of stormwater management options in urban contexts using Multiple
Attribute Decision-Making. Journal of Cleaner Production, 2017, 142, 2046-2059.
[4]
Xie, J; Wu, CH; Li, H; Chen, G. Study on Storm-Water Management of Grassed Swales and Permeable
Pavement Based on SWMM. Water, 2017, 9, 840.
[5]
Ghafrani, Z; Sposito, V; Faggani, R. A comprehesive Rewiev of Blue – Green Infrastructure Concepts.
International Journal of Environment and Sustainability. 2017, 6 (1), 15-36.
[6]
Urcikán P., Rusnák D.: Stokovanie a čistenie odpadových vôd: Stokovanie I. Navrhovanie stokových
sietí. Bratislava: STU v Bratislave, 2011. ISBN 978-80-227-3435-6.
[7]
Liu,Y; Engel, B A; Collingsworth, P D; Pijanowski, B C. Optimal implementation of green infrastructure
practices to minimize influences of land use change and climate change on hydrology and water
quality: Case study in Spy Run Creek watershed, Indiana. Sci. Total Environ. 2017, 601–602, 1400–
1411.
[8]
Xu, Z; Xiong, L; Li, H; Xu, L; Cai, X; Chen, K; Wu, J. Runoff simulation of two typical urban green land
types with the Stormwater Management Model (SWMM): sensitivity analysis and calibration of
runoff parameters. Environ Monit Assess. 2019, 191.
[9]
Rusnák, D; Urcikán, P; Stanko, Š. Stokovanie a čistenie odpadových vôd III. Kanalizačné rúry. Stavba,
prevádzka a obnova stôk. Bratislava, 2008. 186s. ISBN 978-80-227-2889-8
[10] www.trnava.sk, [online, prístupné dňa 2019-01-04] dostupné na:
https://www.trnava.sk/sk/clanok/demografia
[11] www.trnava.sk, [online, prístupné dňa 2019-01-04] dostupné na:
https://www.trnava.sk/sk/clanok/technicka-infrastruktura
[12] Rusnák D., Stanko Š., Škultétyová I. Rain model - boundary condition in sewer network appraisal,
Pollack Periodica, Vol. 11, No. 2, 2016, pp. 105‒112.

549

JUNIORSTAV 2020

ODSTRAŇOVÁNÍ PESTICIDŮ PŘI ÚPRAVĚ PITNÉ
VODY
REMOVAL PESTICIDES IN THE DRINKING WATER TREATMENT
PROCESS
Daniela Šíblová1, Renata Biela1, Alena Zdražilová1
1 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí, Žižkova 17, Brno, email: siblova.d@fce.vutbr.cz

Abstrakt
Výskyt pesticidů ve zdrojích pitné vody a jejich možné odstranění je hlavním tématem článku. Do vodních zdrojů
se pesticidy mohou dostat především zemědělskou činností a mohou tak ovlivnit nejen životní prostředí, ale také
kvalitu pitné vody. Jedním z procesů úpravy vody pro odstraňování pesticidních látek je sorpce na aktivním uhlí.
Na Ústavu vodního hospodářství obcí Fakulty stavební byl proveden laboratorní experiment zabývající
se odstraněním sedmi metabolitů pesticidů pomocí granulovaného aktivního uhlí (GAU). Surová voda byla
odebrána z řeky Svratky v katastrálním území Pisárky. Pro experiment byly použity různé dávky sorpčního
materiálu Filtrasorb F100, které byly sypány do kádinek o objemu 1 litr, zality surovou vodou a po hodině byl
proveden odběr vzorků vody. Na základě experimentu bylo zjištěno, že už při dávce 50 ml GAU bylo šest
metabolitů pesticidů odstraněno. Pouze metabolit Metazachlor ESA byl odstraněn až při dávce 200 ml GAU.
Klíčová slova
Zdroje pitné vody, úpravárenské procesy, sorbenty, pesticidy, aktivní uhlí
Abstract
Main topic the article the occurrence of pesticides in drinking water sources and their elimination. Agricultural
activities can be sources pesticides in water resources and may have an impact on the environment, but also affect
on drinking water. One of the water treatment processes for the removal of pesticides is sorption on activated
carbon. At the Institute of Water Management of the Municipalities of the Faculty of Civil Engineering,
a laboratory experiment was carried out dealing with the removal of metabolites of pesticides using granular
activated carbon (GAU). Raw water was taken from the river Svratka in the cadastral area of Pisárky. Different
doses of Filtrasorb F100 sorbent material were used for the experiment, which were poured into 1 liter beakers,
drenched with raw water and water was sampled after an hour. As a result of the experiment, it was found that
already at a dose of 50 ml GAU six pesticide metabolites were removed. Only the Metazachlor ESA metabolite
was removed at a dose of 200 ml GAU.
Key words
Drinking water sources, water treatment processes, sorbents, pesticides, activated carbon

1 ÚVOD
Pesticidy jsou biocidní látky, které se používají k ochraně užitkových rostlin v zemědělství a lesnictví. Uplatnění
pesticidy nalezly také ve vodním hospodářství, např. při likvidaci některých vodních rostlin, redukci zooplanktonu
a při antiparazitárnímu ošetření kaprovitých ryb. Podle biologické účinnosti se dělí na několik skupin; insekticidy
(prostředky k hubení hmyzu), herbicidy (prostředky proti plevelům) a fungicidy (prostředky proti škodlivým
parazitickým houbám). Do zdrojů pitné vody se pesticidy mohou dostat hlavně zemědělskou činností. Dalším
zdrojem jsou průmyslové odpadní vody z jejich výroby a vody z mytí a vyplachování strojního rozstřikovacího
zařízení. Pesticidy se vyskytují zejména v povrchových vodách. Do podzemních vod pronikají pesticidy jen
v omezené míře, protože se silně sorbují v půdě. Většina pesticidů je aplikována sezónně. [1]
Protože přítomnost pesticidních látek v pitné vodě může být pro lidské zdraví škodlivá, měla by se jejich
koncentrace během úpravy pitné vody odstranit. Mezi vybrané technologické procesy, které dokáží pesticidy
z vody eliminovat, patří adsorpce na aktivním uhlí, membránové procesy a oxidační procesy.
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2 MATERIÁLY A METODY
Experimentální odstraňování pesticidů z vody bylo provedeno na Ústavu vodního hospodářství obcí na Fakultě
stavební VUT v Brně. Metodou odstraňování byla adsorpce na aktivním uhlí Filtrasorb F100.

Aktivní uhlí
Sorpční procesy jsou dlouhodobě používaným a ověřeným technologickým postupem odstranění pesticidů z pitné
vody v průmyslovém měřítku. V současné době jsou nejúčinnější a zřejmě nejuniverzálnější metodou úpravy.
Ve specifických případech jsou doplněny předřazenou oxidací vod ozonem, případně ozonem a UV zářením. [2]
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 pesticidů má tendenci se snižovat ve vodě 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). [3]
Aktivní uhlí Filtrasorb F100 je výrobek, který je určen pro trvalý styk s pitnou vodou. Používá se při úpravě pitných
vod, zlepšování organoleptických vlastností pitné vody, k odstraňování nižších koncentrací organických látek
včetně mikrocystinů, k odstraňování chlórovaných uhlovodíků a k odstraňování chlóru, chlordioxidu
a ozónu. Tento typ granulovaného aktivního uhlí je vyroben z černého uhlí a je aktivován vodní parou. Parametry
aktivního uhlí jsou uvedeny níže v tabulce. [4]
Tab. 1 Technické parametry aktivního uhlí Filtrasorb F100. [4]

Parametr

Hodnota

Jednotka

Jodové číslo (min)

850

mg/l

900

m2/g

Velikost částic

0,8-1

mm

Zdánlivá hustota

0,58

kg/cm3

Hustota částic ve vodě

1,25

g/ml

Koeficient stejnoměrnosti

1,8

-

Specifický adsorpční povrch

Půlhodnota pro Cl

2,9

cm

Doporučená rychlost proudění

5-20

m/hod

Minimální sypná výška

0,75

m

Cena materiálu

115

Kč/kg

Minimální volná hladina

20

%

Obr. 1. Sorbent Filtrasorb F100
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Surová voda
Pro odběr surové vody byla vybrána řeka Svratka, která protéká Brnem a patří pod správu Povodí Moravy. Odběrné
místo surové vody se nachází na toku pod Brněnskou přehradou v katastrálním území Pisárky – viz obr. 2. Součástí
znečištění řeky Svratky mohou být i pesticidní látky. Pesticidy, aplikované na zemědělsky obdělávaných půdách
v okolí řeky, se mohou při intenzivnějších srážkách dostat prostřednictvím půdního smyvu přímo do povrchové
vody.

Obr. 2. Odběrné místo surové vody.

Průběh experimentu
K účelu experimentu sloužily tři kádinky o objemu 1 litr, do kterých byla odměřena různá dávka aktivního uhlí,
a to 50 ml, 100 ml a 200 ml. Poté byla přidána surová voda do objemu 1 litr. Kontaktní doba surové vody
s materiálem byla 1 hodina. Všechny tři vzorky byly pravidelně promíchávány. Pro porovnání bylo měřeno pH
a teplota jak na začátku experimentu u všech vzorků, tak i na konci. Poté byly vzorky přefiltrovány a přelity
do přichystaných vzorkovnic tak, aby v nich nebyla žádná vzduchová bublina. Vzorkovnice byly odevzdány
do laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o., kde bylo měřeno množství pesticidů a jejich metabolitů. Zákal u vzorků
nebyl měřen, protože z důvodu zbytků uhlí ve vodě by měření nebylo přesné. [5]

Obr. 3. Kádinky se surovou vodou a GAU. [5]
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3 VÝSLEDKY A DISKUSE
Hodnoty teploty a pH
Hodnoty teploty a pH byly naměřeny v surové vodě a potom v každé kádince. Závislost pH vody na dávce
aktivního uhlí je znázorněna na obrázku. Naměřená teplota vody v surové vodě byla 8,8 °C. V kádinkách
s aktivním uhlím se teplota během experimentu zvýšila na 14 °C, a to vlivem pokojové teploty. Hodnota pH byla
s vyšší dávkou aktivního uhlí rostoucí, a to z důvodu reakce s kyslíkem a následným vytvořením oxidů na povrchu
uhlí. Vzhledem ke krátkému časovému úseku, ve kterém byl experiment prováděn, nedošlo ke zreagování
a vyplavení oxidů a stabilizaci pH. [5]
Tab. 2 Naměřené hodnoty teploty a pH jednotlivých vzorků. [5]
Jednotka

Surová voda

50 ml GAU

100 ml GAU

200 ml GAU

Teplota
pH

[°C]
[-]

8,80
7,06

14,00
7,77

14,00
7,87

14,00
8,04

pH [-]

Ukazatel

8,2
8
7,8
7,6
7,4
7,2
7
0

50

100

150

200

dávka GAU [ml]

Obr. 4. Závislost pH vody na dávce GAU. [5]

Koncentrace pesticidů
Z naměřených koncentrací pesticidů vyplývá, že při tomto experimentu pro odstranění většiny pesticidů stačila
dávka 50 ml GAU. V případě metabolitu Metazachlor ESA byla potřeba dávka 200 ml GAU, aby došlo
k odstranění na takovou koncentraci, kterou by už nebylo možné detekovat. V surové vodě byly ve zvýšených
koncentracích nalezeny pouze metabolity pesticidů. [5]
V tabulce s výsledky (tab. 2) je také uvedena relevantnost pesticidu. Metabolit se považuje za významný,
v anglickém znění nařízení je použit termín „relevantní“, existuje-li důvod předpokládat, že jeho přirozené
vlastnosti jsou srovnatelné s vlastnostmi mateřské látky, pokud jde o účinek na biologický cíl, nebo představuje
pro organismy vyšší riziko než mateřská látka nebo riziko srovnatelné anebo že má určité toxikologické vlastnosti,
jež jsou považovány za nepřijatelné. Posouzení relevantních a nerelevantních metabolitů účinných látek přípravků
na ochranu rostlin se používá metodika Evropské komise Guidance document on the assessment of the relevance
of metabolites in groundwater of substances regulated under Council directive 91/414/EEC. [6]

Obr. 5. Sada vzorkovnic. [5]
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Tab. 2 Koncentrace metabolitů pesticidů v jednotlivých vzorcích v [µg/l]. [5]
metabolit PL

detekční
limit

surová voda

50 ml
GAU

100 ml
GAU

200 ml
GAU

relevantnost

alachlor ESA

0,05

0,067

˂ 0,05

˂ 0,05

˂ 0,05

nerelevantní

atrazin-2-hydroxy

0,01

0,012

˂ 0,01

˂ 0,01

˂ 0,01

nerelevantní

chloridazin-desfenyl

0,03

0,128

˂ 0,03

˂ 0,03

˂ 0,03

nerelevantní

metazachlor ESA

0,05

0,210

0,136

0,078

˂ 0,05

nerelevantní

metazachlor OA

0,05

0,056

˂ 0,05

˂ 0,05

˂ 0,05

nerelevantní

metolachlor ESA

0,05

0,065

˂ 0,05

˂ 0,05

˂ 0,05

nerelevantní

terbuthylazin-hydroxy

0,01

0,029

˂ 0,01

˂ 0,01

˂ 0,01

relevantní

Vyhláška č. 70/2018 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah
kontroly pitné vody stanovuje nejvyšší mezní hodnoty (NMH) pro jednotlivé pesticidní látky a pesticidní látky
celkem. NMH pro jednotlivé pesticidní látky je 0,1 µg/l a pro pesticidní látky celkem 0,5 µg/l. [6]
Doporučené limitní koncentrace metabolitů v pitné vodě stanovil Státní zdravotní ústav společně s metodikou
posouzení relevantnosti metabolitů. Doporučená mezní hodnota Metazachloru ESA v pitné vodě
je 5 µg/l za předpokladu, že hodnota mateřské látky Metazachlor bude méně než 0,1 µg/l. [7]

koncentrace PL [µg/l]

0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
0

50

100

150

200

dávka GAU [ml]
alachlor ESA
metazachlor ESA
terbuthylazin-hydroxy

atrazin-2-hydroxy
metazachlor OA

chloridazin-desfenyl
metolachlor ESA

Obr. 6. Závislost koncentrace pesticidů na dávce GAU. [5]

Metazachlor ESA
Metazachlor ESA je metabolit pesticidu Metazachlor, který řadíme do skupiny herbicidů. Tento pesticid
se používá k eliminaci široké škály nežádoucích plevelů při pěstování zemědělských plodin a okrasných keřů.
Prostřednictvím aplikace pesticidu na plodinu se může dostat do podzemních vod. Do povrchové vody
se Metazachlor může dostat pomocí splachů zemědělské půdy, na které byl pesticid aplikován. Metazachlor je pro
užívání schválen téměř ve všech zemích Evropské unie. [8]
Mateřská látka Metazachlor se v České republice používá konkrétně na ochranu řepky. Přítomnost Metazachloru
ve zdrojích pitné vody na území České republiky byla potvrzena již v několika případech. Český
hydrometeorologický ústav v letech 2013 až 2016 provedl monitoring pesticidů v podzemních vodách. Překročení
limitu Metazachloru ESA ve vodárenských zdrojích bylo v roce 2013 detekováno ve 32 % vzorků, nadlimitních
hodnot v 13,2 % vzorcích. V roce 2014 byla nejvyšší koncentrace Metazachloru ESA naměřena ve výši 5,73 µg/l.
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V dalším roce tato byla nejvyšší koncentrace 5,87 µg/l. V roce 2016 byla nejvyšší koncentrace Metazachloru ESA
ve vodárenském zdroji 0,36 µg/l. [9]

4 ZÁVĚR
Přítomnost pesticidů v pitné vodě je v poslední době stále aktuálním tématem. Proto testování nových technologií,
které by pesticidy z vody odstraňovaly, je na místě. Cílem experimentu bylo testovat aktivní uhlí Filtrasorb F100
na odstraňování pesticidů kádinkovou zkouškou. Jako surová voda byla použita povrchová voda z řeky Svratky.
Byly zvoleny tři různé dávky aktivního uhlí. Experiment ukázal, že pro odstranění koncentrací většiny pesticidů
v surové vodě by stačila dávka 50 mg/l. Pouze u metabolitu Metazachlor ESA by byla potřeba větší dávka. Tento
metabolit se v českých vodách vyskytuje poměrně často, protože se používá na ochranu často setých zemědělských
plodin, jako je řepka.
Limitní hodnoty pesticidních látek v pitné vodě uvádí česká legislativa od roku 2014. Doporučené limitní hodnoty
vybraných metabolitů pesticidů stanovil Státní zdravotní ústav současně s metodikou stanovení relevantnosti
metabolitů. Monitoring pesticidních látek v podzemních vodách v ČR provádí ČHMÚ. Z těchto uvedených kroků
lze říci, že téma pesticidů se v České republice řeší poměrně efektivně. Do budoucna je tedy vhodné pokračovat
v monitoringu a zabývat se dalšími možnostmi odstraňování pesticidních látek z vody.
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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).
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1

Abstrakt
Kombinované systémy míchání a aerace jsou využívány na čistírnách odpadních vod, ale i na dalších místech.
Na čistírnách odpadních vod se osazují především do aktivačních nebo uskladňovacích nádrží. V předkládaném
článku se objevuje popis jejich funkce a je uveden příklad použití v aktivačních nádržích na reálných ČOV.
Cílem článku je rozšíření povědomí o kombinovaných systémech a ukázka osazení takového systému na reálné
ČOV, včetně prokázání jeho spolehlivosti pomocí odtokových hodnot koncentrací sledovaných ukazatelů.
Klíčová slova
Kombinované systémy aerace a míchání, ČOV, aktivační nádrž, algoritmus řízení procesu
Abstract
Combined mixing and aeration systems are used in waste water treatment plants as well as in other places. These
systems are mainly installed in activation reactors or in sludge storage tanks. In this article there is a description
of their function and an example of use in activation tanks at real WWTPs.
The aim of the article is to broaden the awareness of combined systems and to show how a system is installed
on a real WWTP, including demonstrating its reliability by means of effluent values of the monitored indicators.
Key words
Combined aeration and mixing system, WWTP, activation reactor, process control algorithm

1 ÚVOD
Většina čistíren odpadních vod má dva základní procesy, a to mechanický a biologický. Biologické čištění probíhá
v aerobních nebo anaerobních nádržích. Nejběžnější způsob biologického čištění je čištění aerobní, které probíhá
nejčastěji v aktivačních nádržích. Tyto nádrže jsou vybaveny příslušným vystrojením a společně s mikroorganismy
zajišťují funkčnost čistícího procesu.
Objem každé aktivační nádrže je zapotřebí míchat a provzdušňovat. Provzdušňovacích a míchacích systémů je
na trhu spousta. Tento článek je zaměřen na ty, které zvládají oba tyto procesy (není tedy potřeba zvlášť zařízení
na míchání a zvlášť na aeraci).
Pro správnou funkčnost celého procesu, do kterého vstupuje velké množství parametrů (někdy i proměnných),
je zapotřebí sestavení správného algoritmu řízení. Tento algoritmus je zapotřebí vždy testovat a upravovat na každé
ČOV individuálně.
Provozovatel čistírny odpadních vod je nucen dodržovat stanovené limity na odtoku. Řízení a provoz celé
ČOV, volba správných technologií, nastavení správného algoritmu a jeho hodnot odpovídá za výsledné
koncentrace sledovaných ukazatelů na odtoku. V článku se proto objevují odtokové koncentrace konkrétní ČOV,
kterých je dosahováno pomocí kombinovaného systému v aktivační nádrži a využití správně nastaveného
algoritmu řízení.
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2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Aktivační nádrže na čistírnách odpadních vod, ve kterých probíhá proces nitrifikace i denitrifikace, jsou vybaveny
aeračním a míchacím zařízením, případně jedním zařízením, zajišťujícím obě funkce. Aerační zařízení dodává do
nádrže potřebný kyslík a míchací zařízení zajišťují homogenitu a udržují aktivovaný kal ve vznosu.

Aerace
Aerace zajišťuje dodání vzduchu a míchání objemu nádrže. Má tedy oxygenační a hydrodynamický účinek.
Oxygenační účinek je charakterizován hodnotou OC. Ta představuje hmotové množství kyslíku dodávaného do
aktivační nádrže za jednotku času. Obsah nádrže je udržován ve vznosu a promícháván pomocí hydrodynamického
účinku aeračního zařízení. V době mimo aeraci je pak nádrž homogenizována díky míchacímu zařízení [2]. Aeraci
je možné rozdělit na několik základních skupin. Jedná se o aeraci pneumatickou, hydropneumatickou
a mechanickou, případně o jejich kombinaci.
Pneumatická aerace zajišťuje dodání vzduchu pomocí dmychadel, kompresorů případně ventilátorů. Vzduch
z dmychadel je přes potrubí dodáván do aeračních elementů, které jsou z různých materiálů a s různou velikostí
otvorů [1].
Mechanická aerace je zajišťována strháváním kyslíku ze vzduchu pomocí povrchových aerátorů. Ty mohou
být horizontální (válce) nebo vertikální (turbíny), což závisí na poloze hnací hřídele [1], [3].
Hydropneumatická aerace využívá směšovací komory, což je prostor, ve kterém dochází ke smíchání proudu
vody a přisátého vzduchu. Systém je relativně jednoduchý a nenáročný pro provoz, jeho nevýhoda je pak v nízké
účinnosti a směrové orientaci proudu vody se vzduchem. Používány jsou ejektory a injektory [1], [3].

Míchání
Míchací zařízení zajišťují pouze míchání nádrže. Osazují se především do neprovzdušňovaných zón aktivace
(denitrifikace, anoxické nádrže). Jedná se především o klasické míchadla (vrtule), které fungují na principu
mechanického míchání. Hydraulika míchání dává přednost nádržím vyšším oproti širším [2], [3].

Kombinované systémy
Výhoda a základní znak kombinovaných systémů je v tom, že tato zařízení zajišťují funkci míchací
i provzdušňovací. Kombinované systémy mohou využívat různé druhy aerace v závislosti na jejich použití,
umístění a vlastnostech. Systémy mohou být povrchové nebo ponorné.
Ponorné systémy se většinou umisťují na dno nádrží a jsou celé ponořené. Výjimku pak představují motory
nebo vzduchová potrubí, která jsou mnohdy vyvedena nad hladinu nebo napojena na dmychadla. Povrchové
systémy jsou umístěny na pevných mostech nebo plovácích, které umožňují pohyb v závislosti na výšce hladiny.
Část systému je vždy ve styku s vodou a část nad hladinou.

3 PŘÍKLAD KOMBINOVANÉHO SYSTÉMU NA ČOV
Níže uvedené informace a data o vybrané ČOV byly poskytnuty společnosti VaK Hodonín, a.s. Vybraná čistírna
odpadních vod byla navržena pro 600 EO. Řízení aktivačních procesů probíhá pomocí koncentrace N-NH4+
a N-NO3-. Čistírna je plně automatizovaná, což souvisí i s přenosem aktuálních informací a dat na dispečink.
Informace jsou tak poskytovány pracovníkům na ČOV i operátorovi [5]. V případě potřeby je tak možné zasáhnout
do přednastavených algoritmů a jednotlivá zařízení dálkově ovládat.

Popis kombinovaného systému
Jako provzdušňovací systém jsou použity dva systémy Aire O2 Triton, které jsou osazeny v nádržích pomocí
pevných držáků.
Vzduch je nasáván zařízením nad hladinou a vede dutou hřídelí k ústí s difuzérem, který zajišťuje jeho
rozptýlení. Míchání zajišťuje speciální vrtule. Dráha bubliny je tak odlišná od běžných provzdušňovacích zařízení.
Zařízení je schopno zajistit jen samotné míchání nebo míchání i provzdušňování. Tento systém je na čistírnách
možné využívat i v nádržích zahušťovacích či uskladňovacích [4].
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Popis algoritmu aktivační nádrže
Primárně jsou procesy v aktivační nádrži řízeny pomocí ISE sondy (tedy dle koncentrace amoniakálního dusíku
a dusičnanů). V případě poruchy této sondy je možné zajistit řízení procesů pomocí sondy OXI. Oba tyto algoritmy
pracují dle nastavení tehdy, je-li hodnota pH odpadní vody na přítoku v požadovaném rozmezí a nedošlo-li
k překročení kritické teploty aktivační směsi.
U čistírny je při měření koncentrací v aktivační nádrži (s čímž souvisí následné zapínání a vypínání
jednotlivých zařízení) nastavena a uvažována hystereze. Tím nedochází k rozkolísanosti systému a zařízení nejsou
zbytečně přetěžovány neustálým zapínáním a vypínáním.
Kontrola pH
Tento krok byl předřazen před veškeré ostatní algoritmy řízení z důvodu častých otrav ČOV. Ta se totiž nachází
ve vinařských oblastech a v minulosti tím byly způsobovány značné problémy, nehledě na finanční náročnost při
nutnosti naočkování aktivace.
Při překročení nastavených mezí pH je automaticky spuštěn alarm. Při překročení spodní meze dochází
k zapnutí obou provzdušňovacích systémů. Při návratu pH do požadovaných mezí je tento chod pro jistotu
udržován ještě po určitou dobu a pak následuje klasický start nitrifikace.
Kontrola teploty
S rostoucí teplotou aktivace klesá rozpustnost kyslíku. Z tohoto důvod dojde k posunutí meze požadovaného
kyslíku. Je snaha o dosažení této hodnoty, i když se jedná spíše o teoretickou hranici. Pokles o půl stupně pod tuto
kritickou teplotu vrátí systém do běžného řízení.
Řízení procesů dle ISE sondy
Běžně je systém řízen pomocí hodnot amoniakálního dusíku a dusičnanů. Systém reaguje na změnu hodnoty
N-NH4+ a podle toho je řízeno provzdušňování. Po základním čase pro provzdušňování systém vyhodnocuje obsah
N-NH4+ dle algoritmu. Dochází tedy k ukončení provzdušňování, k jeho prodloužení nebo k prodloužení
a připojení druhého provzdušňovacího zařízení. Kyslíková sonda přispívá ke kontrole vysokých hodnot
koncentrací N-NO3- a zbytečné aeraci nádrže - energetické hledisko. Regulace kvůli vysoké hodnotě N-NO3nastává jen v případě, je-li N-NH4+ v nastavených mezích.
Řízení procesů dle OXI sondy
Systém se snaží při nitrifikaci dosáhnout určité nastavené meze koncentrace rozpuštěného kyslíku v nádrži.
Požadovaná mez kyslíku se mění v závislosti na teplotě aktivační směsi. Zároveň je ale stanovena maximální
a minimální doba nitrifikace.
Za běžných podmínek běží jeden z Tritonů. Po ukončení této základní doby se začne systém rozhodovat, zda
bylo dosaženo požadované meze či nikoli. Následuje tedy prodloužení nitrifikace, ukončení provzdušňování nebo
připnutí dalšího systému Triton. Po dosažení této meze následuje přechodová fáze míchání na dobu pevně danou
nebo do poklesu koncentrace rozpuštěného kyslíku na denitrifikační mez. Délka denitrifikačního procesu je také
pevně daná a může být prodlužována.

4 VÝSLEDKY
V níže uvedené Tab. 1 je ukázka hodnot koncentrací na odtoku reálné čistírny odpadních vod. Čistírna má
v aktivační nádrži osazené dva systémy Triton. Pro představu schopnosti čištění těchto zařízení jsou v Tab. 1
uvedeny emisní limity a průměrné hodnoty sledovaných ukazatelů za celý rok.
Tab. 1 Emisní limity a průměrné hodnoty ukazatelů vypouštěných odpadních vod [5].
Emisní hodnoty [mg·l-1]
Hodnota p
Hodnota m
Průměrná hodnota na
odtoku za rok

BSK5
22
30

CHSKCr
75
140

NL
25
30

N-NH4+
prům. 12
20

3,11

28,93

6,30

0,14

V Obr. 1 se vyskytuje průběh koncentrací měřených veličin v aktivační nádrži po dobu 24 hodin. Jedná se
o hodnoty (od spodu) rozpuštěného kyslíku, amoniakálního dusíku (N-NH4+) a dusičnanů (N-NO3-). Čára
s koncentrací dusičnanů, respektive jeho hodnot, je vztažena k pravé ose.
Na Obr. 1 lze snadno pozorovat fáze nitrifikace a denitrifikace. Tedy odbourání amoniakálního dusíku
doprovázené nárůstem dusičnanů při provzdušňování a pokles dusičnanů s poklesem rozpuštěného kyslíku při
následném procesu denitrifikace.
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Obr.1 Průběh koncentrací měřených veličin za 24 hodin.

5 DISKUZE
Z Tab. 1 je patrné, že systém Triton bez problémů zajišťuje požadované hodnoty na odtoku z ČOV. To potvrzuje
velmi dobrou účinnost celého systému. Tato zkušenost spolu s dalšími vede provozovatele k důvěře v toto zařízení,
a to dokonce i při případném budoucím rozvoji obcí či měst [5]. Hodnoty na odtoku jsou totiž značně nižší oproti
hodnotám limitním, které byly předepsány příslušným městským úřadem.

6 ZÁVĚR
V dnešní době jsou na čistírnách odpadních vod nejvíce využívány klasické dmychadla s aeračními elementy a do
nádrží se navíc osazují míchadla. Kombinované systémy míchání a aerace jsou na čistírnách vídány méně.
I z tohoto důvodu pak vznikají mezery v provozních zkušenostech s těmito systémy. Jejich používání podporuje
další zkoumání, nové myšlenky a inovace a z tohoto důvodu byl zpracován i tento příspěvek.
V předkládaném článku je uveden příklad použití kombinovaného systému v praxi, včetně popisu algoritmu
řízení a jeho spolehlivosti při čištění odpadních vod. Pomocí hodnot koncentrací sledovaných ukazatelů na odtoku
z ČOV je v článku prokázána velmi dobrá účinnost kombinovaného systému. Tato zkušenost spolu s dalšími vede
provozovatele k důvěře v toto zařízení, a to dokonce i při případném budoucím rozvoji obcí či měst.
Součástí článku je i popis řídícího algoritmu aktivační nádrže. Je důležité zmínit, že parametry vstupující do
algoritmu řízení (tedy veškeré koncentrace, časy, teploty, …) je zapotřebí testovat a přizpůsobovat během
zkušebního provozu. Každá obec má specifické složení odpadních vod. Nejen z těchto důvodů je zapotřebí ke
každé ČOV přistupovat individuálně. Velmi podstatné je také nastavení pojistek při řízení systému.
Další zkoumání tohoto systému by mělo upřesnit výpočet oxygenační kapacity, prozkoumat energetické
hledisko systému a jeho funkčnost v aktivaci při nízkých teplotách.
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Abstrakt
Urýchleným spôsobom urbanizácie v meste vznikol nový plošný zdroj znečistenia tzv. povrchový odtok. Charakter
znečisťujúcich látok v povrchovom odtoku ovplyvňuje niekoľko parametrov ako: chemické zloženie samotného
dažďa, intenzita a trvanie dažďa, dĺžka bezdažďového obdobia a materiálov použitých na vybudovanie
nepriepustných plôch. Vo výskume sa zameriavame na zachytenie a analýzu kvality prvého splachu dažďových
vôd z parkovísk a cestných komunikácii v záujmových lokalitách. Cieľom výskumu bolo vybrať a porovnať rôzne
lokality v urbanizovaných území z katastrálneho územia Slovenskej republiky. Pri analýze sme sa zamerali na
vyhodnotenie parametrov ako sú pH hodnota a adsorbovateľné organický viazané halogény – AOX.
Klíčová slova
AOX, dažďová voda, hodnota pH, povrchový odtok, urbanizované územie
Abstract
An accelerated way of urbanization in the city created a new areal pollution source - surface runoff. The parameters
of the pollutants in the surface runoff are affected by several parameters such as the chemical composition of the
rain, intensity, and duration of the rain, time of the rainless period, and materials used to build impermeable
surfaces. The research focuses on capturing and analyzing the quality of the first flush from parking and roadways
in study areas. The research aimed to select and compare various impermeable surfaces in urbanized areas from
the Slovak Republic. During the analysis, we focused on the evaluation of parameters such as pH value and
adsorbable organic halides - AOX.
Key words
AOX, pH value, rainwater, surface runoff, urbanized area

1 ÚVOD
V súčasnosti zadovážiť pitnú vodu pre obyvateľov v niektorých krajinách sveta je výzvou z hľadiska kvality a
množstva. Hlavnou prioritou pre vodohospodárov sú veľké mestá, kde je nevyhnutné uspokojiť rastúci dopyt po
pitnej vode. Urýchleným rozvojom urbanizácie a podporov miest budovať umelé krajinné prvky zabraňuje sa
prenikaniu atmosférických vôd do pôdneho horizontu čo následne vedie k zníženiu výdatnosti podzemných
vodných zdrojov. Na celom svete sa nachádza viac než 500 000 km2 spevnených plôch, ktoré nielenže nepodporujú
prirodzené vsakovanie dažďovej vody, ale i nepriaznivo vplývajú na mikroklímu mesta [1]. Pri správnom využití
umelé krajine prvky (cesty, parkoviská, ulice a iné spevnené plochy) môžu poskytnúť alternatívni zdroj vody
prostredníctvom systému zberu (vsakovania) dažďovej vody [2]. Zber dažďovej vody je jedna z najlepších
dostupných metód na vytvorenie udržateľnosti vodného cyklu v meste. Efektívnym spôsobom hospodárenia s
dažďovými vodami by sa mohli znížiť náklady na dopravu a úpravu pitnej vody a odpadovej vody a hlavne
regulovať povodne v meste.
Zaužívaný spôsob nakladania s dažďovými vodami v urbanizovanom území bol založený na princípe
najrýchlejšieho odvedenie dažďových vôd zo spevnených plôch. Čo sa však časom prejavilo ako nie najvhodnejšie
riešenie. Rozvojom krajiny a dôsledku klimatických zmien často dochádza ku zaťaženiu stokového systému a
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následne k zaplaveniu určitých častí mesta. S cieľom zabezpečiť zníženie rozvoju spevnených plôch sa v
súčasnosti mestské úrady snažia o využitie prírode blízkych opatrení, ktoré podporujú systém efektívneho
hospodárenia s dažďovými vodami. Ide komplex opatrení, ktoré by riešili množstvo problémov v mestách
týkajúcich sa hlavne zmeny mikroklímy mesta.
Vo výskumnej práci sa zameriavame na zachytenie prvého splachu dažďových vôd zo spevnených plôch na
území Slovenka. Záujmové lokality sa nachádzajú na území Bratislavy. Pri analýze sa zameriavame na
vyhodnotenie kvalitatívnych parametrov ako sú: hodnota pH a adsorbovateľné organicky viazané halogény –
AOX. Ciele práce je možno rozdeliť do dvoch častí. V prvej časti bude vyhodnotenie nameraných hodnôt podľa
odporúčania Nariadenia Vlády Slovenskej Republike č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na
dosiahnutie dobrého stavu vôd. V druhej časti bude porovnanie nameraných hodnôt závislosti od materiálu
spevnených plôch (parkoviská a cestné komunikácie).

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Kvalitatívne parametre zrážok
Pri správnom návrhu opatrení a zariadení na hospodárenie s dažďovými vodami dôležité je poznať kvalitatívne
parametre povrchového odtoku a množstvo zachytenej dažďovej vody. Charakter znečisťujúcich látok v
povrchovom odtoku predovšetkým závisí od znečistenia samotného dažďa, ale i od úhrnu, intenzity a trvania
dažďovej udalosti. Chemický zloženie dažďa je podmienené zložením a znečistením ovzdušia v spodnej a strednej
časti atmosféry, miestnymi podmienkami a druhom spevnenej plochy (typu strechy, parkoviska, cesty) na ktorú
dopadne [3]. Bežne dažďová voda obsahuje prvky ako chloridy, sírany, dusičnany, draslík, vápnik a magnézium
v koncentráciách do 10,0 mg.l-1 [3]. priemyselných oblastiach sa jedná o zvýšený podiel oxidu síry, dusíka,
amoniaku, stopy solí, prachu, baktérií. Kvalitu dažďového odtoku z nepriepustných plôch podmieňujú i materiály
použité na budovanie spevnených plôch [1], geometria a dĺžka predchádzajúceho bezdažďového obdobia [4]. Za
normálnych podmienok sa v povrchovom odtoku nachádzajú ťažké kovy ako sú Cd, Cu, Ni, Pb, Zn v
koncentráciách okolo 1,0 mg.l-1. Závislosti od miestnych podmienok sa mení charakter znečisťujúcich látok a tak
dažďová voda z povrchového odtoku okrem už spomenutých prvkov môže obsahovať: ropné látky, niektoré
toxické látky a organické zlúčeniny. Najznečistenejšia dažďová voda sa vyskytuje v okolí veľkých priemyselných
miest a sídel, hlavne v okolí chemického závodu s celkovou mineralizáciou 205,0 mg.l-1 a koncentráciou síranu
108,0 mg.l-1 a najmenej v horských oblastiach [3]. Na kvalitu dažďového odtoku môže vplývať i typu cestnej
komunikácii (diaľnica, rýchlostná cesta, cesta II triedy). V tabuľke 1. sú uvedené najčastejšie vyskytujúce sa zdroje
znečistenia v dažďovom odtoku z cestných komunikácii.
Tab. 1 Zdroje znečistenia dažďovej vody [5]
Zdroj znečistenia

Znečisťujúce látky

Výfukové plyny

Pb, Ni, zlúčeniny N, fenoly, uhľovodíky, PCDD, PCDF

Oter brezových obložení

Cr, Ni, Cu, Pb, Zn, častice

Oter pneumatík

Cd, Zn, organické zlúčeniny, S, Pb, Cr, Cu, Ni,

Oter povrchu komunikácii

Si, Ca, Mg, asfalt, Pb, Cr, Cu, Ni, Z

Oter značení komunikácii

TiO2, rozpúšťadlá

Únik motorových olejov

Pb, Ni, Zn, organické látky, oleje, tuky, uhľovodíky, Cu, Cr

Korózia, obrus

Al, Cu, Fe, Co, Mn, Cd, Zn

Stavebné hmoty

Minerálne látky, spojivá (asfalt, vápno, cement)

Chemické zloženie zrážkovej vody výraze ovplyvňuje prítomnosť kyslých plynov ako: oxid uhličitý, oxid
siričitý, oxidy dusíka a amoniakálny dusík, čím voda nadobúda mierne kyslý charakter a dochádza ku zmene
hodnoty pH. V oblastiach s neznečistenou atmosférou (horské oblasti) sa hodnota pH zrážok pohybuje v rozsahu
medzi 5,5 do 6,0 v priemyselných oblastiach nadobúda hodnotu cca 3,5 [3]. Z vodohospodárskeho hľadiska pri
zrážkových vodách najdôležitejším parametrom je hodnota pH. Hodnota pH zrážkovej vody výrazne ovplyvňuje
rozpustnosť a prenos ťažkých kovov z urbanizovaného územia do podzemných vôd a taktiež vplýva na priebeh
rozkladu solí prítomných vo vode.
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Legislatívne predpisy
Celosvetovo existuje celá rada noriem a odporúčaní zastrešujúcich oblasť vodného hospodárstva. V rámci Európy
je možné vymedziť Rámcovú smernicu o vodách (2000/60/ES), ktorá si vyžaduje ochranu a zlepšenie vodných
tokov [6], ako i ďalšie Smernice európskeho parlamentu podotýkajúc oblasť vodného hospodárstva.
Na území Slovenskej republiky hospodárenie z dažďovými vodami v urbanizovanom území zatiaľ nie je
podrobne riešené právnymi predpismi a technickými normami. Čiastočne sa touto témou zaoberá Vodný plán
Slovenska v súlade s článkom 4.7 písmena d) a Rámcová smernica o vodách (2000/60/ES) [6], ktoré bezvýhradne
podporujú opatrenia na budovanie zariadení na zadržiavanie vody v urbanizovanom území a Nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd [7].
Súčasťou obsahu NV v § 9 v bodoch 1–3 sú stanovené požiadavky na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do
povrchových a podzemných vôd, ktoré definujú, že v prípade predpokladu obsahu nebezpečných látok v
povrchovom odtoku pred nepriamym vypustením, treba vykonať potrebné opatrenia. Nedostatkom slovenských
predpisov zastrešujúcich oblasť vodného hospodárstva je stanovenie limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia
pri vypúšťaní vôd z povrchového odtoku do podzemných a povrchových vôd.

3 METODIKA
Výber záujmových oblastí za účelom odoberania vzoriek dažďovej vody ovplyvňovalo viacero faktorov. Cieľom
výskumu bolo vybrať a porovnať rôzne lokality v urbanizovaných území na Slovensku. Záujmové lokality sa
nachádzajú v katastrálnom území Bratislavy. Jednotlivé vzorky dažďovej vody boli odoberané z cestných
komunikácii a parkovísk z dôvodu predpokladu obsahu najväčšieho množstvo znečisťujúcich látok. V tabuľke 2.
sú uvedené druhy spevnených plôch a materiál vyhotovenia.
Tab. 2 Charakteristika spevnených plôch
Miesto

Materiál

Funkcia

Krížna ulica, Staré Mesto (BA)

asfalt

križovatka

Blumentálska 26, Staré Mesto (BA)

betónové tvárnice

parkovisko

Krížna ulica, Staré Mesto (BA)

asfalt

ulica

Krížna ulica, Staré Mesto (BA)

asfalt

ulica

Krížna ulica, Staré Mesto (BA)

asfalt

ulica

Hodonínska 7, Lamač (BA)

betón

parkovisko

STU - Radlinského 11, Staré Mesto (BA)

asfalt

ulica

Vzorky boli odberané v letnom období od Júla do Septembra. Vo výskume sme sa zamerali na zachytenie
prvého splachu dažďovej vody pred dažďovým vpustom. Na každej odobratej vzorke sa nachádza nálepka s
informáciu o mieste zachytenia prvého splachu (GPS koordinátami) a času odobratia vzorky (dátum). Tabuľka 3.
obsahuje údaje o mieste a čase odobratia jednotlivých vzoriek dažďovej vody. Celkovo bolo sedem vzoriek,
pričom jedna vzorka bola zachytená na križovatke - Krížna ulica a Legionárska ulica. Dve vzorky boli z
parkoviska, jedna z Blumentálskej ulice a druhá z parkoviska na Hodonínskej ulice. Zvyšné vzorky (štyri) boli
zachytené z cestnej komunikácie na Krížnej ulice a Radlinského ulice.
Tab. 3 Miesto a čas odberu vzoriek dažďovej vody
Vzorka č.

Dátum

Miesto

GPS

1

01.07.2019

Krížna ulica, Staré Mesto (BA)

48.1557/17.1248

2

24.08.2019

Blumentálska 26, Staré Mesto (BA)

48.1554/17.1239

3

24.08.2019

Krížna ulica, Staré Mesto (BA)

48.1554/17.1243

4

06.09.2019

Krížna ulica, Staré Mesto (BA)

48.1554/17.1243

5

09.09.2019

Krížna ulica, Staré Mesto (BA)

48.1554/17.1243

6

09.09.2019

Hodonínska 7, Lamač (BA)

48.2017/17.0133

7

09.09.2019

STU - Radlinského 11, Staré Mesto (BA)

48.1554/17.1243
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Vo výskume sa zameriavame na hodnotenie ukazovateľov: reakcia vody = pH a adsorbovateľné organicky
viazané halogény – AOX v zachytených dažďových vodách v jednotlivých oblastiach na Slovensku.
Adsorbovateľné organicky viazané halogény – AOX sú prvky 17- tej skupiny periodickej tabuľky prvkov, ako sú:
chlór, bróm a jód. Pôvod týchto látok môže byť prírodného (v eutrofizovaných vodách, v riečnych sedimentoch a
kaloch) alebo antropogénneho znečistenia. Najčastejšie sa stanovujú pri odpadových vodách. Izolujú sa adsorpciou
na práškovom aktívnom uhlí v kyslom prostredí, pH cca 2. Stanovujú sa spaľovaním v prúde kyslíku a plynu pri
teplote 1000° v kyslom prostredí [3].
Analýza odobratých vzoriek dažďovej vody prebiehala v laboratóriu Stavebnej fakulty STU v Bratislave na
Katedre zdravotného a environmentálneho inžinierstva. Chemická analýza adsorbovateľných organický viazaných
halogénov - AOX prebiehala štandardnými metódami na prístroji XPLORED od firmy Trace Elemental
Instruments podľa manuálu X PLORER – X DOC0100200. Na meranie hodnoty pH dažďovej vody bol použitý
prístroj HQd Field Case od firmy HACH.
Na hodnotenie nameraných parametrov prvého splachu dažďových vôd zo spevnených plôch odobraných vo
vybraných lokalitách na Slovensku a Srbsku sme použili limitné hodnoty na kvalitu povrchovej vody podľa
Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého
stavu vôd.

4 VÝSLEDKY A DISKÚSIA
Cieľom príspevku bolo analyzovať kvalitatívne parametre prvého splachu dažďových vôd z urbanizovaného
územia (parkovísk a cestných komunikácii) pre záujmové lokality a následne porovnanie dosiahnutých výsledkov
v daných lokalitách s požiadavkami na kvalitu povrchovej vody podľa NV SR č.269/2010. Tabuľka 4. sú uvedené
namerané hodnoty pH a koncentrácie adsorbovateľných organicky viazaných halogénov – AOX prvého splachu
dažďových vôd z urbanizovaného územia.
Tab. 4 Hodnoty nameraných parametrov prvého splachu dažďových vôd z urbanizovaného územia
Vzorka č.

Miesto odobratia dažďového odtoku

pH
[-]

AOX
[μg.l-1]

1

Krížna ulica, Staré Mesto (BA)

7,69

653,04

2

Blumentálska 26, Staré Mesto (BA)

7,06

532,78

3

Krížna ulica, Staré Mesto (BA)

7,09

963,87

4

Krížna ulica, Staré Mesto (BA)

7,59

277,40

5

Krížna ulica, Staré Mesto (BA)

7,73

732,40

6

Hodonínska 7, Lamač (BA)

8,57

98,52

7

Radlinského 11, Staré Mesto (BA)

8,86

530,69

Obr. 1 Namerané hodnoty pH dažďovej vody z urbanizovaného územia
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V grafe 1. sú uvedené namerané hodnoty pH odobratých vzoriek dažďovej vody zo spevnených plôch na území
Bratislavy. Stanovené hodnoty pH dažďového odtoku sa pohybovali od 7,09 do 8,86. Najnižšia hodnotu pH bola
nameraná pri vzorke č3. - Krížna ulica ( 7,09) a najvyššia pri vzorke č.7 - Radlinského ulica (8,86). Oranžová čiara
na grafe predstavuje limitnú hodnotu pH (8,5) pre povrchovú vodu, stanovenú NV SR č.269/2010. Na základe
uvedených výsledkov v grafe 1. možno konštatovať, že iba dve vzorky presahujú limitnú hodnotu, vzorka č. 6 o
0,07 a vzorka č. 7 o 0,36. Ostane hodnotené vzorky nepresahujú limitnú hodnotu pH. Na základe výsledkov,
materiál z ktorého je vyrobená spevnená plocha nemá podstatný vplyv na hodnotu pH.

Obr. 2 Namerané koncentrácie adsorbovateľných organicky viazaných halogénov – AOX prvého splachu
dažďových vôd z urbanizovaného územia
V Grafe 2. sú uvedené stanovené koncentrácie adsorbovateľných organicky viazaných halogénov v
zachytenom dažďovom odtoku. Namerané hodnoty AOX sa pohybovali od 98,52 μg.l-1 do 963,87 μg.l-1, pričom
najvyššia hodnota bola stanovená pri vzorke č. 3 - Krížna ulica (963,87 μg.l-1) a najnižšia pri vzorke č. 6 parkovisko na Hodonínskej ulice (98,52 μg.l-1). Limitná koncentrácia stanovená Nariadeným vlády SR pre AOX
by nemala presahovať 20,0 μg.l-1. Na základe uvedených výsledkov pri všetkých vyhodnocovaných vzorkách boli
namerané koncentrácie vyššie než je povolená limitná hodnota. Na vysoké hodnoty AOX pravdepodobne má
veľký vplyv dĺžka bezdažďového obdobia. V prípade vyhodnotenie materiálu spevnených plôch aj v tomto prípade
možno konštatovať, že materiál nepriepustných plôch má vplyv na koncentráciu AOX. Pri vzorkách zachytených
z parkovísk boli namerané nižšie koncentrácie ako pri vzorkách odobratých z cestných komunikácii ( pri vzorke
č. 1 je koncentrácia vyššia o 22 % než pri vzorke č. 2). Taktiež v prípade porovnania materiálu zhotovenia
parkovísk možno spozorovať, že pri parkoviskách z betónových tvárnic boli namerané vyššie koncentrácie než pri
parkovisku z betónu. Hodne vyššiu koncentráciu pri vzorke č. 2 vzhľadom na vzorku č. 6 mohla ovplyvniť i dĺžka
bezdažďového obdobia.

5 ZÁVER
Vo výskume sme sa zamerali na zachytenie a analýzu odtoku dažďových vôd z urbanizovaného územia z dôvodu
možnosti ich infiltrovania do pôdneho horizontu. Dôvodom zachytenia prvého splachu sú rôzne znečisťujúce látky
nachádzajúce sa na spevnených plochách, ktoré po vsiaknutý do pôdy môžu spôsobiť znečistenie podzemnej vody.
Odber prvého splachu dažďových vôd prebiehal z cestných komunikácii a parkovísk na území Slovenska –
Bratislava. Pri analýze sa sa zamerali na vyhodnotenie ukazovateľov ako sú reakcia vody pH a adsorbovateľné
organicky viazané halogény – AOX. Analýza spomenutých ukazovateľov bola uskutočnená v laboratóriu
Stavebnej Fakulty STU v Bratislave na Katedre zdravotného a environmentálneho inžinierstva. Pre hodnotenie
kvality dažďovej vody v druhej časti výskumu budeme porovnávať hodnoty, ktoré boli namerané v jednotlivých
lokalitách s limitnými hodnotami, ktoré udáva NV SR č. 269/210.
Na základe uvedených výsledkov možno konštatovať, že nie všetky obdraté vzorky dažďovej vody spĺňali
povolené limitné hodnoty. Pri vyhodnocovaný hodnoty pH iba dve vzorky presahovali prípustné hodnoty, vzorka

565

JUNIORSTAV 2020

č.6 a vzorka č.7. Pri ukazovateľovi AOX pri všetkých vyhodnocovaných vzorkách boli prekročené limitné
koncentrácie, z čoho vyplýva, že vsakovanie dažďovej vody z cestných komunikáciách a parkovísk nie je
najvhodnejším riešením. Takáto dažďová voda sa považuje za nevhodnú, ktorá by pred infiltráciou do pôdy mala
prejsť procesom čistenia.
Vzhľadom na namerané hodnoty materiál použitý na budovanie spevnených plôch (parkovísk a cestný
komunikácii) pri vyhodnotený hodnoty pH nemá značný vplyv na kvalitu prvého splachu dažďových. Pri
hodnotený koncentrácii AOX vzhľadom na materiál, z ktorého bol zachytený dažďový odtok sme zistili, že pri
spevnenej plochy z asfaltu namerané hodnoty boli niekoľko násobne vyššie než pri betónových plochách.
Výskum tejto témy - Závislosť kvality prvého splachu dažďových vôd od materiálu spevnenej plochy bude
pokračovať so zameraný sa na ďalšie plochy a nové kvalitatívne parametre ako sú ťažké kovy, CHSK a kadmium.
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1

Abstrakt
Pesticídy ako jeden z hlavných sledovaných mikropolutantov tejto modernej doby, sa sledujú a stanovujú aj v
pitných vodách. Prítomnosť pesticídov v pitnej vode je vzhľadom na ich toxický účinok na organizmy nežiaduca
a musia sa z vody odstraňovať. Na odstraňovanie sa používa hlavne adsorpcia na aktívnom uhlí. V práci sa
porovnávala účinnosť odstraňovania vybraných druhov pesticídov z pitnej vody použitím dvoch typov
granulovaného aktívneho uhlia (Norit 1240 a Filtrasorb 400). Účinnosť odstránenia sa pohybovala od 5 do 60 %
pre jednotlivé adsorpčné materiály a pesticídy. Z tohto výskumu vyplýva, že adsorpčný materiál Filtrasorb 400
bol oveľa účinnejší ako Norit 1240.
Kľúčové slova
Úprava pitnej vody, Pesticídy, Adsorpcia, Granulované aktívne uhlie
Abstract
Pesticides, as one of the main monitored micropollutants these days, are monitored and determined even in the
drinking water, because of their toxic effect on the living organisms. Their presence in the drinking water is
undesirable and, therefore, they need to be removed. For the removal, one of the most used processes is adsorption
on the activated carbon, which is very effective for their removal. Adsorption of pesticides from water for two
different types of granular activated carbon was examined. Matrix used for dilution of pesticides was drinking
water and the efficiency of the removal of pesticides ranged from 5 to 60 % for the specific sorption materials and
pesticides. This research has shown that adsorption material Filtrasorb 400 is far more efficient than Norit 1240.
Key words
Water treatment, Pesticides, Adsorption, Granular activated carbon

1 ÚVOD
Ako jeden z hlavných skupín mikropolutantov sú pesticídy veľmi rozšírené vo svete. [1] Spektrum používania
je veľmi široké, keďže sa používajú napríklad v poľnohospodárstve, lesníctve, záhradníctve a mnohých ďalších
profesiách. Termín pesticíd v sebe zahŕňa látky, ktoré sa používajú na hubenie mnohých druhov živočíchov, rastlín
a hmyzu. Do tejto skupiny zahŕňame herbicídy, fungicídy, insekticídy, rodenticídy, termicídy a iné. [2] Tieto
pesticídy, ako jeden druh mikropolutantov, sú nežiadúce ako v povrchovej vode, tak aj pitnej vode. Ich prítomnosť
v zdrojoch pitnej vody môže spôsobiť vážne zdravotné problémy pre ľudský organizmus. Mnohé tieto pesticídy,
dnes už zakázané, boli spojené s prejavmi rôznych chorôb a boli vykonané štúdie, ktoré potvrdili ich toxický vplyv
na ľudský organizmus. [3] Zloženie pesticídnych prípravkov je rozmanité, ale väčšinou obsahujú dve hlavné
skupiny zložiek. Aktívna zložka pesticídu predstavuje látku zameranú na hubenie konkrétneho škodca. Ako
napríklad aktívna zložka pesticídu určená na hubenie buriny v poľnohospodárstve môže byť molekula Acetochlór.
Táto molekula je vytvorená na hubenie buriny v kukurici. Druhá skupina zložiek predstavuje inertné látky
a molekuly, ktoré vo veľkej väčšine prípadov sú toxickejšie ako samotné aktívne zložky. V tomto prípade ale ide
o toxicitu pre ostaté organizmy, ktoré prídu do kontaktu s touto látkou. [4] Aj z tohto dôvodu sa tieto látky
stanovujú a odstraňujú z pitných vôd. Jedným procesom, ktorý je schopný tieto látky odseparovať z pitnej vody je
adsorpcia na sorpčnom materiáli. Ako sorpčný materiál sa často používa aktívne uhlie, ktoré vďaka svojím

567

JUNIORSTAV 2020

vlastnostiam dokáže tieto látky sorbovať. Hlavným dôvodom je jeho neselektívnosť a veľká sorpčná plocha, kde
3 až 5 g aktívneho uhlia má sorpčnú plochu o rozlohe futbalového ihriska. V technológii vody sa častejšie používa
granulované aktívne uhlie, ktoré má veľkú výhodu oproti práškovému aktívnemu uhliu. Táto výhoda spočíva
v jeho možnosti regenerácie a ďalšieho použitia, kdežto pri práškovom aktívnom uhlí táto možnosť nie je a použitý
materiál sa musí vyhodiť alebo spáliť. [5] To bol dôvod, prečo sme sa aj my zamerali na použitie granulovaného
aktívneho uhlia pri adsorpcii pesticídov z vôd. Cieľom tejto práce bolo porovnať účinnosť granulovaného
aktívneho uhlia pri adsorpcii pesticídov z pitných vôd. Na adsorpciu pesticídov bolo použité granulované aktívne
uhlie od dvoch výrobcov (Norit 1240 a Filtrasorb 400), pričom ako zdroj vody bola použitá pitná voda s prídavkom
zmesi štandardov pesticídov.
Autori Sjerps R.M.A et al. zisťovali množstvo a výskyt pesticídov vo vode metódou LC-MC/MS. Experimenty
prebiehali v objeme 45 mL vzorky vody, kde sa pridala koncentrácia štandardov pesticídov 0,5 mg/L. Táto vzorka
sa potom stanovovala kvapalinovou chromatografiou UHPLC, s použitím kolóny Hypersil GOLD C18. Používali
dve mobilné fázy, a to kyselinu octovú vo vode a kyselinu octovú v acetonitrile. Teplota kolóny bola 25 °C a
prietok 300 μL/min. Následne sa pesticídy stanovovali na hmotnostnom spektrometri pri teplotách 275 a 350 °C,
s prietokom pomocného plynu 10 L/min. Reálne vzorky vody sa stanovovali rovnakým spôsobom. Ich
experimenty a prieskum ukázali prítomnosť pesticídov vo vodách a to až 15 z 24 sledovaných pesticídov. V
niektorých prípadoch šlo dokonca aj o koncentrácie väčšie ako sú povolené limity. [6]
Experimenty zamerané na adsorpciu aktívnym uhlím patria medzi základné pri úprave vody. Pri použití
rôznych výšok filtračného materiálu GAC, 5 až 15 cm, v kolóne s prietokom 4 m/h sa adsorbovali herbicídy. Pri
tomto experimente sa posudzovala ako účinnosť výšky filtračného materiálu, v tomto prípade granulovaného
aktívneho uhlia, tak aj účinnosť odstránenia znečistenia v jednotkách TOC. S narastajúcou výškou filtračného
valca sa zvyšovala aj účinnosť odstránenia TOC, ktorá v istom bode procesu dosiahla takmer kontinuálne hodnoty.
Tieto experimenty sa sledovali v časovom odstupe niekoľko dní. Pri použití 15 cm výšky GAC v kolóne sa
dosiahlo takmer 60 % odstránenie TOC, čo v porovnaní s 5 cm lôžkom bolo len okolo 20 %. Skúmaná bola aj
rýchlosť filtrácie pri rôznych prietokoch výškou filtračného materiálu 5 cm. So zvyšujúcou sa rýchlosťou filtrácie
sa znižovala účinnosť. [7]

2 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ
Experimenty s pesticídmi prebiehali nasledovne. Štandardy pesticídov sme zakúpili od firmy ALS v Prahe.
Táto firma nám pripravila roztok štandardov pesticídov a dodala nám aj sklenené vialky na odber vzoriek. Zásobný
roztok štandardov pesticídov bol pridaný do 5 L objemu pitnej vody s výslednou koncentráciou pesticídov cca
1 µg/L. Následne sa z tohto zásobného roztoku odobralo 200 mL do sklenených fľašiek, označených príslušným
časom odberu vzorky a typom granulovaného aktívneho uhlia. Do týchto fľašiek sa potom pridalo granulované
aktívne uhlie o hmotnosti 200 mg a fľašky sa uzatvorili uzáverom. Miešanie bolo uskutočňované pravidelne,
ručným miešaním fľašiek. Po uplynutom čase sa odoberali pipetou vzorky o objeme 40 mL do sklenených vialiek
s pridaným tiosíranom, ktorý zabezpečil uchovanie vzorky. Jednotlivé vzorky boli v pravidelných intervaloch
odoberané a to v nasledovných časoch: 0, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 360 min. Po odobratí vzorky sme vialky
uchovali v chladničke a neskôr boli odovzdané laboratóriu ALS, ktoré nám tieto koncentrácie pesticídov
stanovovalo. Stanovenie pesticídov prebiehalo metódou HPLC s priamym nástrekom vzorky a metódou
vnútorného štandardu. Základné vlastnosti porovnávaných materiálov sú uvedené v Tab.1.
Tab. 1 Vlastnosti filtračných materiálov Norit 1240 a Filtrasorb 400

Jódové číslo [mg/g]
Vlhkosť [Max %]
Účinná veľkosť častíc [mm]
Koeficient rovnozrnitosti
Prevádzková hustota [kg/m3]

Norit 1240
950
5
0,6 – 0,7
1,7
470
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Filtrasorb 400
1000
2
0,6 – 0,7
1,7
450
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3 VÝSLEDKY A DISKUSIA
Jednotlivé výsledky z experimentov sú prehľadne zobrazené a usporiadané v tabuľkách (Tab. 2 až 5)
a ich hodnoty sú potom prezentované aj graficky (Obr. 1 až 4).
Tab. 2 Účinnosť odstránenia pesticídov v závislosti od času adsorpcie pre Norit 1240
Čas [min]
Acetochlór
Dimetachlór
Metolachlór

30
18,78
5,75
7,82

60
20,23
7,43
12,07

90
24,19
8,94
16,49

120
26,02
9,39
18,37

180
29,69
10,95
20,70

240
30,48
12,37
22,09

360
31,63
13,39
22,29

Tab. 3 Účinnosť odstránenia pesticídov v závislosti od času adsorpcie pre Filtrasorb 400
Čas [min]
Acetochlór
Dimetachlór
Metolachlór

30
44,82
18,94
34,48

60
50,56
20,72
39,86

90
55,29
22,33
45,93

120
58,74
25,55
51,24

180
61,01
26,94
53,20

240
63,38
27,74
54,36

360
63,59
30,46
55,06

Ako môžeme vidieť v Tab. 2, najlepšie adsorbovateľný je pesticíd Acetochlór, kde došlo až k 31,63
% odstráneniu. V porovnaní s ostatnými pesticídmi, kde je účinnosť len max 22,29 % je to skoro tretinové
odstránenie tejto látky. Pre porovnanie so sorpčným materiálom Filtrasorb 400 je to však neporovnateľná
hodnota, to môžeme vidieť v Tab. 3 kde účinnosti dosahujú až dvojnásobné hodnoty. A ako aj z Tab. 2
vyplýva, tak Acetochlór je najlepšie sorbovateľný pesticíd.
Tab. 4 Účinnosť odstránenia pesticídov v závislosti od času adsorpcie pre Norit 1240
Čas [min]
Chloridazón
Chloridazón-desfenyl
Chloridazón-metyl desfenyl

30
4,72
9,00
7,50

60
9,02
10,50
9,33

90
12,83
11,75
12,44

120
16,36
14,28
13,90

180
18,20
15,17
15,31

240
20,57
17,57
18,29

360
22,05
17,95
19,66

Tab. 5 Účinnosť odstránenia pesticídov v závislosti od času adsorpcie pre Filtrasorb 400
Čas [min]
Chloridazón
Chloridazón-desfenyl
Chloridazón-metyl desfenyl

30
22,29
15,76
12,38

60
26,60
17,20
16,00

90
30,34
19,09
18,61

120
34,83
22,73
21,51

180
37,40
24,00
24,03

240
39,56
25,08
25,17

360
41,95
26,15
26,10

V Tab. 4 môžeme vidieť adsorpčné účinnosti pre sorpčný materiál Norit a pesticíd Chloridazón a jeho
metabolity. Z tejto tabuľky vidíme, že samotný herbicíd je lepšie sorbovateľný ako jeho metabolity. Pre
porovnanie so sorpčným materiálom Filtrasorb sú to tiež nižšie hodnoty účinnosti. V Tab. 5 vidíme, že
sorpcia na Filtrasorb je oveľa účinnejšia ako na Norit 1240.
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Obr. 1. Závislosť účinnosti odstránenia pesticídov (Acetochlór, Dimetachlór a Metolachlór) z vody
sorpčným materiálom Norit 1240 pre dobu kontaktu 30 až 360 min.

Obr. 2. Závislosť účinnosti odstránenia pesticídov (Acetochlór, Dimetachlór a Metolachlór) z vody
pre sorpčným materiálom Filtrasorb 400 pre dobu kontaktu 30 až 360 min.
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Obr. 3. Závislosť účinnosti odstránenia pesticídov (Chloridazón, Chloridazón-desfenyl a Chloridazónmetyl desfenyl) z vody sorpčným materiálom Norit 1240 pre dobu kontaktu 30 až 360 min.

Obr. 4. Závislosť účinnosti odstránenia pesticídov (Chloridazón, Chloridazón-desfenyl a Chloridazónmetyl desfenyl) z vody sorpčným materiálom Filtrasorb 400 pre dobu kontaktu 30 až 360 min.
V Obr. 1 a 2 môžeme vidieť rozdiel v účinnosti odstránenia jednotlivých pesticídov pomocou
sorpčného materiálu Norit 1240 a Filtrasorb 400. Z tabuliek a obrázkov je vidieť, že Filtrasorb 400 je
účinnejší sorpčný materiál pri odstraňovaní pesticídov z vody. V Obr. 3 a 4 vidíme sorpčné vlastnosti
a účinnosť odstránenia pesticídu Chloridazón a jeho metabolitov. Výsledky ukázali, že Chloridazón sa
lepšie sorbuje ako jeho metabolity.
Z nášho prevedeného výskumu sa dá usúdiť:
1. pri porovnaní adsorpčných materiálov Norit 1240 a Filtrasorb 400 je účinnejší materiál Filtrasorb
400. Tento materiál dokázal na seba naadsorbovať väčšie množstvo pesticídov ako Norit 1240 pri daných
podmienkach,
2. účinnosti odstránenia pesticídov z vôd sa pohybovali od 20 do 60 % pre skupinu chloroacetanilidov
(Acetochlór, Dimetachlór a Metolachlór) a od 12 do 41 % pre Chloridazón a jeho metabolity.
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3. pre skupinu chloroacetanilidov boli účinnosti odstránenia pesticídov použitím Noritu 1240
približne o polovicu menšie. V prípade chloridazónu a jeho metabolitov boli tieto rozdiely menšie ale
nedosahovali účinnosti Filtrasorbu.
4. v prípade chloridazónu adsorpcia prebiehala oveľa účinnejšie ako v prípade jeho metabolitov. Túto
skutočnosť si vysvetľujeme tým, že pri odštiepení danej funkčnej skupiny dochádza k zníženej
schopnosti sa adsorbovať na aktívne uhlie. Tieto závery usudzujeme aj z dôvodu, že ak by prebehli
nejaké degradačné procesy, tak adsorpcia po degradácií istých látok je oveľa menej účinná ako adsorpcia
pôvodnej látky. Jednotlivé fragmenty nemusia mať tak veľkú sorpčnú schopnosť ako materská molekula.
Môže to byť aj spôsobené neprítomnosťou istých atómov v danej molekule, ktorými sa atómy na seba
lepšie viažu.

4 ZÁVER
Ako bolo už uvedené, tak účinnosť jednotlivých adsorpčných materiálov bola rôzna. Filtrasorb 400
sa preukázal ako lepší sorpčný materiál než Norit 1240. Účinnosť tohto materiálu sa pohybovala od 18
do 60 % čo splnilo naše očakávania, na druhú stranu Norit 1240 trochu sklamal svojou relatívne nízkou
účinnosťou. Ďalším našim cieľom je overiť túto dobrú sorpčnú schopnosť Filtrasorbu 400 použitím
prietokových reaktorov.
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1

Abstrakt
Táto práca sa zaoberá vytvorením hydrodynamického modelu odľahčovacej komory v programe Ansys
Workbench 19.2 - Fluid Flow (Fluent). Základom práce bolo vytvorenie 3D grafického modelu, ktorý slúži ako
podklad pre hydrodynamické modelovanie v odľahčovacej komore. Model bol vytvorený na základe reálnej
odľahčovacej komory v Banskej Bystrici. Simulácie, ktoré by mali odpovedať približnému prúdeniu v
odľahčovacej komore sú jadrom mojej práce. Cieľom mojej práce je porovnať vplyv prítokovej rýchlosti a hrablíc.
Kľúčové slová
3D model, odľahčovacia komora, hydrodynamický model
Abstract
This work deals with the creation of a hydrodynamic model of the combined sewerage overflow chamber in Banská
Bystrica in the program Ansys Workbench 19.2 - Fluid Flow (Fluent). The basis of the work was the creation of a
3D graphic model that serves as a base for hydrodynamic modeling in the combined sewerage overflow chamber.
The model was created according to a real combined sewerage overflow chamber in Banská Bystrica. Simulations,
that should correspond to the estimated flow in combined sewerage overflow chamber are the core of my work.
The goal of my work is to compare the impact of the inflow speed and the flow rakes.
Key words
3D model, combined sewerage overflow chamber, hydrodynamic model

1 ÚVOD
CFD (Computational Fluid Dynamics) je skratka pre modernú výpočtovú metódu. Táto metóda nám pomocou
softwéru ponúka rôzne spôsoby modelovania a výpočtov, ktoré si následne vie užívateľ vybrať podľa
problematiky, ktorú rieši v danom projekte. Preto táto výpočtová technika nenašla uplatnenie len vo
vodohospodárskom, ale aj v strojárskom, automobilovom a leteckom priemysle. V programe Ansys Fluent vieme
modelovať 2D aj 3D prúdenie tekutín, t.j. kvapalín aj plynov. Tento program má z hľadiska hydraulického,
vodohospodárskeho a výskumného obrovské využitie [2,3,5,6,8].
Oproti fyzikálnym modelom má obrovskú výhodu z hľadiska finančného aj časového. Na vytvorenie
fyzikálneho modelu je potreba tím pracovníkov, ktorý musia vytvoriť model v presnej mierke. Stavba takého
modelu može trvať aj niekoľko týždňov. Oproti tomu, pomocou CFD modelovania vie jeden človek vytvoriť
model vzhľadom na náročnosť v rámci hodín až dní. Zároveň vieme CFD model jednoducho upravovať a tím
docieliť optimály stav. Nevýhodou CFD modelovania je nutnosť podrobného poznania problematiky [2,3,5,6,8].
Ako objekt na stokovej sieti bola vybratá odľahčovacia komora, pretože jej správna funkčnosť priamo
ovplyvňuje kvalitu životného prostredia v recipiente. Na predlohu nášho modelu bola použitá OK, ktorá sa
nachádza v Banskej Bystrici, v mestkej časti Rudlová.
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2 LITERÁRNY PREHĽAD
Na stokovej sieti na nachádzajú daždové oddeľovacie objekty, ktoré počas dažda odvádzahú časť daždových vôd
do recipientu. Pokiaľ sa takýto objek nachádza na jednotnej stokovej sústave nazývame ho odľahčovacia komora
(OK). „OK umožňujú navrhovať úseky stôk odvádzajúcich odpadové vody ďalej do ČOV s menšími prierezmi,
zmenšujú nerovnomerné zaťažovanie čistiarenských objektov daždovými vodami.“ [1,6] Minimálna účinnosť
čistenia zmiešaných odpadových vôd v ČOV sa nemá znížiť. Nemajú sa zhoršiť ani podmienky v recipiente pre
zachovanie biologického života pri krátkodobom a dlhodobom zaťažovaní.
„Oddeľovacie objekty spájajú stokovú sieť s recipientom. Tieto objekty sa musia preto navrhovať s ohľadom
na nezávadnú funkciu otokovej siete aj počas prietoku veľkých vôd v recipiente v dôsledku možného
vzdutia.“ [1,6]
Činnosťou a prevádzkou odľahčovacích komôr sú ovplyvňované:
•
•
•

kvalita vody v recipientoch, najmä málo vodnatých tokov a recipientov so stojacími vodami, resp.
pomaly tečúcimi vodami,
hodnoty ukazovateľov znečistenia na vstupe do ČOV v súvislosti so zvačšeným prítokom
dažďových vôd a čistením zmiešaných odpadových vôd,
investičné náklady na výstavbu zberačov jednotnej stokovej sústavy a objekotv ČOV.

3 METODIKA
Ansys CFD
ANSYS CFD obsahuje riešič ANSYS Fluent, ktorý poskytujú reálne simulácie 2D aj 3D prúdenia kvapalín a
plynov. Materiály sú dostupné v obsiahlej materiálovej knižnici alebo je možné vytvoriť vlastný materiál a zadať
jeho špecifické vlastnosti. Generátor siete ponúka automatickú tvorbu siete na základe zvolenej simulácie
s možnosťou detailne nastaviť parametre sieťovania a zjemnenia. Umožňuje riešiť sofistikované fyzikálne javy
s maximálnou presnosťou. Výsledky zobrazujú priebeh prúdenia, tlakov a teplôt s možnosťou ich animácie,
zobrazenia maximálnej a minimálnej hodnoty, zobrazenia v špecifickom reze, zobrazenia prúdnic [3,7].
ANSYS CFD je integrovaný do prostredia ANSYS Workbench - platforma určená pre efektívny a flexibilný
pracovný postupy. Disponuje CAD asociativitou a výkonnými funkciami pre modelovanie geometrie a tvorby
siete. Integrovaný správca parametrov umožňuje jednoducho vykonať parametrickou analýzu [3,7].

3D model
ANSYS Workbench obsahuje balík programov, ktorého súčasťou je aj CAD softvér SpaceClaim. V tomto
programe bola podľa výkresovej dokumentácie namodelovaná existujúca OK.
Pomocou príkazov bola namodelovamá OK (Obr. 1) s rozmermi (š x v x d) 5450 mm, 2660 mm a 14150 mm.
Prítoková stoka má priemer DN 1600, odľahčovacia stoka má priemer DN 1600 a obtok na ČOV má priemer DN
600.

Obr. 1 Model odľahčovacej komory.
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Ďaľším krokom bolo vytvorenie modelu objemu vody, v ktorom sa bude modelovať prúdenie kvapaliny. Tento
objem bol vytvorený prekrytím modelu OK a objektom kvádra (Obr. 2) a ich násleným rozdielom (Obr. 3).

Obr. 2 Prekrytie OK ďalším objektom.

Obr. 3 Objem simulovaného média v OK.

Mesh modelu
Po zadefinovaní geometrie je ďaľším krokom vytvorenie meshu. Mesh je polygónová výpočtová sieť (Obr. 4),
ktorá sa aplikuje na model. Táto sieť je tvorená zokupením vrcholov, okrajov a plôch a definuje vlastnosti 3D
modelu. Tieto elementy majú tvar ihlanov [3,7].
Po zadefinovaní parametrov siete ako napr. minimálna a maximálna veľkosť elementu, zahustenie siete alebo
krivosť polygónov, program generuje sieť.
Kvôli zjednodušeniu tvorby meshu a výpočtov boli namodelované hrablice so štvorcovým prierezom. Hrablice
majú hranu s dĺžkou 14 mm a výšku 900 mm.
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Obr. 4 Vygenerovaná výpočtová sieť.

Okrajové podmienky
Pri simulácii bola použitá metóda SIMPLE a model k – epsilon [2,4,5]. Simulácia odpovedá odhadovanému
prúdeniu v OK. Pre detailné meranie je potrebné získanie kalibračných parametrov vstupujúcich do výpočtov.
Tieto parametre by bolo možné získať terénnym meraním pri odľahčovaní vôd. Pri simulácii bolo uvažované
s modelovým stavom extrémnej prevádzky s prítokovou rýchlosťou v = 2 m.s-1 a pri bežnej prevádzke s prítokovou
rýchlosťou v = 0,5 m.s-1.
Okrajové podmienky sú zadefinované nasledovne v tabuľke (Tab. 7):
Tab. 7 Okrajové podmienky.
Boundary
condition
Velocity Inlet
Wall
Wall0
Outflow
Solid

Okrajová
podmienka
Vtok
Stena
Hladina
Odtok
Objem

Definícia
0,5 / 2 m.s-1
0,013 mm
0 mm
H2O

Simulácie
Boli somulované 4 scenáre, v ktorých sa menila prítoková rýchlosť a použitie hrablíc:
•
•
•
•

1. scenár - 2 m.s-1, hrablice,
2. scenár - 0,5 m.s-1, hrablice,
3. scenár - 2 m.s-1, bez hrablíc,
4. scenár - 0,5 m.s-1, bez hrablíc.
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Obr. 5 Simulácia č.1 v čase t = 50 s.

Obr. 6 Simulácia č. 3 v čase t = 50 s.
Na obrázkoch môžeme vidieť že vplyvom vysokej prítokovej rýchlosti a použitia hrablíc je voda vymrštená
ku stropu odľahčovacej komory. Takéto prúdenie je neprípustné.

4 VÝSLEDKY A DISKUSIA
V simuláciách boli porovnávané rýchlosti prúdenia. Merania boli robené na výtoku na ČOV, hrabliciach
(prepadovej hrane) a výtoku. V každej simulácii sa meralo v bodoch s rovnakými súradnicami.
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Tab. 8 Porovnanie rýchlostí.
Simulácia č. 1

Simulácia č. 2

Simulácia č. 3

Simulácia č. 4

Rýchlosť [m.s-1]
-1

0,5 m.s-1
HrabČOV
lice
0,31
-

0,04

2 m.s-1
Hrablice
-

Výtok
-

0,5 m.s-1
HrabČOV
lice
-

t
[s]
5

2 m.s
HrabČOV
lice
0,95
-

15

1,00

1,56

-

0,04

-

-

0,45

0,86

-

0,05

-

-

35

1,03

1,55

2,33

0,20

0,02

-

0,47

0,87

0,85

0,08

0,04

-

50

1,03

1,55

2,30

0,20

0,08

-

0,47

0,85

0,83

0,09

0,05

-

Výtok
-

Výtok
-

ČOV

Výtok
-

Z výsledkov zhrnutých v tabuľke (Tab. 8) je zrejmé, že model nie je presný, nakoľko sa nezhodujú rýchlosti
na ČOV. Tie by sa mali pri rovnakých prítokových rýchlostiach zhodovať, nakoľko niesú ovplyvnené hrablicami
a turbulenciami.

5 ZÁVER
Táto práca sa zaoberá matematickým modelom a 3D modelovaním reálnej odľahčovacej komory v Banskej
Bystrici. Jadrom práce sú hydrodynamické simulácie prúdenia v programe Ansys Fluent. Autori článku sa najkôr
venovali vytvoreniu 3D modelu na základe výkresovej dokumentácie v softvéri Space Claim, potom vytvoreniu
polygónovej výpočtovej siete a zadania okrajových podmienok matematického modelovania aby mohol prebehnúť
výpočet. Boli zvolené dva zaťažujúce stavy ktoré odpovedajú extrémnemu zaťaženiu s prítokovou
rýchlosťou v = 2 m.s-1 a bežnej prevádzke s prítokovou rýchlosťou v = 0,5 m.s-1.
Toto modelovanie slúži ako základ pre ďaľšiu prácu. V budúcnosti sa chce tým autorov venovať verifikácii,
kalibrácii a následnej validácii modelu. Na to je potrebné získať vstupné hodnoty terénnym meraním, pri ktorých
sa osadia meracie zariadenia do OK.
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1

Abstrakt
Příspěvek popisuje průběžné výsledky dlouhodobé studie v oblasti jakosti pitné vody ve vodovodní síti. Na
případové studii vodovodní sítě, byl zkoumán dlouhodobý vliv řízeného proplachu vodovodní sítě na jakost
dopravované vody. Byl proveden první řízený proplach celé vodovodní sítě a po osmi měsících byl proveden
druhý, opakovaný řízený proplach několika vybraných úseků potrubí. Při prvním i druhém proplachu probíhalo
velmi podrobné měření vybraných ukazatelů jakosti vody, tlaku a průtoku in situ. Byly odebírány vzorky
znečištěné vody se sedimentem, které byly následně odesílány k analýze do akreditované laboratoře. Jednotlivé
úseky vodovodní sítě byly porovnávány z hlediska vybraných ukazatelů jakosti pitné vody.
Klíčová slova
Jakost pitné vody, řízený proplach, vodovodní síť, sediment
Abstract
The paper describes results of long-term studies in the field of drinking water quality in the water supply network.
The case study of the water supply network, examined the long-term impact of controlled water supply flushing
on the quality of the water transported. The first controlled flushing of the water supply system was carried out
and after eight months of operation the second, repeated flushing of several pre-selected pipe section was
performer. During the first and second flushing very detailed measurements of selected water quality indicators,
pressure and flow were performed in situ Samples of polluted water with sediment were also taken and sent to an
accredited laboratory for analysis. Individual pipe sections were compared in selected indicators of drinking water
quality.
Key words
Quality of drinking water, flushing, water supply network, sediments

1 ÚVOD
Jemné nezpevněné sedimenty se běžně vyskytují ve vodovodním potrubí. Mohou v potrubí přímo vznikat, nebo
se v něm při běžném provozu dlouhodobě akumulovat [1]. Sedimenty mohou být různého původu, mohou mít
různé vlastnosti i složení. Je známo, že ve starších litinových potrubích bez ochrany vnitřních povrchů převažují
sedimenty korozního původu [2]. Dříve zpracované studie však jednoznačně dokládají, že sediment se tvoří také
ve vodovodních sítích, kde žádné kovové potrubí nejsou [3]. Studie [4] z Británie poukazuje na to, že četnost
stížnosti na zakalenou vodu je druhou nejčastější příčinou stížností odběratelů [4]. Z organických látek může 1 až
12 % nahromaděných částic sestávat z bakteriální biomasy, což může být důležitým faktorem z hlediska
hygienické bezpečnosti pitné vody [1]. Při rozvíření sedimenty navíc fungují jako velmi dobrý nosič a dopravní
prostředek pro mikroorganismy na nich přisedlé. [6] V pitné vodě se dle vyhlášky 252/2004 Sb. Sledují pouze
indikátorové organismy, nelze pokrýt celou škálu bakterií vyskytujících se ve vodě, nebo v sedimentech. Mezi
indikátorové bakterie patří: Escherichia Coli, koliformní bakterie, Enterokoky, počty kolonií při 36°C, počty
kolonií při 22°C, Clostridium perfringens. Escherichia Coli se běžně se nachází v trávicím traktu teplokrevných
živočichů. Její přítomnost ve vzorku je proto interpretována jako čerstvé fekální znečištění i přesto, že existují
studie o možnosti množení v sedimentech. [5] Množení E. coli ve vodě nebylo zatím zjištěno, je však známo, že
mohou ve vodě přežít a zakomponovat se do biofilmu přítomného na stěnách potrubí. Doba přežití těchto bakterií
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v síti je závislá na podmínkách prostředí a je kmenově specifická. Absence E. coli ve vzorku vody však neznamená,
že se ve vodě nemohou nacházet fekální patogeny, protože enterické viry a prvoci jsou k desinfekci více rezistentní
a mohou ve vodě lépe přežívat. [6,7] Koliformní bakterie, jejich přítomnost značí vnik kontaminace do sítě
a nedostatečnou dezinfekci pitné vody. Jejich zvýšené hodnoty však neznamenají hygienicky významné fekální
znečištění [8] Koliformní bakterie se dokážou množit v sedimentech [6],[9]. Počet heterotrofních bakterií (počty
kolonií stanovovaných při 22°C a 36°C) slouží jako obecný ukazatel jakéhokoliv znečištění. Je důležité si
uvědomit, že narostlé kolonie reprezentují pouze malou část přítomných heterotrofních bakterií, a to tu, které
vyhovuje dané růstové médium, daná teplota a kultivační doba. [10] Počty kolonií rostoucí při 22°C nemají
hygienický význam. Přítomnost kolonií naznačuje, že voda obsahuje nějaké živiny, které mohou být využívány
bakteriemi, které se dostanou do sítě z vnějšího prostředí. Počty kolonií rostoucí při 36°C mohou, ale nemusí být
hygienicky významné. Mezi tyto bakterie patří i bakterie, které se dokáží množit v sedimentech vodovodního
potrubí. [6] V rámci projektu č. TJ01000296 ,,Řízení jakosti pitné vody ve vodovodních sítích“ byl v období srpen
– září 2018 na této vodovodní síti proveden historicky první řízený proplach vodovodní sítě. Materiál potrubí
v proplachované části vodovodní sítě je kombinací litiny, oceli, PVC a PE. Stáří potrubí se pohybuje v širokém
rozsahu hodnot od 2 do 60 let. Celková délka propláchnutého potrubí je 31,4 km. Pro ověření účinnosti řízeného
proplachu na vodovodní potrubí, byl v rámci juniorského projektu FAST-J-19-6066 ,,Doba vlivu řízeného
proplachu vodovodního potrubí na vybrané ukazatele jakosti pitné vody“ na konci května 2019 proveden
opakovaný proplach přibližně 10 % délky téže vodovodní sítě v centru města. Během provádění proplachu byly
odebírány vzorky při dosažení nejvyšší hodnoty zákalu. Rozbory vzorků byly prováděny v akreditované laboratoři.
Cílem této práce je určit význam řízených proplachů vodovodní sítě a její pravidelné údržby z hlediska
vybraných ukazatelů jakosti pitné vody. Budoucím cílem autora příspěvku je vytvoření metodiky pro optimalizaci
proplachu vodovodní sítě, která stanoví nezbytně nutnou frekvenci proplachu jednotlivých úseků tak, aby byla
zajištěna vždy vyhovující kvalita vody a došlo k jejímu maximálnímu možnému zlepšení.

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Počátky výzkumu charakteristik jemných nezpevněných sedimentů, zákalových událostí a příčiny zabarvení vody
atd. byly řešeny v období let 2007–2012 kdy se tímto výzkumem zabývali Jan Vreeburg, Joby Boxall, Mirjam
Blokker, Peter Schaap a další. V dnešní době je výzkum zaměřen již na konkrétní pohyb sedimentů ve vodovodní
síti, místa jeho vzniku a akumulace a modelování těchto procesů. Během měsíční stáže, kterou autorka tohoto textu
absolvovala v září 2019 ve výzkumném pracovišti KWR Water Research Institute v Nizozemsku, bylo zjištěno,
že data o vlastnostech sedimentů nelze přenášet mezi jednotlivými zeměmi, neboť konkrétně v Nizozemsku je
sediment tvořen jinými principy než u nás v ČR. Během stáže byla pozorována stávající praxe nizozemských
vodárenských společností v oblasti proplachování potrubí a řešení problematiky sedimentů ve vodovodním
potrubí. Jako příklad lze uvést společnost PWN, která provozuje vodovod v celkové délce 10 500 km v provincii
Noord Hoolland, a provádí proplach přibližně 550 km vodovodní sítě ročně, což tvoří přibližně 5,2 %. Pro určení
prioritních oblastí k proplachu PWN registruje a analyzuje stížnosti spotřebitelů a provádí každoročně 650 RPM
testů (Resuspension Potential Method). Pouze stížnosti spotřebitelů nejsou relevantní k určování míst pro
proplach, proto vodárny používají RPM jako nástroj pro predikci sedimentů a k určení, kde dochází k usazování
sedimentů a pro efektivní rozhodování určení místa pro realizaci proplachu. RPM test je v našich podmínkách
velice obtížně aplikovatelný vzhledem ke zcela odlišným topologickým poměrům a zejména zcela rozdílné
koncepci návrhu vodovodních sítí. Při realizaci v ČR je vysoké riziko, že při jeho provedení hrozí vznik zákalové
události ve vodovodní síti. [11] Existuji však studie například Douterelo, Husbend a Boxall ve své práci [12]
zaměřené na bakteriologické složení biomasy získané proplachem vybraného distribučního systému pitné vody –
Spojené království zkoumali vliv vlastností potrubí na bakteriologické složení materiálu mobilizovaného
propláchnutím distribučního systému pitné vody (DSPV) a dopad na jakost vody odstraněním biofilmu. Odběr pro
rozbor vzorků byl realizován před a během proplachování. Pro mikrobiální stanovení bylo použito
454 pyrosekvenování, nelze tedy srovnávat výsledky s plotnovými metodami (sekvenování zachycuje veškerou
DNA, tedy i mrtvé organismy). Kultivační metodou byly stanoveny pouze kultivovatelné mikroorganismy při
36°C a 22°C. U potrubí z litiny byly pozorovány vyšší hodnoty zákalu než u potrubí z plastu. Nejvyšší druhová
rozmanitost byla nalezena ve vzorcích z materiálu mobilizovaného z plastového potrubí. U litinových trubek bylo
zjištěno vysoké relativní množství bakterií schopných využívat různé sloučeniny železa a manganu. Materiál, který
je z potrubí odstraňován proplachováním, je složen z vody, biofilmů, nerozpustných pevných látek a volných
usazenin. Výzkum ukázal, že tato strategie čištění pouze částečně odstraňuje biofilmy v závislosti na provozní
hydraulice. Dále je zde uvedeno, že materiál mobilizovaný z potrubí různého materiálu v těsné blízkosti v rámci
jedné oblasti distribuce, přijímající stejnou zdrojovou vodu měl zřetelně odlišné bakteriální komunity. Douterelo
ve svých dalších studiích [13] zkoumal vliv hydraulických podmínek a proplachování na tvorbu a osídlení
biofilmu. Laboratorně vyhodnotil, že proplachování může změnit strukturu bakteriální komunity na stěně potrubí,
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ale ne zcela odstranit bakterie ze stěn potrubí. K úplnému odstranění biofilmu je potřeba mechanického
„seškrábnutí“ ze stěny potrubí. Také hovoří o tom, že při proměnných hydraulických podmínkách dochází
k vytvoření kompaktnějšího biofilmu. Niki van Bell ve studii [15] zaměřené na účinnost proplachování a chlorace
při odstraňování mikroorganismů z pilotního distribučního systému pitné vody, testovala účinek proplachů
a šokové chlorace na modelu pipe-loop (laboratorně) s přírodním nebo vykultivovaným biofilmem, ke kterému
byla přidána kontaminace E.Coli, spory Clostridie a phX174. V průměru proplach odstraní 1,5 –
2,7 mikroorganismů z vody, ale nikoliv biofilm. Kromě toho písek přidaný do systému také nebyl zcela odstraněn.
Rychlost proplachu 0,3 do 1,5 m·s-1 neovlivnila účinek. Použití šokové chlorace 10 mg·l-1 po dobu 1 až 24 hodin
se jevilo jako velmi účinně proti E.Coli a phX174, ale spory Clostridie byly částečně rezistentní. Chlorace byla
o něco účinnější na přírodní biofilm než na kultivovaný. [14]

3 METODIKA
Cílem řízeného proplachu je vypláchnout sediment kompletně z celé vodovodní sítě a provést to:
(1) zcela bezpečně, (2) řízeně a po celou dobu proplachu mít pod kontrolou hydraulické chování vodovodní sítě,
(3) efektivně s minimálními přejezdy mezi hydranty a s minimální spotřebou pitné vody, a (4) s minimálním
dopadem na komfort odběratelů. [4] Po osmi měsících od provedení plošného proplachu celé vodovodní sítě byl
proveden opakovaný proplach na 10 % vodovodní sítě. Úseky pro opakovaný proplach byly předem důkladně
vybrány na základě zjištěných parametrů z prvního proplachu v září 2018. Jako kritéria pro výběr úseků, na kterých
byl opakovaný proplach proveden po 8 měsících, byla zejména (1) nejvyšší dosažená hodnota zákalu dosažena při
prvním proplachu, (2) mikrobiologické nálezy, (3) hodnota rozpuštěného železa ve vodě, a v neposlední řadě také
(4) hydraulické a technické podmínky na úsecích, hydrantech a uzávěrech. Z hlediska hydraulických parametrů
byly u obou proplachů zajištěny identické podmínky (tlak, průtok, manipulace na síti, doba trvání). Vzorky
sedimentů pro mikrobiologický a chemický rozbor byly odebírány při dosažené hodnotě maximálního zákalu
proplachovaného úseku.

4 VÝSLEDKY
Nejjednodušeji měřitelným a porovnatelným ukazatelem pro vyhodnocení významnosti údržby vodovodní sítě je
dosažená hodnota maximálního zákalu. Obr. 1, zobrazuje graf porovnání hodnot maximálních dosažených zákalu
během řízeného proplachu v září 2018 (ŘP 2018) a opakovaného proplachu v květnu 2019 (OP 2019) na 10 %
vodovodní sítě. Na Obr. 2 níže lze vidět vizuálně snížení zákalu a jeho průběh během proplachu. Z důvodu
omezeného rozsahu příspěvku bylo pro intepretaci ostatních ukazatelů vybrány pouze čtyři úseku vodovodní sítě,
které byly podrobeny jak prvnímu řízenému proplachu v září 2018 tak i druhému řízeného proplachu (opakovaný
proplach) v květnu 2019.

Obr. 1 Graf srovnání maximálních dosažených hodnot zákalu během proplachu v září 2018 a v květnu 2019.
Obr. 1 znázorňuje porovnání nejvyšší dosažené hodnoty zákalu během prvního a během opakovaného
proplachu. Největší snížení maximální hodnoty zákalu z proplachovaných úseků bylo o 97 %. Také lze jinými
slovy konstatovat, že po 8 měsících bylo u vybraného úseku dosaženo 3 % z původní maximální hodnoty zákalu.
U jednoho úseku bylo naopak při opakovaném proplachu dosaženo o 5 % vyšší hodnoty zákalu nežli u prvního
proplachu. Evidentně tedy právě tento úsek je nezbytné proplachovat častěji, protože v tomto místě sítě
pravděpodobně dochází k intenzivní akumulaci sedimentu. Z grafu na Obr. 1 lze také vyčíst, že u 67 % opakovaně
propláchnutých úseků došlo ke snížení nejvyšší hodnoty zákalu o více než 50 %.
Na Obr. 3., lze vidět výsledky z proplachování úseku číslo 2, ve kterém došlo k přibližně 50% snížení bakterií
kultivovatelných při 22°C a 36°C, k 100% snížení koliformních bakterií. E.Coli v tomto úseku nebyly nalezeny
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ani při prvním proplachu. V úsecích 78,118 došlo k zlepšení mikrobiologických ukazatelů o víc jak 80 %. Potrubí
v úsecích 2,78,118 je zhotoveno z litiny, různého stáří pohybujícího se od roku položení 1981 až 2014. I přesto
v těchto úsecích ne probíhá výraznější koroze, což dokládá nízká koncentrace železa naměřená při opakovaném
proplachu. Zlepšení v tomto ukazateli se u těchto úseků pohybuje o víc jak 80 %. Úsek 111, viz Obr. 5 vyšel
z těchto vybraných čtyř úseku nejhůře. Jak lze vidět z Obr. 1 nedošlo téměř k žádnému snížení maximální hodnoty
zákalu, a dokonce hodnoty železa byly v tomto úseků o 30 % vyšší než u prvního proplachu. To naznačuje tomu,
že v tomto úseků, který je zhotoven z litinového potrubí z roku 1977 pravděpodobně probíhá aktivní koroze,
a zákal, který zde byl naměřen je tvořen z větší části korozními produkty. Právě tento úsek je potřeba proplachovat
minimálně po osmi měsících a to z důvodu náchylnosti akumulace či tvorbě sedimentů.

Obr. 2 Petláhve odebírané na úseku č. 118 během proplachu, vizualizace zákalu a jeho snížení.
Na následujících obrázcích níže, jsou uvedeny grafy, na kterých jsou zobrazeny vybrané mikrobiologické
a chemické ukazatele stanovované při maximálním zákalu. Vybrány byly následující indikátorové bakterie:
bakterie Escherichia Coli, koliformní bakterie, bakterie kultivovatelné při 22° (K22) a bakterie kultivovatelné při
36°C (K36). Dále jsou zde vybrány chemické ukazatelé, a to chemická spotřeba kyslíku, která může
reprezentovat množství organických látek v sedimentech a dalším ukazatelem je obsah železa. Na vedlejší svisle
ose (vpravo) je pro přehlednost zobrazeno procentuální snížení vybraného ukazatele po osmi měsících od
původní hodnoty.

Obr. 3 Graf srovnání vybraných mikrobiologických a chemických ukazatelů jakosti vody v úseku číslo 2 při
dosaženém maximálním zákalu během proplachu v září 2018 a v květnu 2019.

Obr. 4 Graf srovnání vybraných mikrobiologických a chemických ukazatelů jakosti vody v úseku číslo 78 při
dosaženém maximálním zákalu během proplachu v září 2018 a v květnu 2019.

Obr. 5 Graf srovnání vybraných mikrobiologických a chemických ukazatelů jakosti vody v úseku číslo 111 při
dosaženém maximálním zákalu během proplachu v září 2018 a v květnu 2019.
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Obr. 6 Graf srovnání vybraných mikrobiologických a chemických ukazatelů jakosti vody v úseku číslo 118
při dosaženém maximálním zákalu během proplachu v září 2018 a v květnu 2019.

5 DISKUZE
Otázkou je, do jaké míry sedimenty s mikrobiologickým znečištěním mohou ovlivnit jakost dopravované vody.
Nutno podotknout, že provozovatel vnímá vodovodní síť jako bezproblémovou, a vzorky odebírané dle postupu
legislativy vyhovují i přesto, že střevní bakterie jako E.Coli, Enterokoky a Clostridie zde byly nalézané v desítkách
až stovkách jednotek. Další neznámou je, zda bakterie opravdu žijí v sedimentech, anebo v biofilmu přichyceném
na stěně potrubí či přichyceném na jednotlivých částečkách sedimentů. Během vzorkování nelze rozlišit sediment
od biofilmu ani zjistit, zda ke stržení biofilmu došlo či nikoliv. V každé části potrubí, v každém úseku je biofilm
jiný, neboť musí odolávat různým hydraulickým podmínkám v síti. O tom, kde se bude sediment akumulovat,
a které úseky se budou naopak průběžně čistit a proplachovat samy působením hydraulických sil, rozhoduje
v první fázi již návrh vodovodní sítě, dimenze potrubí a řešení technických detailů. Na jakost vody má zásadní
vliv celá řada technických detailů, které evidentně působí v provozních podmínkách trvalé problémy v jakosti
vody, ale z určitých důvodů jsou stále používány a realizovány i v případě nových vodovodních sítí. Jedná se
například o problematiku dimenzování vodovodních sítí, umísťování hydrantů a samotný způsob napojení
hydrantu na vodovodní řad, technické řešení koncových částí potrubí, vytváření hydraulických okruhů v síti, atd.
To vše jsou témata, která zcela jistě v následujících letech budou řešena, protože je evidentní, že vodárenství
v České republice čeká proces, kdy pozornost lidí odpovědných za distribuci vody vodovodními sítěmi bude
(muset být) směřována ještě více než dnes do problematiky jakosti dodávané pitné vody a její spolehlivosti

6 ZÁVĚR
Cílem opakovaného proplachu bylo zjištění vlivu řízeného proplachu na udržitelnost vodovodní sítě bez jemných
nezpevněných sedimentů. Jemné nezpevněné sedimenty jsou přirozenou součástí vodovodního potrubí, při
běžných hydraulických podmínkách se částice sedimentů průběžně usazují, resuspendují a přemísťují, aniž by to
mělo výrazný vliv na jakost dopravované vody. Avšak při změně obvyklých hydraulických podmínek, může dojít
k překročení obvyklých hodnot rychlostí a smykového napětí, dojde k rozvíření sedimentu do vody a vzniku
zákalové události. Množství sedimentů v konkrétním místě a čase je výsledkem působení hydraulických sil,
korozních procesů, komplexních procesů v biofilmu na stěnách potrubí a vnikání znečištění z vnějšího prostředí.
V rámci prvního proplachu v září 2018 bylo ověřeno, že existují úseky potrubí se samočistící schopností, kdy 34 %
úseků vykazovalo nejvyšší dosaženou hodnotu zákalu < 100 ZFn, přičemž celková masa jemných sedimentů
v daných úsecích byla stále na akceptovatelné úrovni. To poukazuje na to, že některé úseky vodovodní sítě není
potřeba pravidelně proplachovat vůbec. Jiné úseky naopak vykázaly hodnoty zákalu vyšší. V 16 % úseků
vodovodní sítě byl naměřen zákal vyšší než 1 000 ZFn. Evidentně tedy, má-li být zajištěno, že každý spotřebitel
bude zásobován vodou odpovídající jakosti dle nastaveného standardu, bude každá část vodovodní sítě vyžadovat
jinou míru údržby. Jak jsme si ověřili u provedení opakovaného proplachu v květnu 2019, existují úseky náchylné
k akumulaci nebo tvorbě sedimentů, necelých 50 % vybraných problémových úseků mělo zákal po 8 měsících
vyšší než 200 ZFn. Úseky náchylné k akumulaci sedimentů nebo úseky, kam je sediment transportován nebo v nich
vzniká, vyžadují častější proplach. Stávající praxe tomu plně odpovídá a v tomto ohledu se nejedná o žádné
převratné zjištění. Předmětem prováděného výzkumu je však zjistit odpovědi na otázky proč se sediment
akumuluje právě v těch konkrétních úsecích, jaké faktory ovlivňují jeho vznik a pohyb a jak tyto procesy
kvantifikovat, modelovat a predikovat. Na základě informací získaných z opakovaného proplachu lze s jistotou
konstatovat, že řízený proplach, je-li kvalitně naplánován a proveden, má významně pozitivní vliv na jakost vody
ve vodovodní síti. Řízeným proplachem se výrazně sníží obsah sedimentů ve vodovodní síti, což v konečném
důsledku ovlivňuje mnoho dalších ukazatelů jakosti pitné vody.
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Abstrakt
V dnešnej dobe existuje niekoľko druhov znečistenia, ktoré sa vyskytujú v rôznych rozsahoch po celom svete.
Jeden z najväčších znečisťovateľov je odpad. Na zber rôznych druhov odpadu, často aj s nebezpečnými
vlastnosťami, sa využívajú zberné dvory. Pri nesprávnom nakladaní s odpadom s nebezpečnými vlastnosťami
môže dôjsť k úniku nebezpečných látok, ktoré zapríčiňujú znečistenie životného prostredia a vodných zdrojov.
Voda je nevyhnutná pre hygienu a zdravie ľudí. Cieľom príspevku je analýza využitia vody na zberných dvoroch
a popis dôležitosti zachytávania dažďovej vody zo spevnených plôch a striech objektov zberného dvora.
Kľúčové slová
Dažďová voda, potreba vody, požiarna voda, zachytávanie dažďovej vody, zberný dvor
Abstract
A civic amenity site is a place used for the collection of different types of waste, often with dangerous
characteristics. Nowadays, several types of pollutants occurring in different forms subsist all around the world.
Water as a main part of the environment is the most vital source for the human being. By incorrect disposal of the
waste with dangerous characteristics, different pollutants can leak out, endangering and polluting the environment
and water supplies. The aim of this paper is to analyse the use of water at the civic amenity sites and to highlight
the importance of rainwater harvesting from the paved areas and from the roofs of the objects located at the amenity
sites.
Key words
Rainwater, water demand, fire protection water, rainwater harvesting, civic amenity site

1 ÚVOD
Cieľom príspevku je poukazovanie na rôzne nedostatky na zberných dvoroch ohľadom vodného manažmentu. Pri
navrhovaní zberných dvorov je veľmi dôležitý výber lokality, pri ktorom treba zohľadniť rôzne faktory. Zberné
dvory môžu byť v budúcnosti rizikovým miestom, vzhľadom na to, že pri nesprávnom nakladaní s odpadom môže
dôjsť k úniku nebezpečných látok do prírody. Jedným z najviac ohrozených prírodných zdrojov je podzemná voda,
ktorá slúži vo väčšine prípadov na Slovensku ako zdroj pitnej vody.
Voda patrí medzi najrozšírenejšie látky na Zemi a je základnou charakteristikou prírodnej krajiny.
Je nevyhnutným zdrojom pre existenciu živých organizmov, ale aj dôležitou energetickou a priemyselnou
surovinou. Taktiež je potrebná pri poľnohospodárskej a lesnej výrobe. Taktiež plní dôležitú úlohu, čo sa týka
čistoty, hygieny a zdravia ľudí.
V dnešnej dobe sa stretávame s rôznymi znečisteniami, ktoré sa v rámci nášho sveta vyskytujú v rôznych
formách a rozsahoch. Produkcia odpadu stále narastá, a preto je potrebné zabezpečiť jeho minimalizáciu, ako aj
budúci možný negatívny vplyv na životné prostredie.
Odpadové hospodárstvo má svoju hierarchiu, ktorá predstavuje poradie priorít nakladanie s odpadom.
Prvoradou prioritou hierarchie odpadového hospodárstva je predchádzanie vzniku odpadov. Vyprodukovaný
odpad by sa mal skúsiť najskôr opätovne použiť alebo recyklovať. Na separovaný zber odpadu väčšina obcí a miest
už ponúka pre svojich obyvateľov možnosť odnášania určitých druhov odpadu na zberné dvory. Väčšinu
vytriedeného odpadu uloženého na zberných dvoroch môžeme chápať aj ako materiál na recykláciu.
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2 LITERÁRNY PREHĽAD
Definícia zberných dvorov
Zákon č. 79/2015 o odpadoch definuje zberných dvorov (§ 80 ods. 6) ako zariadenie na zber komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí
alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť [1].
Zberné dvory sú také miesta pre zber rôznych odpadov často aj nebezpečných vlastností, ktoré vyžadujú väčšie
plochy zabezpečené technickými opatreniami proti možnej kontaminácii životného prostredia a proti požiarom a
ich prevádzku zabezpečuje odborne vyškolený personál. Navrhujú sa pre prinášací spôsob separovaného zberu,
kde vytriedené odpady môžu odovzdávať fyzické osoby aj podnikateľské subjekty. Vzhľadom na vyššie investičné
náklady sa zriaďujú najmä v oblastiach s vyššou hustotou obyvateľstva [2].
Pre miestnych obyvateľov zberné dvory zväčša slúžia na zber objemného odpadu, elektro odpadu, kovov,
drobného stavebného odpadu, biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, autobatérií, problémových látok
a uskutočňovanie doplnkového zberu papiera, skla, príp. plastov. Odovzdávanie odpadu zväčša býva bezplatne
okrem drobného stavebného odpadu, ktorého uloženie je väčšinou spoplatnené.
Začlenenie zberného dvora do urbanizovaného územia (prípadne vytvorenia územnej rezervy) si vyžadujú
náležitú pozornosť, nakoľko musia byť splnené viaceré požiadavky. Základné požiadavky zberného dvora sú:
•
•
•
•
•
•
•

ľahká dostupnosť ako pre peších, tak aj pre nákladné a požiarne autá,
veľkosť pozemku by mala byť aspoň 1500 m2,
zabezpečená možnosť pripojenia sa na inžinierske siete,
spevnená plocha, nepriepustná pre kvapaliny,
zachytávanie a odvádzanie dažďovej vody cez kontrolnú, akumulačnú nádrž do kanalizácie,
prípadne čistenie (zachytávanie olejov),
administratívna budova so sociálnymi požiadavkami podľa hygienických a bezpečnostných
predpisov,
oplotenie pozemku [2].

Každý druh odpadu, potrebuje iné podmienky na ich dočasné uskladňovanie. Vzhľadom na to, že biologicky
rozložiteľný odpad a drobný stavebný odpad nemá žiadne negatívne vplyvy na životné prostredie a nemal
by obsahovať žiadne zneškodňujúce látky, dá sa skladovať aj na nespevnených plochách.

3 VODA NA ZBERNOM DVORE
Prevádzková budova
Prevádzková budova na zberných dvoroch väčšinou je jednopodlažná stavba, alebo obytno-sociálny kontajner (viď
Obr. 1). Vnútro prevádzkovej budovy je rozčlenené na rôzne miestnosti, ako napríklad prevádzkové miestnosti,
kuchyňa, denná miestnosť a sociálna miestnosť.
Na zberných dvoroch musia byť zabezpečené protipožiarne opatrenia, základným vybavením sú hasiaci
prístroj, lopata, piesok, handry a metla, ktoré sú umiestnené v prevádzkovom objekte [2].
V sociálnej miestnosti by sa malo nachádzať minimálne umývadlo, záchod a sprchový kút. V strede sociálnej
miestnosti a v strede vstupnej miestnosti by sa mal nachádzať podlahový vpust. Rozvody z prevádzkovej budovy
by mali byť napojené na kanalizáciu a na vodu zo spodnej časti. Potrubia v zemi musia byť uložené pod nezamrznú
hĺbku danej lokality.

Kanalizácia
Odpadové vody zo zberných dvorov môžu byť odvádzané dvoma spôsobmi. Keď sa v blízkosti nachádzajú
inžinierske siete, tak prevádzková budova je napojená na verejnú stokovú sústavu, inak treba vybudovať
na zbernom dvore žumpu. Žumpa by sa nemala navrhovať do chránených vodných oblastí, keďže pri úniku
odpadových vôd by sa mohla kontaminovať podzemná voda a pôda.
Na základe ochranných pásiem domových studní minimálna vzdialenosť vonkajšieho okraja studne od zdrojov
možného znečistenia pri málo priepustnom podloží je minimálne 5 m a pri priepustnom podlaží minimálne 12 m
s tým, že pri navrhovaní umiestnenia žumpy treba zohľadniť aj smer prúdenia podzemnej vody [3].
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Obr. 1 Schéma pôdorysu obytno-sociálneho kontajnera [4].

Zásobovanie vodou
Ak v blízkosti zberných dvorov sa nachádzajú inžinierske siete, tak prevádzková budova je zásobovaná vodou
z verejnej vodovodnej siete. Blízkosti prevádzkovej budovy by sa mala nachádzať vodomerná šachta pod úrovňou
terénu. Zberné dvory môžu mať aj vlastnú studňu. V tom prípade prevádzková budova je zásobovaná vodou odtiaľ.
Studňa by mala byť potom umiestnená v blízkosti zberného dvora, v protismere spádu spevnených plôch.

Výpočet potreby vody
Priemerná denná potreba vody - QP na zbernom dvore sa vypočíta ako voda pre technológiu plus špecifická potreba
vody pre zamestnancov (1). Objemový prítok vody pre technológiu je priamo určená výrobným procesom. Pri
zbernom dvore by bolo treba uvažovať s hodnotou 0,2 l.s-1 [5].
QP = voda pre technológiu + voda pre zamestnancov

(1)

Voda pre technológiu sa počíta ako objemový prítok krát počet pracovných hodín jednej zmeny. Do vzorca
dosadzujeme objemový prítok vody pre technológiu už v jednotkách l.h-1. Výsledok dostaneme v jednotkách
l.zmenu-1 [5].
Špecifickú potrebu vody pre zamestnancov stanovuje Vyhláška č. 684/2006 Z. z. zvlášť ako priamu a nepriamu
potrebu (viď Tab. 1).
Tab. 1 Špecifická potreba vody pre zamestnancov v priemysle [6].
Špecifická potreba

liter.osoba-1.zmena-1

Priama potreba - na pitie
Priama potreba - na závodnú kuchyňu
Nepriama potreba - špinavá prevádzka
Nepriama potreba - prašná prevádzka
Nepriama potreba - čistá prevádzka

5
25
220
120
50

Zberný dvor patrí do prašnej prevádzky, čo znamená, že 120 liter.osoba-1.zmena-1 bude špecifická nepriama
potreby vody. Na zberných dvoroch sa nenachádza závodná kuchyňa, tým pádom špecifická priama potreba vody
bude len 5 liter.osoba-1.zmena-1. Zberné dvory počas otváracích hodín majú väčšinou 8 hodinové zmeny. Počet
zamestnancov je rôznorodý, závisí od veľkosti zberného dvora.

Požiarna voda
Prevádzka zberných dvorov požaduje vodu aj na prípadné hasenie požiaru. Vedľa prevádzkovej budovy
sa väčšinou nachádza požiarny hydrant (viď Obr. 2).
Hydrant je určený na odber vody z rozvodnej siete pre požiarne účely, kropenie verejnej zelene a údržbu
spevnených plôch. Hydranty súčasne plnia funkciu odkalenia a odvzdušnenie potrubia v mieste svojho osadenia.
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V uliciach je vzdialenosť medzi dvomi najbližšími hydrantmi 160–400 m, v závislosti od charakteru spotrebiska,
závisí od mier& požiarneho rizika [3].
Vodný zdroj slúžiaci na hasenie požiaru musí mať minimálne kapacitu 7 l.s-1 s minimálnym tlakom 0,25 MPa.
Minimálny profil pre verejné zásobovanie vodou s krytím požiarnych potrieb je DN 100 mm [5].

Obr. 2 Hydrantový vretenový nástavec DN100 - používa sa k prepojeniu požiarnych hadíc s podzemným
vodovodom [7].
Keď zberný dvor je zásobovaný vodou zo studne, môže byť umiestnený za studňou nadzemný hydrant, ktorý
bude slúžiť pre požiarne účely. Podmienkou je, že studňa musí spĺňať minimálnu kapacitu (výdatnosť) 7 l.s-1.
Ak verejná vodovodná sieť alebo hydrant napojený na studňu nespĺňajú minimálne parametre na požiarne
účely treba vybudovať požiarnu nádrž. Požiarna nádrž je zariadenie, ktoré sa používa ako umelý zdroj požiarnej
vody v prípadoch, keď nie je možné zabezpečiť požadované množstvo požiarnej vody z verejného rozvodu vody
alebo z iných prírodných zdrojov [8].

Zachytávanie dažďovej vody
Dažďová voda zo zberného dvora zo spevnených plôch sa zachytáva pomocou dažďových vpustov. Spevnené
plochy sú vyspádované smerom k vpustu, pričom je dodržaná odporúčaná plocha na jeden vpust (1 vpust na plochu
do 400 m2). Dažďová voda zachytená zo spevnených plôch by mala prejsť cez odlučovač ropných látok.
Odlučovače ropných látok sa používajú na čistenie vôd, ktoré sú znečistené voľnými ľahkými kvapalinami
(motorové oleje, benzín, nafta a pod.). Odlučovače ropných látok sa používajú najmä na parkoviskách,
šrotoviskách, odstavných, manipulačných a iných spevnených plochách určených pre parkovanie osobných
a nákladných vozidiel, umývanie automobilov, všetkých prevádzok a procesov, kde môže dochádzať
k uvoľňovaniu ľahkých kvapalín do odpadovej vody. Na základe povolenia príslušného orgánu štátnej vodnej
správy je možné vody predčistené v odlučovači vypúšťať do recipientu alebo do verejnej kanalizácie.
Zberné dvory nachádzajúce sa v chránených vodohospodárskych oblastiach musí dažďovú vodu predčistenú z
ropných látok vypúšťať do stokovej siete alebo zhromažďovať v nádrži a následne odvážať do čistiarne
odpadových vôd.
Dažďovú vodu zachytenú zo strechy prevádzkovej budovy a prístrešku je vhodné zachytávať do na to určenej
nádoby (viď Obr. 3). Takto zachytená dažďová voda sa dá využiť na rôzne účely na zbernom dvore. Najčastejšie
sa používa na umývanie náradia a polievanie zelene. Dažďovú vodu by sa dalo po mechanickom čistený použiť aj
na splachovanie záchodu.
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Obr. 3 Zachytávanie dažďovej vody zo strechy.

Výpočet povrchového odtoku vody
Na výpočet množstva vôd z povrchového odtoku sa používa vzorec podľa Vyhlášky č. 397/2003 Z. z. o meraní
množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva
vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody. Množstvo vody
z povrchového odtoku sa stanovuje ako ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu krát
veľkosť príslušnej plochy krát súčiniteľ odtoku.
Q = Hz . S . Ψ

(2)

Kde:
Hz - ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu
S – veľkosť príslušnej pôdorysnej plochy
Ψ – súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy
Súčiniteľ odtoku je stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy kategória plochy A - zastavané a málo
priepustné spevnené plochy (strechy, betónové a asfaltové povrchy) majú súčiniteľ odtoku 0,9 [9].

4 ZÁVER
Podľa analýzy sa dá konštatovať, že na zberných dvoroch sa voda používa na rôzne účely. Na zásobovanie vodou
a odvedenie odpadových vôd zberných dvorov existujú rôzne spôsoby. Výstavba a prevádzka zberného dvora by
nemala neovplyvniť významne hydrogeologické pomery v dotknutom území a neovplyvniť kvalitu podzemných
vôd.
Počas výstavby a prevádzky možný negatívny vplyv predstavuje znečistenie podzemných a povrchových vôd
iba pri haváriách. Na zamedzenie havarijných stavov na zbernom dvore v rámci výstavby a počas prevádzky
by mali byť vykonané opatrenia na zamedzenie vzniku havárií.
V konečnom dôsledku sa dá konštatovať, že zberné dvory majú pri dodržiavaní všetkých pravidiel minimálny
negatívny vplyv na životné prostredie a pomáhajú so správnym nakladaním odpadov k predchádzaniu
kontaminácie pôdy a podzemnej vody.

Poďakovanie
Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-18-0203“
pod názvom SMART nakladanie s extrémnymi dažďovými vodami v urbanizovanom území a na základe podpory
Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV s označením 1/0574/19.

Použité zdroje
[1]
[2]

Zákon č. 79/2015 Z. z. zo 17. marca 2015 - Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ČERMÁK, Oskár ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO - Spôsoby zberu a odstraňovania odpadov, 2007,

589

JUNIORSTAV 2020

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

Bratislava: Vydavateľstve STU, ISBN 978-80-227-2662-7.
BOŽÍKOVÁ, Jarmila, BOŽÍK, Michal VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, 2014, Nakladateľstve STU,
ISBN 978-80-227-4240-5
Koma Modular construction s.r.o. www.koma-slovakia.sk [online]. Koma Modular construction s.r.o. ©
2012[cit. 05. 05. 2018].
BARLOKOVÁ, Danka, TÓTHOVÁ, Katarína, WATER TREATMENT AND WATER SUPPLY –
(WATER DISTRIBUTION – THEORY AND EXCERCISES) – (DISTRIBÚCIA VODY – TEÓRIA
A PRÍKLADY) 2015, Nakladateľstve STU, ISBN 978-80-227-4430-0Citace 3
Vyhláška č. 684/2006 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 14. novembra
2006,ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú
dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií
Pavliš a Hartmann Slovakia s.r.o., www.phhp.sk [online]. Pavliš a Hartmann Slovakia s.r.o. © 2019 [cit.
20. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.phhp.sk/hydrantovy-vretenovy-nastavec-dn100
Vyhláška č. 699/2004 Z. z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečení stavieb vodou na
hasenie požiarov
Vyhláška č. 397/2003 Z. z. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky z 19. september 2003
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva
vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového
odtoku a o smerných číslach spotreby vody

590

JUNIORSTAV 2020

ZAŘÍZENÍ PRO VÝZKUM ZPĚTNÉ EROZE
PRŮSAKOVÉ CESTY V PÍSCÍCH
DEVICE FOR RESEARCH OF BACKWARD EROSION PIPING IN SANDS
Lubomír Petrula
*
1

petrula.l@fce.vutbr.cz
Vysoké učení technické v Brně, Ústav vodních staveb, Veveří 331/95, 620 00 Brno

Abstrakt
Jednou z nejčastějších příčin poruch vodních děl je vznik privilegované průsakové cesty. Nejvíce náchylné
k tomuto porušení jsou zemní hráze. Průsaková cesta může vzniknout v tělese hráze, v jejím podloží nebo
v základové spáře v případě založení na písčitém podloží. Vznik a vývoj průsakové cesty je spjat s vlastnostmi
erodované zeminy. V tomto článku je popsáno nově vyvinuté zařízení pro sledování eroze průsakové cesty
v základové spáře konstrukce založené na píscích. Na zařízení byla provedena sada dvaceti měření na písku Bzenec
pro ověření jeho funkčnosti. Dále je v práci popsán způsob vyhodnocení výsledků, z nichž je možné získat jak
kritický hydraulický gradient, který je důležitý pro inicializaci eroze, tak i rychlost postupu průsakové cesty, která
je dána erodibilitou materiálu.
Klíčová slova
Průsak, zpětná eroze, kritický hydraulický gradient
Abstract
One of the most frequent failures of hydraulic structures is caused by creating a privileged seepage path. The most
susceptible to this failure are earth dams. The seepage path may initiate in the dam body, in its foundation or on
the interface of dam and its sandy foundation. Initiation and progression of seepage path is dependent on
characteristics of the eroded material. In this paper, a newly developed experimental device for seepage path
modelling underneath the object founded on sand. On the device, a set of twenty experiments was performed to
ensure device functionality. Furthermore, an example of data processing and resulting critical hydraulic gradient
which is important for seepage path initiation, and seepage path progression given by material erodibility is
presented.
Key words
Seepage, backward erosion, critical hydraulic gradient

1 ÚVOD
Vznik a vývoj privilegované průsakové cesty je jednou z hlavních příčin poruch na zemních hrází. Cílem práce
bylo navrhnout zařízení, na kterém by bylo možné celý proces sledovat. Po provedení analýzy výskytu
zkoumaného jevu bylo přistoupeno k řešení speciálního případu, konkrétně reinicializace průsakové cesty
v základové spáře vodního díla. Vzhledem k náročnosti na manipulaci s podobnými zařízeními bylo přistoupeno
k modelování jevu v malém měřítku. Zařízení bylo po sestavení otestováno za použití písku Bzenec. Celkem bylo
provedeno 20 měření. Po provedení vyhodnocení dat experimentů je možné získat charakteristické hodnoty
použitého materiálu, zejména pak kritický hydraulický gradient. Dále je možné vyhodnotit i rychlost postupu
průsakové cesty. Na základě výsledků bude později možné sestavit matematický model celého procesu, který však
již není předmětem tohoto článku.

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Zpětná eroze průsakové cesty v písčité zemině je primárně zapříčiněna průsakovými silami, působícími na
jednotlivá zrna zeminy, která jsou unášena dále po proudu [1]. Průsakové síly jsou přímo úměrné působícímu
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hydraulickému gradientu. Pro vyjádření odolnosti materiálu proto většina autorů používá spíše kritický
hydraulický gradient než mezní velikost průsakové síly. Samotnému vzniku průsakové cesty předchází tzv. fáze
iniciace poruchy. V případě průsakové cesty v základové spáře hráze založené na písčitém podloží předchází
jejímu vzniku ztekucení materiálu na vzdušní straně vodního díla. Ke ztekucení dochází ve chvíli překročení
kritického hydraulického gradientu pro ztekucení [2], [3]. Při dalším zatěžování materiálu dochází k odplavení
částic mimo jejich původní uložení, čímž dochází ke vzniku pískových kónusů a ke vzniku průsakové cesty (zpětná
eroze). Proces vzniku průsakové cesty však může být včas zastaven dostatečným poklesem hladiny v nádrži (a tím
i poklesem hydraulického gradientu). Za předpokladu, že je hráz tvořena dostatečně soudržným materiálem, bude
tento tvořit strop průsakové cesty, tudíž nedojde k jejímu zhroucení. Vytvořená průsaková cesta pak může být opět
reinicializována po překročení kritického hydraulického gradientu (pro zpětnou erozi), což je předmětem výzkumu
v LVV FAST.
Jedním z prvních autorů zabývajících se zpětnou erozí v základové spáře byl Bligh [4], který uvedl základní
rovnici pro bezpečnou délku průsakové dráhy [4]. Zde je délka průsakové dráhy závislá na rozdílu hladin před a za
konstrukcí a na empirickém koeficientu získaném statistickou analýzou vodních děl. Na Blighe později navázal
Lane [5], který rovnici modifikoval pro svislé a skloněné prvky v základových spárách (ozuby, štětové stěny atp.).
Detailní model později publikoval Sellmeijer [6] a jeho verifikaci a modifikaci provedla Van Beek [1]. Nicméně
všichni výše popsaní autoři studovali pouze průměrný hydraulický gradient bez sledování hodnot a změn
v lokálním měřítku, které by pomohlo lépe popsat samotný děj zpětné eroze. Právě za tímto účelem bylo v LVV
na ústavu vodních staveb VUT FAST sestaveno nové zařízení pro výzkum zpětné eroze a zvětšování průsakové
cesty, které je popsáno v následujících kapitolách.

3 POPIS NAVRŽENÉHO ZAŘÍZENÍ
Navržené zařízení sestává z propustoměru, ve kterém je umístěn vzorek testovaného materiálu, a z přípravku pro
sedimentaci erodovaného materiálu skládajícího se z Imhoffova sedimentačního kužele a průhledného plastového
válce se zřízeným odtokem vody, který udává dolní okrajovou podmínku pro proudění vody materiálem.
Propustoměr s vnitřními rozměry 12 × 12 × 35 cm byl vytvořen z plexiskla tl. 2 cm. V podélné ose zařízení je po
2 cm zřízeno 17 piezometrů pro měření piezometrických výšek ve vzorku. Pro možné sledování postupu zpětné
eroze a rozšiřování průsakové cesty je na horní desce propustoměru nakreslena mřížka 20 × 20 mm. Celé zařízení
je napojeno na zdroj vody sestávající ze zásobní nádrže, ze které je voda pomocí čerpadla dopravována do menší
nádržky, kterou je možno zvedat pomocí kladky. Ve vlastním vzorku byla ze strany odtoku vytvořena část
průsakové cesty, jejíž reinicializace, další postup a zvětšování byly předmětem sledování. Kromě vzorku byla do
propustoměru vložena i vrstva štěrku (tl. cca 7 cm) sloužící ke stabilizaci proudu, a sada sít a textilie dělící štěrk
od vlastního vzorku. Schéma měřicího zařízení ukazuje Obr. 1.

Testovaný materiál a plán experimentů
Pro experimenty byl zvolen písek z Bzenecké pískovny o frakci 0/2 mm. Tento materiál byl zvolen z důvodu
vhodné zrnitostní křivky i s ohledem na předchozí zkušenosti z testování ztekucení v dřívějších výzkumech. Pro
materiál byla sestavena křivka zrnitosti (Obr. 2). Podle vypočteného čísla nestejnozrnnosti (CU = 3,33) byl materiál
klasifikován jako stejnozrnný (CU < 5). Celkem na tomto materiálu bylo provedeno 20 experimentů pro něž byla
po zpracování dat sestavena regresní závislost kritického hydraulického gradientu na změřené pórovitosti vzorku.
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Obr. 1 Křivka zrnitosti testovaného materiálu.

Obr. 2 Schéma zařízení pro výzkum zpětné eroze privilegované průsakové cesty.

4 METODIKA MĚŘENÍ
Nejprve bylo třeba provést přípravu samotného zařízení, pak následovala příprava vzorku a jeho sycení. Po plném
nasycení vzorku byl proveden vlastní experiment.

Příprava zařízení
K tělu propustoměru byla přišroubována odtoková čelní deska a otvor v odtokové desce a piezometry byly ucpány
pro zabránění ztrát materiálu při plnění zařízení. Sestava se poté postavila do svislé polohy na speciální podložku.
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Příprava vzorku
Odvážené množství materiálu se vsypalo do připravené sestavy. Vzorek se v propustoměru zhutnil podle
požadavku na jeho pórovitost, a to buď ručně, nebo pomocí vibrační desky. Povrch vzorku byl následně zarovnán
do roviny. Na povrch vzorku se umístila sada sít a textilie zabraňující ztrátám materiálu, která byla překryta vrstvou
štěrku o tloušťce cca 7 cm. K sestavě se přišroubovala nátoková čelní deska a změřila se délka připraveného
vzorku. Na základě známé hmotnosti vzorku, jeho objemu a měrné hmotnosti zrn byla stanovena pórovitost
vzorku. Sestava byla pomalu otočena do vodorovné polohy, byly odstraněny ucpávky piezometrů a speciální
podložka na odtokové čelní desce. Na straně odtoku byla vytvořena privilegovaná průsaková cesta o délce
6-12 cm. Zařízení bylo umístěno na pracovní stůl a bylo připojeno ke zdroji vody, tabuli piezometrů a k
sedimentačnímu kuželu.

Plnění zařízení a sycení vzorku
Sedimentační kužel byl naplněn vodou až po dolní okraj průsakové cesty. Do zařízení byla pomalu přiváděna voda
z menší pohyblivé nádrže. Regulace průtoku vody byla prováděna pomocí kulového ventilu instalovaného na
nátokové čelní desce. Po plném nasycení vzorku byla hladina do sedimentačního kužele doplněna až po výšku
odtoku, čímž bylo dosaženo tlakového proudění vzorkem. Následně byl kulový ventil na nátoku plně otevřen a byl
zahájen vlastní experiment.

Experiment
Obecná metoda experimentu: Pro danou polohu vertikálně pohyblivé nádrže byly odečteny piezometrické výšky
ve vzorku podél průsakové cesty. Na základě známé vzdálenosti piezometrů bylo též možné stanovit hydraulický
gradient podél průsakové cesty. Též byl sledován průsak vody za účelem stanovení hydraulické vodivosti
připraveného vzorku. V čase byl sledován odnos materiálu z průsakové cesty a propagace zpětné eroze vzorkem.
Na počátku experimentu byla nádrž nastavena do výšky dostačující pouze k zahájení proudění vody vzorkem.
Taková poloha nádrže v žádném případě nezpůsobila zpětnou erozi materiálu. V dalším kroku experimentu byla
nádrž zvýšena, čímž byl zvýšen i hydraulický gradient. Poté byly změřeny všechny sledované veličiny a zároveň
bylo sledováno, zda dochází k erozi či nikoliv. Pokud eroze nebylo dosaženo, byla nádrž opět zvýšena. V případě
detekování zpětné eroze, bylo zaznamenáváno erodované množství v čase. Předchozí poloha nádrže, tedy poslední
hodnota lokálního hydraulického gradientu na čele průsakové cesty, po jejímž překročení dojde k erozi, byla
stanovena jako kritická. Zpětná eroze pak dále pokračovala, stále byla sledována a experiment byl ukončen po
úplném porušení vzorku.

5 VÝSLEDKY
Pro každou polohu horní nádrže byly získané hodnoty naměřených piezometrických výšek a hydraulických
gradientů shrnuty do grafů (příklad grafů v Obr. 3). Zde jsou piezometrické výšky normovány délkou vzorku,
vzdálenosti měření jsou normovány maximální vzdáleností měření od počátku zařízení (hodnota „0“ odpovídá
začátku zařízení, „1“ odpovídá konci zařízení). Hydraulické gradienty jsou v Obr. 3 stanoveny mezi jednotlivými
piezometry, tj. rozdíl dvou sousedních piezometrických výšek dělený vzdáleností piezometrů (2 cm). Jednotlivé
polohy horní nádrže jsou v Obr. 3 označeny jako KRxx. Po identifikaci eroze byl z dat stanoven kritický
hydraulický gradient testovaného vzorku. Při známé pórovitosti vzorku pak bylo možné získat její vazbu
s kritickým hydraulickým gradientem (Obr. 4).
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Obr. 3 Průběhy piezometrických výšek a hydraulických gradientů.
Eroze průsakové cesty byla po první identifikaci sledována v čase. Celá tato část experimentu byla
zaznamenávána na video a později analyzována. Výstupem analýzy je graf ukazující změny průsakové cesty v čase
(příklad uvádí Obr. 5). Zde čas zaznamenaného okraje průsakové cesty odpovídá času videozáznamu. V Obr. 5
lze pozorovat jak zpětnou erozi, tak i rozšiřování průsakové cesty. Na Obr. 5 hodnota "0" délky privilegované
průsakové cesty (L) odpovídá relativní vzdálenosti 1 v Obr. 3. Z Obr. 5 je patrný pomalý vývoj průsakové cesty,
který se postupně zrychluje až do porušení vzorku. Průřez průsakové cesty lze popsat jako obdélníkový s malou
hloubkou [1], [6].

Obr. 4 Závislost kritického hydraulického gradientu na pórovitosti.
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Obr. 5 Změny průsakové cesty v čase.

6 DISKUZE
Vzhledem k délce měření nebylo nutné některé polohy horní nádrže zaznamenávat, čímž bylo možné celý
experiment urychlit. Zejména se jednalo o polohy, kdy hydraulický gradient nedosáhl ani hodnoty 2. Při dalších
zvyšováních nádrže už bylo postupováno pomaleji a všechny hodnoty byly zaznamenávány.
Pro testovaný materiál byla identifikována závislost kritického hydraulického gradientu na pórovitosti vzorku.
Získanou závislost lze na získaných datech zatím nejlépe vyjádřit lineárně, což se může změnit po provedení
dalších experimentů. Dále podle získaného koeficientu determinace R2 = 0,6552 je možné usuzovat na dobrou, ne
však zcela úplnou závislost zmiňovaných veličin. Dalšími faktory zde mohou být tvar zrna, drsnost zrna a měrná
hmotnost zrn. Dále je zde třeba zmínit, že sestavené zařízení umožňuje pouze modelování průsakové cesty
v malém měřítku a bylo by vhodné provést srovnání i s jinými modely velkého měřítka a se skutečností.

7 ZÁVĚR
Na nově vyvinutém zařízení byla provedena sada 20 testovacích experimentů stejnozrnného písku Bzenec 0/2 mm.
Před zahájením testování byla vyvinuta i kompletní metodika měření a způsob vyhodnocení dat. Na testovací sadě
byla potvrzena funkčnost navrženého zařízení. Z naměřených dat byla identifikována závislost lokálního
kritického hydraulického gradientu testovaného materiálu na pórovitosti vzorku.
Získaná data jako kritické hydraulické gradienty, tvar průsakové cesty a erodovaná množství je možné dále
využít pro sestavení matematického modelu popisujícího průběh zpětné eroze a rozšiřování průsakové cesty.
Hodnoty měřených piezometrických výšek a průsakového množství budou v modelu použity pro kalibraci
hydraulické vodivosti materiálu. Kritický hydraulický gradient a jeho vazba na pórovitost bude využita jako
kritérium pro počátek eroze. Erodované množství pak je možné spojit s hloubkou průsakové cesty.
Model pak bude možné efektivně použít pro posuzování možností vzniku průsakové cesty na reálných vodních
dílech (na ochranných hrázích, jezech atp.).

Poděkování
Tento článek byl vypracován v rámci projektu specifického výzkumu FAST-J-19-5744 Hydraulické a erozní
poměry v průsakové cestě v průběhu zpětné eroze.
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TENKOSTĚNNÝ PŘELIV S 2,67°
TROJÚHELNÍKOVÝM VÝŘEZEM
2.67° TRIANGULAR-NOTCH THIN-PLATE WEIR
Šimon Pospíšilík1
1

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká republika.

Abstrakt
Použití standardních vztahů dle ČSN ISO 1438 pro výpočet průtoku při přepadu přes tenkostěnný přeliv s
trojúhelníkovým výřezem je spojeno s řadou omezujících kritérií. Jedním z nich je rozsah hodnoty úhlu výřezu od
20° do 100°. Práce se zabývá výzkumem přelivu o velikosti úhlu výřezu 2,67°.
Klíčová slova
Tenkostěnný přeliv, trojúhelníkový výřez, přepad
Abstract
The use of standard relations according to CSN ISO 1438 for the calculation of the overflow over a thin-plate weir
with a triangular-notch relates to several limiting criteria. One of them is the notch angle range from 20° to 100°.
The work deals with the research of the weir with the notch angle of 2.67°.
Key words
Thin-plate weir, triangular-notch, overflow

1 ÚVOD
Tenkostěnné přelivy s trojúhelníkovým výřezem se s oblibou používají pro měření průtoku vody Q proudící
otevřenými koryty jak ve stavební praxi, tak v laboratorních podmínkách. Výhodou použití trojúhelníkových
přelivů je relativně přesné měření velkého rozsahu průtoků. Norma ČSN ISO 1438 [9] a odborná literatura [8]
omezuje použití trojúhelníkových přelivů na velikosti úhlu výřezu α od 20° do 100°, přepadovou výšku hladiny h
na minimálně 0,06 m nad přelivem a výšku přelivu P minimálně 0,09 m. Důsledkem uvedených omezení je mimo
jiné i nemožnost stanovení hodnot průtoku menších, než 0,218 l/s.
Výzkum tenkostěnného přelivu s trojúhelníkovým výřezem o hodnotě úhlu výřezu 2,67° má za cíl rozšířit
znalosti v oblasti měření průtoků uvedeným přelivem.

2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Hydraulický výzkum tenkostěnných přelivů s trojúhelníkovým výřezem započal roku 1858 James Thompson [1].
Prováděl experimenty s přelivy o hodnotách úhlu výřezu 90° a 127°. Roku 1910 James Barr [2] realizoval řadu
experimentů s přelivy o úhlech výřezu 90° a 54°. Významnou měrou se na výzkumu přelivů podílel V. M. Cone
[3], který roku 1916 provedl experimenty s přelivy o hodnotě úhlu výřezu 120°, 90°, 60°, 30° a 28°4'. V letech
1912 a 1926 provedl D. R. Yarnall [4], [5] výzkum pro výřezy přelivu o hodnotách úhlu 90°, 53°8', 27°, 13°8'.
Nejrozsáhlejší výzkum zabývající se různými hodnotami úhlu výřezu přelivu od 25°03' do 118°11' publikoval F.
W. Greve [6] roku 1932.
Výzkumem vlivu viskozity a povrchového napětí na přepad se zabýval roku 1943 A. T. Lenz [7] za použití
vody a dvou olejů. Experimenty provedl na přelivech s hodnotami úhlu výřezu od 10° do 90°.
Souhrn výsledků výše uvedených výzkumů tenkostěnných přelivů s trojúhelníkovým výřezem zpracoval v roce
1981 J. Shen [8]. V současnosti je výzkum zaměřen na praktické využití přelivů a oblast malých hodnot úhlů
výřezů zůstává neprobádána.
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3 METODIKA
Experimentální zařízení
Pro výzkum tenkostěnného ostrohranného přelivu byl použit hydraulický žlab šířky B = 0,5 m, délky 1,25 m,
hloubky 0,43 m. Stěny žlabu byly zhotoveny z voděodolné překližky tloušťky 18 mm. Na dolní konec žlabu je
nainstalován polo-rámový přechodový prvek z polyvinylchloridu (PVC) tloušťky 10 mm sloužící k upevnění
nosné konstrukce přelivu.
Nosná konstrukce přelivu se skládá z nerezového rámu a přítlačných prvků, viz Obr. 1. Nerezový rám je tvořen
dvojicí U profilů objímajících svisle po stranách přechodový PVC prvek a rozpěrných L profilů spojujících
horizontálně U profily ve třech výškových úrovních. Pro vyztužení konstrukce byla na dolní hranu přechodového
PVC prvku připevněna ztužující deska z PVC tloušťky 10 mm. Mezera vytvořená mezi vnitřní stranou U profilů
a přechodovým PVC prvkem slouží jako vodicí dráha nerezové desky tenkostěnného přelivu.
Na rozhraní mezi přechodovým PVC prvkem a deskou přelivu je nalepen těsnicí pás. Systém dotláčení desky
tenkostěnného přelivu na těsnicí pás je tvořen uzavřenými nerezovými profily umístěnými na vnitřních stranách
nosné konstrukce. Uzavřené profily jsou dotláčeny na přelivnou desku pomocí aretačních šroubů.
Pro zamezení vlivu vyboulení desky tenkostěnného přelivu byla nosná konstrukce doplněna o jeden stálý
pomocný horizontální prvek a jeden posuvný pomocný horizontální prvek. Stálý horizontální prvek je tvořen
středním rozpěrným L profilem umístěný trvale v úrovni horní hrany žlabu. Posuvný prvek je tvořen horizontálním
L profilem, který je na koncích vybaven svěrkami sloužícími k pevnému uchycení prvku. Posuvný prvek je takto
možné posouvat po vnější straně nosných U profilů. Pomocné horizontální prvky jsou doplněny uzavřenými
nerezovými profily s aretačními šrouby obdobné konstrukce, jako systém použitý pro zajištění těsnění.
Deska přelivu je vyrobena z nerezového plechu tloušťky 1,0 mm (v souladu s ČSN ISO 1438 [9]), vnější šířky
595 mm a výšky 700 mm. Výška desky umožňuje vertikální posun desky ve vodicí dráze nosné konstrukce. Na
svislé ose desky přelivu byl zhotoven osově symetrický trojúhelníkový výřez o velikosti úhlu 2,67° s vrcholem
cca 270 mm od dolní hrany desky. Velikost úhlu výřezu 2,67° odpovídá minimálnímu úhlu výřezu prakticky
vyrobitelného dostupným vybavením. Pro zachycení malých průtoků přepadajících přes přeliv byl na vzdušní
stranu desky přelivu přilepen trojúhelníkový žlab.
Konstrukce experimentálního zařízení pro výzkum tenkostěnného přelivu s trojúhelníkovým výřezem je
znázorněna na Obr. 1.

Obr. 1 Experimentální zařízení pro výzkum tenkostěnných přelivů s trojúhelníkovým výřezem.
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Hydraulický okruh
Přítok vody do žlabu zajišťovalo čerpadlo s motorem řízeným frekvenčním měničem. Regulace průtoku vody byla
prováděna změnou frekvence frekvenčního měniče a manipulací s uzavírací armaturou umístěnou na výtlačném
úseku potrubí. Zásobárnou čerpané vody se staly hlavní zásobní nádrž nacházející se pod přelivem a dvě vedlejší
zásobní nádrže. Systém nádrží propojila trubní síť opatřená uzávěry. Čerpaná voda proudila tlakovým trubním
systémem přes indukční průtokoměr. Voda volně přepadala přes přeliv do hlavní zásobní nádrže.

Měření geometrických parametrů trojúhelníkového přelivu
Významnými vlastnostmi tenkostěnného přelivu jsou geometrické parametry trojúhelníkového výřezu.
Geometrickými parametry se rozumí úhel výřezu a výška přelivu (výška vrcholu výřezu nade dnem žlabu).
Zvolená metoda pro stanovení velikosti úhlu výřezu dle ČSN ISO 1438 [9] se skládá z měření průměrů válců
vložených do výřezu a jejich odlehlosti (předpokladem je, že hrany výřezu jsou přímé).
U dvou válců různých průměrů je posuvným měřidlem určen jejich průměr di (1 - malý válec, 2 - velký válec).
Dva válce o rozdílných průměrech se vloží do výřezu přelivu tak, aby osově svíraly pravý úhel s rovinou desky
přelivu. Odlehlost horních hran válců a2 umístěných ve výřezu se změří hrotovým měřidlem. Úhel rozevření
trojúhelníkového výřezu se vypočte z rovnice
€¡ =€»

α = 2 ∙ sin=a $R∙]

¡ ¢€» =€¡

%.

(1)

Vrchol trojúhelníkového výřezu určuje nulu vodočtu na přelivu. Stanovení odlehlosti úrovně nuly vodočtu vůči
úrovni vrchní části horního válce a se provede výpočtem z rovnice
] ∙€

𝑎 = € ¡=€¡ .
¡

»

(2)

Pro stanovení úhlu a úrovně vrcholu výřezu sloužilo na míru vyrobené montážní zařízení (Obr. 2) sada válců
doplněná o hrotové měřidlo a posuvné měřidlo. Montážní zařízení se skládalo z nosné desky s pevně umístěným
válcem průměru 10 mm a drážkou sloužící k posuvnému umístění dalších válců průměrů od 15 mm do 50 mm.

Obr. 2 Sada válců s montážním zařízením (vlevo) a schéma pro měření úhlu trojúhelníkového výřezu (vpravo).
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Měření hladiny
Měření úrovně hladiny je jedním ze dvou základních měření při výzkumu tenkostěnného přelivu s trojúhelníkovým
výřezem. Měření se provádí pomocí hrotového měřidla umístěného na posuvné konstrukci nad měrným žlabem.
Horizontální umístění posuvné konstrukce zajišťují vodorovné horní hrany žlabu. Pro měření je nutné svislé
umístění měřidla, které musí být normálou k hladině, dnu a horním hranám žlabu.
Umístění hrotového měřidla před přelivem vychází z ČSN ISO 1438 [9], která udává vzdálenost měřidla od
přelivu na 2–násobek, až 4–násobek maximální přepadové výšky. Pro podmínky výzkumu přelivu činila
vzdálenost měřidla od přelivu 400 mm. Měření probíhalo v podélné rovině symetrie žlabu.
Pro zajištění rovnoměrného rozdělení rychlostí v profilu žlabu byl umístěn za výtok z přívodního potrubí
tlumící prvek tvořený jemným polyethylenovým pletivem.

Měření průtoku
Měření průtoku vody přepadající přes přeliv je druhým základním měřením při výzkumu tenkostěnného přelivu s
trojúhelníkovým výřezem. Pro měření byly využity dvě metody z důvodu omezení jejich rozsahu použitelnosti.
První metoda využívá indukční průtokoměr a stopek. V rámci metody se měří změna objemu vody ΔV na
odečtu průtokoměru za minimální časový interval t = 300 s, který byl určen na základě analýzy vlivu chyb. Průtok
se vypočítá z rovnice Q = ΔV/t. Indukční průtokoměr měří rozsah průtoků od 0,33 l/s do 3,3 l/s.
Druhá je hmotnostní metoda měření průtoku, která je principiálně založena na zachycení hmotnosti m
přepadající vody za měřený čas t. Tato metoda zahrnuje použití dvou odběrných nádob o celkovém objemu 40 l
(prostorové omezení), stopek, teploměru a váhy. Pro měření je nutné zajistit neměnnost průtoku v systému
(udržováním neměnné úrovně hladiny v zásobních nádržích). Rovnovážného stavu v systému se docílí vložením
odběrných nádob do zásobní nádrže tak, aby nádoby zachycující vodní proud plovaly na hladině nádrže do doby
ukončení měření pro stanovení průtoku. Po ukončení měření je možné nádoby vyjmout z nádrže a stanovit
hmotnost zachyceného objemu vody za čas, tedy hmotnostní průtok Qm = m/t. Průtok se vypočítá podělením
hmotnostního průtoku hustotou ρ. Hustota vody se určí tabulkovým odečtem z teploty T.

Postup měření
Pro desku tenkostěnného přelivu se nejdříve stanoví geometrické parametry trojúhelníkového výřezu (úhel
rozevření a úroveň vrcholu výřezu). Deska přelivu je dále výškově umístěna a přichycena do konstrukce nosného
rámu tak, aby výšková odlehlost mezi vrcholem výřezu a dnem žlabu odpovídala požadované hodnotě výšky
přelivu P. Následně se deska vyrovná pomocí aretačních šroubů.
Měření začíná stanovením nuly vodočtu na hrotovém měřidle pomocí výše uvedené metody využívající dvou
válců a odečtem výšky přelivu P změřením úrovně dna žlabu. Nastaví se průtok tak, aby přepadala požadovaná
přepadová výška h. Kontrola ustálení hladiny se provádí jejím opakovaným měřením hrotovým měřidlem v
časových intervalech. Rozdíl při kontrole jednotlivých měřených hladin nesmí přesáhnout hodnotu 0,5 mm. Dále
se odečte teplota vody ve žlabu pomocí elektronického teploměru. Měření průtoku se provádí pomocí indukčního
průtokoměru od 3,33 l/s do 0,33 l/s. V případě průtoků menších než 0,33 l/s, se použije hmotnostní metoda.
Vzájemná porovnatelnost použitých metod stanovení průtoků se zajistí měřením oběma metodami při stejném
průtoku.
Měřeno bylo při dvou zvolených výškách přelivu P = 0,200 m a P = 0,100 m a při přepadových výškách
zvyšovaných po cca 0,01 m od minimální přepadové výšky, kdy nastane přepad, až do přepadové výšky 0,200 m.
Zvolené výšky přelivu odpovídají praktickým mezím uvedeným v ČSN ISO 1438 [9]. Měření přepadové výšky
při daném průtoku bylo prováděno minimálně dvakrát. Teplota vody se pohybovala v rozsahu 17°C < T < 18°C.

4 VÝSLEDKY
Z naměřených hodnot přepadových výšek h a průtoků Q přepadajících přes tenkostěnný přeliv s trojúhelníkovým
výřezem o úhlu rozevření α a tíhovém zrychlení g byl použitím modifikovaného Kindsvater–Shenova [8] vztahu
𝐶€ =

𝑄

8
𝛼
∙ tan ∙ (2 ∙ 𝑔)a/R ∙ ℎù/R
2
15
vypočten součinitel průtoku Cd uvedený na Obr. 3 a Obr. 4.

601

(3)

JUNIORSTAV 2020

Obecně je součinitel průtoku závislý na geometrii přelivu (šířka přítokového koryta B, výška přelivu P, úhel
výřezu α), přepadové výšce h, Reynoldsovou číslu Re a Weberovu číslu We vyjádřený funkcí [8]
ℎ ℎ
𝐶€ = 𝑓 £ , , 𝑅𝑒, 𝑊𝑒, 𝛼¤ .
𝑃 𝐵

(4)

Při zavedení předpokladu neměnné teploty použité kapaliny, stálých vlastností kapaliny (vody) a stálých
vlastností plynu nad kapalinou (vzduchu) lze funkci součinitele průtoku zjednodušit na tvar funkce [8]
ℎ 𝑃
𝐶€ = 𝑓 £ , , ℎ¤ ,
𝑃 𝐵

(5)

kde vliv viskozity kapaliny vyjádřený Reynoldsovým číslem a vliv povrchového napětí vyjádřený Weberovým
číslem lze stanovit pomocí přepadové výšky h, úhel rozevření výřezu je konstantní a lze jej z funkce součinitele
průtoku odstranit, vynásobením dvou prvních poměrů ve funkčním vztahu (4) se získá poměr P/B.
Výzkum tenkostěnného trojúhelníkového přelivu byl vyhodnocen pro všechny členy funkce (5). Na Obr. 3 je
zobrazena závislost součinitele průtoku Cd na poměru h/P. Závislost součinitele průtoku Cd na P/B vypovídá pouze
o dvou hodnotách uvedeného poměru, a tudíž není provedeným výzkumem prokazatelná. Závislost součinitele
průtoku Cd na h je uvedena na Obr. 4.

Obr. 3 Závislost součinitele průtoku Cd na poměru přepadové výšky k výšce přelivu (h/P) pro úhel výřezu 2,67°.

Obr. 4 Závislost součinitele průtoku Cd na přepadové výšce h pro úhel výřezu 2,67°.
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5 DISKUZE
Z naměřených dat uvedených v grafech na Obr. 3 a Obr. 4 je patrný vliv viskozity a povrchového napětí v oblasti
hodnot přepadové výšky menší, než 0,06 m korespondující s již známými výsledky a doporučeními
dle ČSN ISO 1438 [9]. Hodnoty součinitele průtoku se pohybují výrazně nad hodnotou uvedenou pro úhel
výřezu 20° a potvrzují trend nárůstu součinitele průtoku se zmenšujícím se úhlem výřezu uvedeným v
ČSN ISO 1438 [9]. Na Obr. 3 a Obr. 4 je pro výšku přelivu P = 0,1 m, v oblasti přepadové výšky větší, než 0,06 m,
patrný pozvolný pokles hodnoty součinitele průtoku Cd. Vzhledem k rozdílu, jenž vznikl mezi indukční a
objemovou metodou měření průtoku bude nutné přistoupit ke korekci měření průtoku.

6 ZÁVĚR
Výzkumu tenkostěnného přelivu s 2,67° trojúhelníkovým výřezem rozšiřuje znalosti o využití měrných přelivů při
měření malých průtoků vody. V navazujícím výzkumu by mělo dojít k prozkoumání přepadu v oblasti výšek
přelivu menších, než udává norma ČSN ISO 1438 [9] (výška přelivu P minimálně 0,09 m). Dále by bylo vhodné
se pomocí sady přelivů s proměnným úhlem výřezu napojit na již probádané velkosti úhlů výřezu uvedených
v ČSN ISO 1438 [9] (úhel výřezu α od 20° do 100°) a odborné literatuře [8] (úhel výřezu α od 10° do 120°).
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Abstrakt
Veľa keramických systémov ako tepelných bariér sa vyvíjalo mnoho rokov. Náklady na výrobu a stabilitu takýchto
materiálov si však stále vyžadujú mnoho výskumu na zlepšenie a najmä zníženie ceny výrobných nákladov pri
zachovaní najlepších ochranných vlastností. Predmetom článku je bárnato-horečnato-hlinitý silikát (BMAS), ktorý
pre svoju vysokú chemickú stabilitu a nízky koeficient tepelnej rozťažnosti, patrí medzi najatraktívnejšie ochranné
náterové materiály. Hlavným cieľom tohto článku je laboratórna príprava jednej fázy, a to Ba-osumilitu reakciou
v pevnom stave a fyzikálno-chemická charakterizácia výsledného materiálu so zameraním na mikroštruktúru a
tepelné vlastnosti. Koeficient tepelnej rozťažnosti a mikroštruktúra, ktorá je monitorovaná z hľadiska zmien
veľkosti kryštalitov (kryštalinity) a vývoja základnej bunky sú pozorované počas zahrievania na 1200 °Ⅽ vo
vysokoteplotnej komore Anton Paar HTK 2000.
Kľúčové slová
Ba-osumilit, syntéza, koeficient tepelnej rozťažnosti
Abstract
One way to increase turbine efficiency and reduce pollutant emissions would be to work in harsh environments
with high temperature and corrosion environments. Therefore, it is essential to develop new materials that are able
to withstand environmental and mechanical conditions. Such coatings are usually a combination of ceramic layers
that can better counteract aggressive environments and protect the substrate. For many years, many ceramic
systems have been developed and studied as thermal and ecological barriers. However, the costs and stability of
such materials still require research and improvement for decreasing the price of production costs, maintaining the
best protective properties. The barium-magnesium aluminosilica is studied because of its high chemical stability
and low thermal expansion coefficient, which makes it one of the most attractive protective coating materials. The
main aim of this article is laboratory preparation of single phase of Ba-osumilite powder by solid state reaction
and physicochemical characterization of the resulting material, focusing on the microstructure and thermal
properties. Thermal expansion coefficient and microstructure which is monitored from the viewpoint of changes
on its crystallinity and unit cell volume are observed during the heating up to 1200 °Ⅽ and cooling down in Anton
Paar HTK 2000 high-temperature chamber.
Key words
Ba-osumilite, solid-state reaction, thermal expansion coefficient
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1 ÚVOD
Tepelné bariéry nachádzajú využitie predovšetkým v extrémne tepelne namáhavej sekcii leteckých motorov a
podzemných turbín, a to hlavne za účelom zvyšovania životnosti vysoko tepelne namáhaných lopatiek a
spaľovacích komôr. Tepelná bariéra sa najčastejšie skladá z dvoch materiálov, a to keramického povlaku s nízkou
tepelnou vodivosťou a kovového povlaku, ktorý kompenzuje rozdielne koeficienty tepelnej rozťažnosti medzi
vrchným keramickým povlakom a kovovým substrátom.
V posledných desaťročiach je bárnato-horečnato-hlinitý silikát (BMAS) jedným z najsľubnejších
sklokeramických systémov vďaka jeho vynikajúcim mechanickým a tepelným vlastnostiam [1].
Tepelná stabilita BMAS závisí od prítomnosti kryštalických fáz tejto sklenenej keramiky. BMAS sa môže
vyskytovať v jednej fáze alebo v zmesi rôznych metastabilných kryštalických fáz, tj. celzián (BaO.Al2O3.2SiO2,
monoklinický), hexacelzián (BaO.Al2O2.2SiO2, hexagonálny) a Ba-osumilit (BaO.2MgO.3A1203.9SiO2,
hexagonálny). Všetky tieto fázy sa zvyčajne vyskytujú v eutektickej zmesi s α/β-kordieritom (2MgO.2Al2O3. 5SiO2,
hexagonálny/ortorombický) v závislosti od chemickej povahy, zdroja a následného spracovania materiálu BMAS
[2], [3].
Existuje niekoľko možností laboratórnej výroby BMAS ako je metóda sol-gel, tavenie alebo syntéza v pevnom
stave. Napriek všetkému úsiliu sa nedarí získať jednozložkový systém. Často sa jedná o zmes jednotlivých
kryštalických fáz BMAS [1], [3], [4], [5]. Tvorba stechiometrických fáz nie je ľahká úloha, najmä v prípade
stechiometrického Ba-osumilitu, pretože sa jedná o tepelne nestabilnú fázu, ktorá má tendenciu sa transformovať
na vyššie spomenuté kryštalické fázy BMAS [2]. Táto tepelná nestabilita ponúka možnosť sledovania tepelného
chovania sklenej keramiky BMAS a otvára záujem o výskum jej stabilizačného procesu. Ba-osumilit vykazuje
vysokú teplotnú stabilitu (1370 °C), nízky koeficient tepelnej rozťažnosti (α = 2,8 × 10–6 K-1 v rozmedzí 20–500
°C) a vysokú mechanickú pevnosť [6].
Tento článok sa zameriava na syntézu BMAS prášku, konkrétne so stechiometrickým zložením odpovedajúcim
Ba-osumilitu založenú na kombinácii vysokoenergetického mletia a trojstupňovej syntézy oxidov tohto
sklokeramického systému v pevnom stave. Hlavným cieľom tohto článku je získať čistú fázu Ba-osumilitu bez
zvyškov iných kryštalických fáz a skúmať jej fyzikálno-chemické vlastnosti vo zvolenom teplotnom rozsahu.
Predmetom článku je sledovanie vývoja základnej bunky kryštálovej mriežky počas zahrievania a ochladzovania
z hľadiska zmien vo veľkosti kryštalitov (kryštalinity) tak rozmeroch základnej bunky prostredníctvom vektorov
a, b a c. Tepelné správanie Ba-osumilitu sa bude monitorovať na základe výpočtu koeficientu tepelnej rozťažnosti.
Článok je slovenským prekladom publikácie Synthesis and physicochemical properties of advanced BaOMgO-Al2O3-SiO2 system, as an attractive protective coating material uvedenej v Materials and Technology.

2 METODIKA
Na prípravu Ba-osumilitu bola použitá trojkroková syntéza v pevnej fázy. Oxid bárnatý BaO, oxid kremičitý Si02
(pa 99,9 %), oxid hlinitý Al203 (pa 98,5 %) a oxid horečnatý MgO (pa 98,0 %) boli dávkované v súľade so
stechiometrickým pomerom pre tvorbu Ba-osumilitu čiže 2MgO.BaO.3Al203.9SiO2. Oxid bárnatý a oxid kremičitý
v molárnom pomere 1:9 molu boli zhomogenizované v laboratórnom planetovom mlyne FRITSCH Pulverisette 6
pri rýchlosti 350 ot./min. počas 60 sekúnd. 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 zmes surovín sa podrobila
vysokoenergetickému mletiu v prostredí vody v laboratórnom mlyne Simoloyer CM01, ZoZ GmbH pri rýchlosti
mletia 800 ot/min počas 30 minút. Suspenzia z mokrého mletia sa následne sušila v laboratórnej sušiarni BINDER
C170 pri 110 °C počas 24 hodín. Takto mechanicky aktivovaná zmes jednotlivých oxidov bola priamo dávkovaná
do platinových kelímkov. Syntéza v pevnom stave sa uskutočnila pri teplote 1150 °C s izotermickou výdržou 8
hodín v superkhantalovej komorovej vysokoteplotnej peci Clasic 2017S. Výsledný produkt sa nechal samovoľne
vychladiť po dobu 24 hodín. Nasledovalo rozomletie pevného produktu v laboratórnom vibračnom mlyne RS 200
pri 900 ot/min po dobu 20 sekúnd. 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. K takto upravenému prášku sa pridali 3 moly oxidu hlinitého prepočítané na skutočnú hmotnosť a
znovu došlo k mletiu vo vysokoenergetickom mlyne Simoloyer CM01 s vodou. Nasledoval druhý krok syntézy
pri rovnakej teplote 1200 °C s izotermickou výdržou 8 hodín. Produkt bol opäť upravený mletím vo vibračnom
mlyne. Po tomto procese mletia sa do prášku pridali 2 moly oxidu horečnatého a nasledovalo mletie v Simoloyer
CM01. Tretí krok syntézy sa uskutočnil pri vyššej teplote a to 1300 °C po dobu 8 hodín s pomalým chladením.
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Konečný prášok bol upravený mletím v laboratórnom vibračnom a planetárnom mlyne na kontrolu fázového
zloženia. Tá bola stanovená prostredníctvom XRD analýzy. XRD analýza sa uskutočnila na multifunkčnom
difraktometre PANalytical Empyrean XRD s Cu anódou, λ = 1,540598 pre Kα1, napätie 45 kV, prúd 40 mA,
difrakčný uhol 2θ v rozsahu od 5° do 90° s krokovým skenovaním 0,01°. Na analýzu vývoja kryštalickej mriežky
počas tepelného zahrievania sa použil difraktometer PANalytical Empyrean s vysokoteplotnou komorou Anton
Paar HTK 2000N s platinovým vyhrievacím páskom. Vzorka Ba-osumilitu bola zahrievaná z 25 °C na 1200 °C s
konštantným zvyšovaním/znižovaním teploty 30 °C/min so 120 sekundovou výdržou. Zhromaždené údaje boli
vyhodnotené pomocou softvéru HighScore Plus s Rietveldovským vypresnením bez interného štandardu.

3 VÝSLEDKY
Na identifikáciu mineralogického zloženia bola použitá XRD analýza, ktorej výsledok je zobrazený na difrakčnom
zázname na Obr. 1. Pre lepšie znázornenie vývoja kryštalickej štruktúry počas zahrievania a ochladzovania bol
pre hlavnú difrakčnú líniu určenú Millerovými indexmi "hkl" 002 vytvorený 3D graf znázornený na Obr. 2.

Obr. 1 Difraktogram Ba-osumilitu.

Obr. 2 3D graf vývoja kryštalickej štruktúry počas zahrievania a ochladzovania.
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Ba-osumilit predstavuje hlavný minerál identifikovaný na difrakčnom zázname. Okrem tohoto minerálu
identifikujeme na difrakčnom zázname dva ďalšie oxidy, a to oxid horečnatý a oxid hlinitý. Množstvo zvyškových
oxidov je nízke, predstavuje približne 5 %. Z hľadiska čistoty sa teda materiál považuje za vysoko kvalitný a zcela
vhodný pre ďalšie kroky experimentu.
Na základe týchto výsledkov bol na výpočet kryštalinity použitý program HighScore Plus s využitím
Rietveldovského vypresnenia, ktorého výsledok je znázornený na Obr.3.

Obr. 3 Závislosť veľkosti kryštalitov na teplote.
Počas zahrievania sa veľkosť kryštalitov zvyšuje priamo úmerne do teploty 800 °C, keď veľkosť kryštalitov
dosahuje hodnotu 187 nm. Pri ďalšom zvýšení teploty je zaznamenaná zmena trendu rastu kryštalinity. Veľkosť
kryštalitov dosahuje pri 900 °C až 200 nm a následne mierne klesá.

Obr. 4 Vplyv tepelného spracovania na rozmery kryštalickej bunky pre vektory a, b a c.
Podobne ako veľkosť kryštalitov aj parametre bunky charakterizované vektormi a, b a c sa zvyšujú priamo
úmerne počas procesu zahrievania materiálu na teplotu 1200 °C
Koeficient tepelnej rozťažnosti vyhodnotený pre jednotlivé vektory a, b a c je znázornený na Obr 5.
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Obr. 5 Koeficient tepelnej rozťažnosti Ba-osumilitu pre vektory a, b a c.
Koeficient tepelnej rozťažnosti pre vektor c sa zvyšuje priamo úmerne do hodnoty 3,0.10-6 K-1 pri teplote 1200
°C. Zmena trendu rastu koeficientu tepelnej rozťažnosti pre vektor a a b je viditeľná v porovnaní s vektorom c.
Kým koeficient tepelného koeficientu pre vektor c sa so zvyšujúcou sa teplotou zvyšuje priamo úmerne, pre
vektory a a b je hyperbolický a dosahuje maximum pri hodnote iba 2,5,10-6 K-1.

4 DISKUSIA
Článok sa zaoberá bárnato-horečnato-hlinitým silikátom (BMAS) ako atraktívnym náterovým materiálom. Článok
je rozdelený do dvoch hlavných častí, a to so laboratórnwj prípravy Ba-osumilitu a do sledovania fyzikálnochemických vlastností získaného materiálu v priebehu zahrievania a ochladzovania.
Zloženie surovinovej zmesi a parametre tepelného spracovania sú najdôležitejšími faktormi, ktoré určujú
zloženie materiálu v konečnej fáze. Ďalším dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje mineralogické zloženie je
mechanicko-chemická aktivácia, ktorá podporuje lepšiu tvorbu materiálu prostredníctvom formovania aktívnych
povrchov, čo pomáha podporiť proces tvorby materiálu v reakcii v pevnom stave. Vysokoenergetickým mletím
surovinovej zmesi, ktorej zloženie zodpovedá stechiometrickému zloženiu Ba-osumilitu v kombinácii s
trojkrokovou syntézou v pevnom stave a relatívne krátkou izotermickou výdržou sa získal Ba-osumilit v pomerne
vysokej čistote. Cieľ prvej etapy bol splnený, keďže pripravená Ba-osumillitová fáza neobsahovala ďalšie
kryštalické fázy ako je celzián a hexacelsián. Popri fáze Ba-osumilitu boli na difraktograme identifikované ďalšie
dva oxidy, a to oxid hlinitý a oxid horečnato-hlinitý v celkovom množstve 5 %. Na dosiahnutie vyššej čistoty sa
navrhuje ďalšia mechanicko-chemická aktivácia materiálu a opätovná syntéza v pevnom stave. Avšak na hlavný
účel tohto experimentu bola 95% čistota Ba-osumilitu bez ďalších prítomných kryštalických fáz plne vyhovujúca.
Na základe týchto výsledkov sa pokračovalo druhou časťou experimentu. Prostredníctvom programu
HighScore Plus s využitím Rietveldovského vypresnenia sa monitoroval vývoj kryštalickej mriežky počas
zahrievania vzorky vo vysokoteplotnej komore.
Veľkosť kryštalitov sa zvyšuje priamo úmerne s teplotou do 800 °C. Nad touto teplotou je viditeľná zmena v
trende, kde veľkosť kryštalitov dosahuje maximum viac ako 200 nm. Možným dôvodom zmeny trendu rastu
kryštalinity je to, že hodnoty nad 200 nm sú hodnoty na hranici použiteľnosti zvolenej metódy vyhodnotenia, a
preto sa veľkosť kryštalitov pri teplote 900 °C považuje za nereprezentatívnu.
Počas zahrievania sa monitorovala zmena veľkosti rozmerov buniek daná vektormi a, b a c. Vektory a, b a c
podobne jako kryštalinita rastú priamo úmerne so zvyšujúcou sa teplotou zahrievania.
Získané hodnoty veľkosti bunky prostredníctvom vektorov a, b a c sa použili na výpočet koeficientu tepelnej
rozťažnosti.
Podľa dostupnej literatúry sa koeficient tepelnej rozťažnosti Ba-osumilitu pohybuje okolo hodnoty 2,7.10-6 K1
v teplotnom rozsahu 20-900 °C. Získané výsledky zodpovedajú tejto skutočnosti, kde pri 900 °C je koeficient
tepelnej rozťažnosti pre vektor c 2,68.10-6 K-1 a pre vektory a a b 2,28.10-6 K-1. So zvyšujúcou sa teplotou na 1200
°C došlo len k miernemu zvýšeniu koeficientu tepelnej rozťažnosti. Napriek vysokej teplote 1200 °C, ktorej bol
materiál podrobený vo vysokoteplotnej komore je koeficient tepelnej rozťažnosti veľmi nízky, čo znamená, že táto
vynikajúca tepelná vlastnosť ho robí vhodným materiálom na vysokoteplotné využitie.
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5 ZÁVER
Tvorba stechiometrických fáz nie je ľahká, najmä v prípade stechiometrického Ba-osumilitu, ktorý má tendenciu
transformovať sa na zmes kryštalických fáz BMAS. Prostredníctvom vysokoenergetického mletia v kombinácii
so syntézou v pevnom stave bol pripravený jednofázový Ba-osumilit. Bol vyvinutý jednoduchý spôsob výroby
Ba-osumilitu s vynikajúcimi výsledkami v rámci dosiahnutej kvality. Sklokeramika so zložením a takto
vynikajúcimi tepelnými vlastnosťami prezentovaná v tomto článku je vhodná pre aplikáciu ako podkladový
materiál pre tepelné a environmentálne bariéry.
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Abstrakt
Článok sa zaoberá laboratórnou prípravou a mletím β-dikalcium silikátu (belitu). Belit je druhým najdôležitejším
slinkovým minerálom v portlandskom cemente. Čistý β-C2S je možné pripraviť niekoľkými spôsobmi. Tradičným
spôsobom je syntéza zmesi surovín v pevnej fáze. Článok sa zaoberá laboratórnou prípravou β-dikalcium silikátu,
ktorý je založený na modifikovanej metóde Wesselský-Jensen. Sleduje vplyv dĺžky a technológie mletia v 3
druhoch laboratórnych mlynov na veľkosť častíc, distribúciu a aglomeráciu častíc synteticky pripraveného βdikalcium silikátu.
Kľúčové slová
Dikalcium silikát, syntéza, XRD analýza, mletie
Abstract
This article deals with the preparation and laboratory milling of β-dicalcium silicate. Dicalcium silicate is the
second most important calcium silicate of Portland clinker. β-C2S is usually dominated in industrially produced
clinker. Pure β-C2S can be prepared in several ways. Traditional way is the solid phase synthesis of raw material
mixture. The paper deals with the preparation of β-dicalcium silicate, which is based on the modified WesselskyJensen method and with the influence of length and the technology of the milling process in 3 types of laboratory
mills on the particle size, distribution and agglomeration of the synthetically prepared β-dicalcium silicate.
Key words
Dicalcium silicate, synthesis, X-Ray diffraction, grinding

1 ÚVOD
β-dikalcium silikát (β-Ca2SiO4, β-C2S, belit) je jednou z hlavných zložiek Portlandského slinku. Dikalcium silikát
sa vyskytuje v piatich rôznych modifikáciách, a to α (hexagonálna), α'H (ortorombická), α'L(ortorombická), β
(monoklinická) a γ (ortorombická), pričom posledná spomenutá modifikácia γ je stabilná pri izbovej teplote a β
najreaktívnejšia zo všetkých [1], [2], [3]. Polymorfnú transformáciu belitu, ku ktorej dochádza pri chladení z
vysokých teplôt nad 1400 °C, ukazuje nasledujúca schéma:

Obr. 1 Polymorfizmus Ca2SiO4.
Najčastejším spôsobom získania čistých fáz portlandského slinku teda aj β-belitu je reakcia v pevnej fázy. Táto
metóda vyžaduje pečlivú homogenizáciu surovín zvyčajne CaCO3 a Si02 a opakovanú syntézu pri teplotách nad
1400 °C s niekoľko hodinovou výdržou [4], [5], [6].
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Článok sa zaoberá laboratórnou prípravou β-dikalcium silikátu s cieľom sledovania vplyvu mletia v 3 typoch
laboratórnych mlynov na jeho granulometriu a distribúciu častíc.
Čas mletia je jedným z najdôležitejších parametrov ovplyvňujúcich proces mletia. S rastúcou dobou mletia sa
materiál zjemňuje do takej miery, že môže dôjsť k aglomerácii a agregácii [7].
Článok je slovenským prekladom publikácie Impact of the grinding process on the granulometric properties
of dicalcium silicate uvedenej v Solid State Phenomena, 2018 Trans Tech Publications, Switzerland.

2 METODIKA
Na prípravu β-dikalcium silikátu sa použila modifikovaná metóda Wesselský-Jensen [8]. Uhličitan vápenatý
CaCO3 (p.a. 99,8 %) a oxid kremičitý Si02 (p.a. 96,5 %) ako hlavné suroviny na výrobu β-dikalcium silikátu boli
dávkované v množstve, ktoré zodpovedá molárnemu pomeru danému metódou Wesselský-Jensen. Na syntézu v
pevnej fázy bola použitá komorová vysokoteplotná pec so superkanthalovými vyhrievacími prvkami. Syntéza v
pevnej fázy sa uskutočnila pri teplote 1450 °C s izotermickou výdržou 4 hodiny v súľade s metódou WesselskýJensen. Po ukončení páliaceho režimu sa platinové kelímky vybrali z pece a okamžite sa ochladili prúdom
studeného vzduchu so súčasným chladením malého množstva vody.
Kontrola fázového zloženia sa uskutočnila prostredníctvom XRD analýzy na prístroji Panalytical Empyrean
(Cu-katóda λ=1,540598 pre Kα1). Na kvantitatívne vyhodnotenie sa použila metóda Rietveldovského
vypresnenia. Princíp tejto metódy spočíva v meraní množstva jednotlivých fáz vo vzorke. Jedná sa o matematickú
metódu najmenších štvorcov, pri ktorej je zmeraný difraktogram preložený vypočítaným difraktogramom.
β-dikalcium silikát bol následne upravený na vstupný merný povrch 290 m2/kg. Pre dosiahnutie tohoto merného
povrchu bol materiál rozomletý v planetovom mlyne Fritsch Pulverisette 6. Merný povrch podľa Blaine bol meraný
pomocou automatického zariadenia PC-Blaine-Star s kapacitou meracej bunky 7,95 kubických centimetrov.
Meranie sa uskutočnilo trikrát, aby sa odstránili prípadne chyby merania a výsledná hodnota bola priemerom troch
odčítaní.
β-dikalcium silikát sa následne podrobil mletiu v troch typoch laboratórnych mlynov suchou a mokrou
technológiou. Inertnou kvapalinou pre mokrú technológiu mletia bol izopropylalkohol Mletie sa uskutočnilo
prostredníctvom planetového mlyna PULVERISETTE 6, vibračného diskového mlyna RS 200 od firmy RETSCH
a McCrone mlyna. Ako prvé nastalo mletie v planetovom mlyne PULVERISETTE 6 v mlecej miske s objemom
0,5 dm3. Miska sa naplnila 25 mlecími oceľovými guľami s priemerom 20 mm. Samotné mletie materiálu spočíva
predovšetkým vo vysokoenergetickom dopade mlecích guličiek. Mlecia miska, obsahujúca mlecie guličky a
materiál, ktorý má byť mletý, sa otáča okolo svojej vlastnej osi na hlavnom disku, zatiaľ čo sa rýchlo otáča v
opačnom smere. Odstredivá sila spôsobí, že sa materiál vzorky a mlecie gule oddelia od vnútornej steny mlecej
misky. Mlecie gule prechádzajú miskou vysokou rýchlosťou a materiál vzorky sa ďalej drví nárazom proti
protiľahlej stene.
Vibračný diskový mlyn RS 200 melie materiál nárazom a trením. Mlecia súprava je pevne pripevnená k
vibračnej doske pomocou rýchlo účinnej páky. Doska so súpravou na mletie je vystavená kruhovým horizontálnym
vibráciám. Odstredivá sila pôsobiaca na mlecie krúžky v miske vedie k extrémnemu tlaku. Nárazové a trecie sily
pôsobiace na vzorku vyvolajú analytickú jemnosť za 1-3 minúty. Kruhové vibrácie sú produkované trojfázovým
motorom s riadením frekvencie 1,5 kW.
McCrone mlyn je určený primárne na mletie za mokra. Boli stanovené 4 doby mletia, a to 5, 30, 60 a 120
minút. Mletie v planetovom mlyne sa uskutočňovalo pri optimálnej rýchlosti mletia pre belit 300 ot/min a vo
vibračnom diskovom mlyne pri 1200 ot/min. Časy mletia v McCrone mlyne boli totožné ako v predchádzajúcich
dvoch typoch mlynov.
Distribúcia častíc a jemnosť sa stanovili pomocou laserového granulometra Malvern Mastersizer 2000.

Obr. 2 Pulverisette 6 planetový mlyn, RS 200 vibračný disk. Mlyn, McCrone mlyn.
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3 VÝSLEDKY
Kontrola kvality mineralogického zloženia pripraveného β-dikalcium silikátu sa uskutočnila prostredníctvom
RTG analýzy. Na kvantitatívne vyhodnotenie zloženia sa využila Rietveldova metóda, ktorej výsledok je
znázornený na Obr. 3.

Obr. 3 Rietveld analýza.
RTG analýza s využitím Rietveldovského upresnenia potvrdila čistotu slinkového minerálu. Obsah β-belitu sa
pohybuje okolo 90 %, zvyšných 10 % predstavuje γ-belit. β-belit má dostatočne izolované difrakčné línie v
požadovanej čistote. Materiál bol následne upravený mletím vo vibračnom mlyne na vstupný merný povrch 290
kg/m2 pre ďalšie experimentálne použitie.
Na porovnanie vplyvu technológie mletia na distribúciu a jemnosť častíc bola použitá laserová granulometria.
Granulometria sa porovnáva po 1 a 120 minútach mletia pre všetky typy mlynov a ich technológie, kde je najviac
viditeľná zmena v distribúcii veľkosti častíc a jemnosti materiálu.
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Pri porovnaní mletia vo všetkých troch typoch mlynov je zrejmé, že intenzívne mletie po dobu 120 minút vedie
k vytvoreniu veľkého množstva veľmi jemných častíc a tvorby aglomerátov. Pri mletí β-belitu v suchom prostredí
je tento jav výraznejší naproti tomu keď sa materiál melie vo vlhkom prostredí vody kedy k tvorbe aglomerátov
nedochádza vôbec.

Veľkosť častíc [μm]

Veľkosť častíc [μm]

Veľkosť častíc [μm]

Veľkosť častíc [μm]

Obr. 4 Distribúcia častíc v čase mletia 1 a 120 minút pre všetky typy mlynov a technológie mletia.
Obr. 5 ukazuje graf provnania mletia β-belitu vo všetkých 3 typoch mlynov a technológie mletia sú v čase 120
minút.

Veľkosť častíc [μm]

Obr. 5 Distribúcia častíc v čase letia 120 minút pre všetky typy mlynov a technológie mletia.
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Z grafu je zrejmé, že najväčší vplyv na aglomeráciu častíc má suché mletie v planetovom a vibračnom mlyne.

4 DISKUSIA
Článok sa zaoberá prípravou druhého najdôležitejšieho slinkového minerálu, dikalcium silikátu. Príprava βdikalcium silikátu (belitu) bola založená na metóde Wesselský-Jensen. Čistota získaného slinkového minerálu bola
potvrdená Rietveldovskou analýzou. Ukázalo sa, že množstvo β-belitu vo vzorke bolo 90 % čo predstavovalo
požadovanú čistotu pre ďalšie kroky experimentu.
Porovnanie vplyvu technológie mletia na distribúciu a jemnosť častíc sa uskutočnilo laserovou granulometriou.
Hodnoty laserovej granulometrie boli získané vo všetkých zvolených časoch mletia. Pre prehľadnosť bola v
grafoch porovnaná granulometria v čase mletia 1 a 120 minút pre všetky typy mlynov a technológie mletia. V
týchto zvolených časoch mletia bola najviac viditeľná zmena distribúcie častíc a jemnosti. Po 120 minútach
intenzívneho suchého mletia v planetovom a vibračnom mlyne sa vytvorilo veľké množstvo veľmi jemných častíc.
Tieto častice mali tendenciu zhlukovať sa za vzniku častíc väčších ako 100 um. Pri mletí za mokra, vrátane mletia
v McCrone mlyne nevznikli žiadne aglomeráty.
Na základe výsledkov laserovej granulometrie sa mletie materiálu v planetovoom mlyne javí ako veľmi
efektívne. Problém nastáva počas intenzívneho a dlhého času mletia, kedy dochádza k aglomerácii. V mlecej
kapsule sa hromadí veľké množstvo energie a veľmi jemné častice majú tendenciu agregovať sa a tvoriť
aglomeráty. Mletie za mokra v planetovom mlyne nevytvára aglomeráty. Dôvodom je to, že v kvapalnom prostredí
je aglomerácia do istej miery potlačená. Účinnosť mletia je väčšia v mokrom než v suchom prostredí planetového
mlyna.
Počas suchého mletia vo vibračnom mlyne je trend distribúcie a jemnosti častíc takmer identický s mletím v
planetovom mlyne. Súčasne dochádza k významnej aglomerácii materiálu, ktorá je menšia vo vibračnom mlyne
ako v planetovom mlyne. Vo vlhkom prostredí vibračného mlyna je veľmi efektívne zdrobňovanie materiálu bez
tvorby aglomerátov. Účinnosť mletia z hľadiska veľkosti častíc je identická v prípade mletia za mokra v
planetovom a vibračnom mlyne pri zvolených parametroch mletia.
Mletie materiálu v suchom prostredí planetového a vibračného mlyna je najmenej vhodné z hľadiska tvorby
veľkého množstva aglomerátov.
Materiál mletý vo vlhkom prostredí McCrone mlyna ani po 120 minútach mletia nemá tendenciu tvoriť
aglomeráty. Dochádza k veľmi účinnému zdrobňovaniu materiálu. Nevýhodou mletia materiálu v tomto type
mlyna je veľmi malé množstvo mletého materiálu, z čoho vyplýva, že McCrone mlyn nie je vhodný pre väčšie
resp. objemnejšie laboratórne mletie. Na základe výsledkov je možné konštatovať, že najúčinnejším spôsobom
mletia β-dikalcium silikátu v laboratórnych podmienkach je mletie vo vlhkom prostredí planetového eventuálne
vibračného mlyna, ktoré je charakterizované vysokým nárastom množstva veľmi jemných častíc bez tvorby
aglomerátov.

5 ZÁVER
Článok sa zaoberá laboratórnou prípravou β-dikalcium silikátu a následným monitorovaním vplyvu technológie
mletia na granulometrické vlastnosti β-dikalcium silikátu. β-dikalcium silikát bol upravenou metódou WesselskýJensen pripravený v dostatočnej vyhovujúcej čistote. Experiment pokračoval sledovaním mletia v troch typoch
laboratórnych mlynov v suchom a mokrom prostredí. Ukázalo sa, že najvýznamnejší vplyv na granulometrické
vlastnosti β-dikalcium silikátu má mletie za mokra v planetovom prípadne vo vibračnom mlyne. Táto technológia
mletia má za následok veľmi efektívne a rýchle zdrobňovanie materiálu. Materiál nemá tendenciu vytvárať
aglomeráty ani pri dlhších časoch mletia. V prípade zvolených režimov mletia je účinnosť mletia planetového
mlyna za mokra rovnaká ako vibračného mlyna. Mletie materiálu v McCrone mlyne tiež viedlo k veľmi intenzívnej
materiálu avšak McCrone mlyn je základe svojej konštrukcie a účelu vhodnejší na prípravu vzoriek pre röntgenovú
analýzu.
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1

Abstrakt
Ve stavebnictví jsou pro úpravu vlastností betonu i malt připravených ze suchých směsí využívány ethery celulózy,
které v nich plní vodoretenční funkci a upravují viskozitu výsledných produktů. Práce se zabývá vlivem
alternativních přísad (alginát sodný, karagenan, gumy diutanová a xanthanová a hydroxypropyl deriváty gumy
guar a chitosanu), na průběh hydratace portlandského cementu. K sledování je využito isotermické kalorimetrie se
sledováním vývinu tepla od samého počátku hydratace, tedy od smíchání vody se suchou směsí. Všechny přísady
se chovaly jako zpomalovače tuhnutí, čehož příčinou je jejich polysacharidická struktura. Vliv množství přísady
na míru zpomalení reakce byl nejznatelnější u hydroxypropyl guaru a diutanové gumy, zatímco u ostatních přísad
se vlastnosti v závislosti na dávce přísady lišily pouze mírně. Všechny studované přísady však vykazovaly menší
míru ovlivnění vývinu tepla v počáteční fázi hydratace cementu, stejně tak i celkového vývinu tepla v porovnání
s ethery celulózy. V případě použití do betonové směsi, kde nebude žádoucí zpomalení hydratačních reakcí, je
vhodné použít jiné, než tyto dvě výše zmíněné přísady, u kterých je rozdíl oproti etherům celulózy nejméně
výrazný.
Klíčová slova
Hydratace cementu, biopolymerní přísady, isotermická kalorimetrie
Abstract
Viscosity enhancing and water-retaining admixtures based on the cellulose ethers are widely used in the building
industry to improve the properties of concrete and ready-mix mortars. The study focuses on the influence of
the alternative natural viscosity enhancing admixtures (sodium salt of alginic acid, carrageenan, diutan gum,
xanthan gum, and hydroxypropyl derivatives of guar gum and chitosan) in doses of 0.1%, 0.5%, and 1% of the
binder weight on the cement hydration. The study is carried out using isothermal calorimetry studying the heat
flow and the total heat evolved during the reaction from the very beginning – the water-introduction into system.
All of the studied biopolymers showed the set retarding ability as they are all of polysaccharidic origin.
The dosage-dependency was significant for the hydroxypropyl guaran and diutan gum, while retarding effect of
other admixtures varied only slightly with the amount of biopolymer in the studied range of doses. However
the studied admixtures were less effective in the delay of accelerating period, as well as the reduction of total heat
generated during the reaction, in comparison with cellulose ethers. Other admixture than hydroxypropyl guar gum
or diutan gum should be chosen if the set-retarding ability is not appropriate for the mixture use, otherwise the
advantage over cellulose ethers will not be significant.
Key words
Hydration of cement, biopolymeric admixtures, isothermal calorimetry
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1 ÚVOD
V poslední době je ve stavebnictví hojně rozšířeno používání suchých omítkových a maltových směsí (SOMS),
a to především díky snadnosti jejich přípravy a stejnému složení všech záměsí. Již od 60. let jsou pro úpravu
vlastností SOMS využívány přísady, především na bázi celulózy, které zlepšují vodoretenční funkci, adhezi
a aplikovatelnost vzniklých malt [1–5]. Ethery celulózy (nejrozšířenější je hydroxyethylmethyl celulóza (HEMC))
však nepříznivě ovlivňují počáteční pevnosti v tlaku [6] a znatelně prodlužují dobu tuhnutí [7].
Dalším negativem etherů celulózy je proces získávání celulózy, který je z environmentálního hlediska poměrně
náročný, a v porovnání s ním jsou postupy přípravy některých zkoumaných biopolymerních přísad výrazně
jednodušší a přívětivější k životnímu prostředí. Tyto alternativní látky jsou již do jisté míry zkoumány pro použití
do betonu [8]. V této práci bude zkoumán vliv biopolymerů získávaných z mořských řas (karagenan (CG) a alginát
sodný (ALGNA)), aerobní fermentací pomocí mikrobů (gumy diutanová (DG a xanthanová (XG)), z endospermu
bobovitých rostlin (guma guar, resp. její hydroxypropyl derivát (HPG)), či ze schránek mořských živočichů
(chitosan, resp. jeho hydroxypropyl derivát (HPCH)). DG, XG, a HPG jsou částečně využívány při přípravě
samozhutnitelného betonu (SCC) k omezení bleedingu a segregace [8–13]. Deriváty gumy guar a chitosanu také
ovlivňují retenci vody v čerstvé maltě, avšak s nižší účinností než HEMC [14–17]. Hydroxypropyl deriváty gumy
guar a chitosanu se ve vápenných maltách mimo jiné projevovaly i jako provzdušňující přísady [18, 19].
Celkově je však vliv těchto přísad na stavební materiály málo prozkoumán, a to především v tak specifických
odvětvích jako je jejich vliv na průběh hydratace cementu. Polysacharidy obecně zpomalují průběh hydratace
cementu, pro což existuje několik možných vysvětlení: schopnost sacharidů, případně produktů jejich alkalické
degradace tvořit komplexy s vápenatými ionty [20–24], nebo vliv chelace na adsorpci na slínkové minerály [20,
22]. Existuje několik studií s různými ethery celulózy, ve kterých se autoři shodují v retardačním účinku těchto
přísad, který je pomocí isotermické kalorimetrie sledován jako prodloužení indukční periody, čímž se opozdí
i perioda akcelerační, při které byl sledován i pokles vyvinutého tepla [25–27]. Podobných závěrů dospěli
i A. Peshard a kol [28, 29], kteří pro sledování hydratace využívali konduktometrie. Konduktometrii spolu
s isotermickou kalorimetrií použili i T. Poinot a kol [30] při studiu HPG s různým stupněm substituce, kdy HPG
vykazovaly pozdější nástup akcelerační periody než hydroxypropylmethyl celulóza, avšak, dřívější než
hydroxyethyl celulóza. Chitosan o různých molekulových hmotnostech způsobil opoždění peaku srážení
portlanditu s rostoucím zpožděním spolu s rostoucí molekulovou hmotností, sledováno konduktometricky [31].
Wellanovou guma, strukturně blízce příbuzná s DG, zpomaluje, v porovnání s ethery celulózy, hydrataci pouze
mírně [32]. Dalším, alespoň částečně prozkoumaným, polysacharidem je škrob a jeho deriváty, které znatelně
snižují vývin tepla v rámci akcelerační periody [33].
Práce si klade za cíl porovnat vliv výše zmíněných biopolymerních přísad (CG, DG, XG, HPG, HPCH)
na hydrataci portlandského cementu za normálních podmínek. Stejná substituční skupina (hydroxypropyl-)
pro deriváty gumy guar a chitosanu byla zvolena, aby se minimalizoval vliv rozdílných substitučních skupin
pozorovaný O. Z. Hua a kol. [27] na případu etherů celulózy.

2 MATERIÁLY A METODY
Pro měření byl použit cement CEM I 42,5 R dle EN 196-1 ze závodu v Mokré (Carmeuse Czech Republic), jeho
chemické a mineralogické složení je uvedeno v Tab. 1. Přísady uvedené v Tab. 2 byly použity v dávkách 0,1 %,
0,5 % a 1 % z hmotnosti cementu.
Tab. 1. Chemické a mineralogické složení cementu zjištěné pomocí XRF analýzy a přepočítáno upravenou
rovnicí dle Boguea dle ASTM C 150-94 a fyzikální vlastnosti cementu.
oxid
množství
CaO
61.48%
SiO2
21.26%
Al2O3
5.08%
Fe2O3
3.64%
SO3
2.42%
a
ZŽ = ztráta žíháním

oxid
množství
vlastnost
0.86%
ZŽa
MgO
0.12%
měrný povrchb
Na2O
0.91%
měrná hmotnost
K2O
0.07%
MnO
0.29%
TiO2
b
stanovený metodou dle Blaina

hodnota
4.17%
360 m2 kg-1
3120 kg m-3

minerál
C3S
C2S
C3A
C4AF

množství
42.39%
28.97%
7.30%
11.08%

Měření bylo prováděno na isotermickém kalorimetru TAM Air (TA Instruments). Byla připravena a řádně
zhomogenizována suchá směs z cementu a přísady, ze směsi byly odváženy 4 g, které byly vloženy do skleněné
nádobky. Do přípravku, který umožňuje smíchání vody se směsí v uzavřeném prostředí kalorimetru, bylo
přichystáno množství vody odpovídající vodnímu součiniteli 0,5. Tento poměrně vysoký vodní součinitel byl

619

JUNIORSTAV 2020

zvolen proto, aby i směsi s vyšší dávkou přísad bylo možné dostatečně zamíchat. Nádoby s přípravkem byly
vloženy do kalorimetru a temperovány po 24 h na 25°C. Poté byla vstříknuta voda ke směsi, tato zamíchána
a zároveň bylo spuštěno měření. Měření bylo ukončeno, když se teplený tok u všech vzorků blížil nule.
Tab. 2. Seznam požitých přísad a jejich názvů.

alginát sodný

Použité
označení
ALGNA

obchodní název
(pokud je znám)
–

karagenan

CG

Genuvisco CG-131

diutanová guma

DG

Kelco-crete DG-F

hydroxypropyl guar
hydroxypropyl chitosan

HPG
HPCH

–
–

xanthanová guma

XG

Kelzan AP-AS

přísada

dodavatel / výrobce
Sigma-Aldrich, Co.
Biesterfeld Silcom s.r.o. /
CP Kelco
BASF Construction Solutions
GmbH / CP Kelco
Lamberti SpA
Kraeber & co, GmbH
Biesterfeld Silcom s.r.o. /
CP Kelco

3 VÝSLEDKY A DISKUSE
Tepelný tok
Křivky tepelného toku past s dávkou 0,1 %, 0,5 % a 1 % jsou zobrazeny na Obr. 1, respektive 2 a 3. Oba peaky,
první z iniciační periody v prvních 30 minutách od smíchání a hlavní hydratační peak jsou zobrazeny ve výřezech
v odpovídajících grafech. Během iniciační periody nebyla pozorována jasná závislost mezi dávkou přísady a
průběhem vývinu tepla, pouze nárůst dávky XG vykazoval klesající trend. Ostatní přísady vykazovaly největší
snížení vývinu tepla při konkrétní dávce a následně vývin tepla opět narůstal, Tyto dávky jsou 0,1 % pro HPG DG
a CG a 0,5 % pro HPCH a ALGNA. Všechny přísady ve všech dávkách, s výjimkou 0,5 % HPG, snížily vývin
tepla v této periodě.

Obr. 1. Vývin hydratačního tepla cementových past s 0,1 % přísady

Obr. 2. Vývin hydratačního tepla cementových past s 0,5 % přísady
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Obr. 3. Vývin hydratačního tepla cementových past s 1 % přísady
Průběh hlavního hydratačního peaku zobrazeného ve druhém výřezu je důležitý pro vývin tepla při zrání betonu
v konstrukci a také vystihuje retardační účinek přísad. Dle předpokladů všechny přísady vykazovaly určitou míru
retardace, protože jsou polysacharidického původu [20-22]. V případě tohoto peaku je již lépe pozorovatelný vliv
dácky přísady na stupeň retardace. Na Obr. 4 jsou porovnány tyto peaky pro přísadu s největší závislostí na dávce
(HPG) a s nejmenší závislostí (HPCH). Obdobně výrazný trend u HPG pozoroval i T. Poinot a kol. [30]
konduktometricky, jako opoždění doby, kdy dochází ke srážení portlanditu. Trendy zpoždění nástupu akcelerační
fáze v závislosti na dávce jsou u HPG a DG podobné jako u etherů celulózy [25, 26], avšak snížení peaku je v
jejich případě menší. Míra retardace ALGNA, HPCH, XG a CG je srovnatelná s ethery škrobu [31].

Obr. 4. Křivky tepelného toku ilustrující vliv dávky na účinek přísady v případě HPG a HPCH

Celkové kumulativní teplo
Tab. 3 Kumulativní teplo po 48 a 144 hodinách hydratace [J g-1]
dávka\čas
0.0%
0.1%
0.5%
1.0%

ALGNA
48h 144h
272 343
270 344
268 340
261 329

CG
48h 144h
272
343
263
339
260
334
257
330

DG
48h 144h
272
343
258
335
250
322
238
316

HPG
48h 144h
272
343
266
342
250
336
235
325

HPCH
48h 144h
272
343
269
348
262
336
269
338

XG
48h
272
268
261
254

144h
343
345
338
325

Křivky kumulativního tepla během sledovaného období pro vzorky s nejvyšší dávkou přísady (1 %) jsou zobrazeny
na Obr. 5 a v Tab. 3 jsou uvedeny hodnoty v časech 48 (doba, kdy je již podobný tepelný tok u všech vzorků (viz
obr. 4)) a 144 h (2 a 6 dní). Zpoždění akcelerační fáze lze v grafu pozorovat jako opožděný nástup křivky, především
v případě HPG a DG. U těchto přísad je také vidět největší rozdíl v hodnotách vyvinutého tepla v časových bodech
v tabulce 3, ze které je také vidět, že všechny snižují teplo vyvinuté do daného bodu a že tento efekt je s rostoucí
dávkou větší. Porovnáme-li získané výsledky s literaturou zabývající se ethery celulózy, především HEMC, ve stejné
dávce zjistíme, že sledované biopolymery méně ovlivňují celkový vývin tepla (při dávce 0,5 % DG je to 91 %
referenční hodnoty v porovnání s 84% v případě HEMC) [25]. Nejúčinnější přísady (HPG a DG) ani při dvojnásobné
dávce nedosáhly většího snížení vývinu tepla za prvních 48 hodin reakce (86,4 % resp. 87,5 %). V porovnání s
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wellanovou gumou (podobný polysacharid s kratšími bočními řetězci) se DG ukázala účinnější ve snížení tepla, když
při dávce 0,1 % dosáhla hodnoty 94,9 % v porovnání s 97,3 % u gumy wellanové [32].

Obr. 5. Kumulativní křivky vývinu tepla pro vzorky s 1 % přísady

4 ZÁVĚR
Článek sleduje vliv přídavku biopolymerních vodoretenčních přísad na průběh hydratace cementu isotermickou
kalorimetrií. Všechny ze studovaných přísad, dle očekávání vzhledem k jejich polysacharidické struktuře,
způsobily zpomalení této reakce. Nejúčinnějšími v tomto duchu a zároveň i přísadami u kterých byla v největší
míře pozorována závislost retardačního efektu na dávce přísady, jsou hydroxypropyl derivát gumy guar a guma
diutanová.
V porovnání s ethery celulózy, které jsou nejpoužívanějšími přísadami zadržujícími vodu v materiálech na bázi
cementu, byl, s výjimkou výše zmíněných přísad (které průběh hydratace ovlivňují srovnatelně s ethery celulózy),
sledován menší vliv přídavku přísady na průběh hydratace. Nejmenší míru ovlivnění vývinu reakčního tepla při
hydrataci portlandského cementu ve studovaných dávkách vykázaly alginát sodný a hydroxypropyl derivát
chitosanu.
Všechny ze zkoumaných přísad jsou použitelné jako alternativa k etherům celulózy v materiálech na bázi
portlandského cementu. V závislosti na požadavku na míru ovlivnění hydratace cementu lze zvolit vhodnou
přísadu, především s přihlédnutím k její efektivitě v její dominantní funkci.
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Abstrakt
Alkalická křemičitá reakce kameniva v betonu způsobuje narušení vnitřní struktury betonu. Cílem této práce je
ověřit využití ultrazvukové impulsové metody pro zjišťování změn ve vnitřní struktuře betonu, které jsou
způsobeny alkalicko-křemičitou reakcí. Pro ověření využitelnosti této metody byly připraveny vzorky, které
obsahovaly kamenivo ze dvou druhů, konkrétně, kamenivo s obsahem SiO2 98 % a drobu. Jsou uvedeny poznatky
trendech vývoje rychlosti šíření ultrazvukového impulsu v závislosti na změnách ve struktuře malt obsahující
kamenivo z uvedených hornin, které nejsou zatím jednoznačné, a proto je nezbytné provedení rozsáhlejších prací
event. doplnění o další metody které umožní detailněji zkoumat změny ve vnitřní struktuře kompozitů.
Klíčová slova
Alkalicko-křemičitá reakce, ultrazvuková impulsová metoda, rychlost šíření ultrazvukového impulsu, degradace,
vnitřní struktura
Abstract
The alkali–silica reaction (ASR) causes internal corrosion of concrete. The aim of this work is to verify the
possibility of ultrasonic method in detection of concrete internal structure changes, which were initiated by the
alkali-silica reaction. For this purpose, we prepared samples that contained aggregates of two types, namely one
with 98% of SiO2 content and one with a greywack. The dependence of ultrasonic impulse propagation velocity
on the changes in the structure of mortars containing aggregates from these rocks was researched. The results of
this work are not unambiguous yet and therefore it is necessary to carry out more extensive investigation with
using of other methods that will allow to examine changes in the internal structure of composites more detailed.
Key words
Alkali–silica reaction, ultrasonic pulse method, ultrasonic pulse velocity, degradation, internal structure

1 ÚVOD
Alkalická křemičitá reakce kameniva v betonu (ARS) způsobuje narušení vnitřní struktury betonu, jedná se o
porušení betonu, které nenáleží k jeho častým degradačním procesům, v jeho důsledku dochází k narušení vnitřní
struktury betonu, které má za následek zhoršování jeho fyzikálně-mechanických vlastností, především pevností,
co ž ve svém důsledku může vést k narušení statické stability či provozuschopnosti stavebních konstrukcí.
Tento proces je procesem dlouhodobým a degradační účinky se projevují postupně v závislosti na složkách
betonu cement, kamenivo) a vizuálně je ho možné zjistit pouze až se na povrchu betonu objevují trhlinky, které
však ne vždy znamenají, že se jedná o alkalicko-křemičitá reakci kameniva v betonu.
Některé typy kameniva, které obsahují reaktivní oxid křemičitý reagují s hydroxidy draslíku nebo sodíku anebo
se solemi těchto kovů, které jsou obsaženy v cementu nebo mohou být vneseny např. z rozmrazovacích prostředků.
Reakce alkálií obsažených v cementu s kamenivem betonu závisí na druhu mateční horniny, ze které je kamenivo
vyrobeno a na obsahu amorfní SiO2 v něm. Průběh reakce závisí od teplotních podmínek a míry vlhkosti ve
kterých se beton nachází.
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Při zvýšené teplotě a vysoké vlhkosti se vytváří „gel“, který sestává z Na2SiO3 a NaOH. Tento "gel" vytváří
osmotický tlak ve vnitřní struktuře betonu a narušuje ji. Výsledky reakce mezi alkáliemi z cementu a cementových
zásad a reaktivního kameniva betonu se kameniv se nejčastěji projevují v povrchové, vrstvě betonu.
Průběh reakce systému "hydroxid alkalického kovu – kyselina křemičitá" je znázorněn na Obr. 1 a lze jej popsat
těmito chemickými reakcemi:
Na2SO4 + Ca(OH)2 + 2H2O → CaSO4 ⋅ 2H2O + 2NaOH
2NaOH + SiO2 + nH2O → Na2SiO3 ⋅ nH2O
↓
gel křemičitého kovu
a reakce může následně pokračovat takto:
Na2SiO3 ⋅ nH2O + Ca(OH)2 + nH2O → CaSiO3 ⋅ nH2O + 2NaOH

Obr.1 Zobrazení reakce "hydroxid alkalického kovu – kyselina křemičitá"
Bylo zjištěno [1], že frakce kameniva 0,18 - 0,6 mm, které obsahuje reaktivní SiO2 má za následek maximální
rozšiřování v důsledku alkalické křemičité reakce kameniva v betonu.
V současné době v České republice lze využít pro hodnocení reaktivity kameniva s alkáliemi buď postup dle
ČSN 72 1179[2], který je zapracován i do ČSN P 73 2404[3] nebo postup dle Technických podmínek TP 137:2016
vydaných Ministerstvem dopravy ČR [4]. Technické podmínky zahrnují dilatometrické zkoušky modifikovanými
postupy dle ASTM C1260-14 [5] a ČSN 72 1179[2]. Uvedené postupy se diametrálně liší délce doby měření,
v teplotě kapalného prostředí, ve kterém se vzorky nachází po dobu zkoušení, ale i ve vlastní přípravě zkušebních
vzorků a jejich tvaru.
Postup dle ASTM C1260-14[5] má zkušební cyklus 16 dní, vzorky jsou uloženy v 1N roztoku NaOH o teplotě
80 °C po celou dobu zkoušky, vzorky se pro měření neochlazují.
Postup dle ČSN 72 1179[2] má zkušební cyklus 1 rok, při výrobě zkušebních těles je použitá záměsová voda
s přídavek NaOH, aby se zvýšil obsah alkálií v pojivu malty, vzorky jsou uloženy ve vodním uložení o teplotě 40
°C po celou dobu zkoušky; vzorky se před každým měřením ochladí na teplotu 20°C.
Z praktického hlediska je vhodnější metoda dle ASTM, protože zkušební cyklus je podstatně kratší a uložení
v 1N roztoku NaOH o teplotě 80 °C vytváří předpoklady pro intenzivnější průběh ASR v krátkém časovém období.
Ultrazvuková impulsová metoda je jednou z nedestruktivních metod zkoušení stavebních materiálů, která se
využívá především pro zjišťování vlastností betonu.
Ultrazvukovou impulsovou metodou lze stanovit jak pevnost betonu, tak i dynamický modul pružnosti v tlaku
a tahu, ale také jeho stejnorodost, degradaci a změny v jeho vnitřní struktuře.
Nachází také uplatnění při sledování vlastností i jiných stavebních materiálů, např. žáruvzdorné výrobky,
vápenopískové cihly nebo správkové hmoty.
Odborné publikace související s měřením ultrazvukovou impulsovou metodou se zabývají jejím využitím pro
zkoušení betonu, např. [6].
Pro ostatní druhy stavebních materiálů je využívána podstatně méně, např. v pracích [7] [8] jsou uvedeny
výsledky výzkumu zaměřeného na využití ultrazvukové impulsové metody pro hodnocení mrazuvzdornosti
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vápenopískových cihel nebo pro hodnocení změn ve vnitřní struktuře správkových hmot v důsledku působení
teplotního zatížení.
Postupy pro praktické využití ultrazvukové impulsové metody jsou pro některé materiály kodifikovány
v technických normách, pro betony jsou to ČSN EN 12504-4[9], ISO 1920-7[10], ČSN 731371[11], ČSN
731380[12], ASTM 597[13], GOST 17624[14], GOST 10060[15], pro žáruvzdorné výrobky je to АSTM C141914[16].
Jednou z oblastí využití ultrazvukové impulsové metody je hodnocení defektů a změn ve vnitřní struktuře
betonu. Alkalicko-křemičitá reakce v betonu způsobuje změny v jeho vnitřní struktuře, a proto cílem práce bylo
zhodnocení využitelnosti této metody pro sledování změn ve vnitřní struktuře batonu v důsledku alkalickokřemičité reakce kameniva v betonu.
V článku jsou presentovány výsledky provedených měření a zhodnocení využitelnosti ultrazvukové impulsové
metody k uvedenému účelu.

2 METODIKA ZKOUŠENÍ
Příprava zkušebních těles podmínky uložení během měření
Pro ověření využití ultrazvukové impulsové metody bylo zvoleno složení zkušební malty a podmínky uložení
zkušebních vzorků během zkoušky dle ASTM C1260-14[4].
Měření byla prováděna s dvěma druhy kameniva (křemičité kamenivo s minimálním obsahem SiO2 98 % a
kamenivo z mateční horniny droba.
Vstupní suroviny
Pojivo: cement CEM I 42,5 (cementárna Mokrá) s obsahem alkálií v přepočtu na Na2O – 0,8 % hm.
Plnivo: normalizovaný písek CEN dle ČSN EN 196-1 (0/2 mm, třífrakční, s minimálním obsahem SiO2 98
%), česká droba kamenivo frakce 0,15 až 5 mm se stanovenými podíly jednotlivých dílčích frakcí. z lokality Kozí
vrch.
Záměsová voda: destilovaná voda.
Složení zkušební malty: poměr zastoupení jednotlivých složek: C:K=1:2,25, vodní součinitel 0,47.
Zkušební tělesa a uložení
Zkušební tělesa: trámečky 25 x 25 x 285 mm a 40 x 40 x 160 mm
Uložení zkušebních těles – po odformování se zkušební tělesa umístí na 24 hodin do nádoby s vodou o teplotě
80°C. Po provedení nultého měření se zkušební tělesa uloží do nádoby s 1N roztokem NaOH o teplotě 80°C. Před
zkouškou zkušební tělesa byla ochlazována na teplotu cca 30 °C, z důvodu eliminace vlivu teploty na výsledky
měření ultrazvukovou metodou.
Označení zkušebních těles
R25: trámečky 25 x 25 x 285 mm – plnivo křemičítý písek
KV25: trámečky 25 x 25 x 285 mm – plnivo česká droba
R40: trámečky 40 x 40 x 160 mm – plnivo křemičítý písek
KV40: trámečky 40 x 40 x 160 mm – plnivo česká droba

Měření ultrazvukovou impulsovou metodou
Doba měření: byla zvýšena na 19 dní oproti požadovaným 16 dnům (nulté měření a následně měření po 2 resp. 3
dnech).
Zkušební zařízení – ultrazvukový přístroj PUNDIT 200 PE s přesností 0,1 µs, sondy s vlastním kmitočtem 150
kHz.
Způsob prozvučování – přímé prozvučování po délce zkušebního tělesa
Měření – před každým měřením byla změřena délka měřící základny, na sondy byl nanesen materiál pro
dosažení akustické vazby (indiferentní gel) a následně bylo provedeno měření doby průchodu ultrazvukového
impulsu.
Výpočet rychlosti šíření ultrazvukového impulsu – rychlost šíření ultrazvukového impulsu V byla vypočítána
ze vztahu (1)
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L
V=
T

(1)

kde:
V – rychlost šíření ultrazvukového impulsu [km/s];
L – délka meřící základny [mm];
T – doba průchodu ultrazvukového impulsu [μs].
Rychlost šíření ultrazvukého impulsu byla vyjádřena na 0,001 km/s.

Elektronová rastrovací mikroskopie
Pro analýzu mikrostruktury byla elektronová rastrovací mikroskopie. Tato metoda byla zaměřena na detailní
analýzu novotvarů vznikajících v důsledku alkalické křemičité reakce kameniva.

3 VÝSLEDKY
Ultrazvuková impulsová metoda
Výsledky měření ultrazvukovou impulsovou metodou jsou uvedeny v Tab. 1. Uvádí se průměrná rychlost šíření
ultrazvukového impulsu sady trámečků.
Tab. 1: Výsledky měření ultrazvukovou impulsovou metodou
Doba měření
[dny]
R25

Rychlost šíření ultrazvukového impulsu V
[km/s]
KV25
R40

KV40

0

4,305

4,044

4,295

4,128

2

4,355

4,105

4,342

4,201

5

4,361

3,973

4,383

4,209

7

4,339

3,959

4,386

4,129

9

4,308

3,974

4,329

4,123

12

4,360

3,995

4,327

4,128

14

4,377

3,969

4,277

4,113

16

4,382

3,971

4,299

4,145

19
4,425
3,963
4,317
4,133
Průběh rychlosti šíření ultrazvukového impulsu v jednotlivých vzorcích v závislosti na čase je znázorněn
v obrázku 2.
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Obr. 2 Průběh rychlosti šíření ultrazvukového impulsu v jednotlivých vzorcích v závislosti na čase

Elektronová rastrovací mikroskopie
Pro ověření vzniku alkalické křemičité reakce kameniva byla provedeny snímky mikrostruktury malty
s křemičitým kamenivem a s kamenivem z mateční horniny česká droba. Na obrázku 3 je zachycena
mikrostruktura vzorku s křemičitým kamenivem a na obrázku 4 s kamenivem z mateční horniny česká droba.
Produkty alkalické křemičité reakce kameniva byly zjištěny pouze ve vzorcích obsahujících kamenivo z české
droby.

Obr. 3 Zobrazení mikrostruktury cementového kamene s křemičitým kamenivem bez novotvarů způsobených
ASR (zvětšeno 1000 x)
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Obr. 4 Snímek mikrostruktury cementového kamene vzorku s kamenivem z mateční horniny česká droba, kde
jsou zřejmé produkty vzniklé při ASR (zvětšeno 1000 x)

4 ZÁVĚR
Ze zkoumání mikrostruktury vzorků pomocí elektronové rastrovací mikroskopie, vyplynulo, že v maltách
s křemičitým kamenivem nevznikla alkalické křemičitá reakce. Tato byla jednoznačně prokázána v maltě
s kamenivem z české droby.
Měření ultrazvukovou impulsovou metodou nedává jednoznačné výsledky z hlediska hodnocení míry porušení
vnitřní struktury v důsledku alkalicko-křemičité reakce kameniva.
Při využití ultrazvukové metody impulsové metody se vycházel z předpoklady, že při vzniku a průběhu ASR,
dochází porušení vnitřní struktury, které by se mělo projevit poklesem rychlosti šíření ultrazvukového impulsu.
Výsledky měření však tomuto předpokladu neodpovídají, protože v počátečním období docházelo ke zvýšení
rychlosti ultrazvukového impulsu následně k jeho poklesu, ale ke konci zkušebního období u malty s křemičitým
kamenivem rychlost opět vzrůstala, a naopak u malty s kamenivem z české droby došlo k jejímu poklesu. Je třeba
vzít v úvahu, že tyto změny rychlosti šíření ultrazvukového impulsu souvisí se změnami ve vnitřní struktuře malt
v důsledku teplotního šoku při ochlazování vzorků a smršťováním vzorků, zejména s jmenovitou délkou 285 mm.
Rozdíl v rychlostech šíření ultrazvukového impulsu může být také způsob různou mírou zaplnění průřezu vzorků
novotvary vznikajících při hydrataci cementu v podmínkách vyšší teploty a při vzniku ASR.
Z analýzy výsledků provedených měření vyplývá, že výsledky ultrazvukové impulsové metody pro zjištění
alkalické křemičité reakce kameniva v betonu nejsou jednoznačné (Tab. 1), pro její možné využití je nezbytné
vzorky zkušebních malt nevystavovat tepleným šokům, anomálie v rychlostech podrobně zkoumat, zejména
v časových úsecích zlomů pomocí ERAM a chemického rozboru.

Poděkování
Příspěvek byl vytvořen v rámci řešení projektu č. FAST-J-19-6012 „Ověření využitelnosti nedestruktivní
ultrazvukové metody pro predikci alkalicko-křemičité reakce“.
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1

Abstrakt
Žáruvzdorná forsteritová keramika se převážně využívá v cementářském a metalurgickém průmyslu jako vyzdívka
rotačních a metalurgických pecí pro svou vysokou žáruvzdornost až 1850 °C. Další významnou vlastností
forsteritu je jeho koeficient délkové teplotní roztažnosti, díky kterému se využívá v elektrotechnickém průmyslu
pro spojení keramiky s kovem. Přidání oxidu hlinitého do surovinové směsi vede ke vzniku hořečnato-hlinitého
spinelu (MgO·Al2O3), který zlepšuje slinování a mechanické vlastnosti forsteritové keramiky. Levným zdrojem
oxidu hlinitého je elektrárenský popílek. Využití popílku, jež je sekundárním energetickým produktem uhelných
elektráren, je důležité pro životní prostředí a udržitelný rozvoj. Tento článek se zabývá vlivem popílku v
surovinové směsi na výsledné vlastnosti vypálené žáruvzdorné spinel-forsteritové keramiky v porovnání s čistou
žárovzdornou forsteritovou keramikou.
Rentgenová difrakční analýza byla použita pro stanovení mineralogického složení a rastrovací elektronový
mikroskop (SEM) pro stanovení morfologie krystalických fází. Na vypálených zkušebních vzorcích byla také
stanovena žáruvzdornost, únosnost v žáru, odolnost proti změnám teplot, nasákavost, pórovitost, koeficient
délkové teplotní roztažnosti a pevnost v tahu za ohybu. Výsledky zkoušek ukázaly, že přítomnost hořečnatohlinitého spinelu zlepšila slinování, objemovou hmotnost, mikrostrukturu, odolnost proti změnám teplot a
mechanické vlastnosti v porovnání s čistou forsteritovou žáruvzdornou keramikou.
Klíčová slova
Forsterit, spinel, popílek, žáruvzdorná keramika, slinování
Abstract
Forsterite refractory ceramics is largely used in cement and metallurgical industries as a lining of the rotary kilns
and metallurgical furnaces for its high refractoriness of 1850°C. Another significant property of forsterite is its
linear thermal expansion coefficient which is used in electrotechnical industry for ceramic-metal joints. Addition
of aluminium oxide into the raw material mixture results in creation of magnesium-alumina spinel (MgO·Al2O3)
which improves sintering and mechanical properties of forsterite ceramics. Inexpensive source of aluminium oxide
is fly ash. Utilization of fly ash, secondary energetic product of coal-burning power plants, is important for the
environment and sustainable development. This paper evaluated the influence of fly ash in the raw material
mixtures on resulting properties of fired spinel-forsterite refractory ceramic body in comparison with pure
forsterite refractory ceramics.
X-ray diffraction analysis was used to determine mineralogical composition and scanning electron microscopy
(SEM) to determine the morphology of crystal phases. Refractoriness of pyrometric cones, refractoriness under
load, thermal shock resistance, water absorption, porosity, coefficient of linear thermal expansion and modulus of
rupture were also determined on fired test samples. Test results showed that presence of magnesium-alumina spinel
improved sintering, bulk density, microstructure, thermal shock resistance and mechanical properties in
comparison with pure forsterite refractory ceramics.
Key words
Forsterite, spinel, fly ash, refractory ceramics, sintering
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1 ÚVOD
Forsterit neboli křemičitan hořečnatý je minerál s chemickým vzorcem 2MgO·SiO2. Jedná se o koncový člen
tuhého roztoku olivínu, který je bohatý na hořčík. V přírodě vyskytující se olivíny jsou poměrně hojným
minerálem v zemské kůře, ale obsahují okolo 10-15 % fayalitu (křemičitan železnatý), jehož chemický vzorec je
2FeO·SiO2 a jedná se o druhý koncový člen tuhého roztoku olivínu bohatý na železo. Zatímco teplota tání forsteritu
je relativně vysoká (1890 °C), teplota tání fayalitu je pro žáruvzdorné výrobky nedostačující (1205 °C). Pokud je
množství fayalitu v olivínu do 10-15 %, není dopad na žáruvzdornost příliš vysoký [1], [2].
Forsteritová keramika je v průmyslu především využívána pro výrobu žáruvzdorných tvarovek [3] díky vysoké
žáruvzdornosti forsteritu až 1890 °C a únosnosti v žáru výrobků nad 1600 °C. [2] Těchto vlastností je využíváno
především pro vyzdívky slinovacího pásma rotačních pecí pro výrobu cementu a metalurgických pecí díky tomu,
že forsterit se slínkem či železem při teplotách 1500-1550 °C prakticky nereaguje [2]. Další významnou vlastností
forsteritu je jeho koeficient délkové teplotní roztažnosti, který má lineární nárůst téměř shodný s koeficienty kovů
při zvyšující se teplotě [4]. Díky této vlastnosti je forsterit také využíván v elektrotechnice pro spojení keramiky
s kovem [1]. Současný výzkum forsteritu se zaobírá jeho využitím v biomedicíně pro náhradu kostních implantátů
[5] či výrobou izolačních nanovláken [6].
Cílem tohoto článku je vyhodnocení vlivu popílku v surovinové směsi na syntézu a výsledné vlastnosti
vypálené žáruvzdorné spinel-forsteritové keramiky v porovnání s čistou žárovzdornou forsteritovou keramikou.
Přidáním oxidu hlinitého do surovinové směsi vede za přítomnosti oxidu hořečnatého ke vzniku hořečnatohlinitého spinelu (MgO·Al2O3), který má dle E. Mustafy a N. Khalila [7] pozitivní vliv na slinování a mechanické
vlastnosti forsteritové keramiky. Levným zdrojem oxidu hlinitého je elektrárenský popílek. Využití popílku, jež
je sekundárním energetickým produktem uhelných elektráren, je důležité pro životní prostředí a udržitelný rozvoj.
Produkce popílku ze spalování uhlí v elektrárnách v roce 2017 byla 7 322 000 tun [8].

2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Z rešerše literatury [9], [10], [11] vyplývá, že lze vylepšit vlastnosti forsteritové keramiky přidáním zdroje oxidu
hlinitého, což vede k tvorbě malého množství MA-spinelu. Ten má pozitivní vliv na mechanické vlastnosti
vypáleného střepu a také pozitivní vliv na odolnost proti změnám teplot. Syntéza a chování při výpalu forsteritové
keramiky s přidáním popílku byla v předchozím výzkumu ověřena [12], [13] a výsledky byly pozitivní.
Ve výzkumu E. Mustafy a N. Khalila [7] však docházelo přídavkem oxidu hlinitého ve formě aluminy k tvorbě
enstatitu, jenž není ve výsledném střepu ve větším množství žádoucí, jelikož má negativní vliv na žáruvzdornost
a pórovitost střepu. Přidáním elektrárenského popílku k tvorbě enstatitu nedochází, jak bylo zjištěno v předchozím
výzkumu [13] a to z důvodu vyššího obsahu oxidu železitého a alkálií v popílku, při kterém dochází k tvorbě
taveniny již při nižší vypalovací teplotě a tím dochází k lepšímu slinutí střepu. Poměr oxidu hořečnatého k oxidu
křemičitému je tedy vždy dostatečný pro tvorbu forsteritu. Navržené metody mají ověřit výsledné vlastnosti
keramického střepu a porovnat je s již publikovaným výzkumem.

3 METODIKA
Celkem bylo navrženo 5 různých surovinových směsí s obsahem popílku 0 %, 10 %, 20 %, 30 % a 40 %.
Použitými vstupními surovinami pro syntézu forsteritové keramiky byl kalcinovaný kaustický magnezit (CCM,
min. 85 % MgO, SMZ Jelšava, Slovensko), Mastek (čistota min. 97 %, d50 = 4,7 µm, Fichema, s.r.o.),
Vysokoteplotní popílek z elektrárny Mělník (EMĚ) a kaolín Sedlec Ia. Všechny směsi obsahovaly 10 hm. %
kaolínu pro zlepšení vaznosti plastického těsta a slínavosti keramického střepu. Všechny směsi byly navrženy ve
stechiometrickém poměru pro tvorbu forsteritu. Chemické složení vstupních surovin je uvedeno v Tab. 1
a jednotlivé složení směsí pak v Tab. 2.
Tab. 1 Chemické složení vstupních surovin.
Vstupní
surovina
CCM
Mastek
Popílek EMĚ
Kaolín Sedlec Ia

MgO
85,0
31,5
1,4
0,5

SiO2
0,5
59,1
57,3
46,8

CaO
5,2
1,0
2,2
0,7

Chemické složení [hm. %]
Fe2O3
Al2O3
K2O + Na2O
7,3
0,0
0,0
0,7
1,0
0,2
5,1
29,3
1,7
0,9
36,6
1,2
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TiO2
0,0
0,0
1,7
0,0

ZŽ
1,0
6,5
1,2
13,2

Celkem
99,0
100,0
99,9
99,9
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Tab. 2 Složení navržených směsí ze vstupních surovin.
Vstupní surovina
CCM
Mastek
Popílek EMĚ
Kaolín Sedlec Ia

POP-0
37,1
52,9
0,0
10,0

POP-10
38,8
41,2
10,0
10,0

Složení směsí [hm. %]
POP-20
POP-30
40,6
42,5
29,4
17,5
20,0
30,0
10,0
10,0

POP-40
44,4
5,6
40,0
10,0

Všechny směsi byly homogenizovány v rotačním homogenizátoru po dobu 24 hodin, aby byla zajištěna
dostatečně homogenní směs. Poté byly směsi smíchány s vodou k vytvoření plastického těsta o optimální vlhkosti
podle Pfefferkorna dle ČSN 72 1074. Z plastického těsta byly poté vyrobeny zkušební vzorky o rozměrech
100 × 25 × 20 mm. Ze stejného plastického těsta byly také vyrobeny zkušební žároměrky podle normy ČSN EN
993-12. Zkušební vzorky a žároměrky byly vysušeny v laboratorní sušárně při 105 °C. Po vysušení byly zkušební
vzorky a žároměrky vypáleny v elektrické laboratorní peci na dvě různé vypalovací teploty 1300 °C a 1400 °C
s teplotním nárůstem 4 °C/min a dobou výdrže při maximální teplotě 2 hodiny.
Po výpalu bylo na zkušebních vzorcích provedeno několik zkoušek. Zdánlivá pórovitost, nasákavost
a objemová hmotnost byly stanoveny vakuovou metodou podle normy ČSN EN 993-1. Žáruvzdornost zkušebních
žároměrek byla stanovena dle normy ČSN EN 993-13. Koeficient délkové teplotní roztažnosti zkušebních vzorků
byl stanoven dle normy ČSN EN 993-19. Trvalá délková změna v žáru dle normy ČSN EN 993-10, únosnost
v žáru dle normy ISO 1893, odolnost proti změnám teplot dle normy ČSN EN 993-11 a pevnost v tahu za ohybu
dle normy ČSN EN 993-6.
Mineralogické složení bylo stanoveno pomocí rentgenové difrakční analýzy přístrojem Panalytical Empyrean
XRD s měděnou katodou jako zdrojem záření, urychlovacím napětím 45 kV a proudem 40 mA. Difrakční úhel 2θ
v rozsahu 15°-70° s krokem 0,01°. Morfologie krystalických fází a prvková analýza byla stanovena pomocí
rastrovací elektronové mikroskopie s EDX sondou na přístroji Tescan MIRA3.

4 VÝSLEDKY
Výsledky rentgenové difrakční analýzy se nacházejí v Obr. 1, výsledky jednotlivých zkoušek na vypálených
zkušebních vzorcích pak v Tab. 3 a Tab. 4, kontrakčně-dilatační termická analýza v Obr. 2 a snímky z rastrovacího
elektronového mikroskopu poté v Obr. 3.

Obr. 1 Rentgenová difrakční analýza všech navržených směsí.
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Tab. 3 Výsledky zkoušek prováděných na vypálených zkušebních vzorcích.
Označení
směsi
POP-0
POP-10
POP-20
POP-30
POP-40

Vypalovací
teplota [°C]

Smrštění
výpalem [%]

Zdánlivá
pórovitost [%]

Nasákavost
[%]

1 300
1 400
1 300
1 400
1 300
1 400
1 300
1 400
1 300
1 400

15,7
19,7
16,0
18,6
14,3
19,6
12,8
20,8
12,3
23,7

17,2
13,0
13,7
7,4
24,1
9,4
24,3
4,1
24,0
1,9

6,7
4,8
5,4
2,9
10,1
4,5
10,5
1,8
9,6
0,7

Objemová
hmotnost
[kg·m-3]
2 270
2 480
2 310
2 500
2 390
2 520
2 530
2 540
2 550
2 590

Kontrakčně-dilatační termická analýza (DKTA)

2,0
0,0

Délková změna [%]

-2,0

0

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

-4,0

POP-0
POP-10
POP-20
POP-30
POP-40

-6,0
-8,0
-10,0
-12,0
-14,0
-16,0
-18,0
-20,0
-22,0
-24,0

Teplota [°C]
Obr. 3 Kontrakčně-dilatační termická analýza všech směsí.
Tab. 4 Výsledky zkoušek prováděných na vypálených zkušebních vzorcích.

Označení
směsi

Koeficient délkové
teplotní roztažnosti
[×10-6 K-1]

Žáruvzdornost
[°C]

Únosnost
v žáru [°C]

POP-0

11,38

1 730

1 625

POP-10

10,95

1 690

1 600

POP-20

10,38

1 665

1 585

POP-30

10,15

1 615

1 510

POP-40

9,92

1 560

1 465

*Poměr pevností v tahu za ohybu dle ČSN EN 993-11.
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Pevnost
v tahu za
ohybu [MPa]
9,1
11,4
10,0
13,5
11,6
17,4
11,3
16,1
9,6
12,9

*Reziduální
pevnost v tahu za
ohybu [%]
2,7
3,5
14,9
23,0
19,9
30,5
15,4
27,8
21,7
20,2
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Obr. 4 Snímky z rastrovacího elektronového mikroskopu s EDX prvkovou sondou.

5 DISKUZE
Smrštění výpalem u všech směsí je vyšší z důvodu ztráty žíháním mastku a také vlivem taviv (Fe2O3, K2O, Na2O),
které přispěly k zhutnění střepu. S rostoucím množstvím elektrárenského popílku roste také množství taviv, což
mělo vliv na pórovitost a nasákavost střepu, která klesá a dochází až ke slinutí střepu při množství popílku nad
30 %. Tímto také roste objemová hmotnost vypáleného střepu.
Rentgenová difrakční analýza prokázala přítomnost forsteritu, periklasu a MA-spinelu ve všech směsích.
Přítomnost spinelu ve směsi bez popílku je z důvodu přídavku kaolínu, jenž obsahuje oxid hlinitý ve formě
minerálu kaolinitu. Výsledky kontrakčně-dilatační termické analýzy prokázaly, že s rostoucím množstvím popílku
ve směsi roste také smrštění právě kvůli vyššímu množství taviv ve směsi. Koeficient délkové teplotní roztažnosti
střepu s rostoucím množstvím popílku ve směsi klesá, a to v důsledku rostoucího obsahu spinelu ve směsi, který
má koeficient nižší než forsterit.
Vliv množství popílku na žáruvzdornost nebyl značný, žáruvzdornost směsi se 20 % popílku byla pouze
o 75 °C nižší než žáruvzdornost směsi bez popílku. Vliv na únosnost v žáru byl obdobný. S rostoucím množstvím
popílku ve směsi však roste pevnost v tahu za ohybu, a to díky účinkům taviv, které vedly k lepšímu slinutí střepu
a lepší mikrostruktuře. Toho si lze povšimnout na Obr. 3 kde jednotlivé krystaly MA-spinelu vyplnily mezery
mezi velkými zrny forsteritu a zaplnily tak dutiny. To se také pozitivně projevilo na zlepšení odolnosti proti
změnám teplot s rostoucím množstvím popílku ve směsi.
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Přidáním elektrárenského popílku do směsi došlo ke zlepšení sledovaných vlastnosti podle předpokladů
z publikovaného výzkumu. Elektrárenský popílek je tedy možné využít jako zdroj oxidu hlinitého pro vytvoření
forsterito-spinelové žáruvzdorné keramiky.

6 ZÁVĚR
Žáruvzdorná forsteritová a forsterito-spinelová keramika byla úspěšně syntetizována při teplotách 1300 °C a
1400 °C, což je potvrzeno RTG analýzou. Se zvyšujícím se množstvím popílku roste také množství tavících oxidů,
což má za následek lepší slinutí střepu, nižší nasákavost a pórovitost a současně vyšší objemovou hmotnost.
S rostoucím obsahem popílku ve směsi také klesá koeficient délkové teplotní roztažnosti, což je způsobeno
přítomností vyššího množství MA-spinelu, který má koeficient nižší než forsterit. Vliv množství popílku na
žáruvzdornost a únosnost v žáru není značný do 20 hm. % popílku, při vyšším množství je účinek taviv již značný.
S rostoucím obsahem popílku ve směsi roste i pevnost v tahu za ohybu a odolnost proti změnám teplot a to
z důvodu změn v mikrostruktuře. Malé krystaly spinelu se nacházejí v mezerách a dutinách a obalují velká zrna
forsteritové matrice, tím dochází ke kompaktnější struktuře, což se pozitivně projevilo a mechanických
vlastnostech. Nejlepších hodnot dosahuje směs s 20 % popílku ve směsi oproti forsteritové keramice bez popílku.
Přidáním elektrárenského popílku do směsi došlo k tvorbě malého množství MA-spinelu, který měl pozitivní
vliv na mechanické vlastnosti, odolnost proti změnám teplot, slinování a objemovou hmotnost podle očekávání
z publikovaného výzkumu. Pro syntézu spinelové keramiky lze využít elektrárenského popílku namísto aluminy,
což může vést k finanční úspoře a má pozitivní vliv na životní prostředí.
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1

Abstrakt
Při výrobě speciálních žárovzdorných materiálů se neobejdeme bez ostřiv se zvýšeným obsahem oxidu hlinitého.
Cena těchto ostřiv na trhu je velmi vysoká. Vývoj a následně výroba těchto speciálních ostřiv ze surovin
dostupných v České republice je jednou z možností, jak snížit surovinové náklady na výrobu žárovzdorných
materiálů specifických vlastností. Experimentální práce je zaměřena na ověření možnosti výroby ostřiv se
zvýšeným obsahem oxidu hlinitého z dostupných surovin. Vstupními surovinami jsou kaolíny a jílovce. Pro
dosažení vyššího obsahu oxidu hlinitého v ostřivu je využit mullitový odprach. Za účelem zlepšení fyzikálně
mechanických vlastností ostřiv jsou použity vybrané modifikační přísady, u kterých se předpokládá, že pozitivně
ovlivní výslednou hutnost ostřiva při současném zachování žárových vlastností.
Klíčová slova
Mullit, žárovzdorné ostřivo, oxid hlinitý, vysocehlinité ostřivo
Abstract
In the production of special refractory materials, we cannot do without grogs with an increased content of
aluminium oxide. Their price on the market is very high. The development and subsequent production of these
special grogs from raw materials available in the Czech Republic is one of the ways to reduce the raw material
costs for the refractory materials production with specific properties. The experimental work is focused on the
verification of the possibility to produce grog with increased content of aluminium oxide from available raw
materials. Input raw materials are kaolins and claystones. Mullite undersieve dust is used to achieve a higher
alumina content. In order to improve the physical-mechanical properties of the grog, selected modifying additives
are used, which are assumed to positively influence the final density of the grog while maintaining the refractory
properties.
Key words
Mullite, refractory grog, aluminium oxide, high alumina grog

1 ÚVOD
Mullitová ostřiva patří díky svým výborným žárovým vlastnostem mezi vyhledávaná ostřiva. Spadají do kategorie
vysocehlinitých, obsah Al2O3 je tedy vyšší než 45 %. Hlavní fází je mullit, který zaručuje odolnost proti deformaci
v žáru. Dalšími fázemi jsou korund, cristobalit nebo křemen, v závislosti na teplotě výpalu. Teplota použití
mullitových ostřiv není závislá jen na obsahu Al2O3, ale také na obsahu ostatních oxidů [1]. Jedná se především
o Na2O, K2O, MgO a CaO. Vlivem přítomnosti těchto oxidů dochází ke snížení eutektické teploty a vytváří se
podmínky pro slinování za účasti taveniny [2]. Jejich pozitivem je snížení teploty výpalu při zachování hutnosti
ostřiva. Negativním projevem jejich přítomnosti je tvorba skelné fáze, která má vliv na zhoršení vlastností v žáru.
Důvodem použiti modifikačních přísad je snaha ovlivnit a v ideálním případě vylepšit fyzikálně mechanické
vlastnosti ostřiv a jejich mineralogické složení. První možností je dotovat ostřivo surovinou bohatou na Al2O3
a získat tak produkt s vyšší přidanou hodnotou. Druhou možností je například použití fosfátů. Fosforečná vazba
vzniká přídavkem kyseliny fosforečné nebo sloučenin na bázi fosforečnanů do receptury. Reakcí kyseliny
fosforečné s ostřivem vznikají fosforečnany hlinité [3]. Motivací pro další vývoj v této oblasti je snižování zásob
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kvalitních surovin v České republice. Dostupnost surovin je v současné době poměrně problematická. Současné
zdroje jílových surovin jsou na mezi vyčerpanosti, otevírání nových ložisek je poměrně komplikované. Společně
s tím, že je k dispozici veliká zásoba kvalitní suroviny pro výpal lupku (deponie tisíců tun podsítného jílovce
W super), je na místě hledat řešení, jak tento materiál zpracovat a získat tak kvalitní vysocehlinité ostřivo.

2 METODIKA
Na základě výsledků z předchozích experimentů ve vývoji ostřiv byly vybrány jako vstupní suroviny kaolíny GP3,
KN83 a DS1, dále byl použit jílovec W super. Pro dosažení kvality vysocehlinitého ostřiva je potřeba kaolinitickou
surovinu dotovat jinou surovinou bohatou na oxid hlinitý. Z tohoto důvodu byl vybrán mullitový odprach MOTIM
s obsahem oxidu hlinitého 76,2 %.
Tab. 1 Chemické složení vstupních surovin.
Surovina

Z.Ž.

Al2O3

SiO2

Fe2O3

TiO2

CaO

MgO

Na2O

K2O

Jílovec W super
Kaolín KN83
Kaolín GP3
Kaolín DS1

14,24
13,47
13,15
12,46

42,15
43,53
42,04
37,93

53,19
53,57
54,86
56,49

1,03
0,43
0,87
0,61

1,68
1,5
0,81
0,68

0,38
0,29
0,24
0,12

0,17
0,07
0,23
0,24

0,45
0,15
0,28
0,1

0,85
0,36
0,57
3,53

Mullit MOTIM
0,19
73,47
Legenda: Z.Ž. – ztráta žíháním

22,71

3,3

0,02

0,01

0,00

0,01

0,00

Poměr složek byl navržen na 85 % jílu nebo kaolínu a 15 % mullitu MOTIM, aby všechny receptury dosáhly
obsahu Al2O3 alespoň 45 %. Chemické složení navržených receptur je uvedeno vit Tab. 2. Namíchané receptury
byly vysušeny, poté byly homogenizovány na kolovém mísiči po dobu 10 minut. Následně bylo ke všem
recepturám přidáno 10 % vody a došlo k jejich mísení po dobu 5 minut v laboratorní míchačce. Lisování vzorků
probíhalo na lisovacím zařízení Herzog při tlaku 5 MPa. Výpal byl proveden v superkanthalové peci při teplotách
1250 °C, 1450 °C a 1550 °C, výdrž při maximální teplotě činila 5 hodin.
Tab. 2 Chemické složení navržených receptur.
Označení

Al2O3

SiO2

Fe2O3

TiO2

CaO

MgO

Na2O

K2O

MO45G
MO45K

48,53
49,74

48,86
47,82

0,76
0,40

0,67
1,23

0,26
0,30

0,20
0,07

0,49
0,31

0,25
0,14

MO45D

45,20

50,19

0,54

0,56

0,32

0,20

2,89

0,10

MO45W
48,62
47,51
0,88
1,37
0,37
0,15
0,71
0,38
Legenda: Navržené receptury ostřiv jsou v tabulkách a textu označeny ve formátu MO45X, kdy MO označuje
mullitové ostřivo, číslo 45 značí minimální obsah Al2O3 a písmeno na konci vyjadřuje základní surovinu, ze které
je ostřivo vyrobeno. (G – kaolín GP3, K – kaolín KN83, D – kaolín DS1, W – jílovec W super).

3 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ
První část experimentu
Pro určení základních požadavků na zkoušená ostřiva se vychází z (již neplatné) normy ČSN 72 1300 – Pálené
žárovzdorné jílové suroviny [4], protože pro vysocehlinitá ostřiva žádná taková norma neexistuje. Jako hlavní
parametr je po dosažení minimálního obsahu Al2O3 45 % co nejvyšší hutnosti ostřiva. Z normy pro pálené
žárovzdorné jílové suroviny je tato hranice vyjádřena zdánlivou pórovitostí, kdy pro dosažení nejlepšího kritéria
je zdánlivá pórovitost nižší než 5 %. Na Obr. 1 je možné pozorovat rozdíly v makrostruktuře vypálených ostřiv.

640

JUNIORSTAV 2020

M O45G

M O45K

M O45D

M O45W

Obr. 1 Makroskopické posouzení jednotlivých ostřiv při různých režimech výpalu.

Tab. 3 Fyzikální parametry ostřiv vypálených při teplotě výpalu 1250 °C.
Označení

Celkové
smrštění
[%]

Zdánlivá
Objemová Zdánlivá
Nasákavost
pórovitost
hmotnost
hustota
-3
[%]
[%]
[kg ∙ m ] [kg ∙ m-3]

MO45G
MO45K
MO45D

9,6
8,5
9,0

24,5
9,4
7,8

11,7
4,0
3,3

2100
2370
2400

2780
2620
2600

MO45W

5,6

20,3

9,3

2190

2750

Tab. 4 Fyzikální parametry ostřiv vypálených při teplotě výpalu 1400 °C.
Označení

Celkové
smrštění

Zdánlivá
Objemová Zdánlivá
Nasákavost
pórovitost
hmotnost
hustota
[kg ∙ m-3] [kg ∙ m-3]

[%]

[%]

[%]

MO45G
MO45K
MO45D

12,9
10,5
10,8

13,6
2,0
3,9

5,8
0,8
1,6

2360
2510
2470

2730
2560
2570

MO45W

7,5

15,0

6,5

2330

2740

Tab. 5 Fyzikální parametry ostřiv vypálených při teplotě výpalu 1550 °C.
Označení

Celkové
smrštění
[%]

Zdánlivá
Objemová Zdánlivá
Nasákavost
pórovitost
hmotnost
hustota
[%]
[%]
[kg ∙ m-3] [kg ∙ m-3]

MO45G
MO45K
MO45D

15,7
10,3
10,5

5,0
1,7
2,0

2,0
0,7
0,9

2510
2310
2350

2650
2350
2390

MO45W

9,4

5,6

2,3

2450

2600

Na to, abychom u vyrobených ostřiv dosáhli zdánlivé pórovitosti pod 5 %, je potřebná teplota výpalu alespoň
1450 °C u ostřiv na bázi kaolínů KN83 (MO45K) a DS1 (MO45D). Teplota výpalu 1550 °C u zmíněných ostřiv,
vzhledem k vyšším nákladům na výpal, s sebou nenese výrazné snížení zdánlivé pórovitosti nebo zvýšení obsahu
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mullitu v ostřivu. U ostřiva z kaolínu DS1 může být problémový vysoký obsah alkálií 3 %, a to z hlediska dalších
aplikací ve vysocehlinitých kamenech. Hodnota obsahu alkálií by se zde měla ideálně pohybovat pod hranicí 1 %.
Vyšší obsah alkálií není škodlivý při použití tohoto typu ostřiva v žárobetonech. Pro dosažení požadované zdánlivé
pórovitosti u ostřiv z kaolínu GP3 a jílovce W super je potřeba teplota výpalu vyšší než 1550 °C. Ostřiva na bázi
kaolínů mají obecně vyšší množství amorfní skelné fáze, než je tomu u ostřiva z jílovce W super. Pro
hlinitokřemičitá ostřiva je obecně velmi důležitý obsah mullitu, který je nositelem žárových vlastností. Nejvyšší
obsah mullitu se vyskytuje u ostřiv z kaolínu GP3 a jílovce W super.

Obr. 2 Distribuce pórů v jednotlivých ostřivech při různém režimu výpalu.
Z výsledků vysokotlaké rtuťové porozimetrie je zřejmé, že objem pórů v ostřivu klesá s rostoucí teplotou
výpalu u ostřiv MO45G a MO45W. Tento jev však neplatí u ostřiv MO45K a MO45D při zvýšení teploty výpalu
z 1450 °C na 1550 °C, dochází zde k malému nárůstu objemu otevřených pórů, a to v důsledku tvorby uzavřené
pórovitosti. Zvýšení teploty výpalu na 1450 °C vede u ostřiv MO45K a MO45D k vysokému slinutí ostřiva,
převažují zde strukturální póry o velikosti 0,01 – 1 µm, technologické póry jsou zastoupeny pouze v malém
objemu. V ostřivu na bázi jílovce W super převládají především technologické póry o velikosti 1 – 40 μm při
teplotě výpalu 1250 °C, v případě ostřiv na bázi kaolínů při stejné teplotě převládají strukturální póry o velikosti
0,1 – 1 μm. S rostoucí teplotou dochází u všech ostřiv nejen k celkovému úbytku pórů, ale také k posunu z oblasti
strukturální do oblasti technologických pórů o průměrné velikosti 5 – 30 μm.

Druhá část experimentu
Výsledné parametry zkoušených ostřiv z první části experimentu byly relativně uspokojivé, ale je na místě
dosáhnout ještě vyšší hutnosti ostřiva při nižších teplotách výpalu. Jako tzv. modifikační přísady byly vybrány
suroviny na bázi fosfátů - kyselina fosforečná, Alufos 50 (dihydrogenfosforečnan hlitnitý) a tripolyfosfát sodný.
Modifikační přísada byla přidána v dávce 2 % na celkovou hmotnost navážky. V tabulkách níže jsou uvedeny
nové receptury. Modifikovaná ostřiva jsou dále značena MO45X-Y, kde X značí základní surovinu a Y
modifikační přísadu. (F – kyselina fosforečná, A – Alufos 50, T – tripolyfosfát sodný)
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Tab. 6 Parametry ostřiv vypálených při teplotě výpalu 1450 °C.
Ostřivo

MO45G

MO45K

Parametr/Modifikace

Jednotka

F

A

T

F

A

T

Celkové smrštění

%

13,75

14,30

14,56

10,13

9,84

8,00

Nasákavost

%

3,59

3,64

2,19

0,63

0,79

1,54

Zdánlivá pórovitost

%

8,71

8,92

5,36

1,57

1,89

3,53

Objemová hmotnost

-3

kg · m

2420

2450

2450

2500

2430

2300

Zdánlivá hustota

kg · m-3

2650

2690

2590

2540

2480

2390

Mullit

%

70

68

62

56

56

50

Cristobalit

%

26

26

2

0

0

0

Křemen

%

0

0

0

0

0

0

Skelná fáze

%

4

6

36

44

44

50

Tab. 7 Parametry ostřiv vypálených při teplotě výpalu 1550 °C.
Ostřivo

MO45G

Parametr/Modifikace Jednotka

MO45K

F

A

T

F

A

T

Celkové smrštění
Nasákavost
Zdánlivá pórovitost

%
%
%

13,93
2,03
5,08

14,95
2,24
5,57

12,82
1,61
3,78

10,13
0,63
1,57

9,84
0,79
1,89

8,00
1,54
3,53

Objemová hmotnost

kg · m-3

2500

2490

2340

2500

2430

2300

Zdánlivá hustota

kg · m-3

2640

2640

2430

2540

2480

2390

Mullit
Cristobalit
Křemen

%
%
%

70
7
0

69
7
0

62
0
0

56
0
0

56
0
0

50
0
0

Skelná fáze

%

24

24

38

44

44

50

Pro dosažení zdánlivé pórovitosti pod 5 %, je potřebná teplota výpalu alespoň 1450 °C u všech testovaných
ostřiv, výsledky po výpalu na teplotu 1250 °C proto nejsou uvedeny. Možnost pálit ostřivo při nižších teplotách je
možné pozorovat pouze u ostřiva MO45K modifikovaného tripolyfosfátem sodným (MO45K-T) viz tabulka 6.
Zde je dosaženo výborných výsledků z hlediska zdánlivé pórovitosti. Je možné zde uvažovat o snížení teploty
výpalu, především z důvodu snižování nákladů na výpal. Negativem může být zvyšování obsahu sodných iontů
v ostřivu, které mají za následek tvorbu vyššího množství skelné fáze. Při vyšších teplotách výpalu nedochází
k výraznému zvyšování hutnosti ostřiva, modifikační přísady zde ztrácí účinek. Modifikace ostřiva MO45K nemá
výrazný vliv na výsledné parametry. Z hlediska mineralogického složení obsahuje toto ostřivo menší množství
mullitu, než je tomu u ostřiv MO45G a MO45W.
Ostřivo MO45G (viz Tab. 7) pro dosažení potřebné hodnoty pórovitosti 5 % potřebuje teplotu výpalu 1550 °C,
tato teplota je však pro uvažovaný výpal v šachtových pecích poměrně vysoká. Možnost využití nižší teploty je
možné u ostřiva MO45G modifikovaného tripolyfosfátem sodným při teplotě výpalu 1450 °C. Modifikované
ostřivo dosahuje hodnoty zdánlivé pórovitosti 5,4 %. Pro splnění požadované hranice je možností zvýšit teplotu
výpalu na 1500 °C, nebo případně zvýšit dávku modifikační přísady. U teploty výpalu 1450 °C je dále potřeba
brát zřetel na fakt, že v ostřivu je stále přítomný cristobalit, a to z důvodu jiné teplotní roztažnosti, než kdyby místo
něj byla přítomna jen skelná fáze.
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Tab. 8 Parametry ostřiv vypálených při teplotě výpalu 1450 °C.
Ostřivo

MO45D

Parametr/Modifikace Jednotka

MO45W

F

A

T

F

A

T

10,56
0,77
1,93

10,22
0,98
2,40

7,83
1,89
4,17

8,07
5,48
12,90

7,60
5,46
12,84

5,50
5,18
11,56

Celkové smrštění
Nasákavost
Zdánlivá pórovitost

%
%
%

Objemová hmotnost

kg · m-3

2500

2470

2210

2350

2350

2230

-3

Zdánlivá hustota

kg · m

2550

2530

2310

2700

2700

2520

Mullit
Cristobalit
Křemen

%
%
%

56
0
0

54
0
0

50
0
0

67
21
1

67
21
1

62
3
1

Skelná fáze

%

44

46

50

11

10

34

Pro dosažení požadované hodnoty zdánlivé pórovitosti 5 % u ostřiva MO45D potřebujeme teplotu výpalu
alespoň 1450 °C. Teplota výpalu 1550 °C výrazné zlepšení výsledků nepřináší, navíc modifikační přísady u tohoto
ostřiva zdánlivou pórovitost zvyšují. Z hlediska mineralogického složení obsahuje pouze mullit a skelnou fázi.
Zvýšení teploty výpalu ze 1450 °C na 1550 °C nemá na mineralogii významný vliv. Ostřivo MO45W pro dosažení
požadované hranice potřebuje nejvyšší teplotu výpalu 1550 °C, nižší teploty výpalu nejsou pro tohle ostřivo
použitelné viz Tab. 8 a Tab. 9. Nemodifikované ostřivo dosahuje při nejvyšší teplotě výpalu 1550 °C zdánlivé
pórovitosti 5,6 %, modifikace Alufosem 50 (MO45W-A) a tripolyfosfátem sodným (MO45W-T) snižují tuto
hodnotu na 3,3 %. Pro dosažení nižší zdánlivé pórovitosti by bylo vhodné zvýšit teplotu výpalu nebo ověřit
fungování vyšší dávky modifikační přísady. Z hlediska mineralogického složení přídavek Alufosu 50 neovlivňuje
tvorbu mullitu. Modifikace tripolyfosfátem sodným však ano, dochází ke vzniku vyššího množství amorfní fáze.
Tab. 9 Parametry ostřiv vypálených při teplotě výpalu 1550 °C.
Ostřivo

MO45D

Parametr/Modifikace Jednotka

MO45W

F

A

T

F

A

T

10,54
0,99
2,23

10,50
1,31
2,97

9,10
1,50
3,30

8,51
1,88
4,53

8,36
1,34
3,28

4,42
1,50
3,30

Celkové smrštění
Nasákavost
Zdánlivá pórovitost

%
%
%

Objemová hmotnost

kg · m-3

2260

2270

2170

2420

2450

2170

-3

Zdánlivá hustota

kg · m

2310

2340

2250

2530

2530

2250

Mullit
Cristobalit
Křemen

%
%
%

54
0
0

55
0
0

49
0
0

66
5
0

65
6
0

60
4
0

Skelná fáze

%

46

45

51

29

29

36

4 DISKUZE
V první fázi experimentu bylo potvrzeno, že modifikovaná ostřiva s obsahem 45 % Al2O3 lze úspěšně vyrábět. Pro
dosažení uspokojivých parametrů ostřiv je potřebná teplota výpalu 1450 °C u ostřiv na bázi kaolinů KN83 a DS1,
a 1550 °C u ostřiva na bázi kaolínu GP3. U ostřiva na bázi jílovce W super je potřebná teplota výpalu vyšší než
1550 °C. Z hlediska vhodnosti výpalu v šachtové peci jsou výhledově vhodná ostřiva na bázi kaolinů KN83 a DS1.
Druhá fáze experimentu ukazuje možné způsoby, jak ovlivnit fyzikální parametry a mineralogické složení
vyráběných ostřiv. Ostřiva z kaolínu KN83 lze vyrábět bez nutnosti modifikace již při teplotě 1450 °C. Totéž se
dá tvrdit i u ostřiv na bázi kaolínu DS1, u kterých přídavek modifikačních přísad nepřináší významné zlepšení
sledovaných kritérií. Modifikace ostřiva z jílovce W super je vhodná přídavkem přísady Alufos 50, ostřivo
dosahuje cílených parametrů, přičemž obsah mullitu neklesá, jako je tomu v případě modifikace tripolyfosfátem
sodným. Na základě výsledků můžeme konstatovat, že modifikovaná ostřiva dosahují ve většině případů lepších
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výsledků než ostřiva nemodifikovaná, především z hlediska zdánlivé pórovitosti, která je důležitá pro klasifikaci
ostřiva. Přídavek jílu GEP nijak výrazně vlastnosti ostřiv neovlivňuje, v některých případech spíše zhoršuje.

5 ZÁVĚR
Mullitová ostřiva jsou vyhledávaná v různých aplikacích pro svoje výborné žárové vlastnosti. Hlavním důvodem
vývoje nových ostřiv je zvýšení kvality vstupních surovin v produkt s vyšší přidanou hodnotou. Ostřiva mohou
v některých případech konkurovat již zaběhlým materiálům díky jejich nižší ceně a jejich specifickým
vlastnostem. Kvalita materiálu v kombinaci s jejich dostupností je vzhledem ke snižujícím se zásobám kvalitních
surovin zajímavá pro český a evropský trh. Použití modifikačních přísad přináší nové možnosti, jak ovlivnit
výsledné parametry vyráběných ostřiv a získat tak produkt s vyšší přidanou hodnotou. Pro každý typ ostřiva je
vhodná jiná modifikační přísada, ale všeobecně je nejlepších výsledků dosaženo za použití kyseliny fosforečné.
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Abstrakt
Použití uhlíkových nanotrubiček v konstrukčních materiálech je spojeno zejména se zlepšením mechanických
vlastností. Cílem této práce je posoudit vliv této příměsi na vybrané elektrické vlastnosti metakaolinového
geopolymeru, který by se dal využít v pokročilých multifunkčních materiálech, zejména pro sledování stavu
stavebních konstrukcí. Elektrické vlastnosti malt s 0,05–0,20 % uhlíkových nanotrubiček byly stanoveny pomocí
impedanční spektroskopie, následně byly stanoveny jejich mechanické vlastnosti a mikrostruktura. Uhlíkové
nanotrubičky se ukázaly jako účinný způsob pro zlepšení elektrických vlastností, které na rozdíl od jiných
funkčních plniv výrazně nesnižují pevnost materiálu.
Klíčová slova
Metakaolin, geopolymer, uhlíkové nanotrubičky (CNT), elektrické vlastnosti, mechanické vlastnosti
Abstract
Application of carbon nanotubes in construction materials is mostly associated with the improvement of
mechanical properties. The aim of this study is to assess the influence of this admixture on selected electrical
properties of metakaolin geopolymer that could be used in advanced multifunctional materials, especially for
health monitoring of building structures. Electrical properties of mortars with 0.05–0.20% of carbon nanotubes
were determined using impedance spectroscophy, followed by the assessment of their mechanical properties and
microstructure. Carbon nanotubes have proven to be an effective way to improve the electrical properties, which,
unlike other functional fillers, do not significantly reduce material strength.
Key words
Metakaolin, geopolymer, carbon nanotubes (CNT), electrical properties, mechanical properties

1 ÚVOD
Dnes používané betony stále plní primárně funkci konstrukční, avšak s rostoucími požadavky na jejich vlastnosti
a úsporu materiálů i financí se čím dál častěji setkáváme s myšlenkou zdokonalit jejich návrh tak, aby plnily více
funkcí zároveň. Těchto multifunkčních materiálů existuje celá řada a jedním z nich jsou betony se zvýšenou
elektrickou vodivostí [1]. Klíčovou roli hraje výběr, koncentrace a především dispergace vhodného funkčního
plniva, které vytvoří ve struktuře matrice vodivou síť. Kromě ocelových vláken lze využít uhlíková vlákna,
uhlíkové nanotrubičky, grafit, grafen, saze nebo niklový prášek [2]. Pro aplikace ve stavebnictví se hodí zejména
senzorické vlastnosti takového betonu (self-sensing concrete) pro monitorování stavu stavebních konstrukcí,
sledování napětí, detekci trhlin apod., protože deformace vodivé sítě v důsledku zatížení nebo jiného namáhání
mohou být snadno rozpoznatelné ze změn elektrických vlastností kompozitu (elektrický odpor, vodivost). Koncept
konstrukčního prvku a současně senzoru by mohl snížit náklady na monitorování a údržbu konstrukcí nebo
posloužit pro nové systémy sledování dopravy [3]. K dalším aplikacím betonů se zvýšenou elektrickou vodivostí
patří samozahřívací betony (self-heating) nebo betony schopné absorbovat a stínit elektromagnetické záření [1].

646

JUNIORSTAV 2020

Problematika elektrických a senzorických vlastností konstrukčních materiálů byla z velké části studována
u pojiv na bázi klasického cementu. Naproti tomu alkalicky aktivované materiály mohou vykazovat zvýšenou
schopnost vedení elektrického proudu prostřednictvím pohyblivých iontů Na+ či K+. [4]. Alkalicky aktivovaná
pojiva totiž vznikají reakcí hlinitokřemičitanových prekurzorů s alkalickým aktivátorem, nejčastěji roztokem
alkalických hydroxidů nebo křemičitanů, neboť zásadité prostředí zajišťuje vhodné podmínky pro rozpouštění
amorfních složek a tvorbu nové vazebné struktury [5]. Tato technologie se vyznačuje velkou variabilitou
použitelných přírodních i vyrobených materiálů včetně řady odpadních produktů (strusky, popílky, metakaolin
a pálené jíly, cihelný prach aj.) a představuje perspektivní materiálovou bázi pro řadu nových aplikací [6].
Termínem "geopolymer" lze označit podskupinu těchto pojiv vyrobených z látek čistě hlinitokřemičita-nových
bez obsahu CaO a jiných sloučenin, u kterých alkalickou aktivací dochází k anorganickým polykon-denzačním
reakcem a vzniku pravidelně uspořádané trojrozměrné sítě tetraedrů SiO4 a AlO4 spojených kyslíkovými můstky
[7][8]. V praxi se pro jejich výrobu nejčastěji používá popílek s nízkým obsahem CaO nebo metakaolin.
Metakaolin vyráběný kalcinací kaolinitických jílů při teplotě 500-900 °C má vysokou reaktivitu v zásaditém
prostředí, která je dána vhodným chemickým a mineralogickým složením a také mimořádně velkým měrným
povrchem. Metakaolinový geopolymer je zpravidla velmi homogenní [7], z hlediska mechanických vlastností plně
srovnatelný s tradičním betonem na bázi cementu a navíc se vyznačuje výrazně vyšší chemickou odolností
a trvanlivostí (např. v kyselém prostředí, mořské vodě, vůči působení chloridů a síranů). Díky výjimečné tepelné
odolnosti se využívá také pro žárovzdorné aplikace [8].
Uhlíkové nanotrubičky (CNTs) jsou podlouhlé nanostrukturní útvary, jejichž stěny tvoří síť atomů uhlíku. Díky
výborným mechanickým vlastnostem, vysoké elektrické i tepelné vodivosti a stabilitě patří mezi velmi
perspektivní materiály použitelné v řadě odvětví [9]. V oblasti stavebních materiálů se aplikují zejména pro
zvýšení pevnosti v tlaku i v tahu za ohybu a zlepšení lomové houževnatosti [10]. U betonu však také snižují
elektrickou rezistivitu, zvyšují citlivost materiálu na zatížení a s ním spojenou tvorbu mikrotrhlin a poruch
materiálu [11]. K podobným závěrům dospěli i Khater et al. [12], kteří navíc pozorovali nárůst amorfního podílu
v geopolymerní matrici a potvrdili také pozitivní vliv NaOH na dispergaci nanotrubiček. MacKenzie et al. [13]
porovnávali rozdíly elektrických vlastností metakaolinových geopolymerů s obsahem grafitu a vícestěnných
uhlíkových nanotrubiček (MWCNT), přičemž elektrická vodivost grafitového kompozitu byla nižší než v případě
uhlíkových nanotrubiček při stejném dávkování.

2 MATERIÁL A METODY
Hlavní surovinou pro výrobu geopolymerních malt byl metakaolin Mefisto K05 (České lupkové závody, a.s.),
jehož chemické složení je uvedeno v Tab. 1., a sodné vodní sklo s křemičitým modulem MS = SiO2/Na2O = 1,6
(Vodní sklo, a.s.). Uhlíkové nanotrubičky Graphistrength CW2-45 byly do směsi přimíchány ve formě 1% roztoku
v koncentraci 0,05, 0,10, 0,15 a 0,20 % z hmotnosti metakaolinu. Plnivo malt tvořil normalizovaný křemenný
písek ve třech frakcích (PG1, PG2, PG3) s max. velikostí zrna 2,5 mm. Pojivo bylo připraveno pouze s vodou bez
dalších přísad.
U každé záměsi bylo nejdříve smícháno vodní sklo s roztokem CNT a s vodou. Poté byl přidán metakaolin
a po pečlivé homogenizaci také všechny frakce písku. Celkové množství vody bylo zvoleno tak, aby směsi dosáhly
stejné zpracovatelnosti (dle EN 1015-3 1999). Složení všech receptur je uvedeno v Tab. 2.
Tab. 1 Chemické složení metakaolinu.
%

SiO2 Al2O3
55.01 40.94

Fe2O3
0.55

CaO
0.55

MgO Stotal
0.14 0.34

Na2O K2O
0.09 0.06

Tab. 2 Receptury geopolymerních malt.
Metakaolin [g]
Vodní sklo [g]
CNT roztok 1% [ml]
Písek [g]
Voda [g]

REF
350
280
1050
70

CNT-0,05
350
280
17,5
1050
52,5
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CNT-0,10
350
280
35
1050
35

CNT-0,15
350
280
52,5
1050
17,5

CNT-0,20
350
280
70
1050
-
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Z každé malty byla vyrobena sada tří trámců o rozměrech 40 × 40× 160 mm. Ihned po naplnění forem byl
jejich povrch zakryt fólií, aby nedocházelo k nežádoucímu úniku vlhkosti. Po pěti dnech byla tělesa odformována,
zabalena a uložena při laboratorních podmínkách (22 ± 2 °C, φ = 45 ± 5 %) až do doby zkoušení.
Připravené trámce byly před zkoušením vysušeny při 105 °C (aby se eliminoval vliv vlhkosti na měřené
veličiny) a umístěny mezi paralelní mosazné elektrody o rozměrech 30 × 100 mm tak, aby vzdálenost mezi
elektrodami činila 40 mm. Byla provedena impedanční spektroskopická analýza v rozmezí 40 Hz až 1 MHz
s použitím sinusového generátoru Agilent 33220A a dvoukanálového osciloskopu Agilent 54645A. Generátor
signálu měl výstupní napětí 5,5 V; vstupní hodnoty pro elektrickou kapacitu a odpor osciloskopu byly 13 pF
a 1 MΩ. Po ukončení analýzy byla stanovena pevnost zkušebních těles v tahu za ohybu a v tlaku.

3 VÝSLEDKY A DISKUZE
Elektrické vlastnosti
Změna elektrického odporu vzorků s frekvencí měření je zobrazena v grafu na Obr. 1. Z obrázku je dobře patrný
pokles elektrického odporu s rostoucí frekvencí, který je pozvolnější přibližně do 1 kHz a poté klesá výrazněji.
Dále od 10 kHz je pokles velmi pomalý a rozdíly mezi vzorky minimální. Překvapivý je průběh elektrického
odporu vzorku CNT-0,20, který neodpovídá počátečnímu trendu snižování odporu s vyšší koncentrací CNT
zaznamenanému u koncentrací 0,05-0,15 %.
Do frekvence 1 kHz velmi prudce klesá také elektrická kapacita (Obr. 2), přičemž vzorky CNT-0,05
a CNT-0,10 vykázaly téměř stejnou závislost. Pouze u koncentrace 0,20 % byla kapacita nejvyšší v celém
frekvenčním spektru, u ostatních křivek došlo v této hodnotě k prolínání. Přítomnost takového kritického bodu
není ojedinělá, podobné zlomové hodnoty frekvenčního spektra při měření těchto vlastností se objevily
i v předchozích studiích s jinou materiálovou matricí a funkčním plnivem [14].
Zřetelný trend vlivu dávky CNT se ukázal u změn relativní permitivity materiálu na Obr. 3. Křivky
CNT-0,05 a CNT-0,10 byly opět téměř totožné, obecně však relativní permitivita klesala s rostoucím obsahem
CNT. Přibližně do 250 MHz permitivita všech vzorků stoupala a poté začala velmi pozvolna klesat, od frekvence
1000 MHz by se prakticky dala považovat za konstantní (křivky by bylo možné nahradit regresními přímkami,
protože jejich kolísání způsobuje měřicí zařízení).
10
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Obr. 1. Závislost elektrického odporu na frekvenci a koncentraci CNT.
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Obr. 2. Závislost elektrické kapacity na frekvenci a koncentraci CNT.
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Obr. 3. Závislost relativní permitivity na frekvenci a koncentraci CNT.

Mechanické vlastnosti
Jedním z důležitých požadavků na vodivá funkční plniva je minimální vliv na mechanické vlastnosti výsledného
kompozitu. Jak je patrné z Obr. 4, pevnost v tahu za ohybu nebyla uhlíkovými nanotrubičkami negativně ovlivněna
a dosahovala u všech vzorků přibližně stejné hodnoty kolem 5,5 MPa. U pevnosti v tlaku byly zaznamenány
výkyvy a celkový trend mírného poklesu pevnosti, všechny vzorky však dosáhly pevnosti nad 40 MPa. Nejedná
se tak o dramatické propady jako v případě jiných lehkých funkčních plniv (např. grafit nebo uhlíkové saze),
jejichž dispergace v matrici je spojena s vyšší tvorbou pórů během přípravy čerstvého pojiva. Přidání uhlíkových
nanotrubiček tak klade menší nároky na odpěnění a omezení nárůstu celkové porozity materiálu.
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v tahu za ohybu

v tlaku

60
Pevnost [MPa]

50
40
30
20
10
0
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

Koncetrace CNT [%]

Obr. 4. Mechanické vlastnosti geopolymerů dle koncentrace CNT.

4 ZÁVĚR
Cílem této práce bylo stanovení vlivu uhlíkových nanotrubiček v dávkování 0,05-0,20 % na vybrané elektrické
vlastnosti metakaolinové geopolymerní malty a jejich změny v závislosti na frekvenci. Pomocí impedanční
spektrometrické analýzy bylo zkoumáno chování materiálů ve frekvenčním spektru do 1 MHz (elektrický odpor,
elektrická kapacita), v případě relativní permitivity do 3000 MHz. Po ukončení měření byla stanovena pevnost
zkušebních těles v tlaku a v tahu za ohybu. Elektrický odpor i elektrická kapacita vzorků klesaly s vyšší frekvencí
měření, zejména do 1 KHz. Očekáváný vliv nanotrubiček (pokles elektrického odporu a nárůst elektrické kapacity
se zvyšující se dávkou CNT) se však nepotvrdil v celém intervalu jejich koncentrace, přibližně pouze do 0,15 %.
Právě ve frekvenčním rozsahu do 1 KHz je ale reprodukovatelnost výsledků nejvíce žádoucí, neboť při vyšší
frekvenci jsou rozdíly mezi jednotlivými dávkami CNT velmi malé. Rozptyly elektrických vlastností při nízké
frekvenci však mohou souviset také s přesností měřicího zařízení. Z hlediska pevnosti došlo ke snižování pevnosti
v tlaku (max. 20 %), což je lepší výsledek v porovnání s jinými vodivými plnivy, pevnost v tahu za ohybu se
nezměnila. Uhlíkové nanotrubičky tedy mohou výrazně ovlivnit elektrické vlastnosti geopolymeru i ve velmi malé
dávce a přitom nemají zásadní negativní vliv na jeho mechanické vlastnosti. V navazujících krocích by bylo dobré
se zaměřit na příčinu výkyvů elektrického odporu a kapacity do 1 KHz, zda souvisí s přesností měření nebo dochází
ke strukturním změnám materiálu, které tyto parametry ovlivňují.
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1

Abstrakt
Pojmem vysokohodnotný beton lze klasifikovat každou betonovou směs mající nějakou přidanou hodnotu. Jednou
z oblastí speciálních druhů betonů, jsou betonové směsi určené pro pilotové zakládání, které musí disponovat
nízkým stupněm odlučivosti vody (bleeding).
Mezi základní složky výroby těchto betonů vysokých užitných vlastností patří využitelnost aktivních a
pasivních příměsí a jejich vzájemné kombinace. V rámci výzkumu byla provedena analýza aspektů ovlivňujících
odlučivost vody z čerstvé betonové směsi dávkováním a druhem jednotlivých vstupních surovin. Článek si dává
za cíl díky těmto výsledkům analyzovat dopad jednotlivých komponent a přinést ucelenou teorii k optimalizaci
návrhu HPC s nízkým stupněm odlučivosti vody díky vhodnému výběru a poměru mísení cementu a příměsi.
V rámci provedeného experiment byl ověřen soubor odlišných vstupních surovin a jejich vzájemné poměry
mísení na odlučivost vody a další mechanické a fyzikální parametry vyrobených směsí.
Klíčová slova
Vysokohodnotný beton, hlubinné zakládání, bleeding, packing
Abstract
The name High-performance concrete is possible to classify all concrete which has any value-added property. One
of the areas of special types of concrete is concrete mixtures intended for deep foundation which must have a low
degree of water separation (bleeding).
To the basic components of the production of these concrete with high utility properties, belong the usability of
active and passive admixtures and their mutual combinations. Within the research, it was performed a thorough
analysis of aspects influencing water separation from fresh concrete mixture caused by dosing and type of
individual raw materials. The aim of this paper is to analyze the impact of individual components and to provide
a comprehensive theory to optimize the design of low bleeding HPCs through the appropriate selection and mixing
ratio of cement and admixture.
Within the performed experiment were verified an influence of a set of different input material and their mutual
combination to the bleeding property and other mechanical and physical parameters of the produced mixtures.
Key words
High-performance concrete, deep foundation engineering, bleeding, packing

1 ÚVOD
Moderní zakládání staveb, zejména velkých průmyslových a inženýrských konstrukcí, se opírá o technologii
hlubinného pilotového zakládání. Princip tohoto způsobu zakládání staveb je dán vytvořením podpěr dosedajících
svým koncem až na únosné podloží. Jako podpěry se nejčastěji používají vrtané piloty. Délka takové piloty se
odvíjí přímo od hloubky únosného podloží od pracovní spáry, tedy od hlavice piloty, na kterou dále dosedají další
části stavby. Tento princip hlubinného zakládání je zobrazen na následujícím Obr. 1.
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Obr. 1 Schéma výroby hlubinných vrtaných pilot.
Betony určené pro výrobu pilot se dle požadavků normy ČSN EN 206+A1 rozdělují do dvou kategorií. Jedná
se obecně o betony určené po zakládaní v suchém prostředí a v mokrém prostředí [1]. Mezi největší riziko z
pohledu výroby a ukládání betonové směsi při výrobě piloty patří její rozsegregování. Požadavkem na betony pro
výrobu pilot je obecně vysoký stupeň konzistence, což může být ve spojitosti s tlakem vyvozeným samotnou váhou
betonové směsi při velké délce piloty příčinou segregace a zvýšené odlučivosti vody z betonu. Tato odlučivost
vody se projevuje jejím vystupováním na povrch hlavice piloty a v krajním případě může dojít až ke znehodnocení
celé betonové směsi uložené v pilotě.
Z pohledu trvanlivosti betonů určených pro pilotové založení je často kladen zvýšený požadavek na prostředí
XA, tedy na prostředí s výskytem chemických látek. Tato chemická agresivita obecně nejčastěji pochází z
podzemních vod. Návrh betonů se zvýšenou odolností proti agresivnímu prostředí musí vyjma speciálních případů,
kdy je používán například síranovzdorný cement, respektovat navíc požadavek na vysokou odolnost proti
pronikání vody do vnitřní struktury kompozitu. Popsanou vlastnost lze obecně pojmenovat jako
vodonepropustnost betonu a její zkoušení se opírá o normové postupy.
Všechny výše psané parametry betonu, tedy vysoký stupeň konzistence, vysoká odolnost vůči odlučivosti vody
a vysoký stupeň vodotěsnosti mohou být pozitivně ovlivněny použitím různých druhů aktivním nebo pasivních
příměsí. Správné použití příměsí při výrobě vysokohodnotných betonů může být jedinou cestou, jak těchto
požadovaných speciálních vlastností betonové směsi dosáhnout.

2 NÁVRH BETONŮ
ZAKLÁDÁNÍ

URČENÝCH

PRO

PILOTOVÉ

Návrh betonů určených pro pilotové zakládání musí respektovat některé speciální požadavky dané agresivitou
prostředí, způsobem výroby hlubinného založení a musí splňovat požadavky příslušných norem. Základní
betonářská norma ČSN EN 206+A1 předepisuje minimální pevnostní třídu a minimální obsah jemných složek při
výrobě betonů určených pro pilotové založení. Dle této normy jsou dále rozlišeny požadavky podle ukládání do
suchého prostředí nebo do prostředí mokrého. Požadavky na minimální obsah jemných podílů se opírá o teorii
tvorby hutnější struktury cementového kompozitu díky jejich vyšším dávkám.
Dle příslušných norem jsou u betonů pro pilotové založení ověřovány základní mechanické parametry jako je
pevnost v tlaku a další parametry mající přímou spojitost s trvanlivostí betonového kompozitu. Mezi tyto vlastnosti
lze zařadit například nasákavost a hloubku průsaku tlakovou vodou. Z pohledu čerstvé betonové směsi je to vyjma
konzistence, která nejčastěji dosahuje stupně sednutím kužele S3 až S4 dle ČSN EN 12350-2 [2], stanovení
odlučivosti vody. Pro stanovení tohoto parametru čerstvé betonové směsi existuje celá řada směrných dokumentů,
které poskytují často odlišné výsledky, v rámci České republiky však není vydán žádný normový postup pro tuto
zkoušku. Zřejmě nejčastěji je využíván postup dle rakouské směrnice ÖBV - Merkblatt "Weiche Betone" [3].
Zkušební postup dle této směrnice se opírá o stanovení množství vody vytlačené z čerstvé betonové směsi při
stanoveném tlaku.
Nevhodný návrh betonu určeného pro pilotové založení bez respektování požadavku na vysoký stupeň
odolnosti proti odlučivosti vody (bleeding) a segregaci, může vést k neodstranitelným poruchám, které mohou mít
negativní dopad nejen na trvanlivost výsledné piloty, ale rovněž na její statickou únosnosti.
Dle zmíněné normy ČSN EN 206+A1 je možné pro betony určené pro pilotové založení využívat pasivních i
aktivních příměsí. Využití těchto příměsí přináší pozitivní efekt z pohledu ekonomické úspory, ale zejména z
pohledu zvýšení dávky jemných složek v betonové směsi, což má pozitivní efekt na stabilitu směsi.
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Poruchy pilot a využití příměsí
Mezi nejčastější poruchy pilotového založení z pohledu betonové směsi patří zvýšená odlučivost vody a segregace.
Vykazuje-li betonová směs zvýšenou náklonost ke krvácivosti, může v případě pilotového založení docházet k
jeho výrazným poruchám. Při výrobě hlubinné piloty je použita velká dávka čerstvé betonové směsi v relativně
úzkém profilu (průměru) a velké výšce. Díky tomu dochází k vývinu velkých tlakových namáhání vznikajících od
tíhového zatížení samotnou směsí a toto tlakové namáhání má zásadní vliv na transport vody směrem k horní části
piloty. Následné znehodnocení horní části piloty nadměrnou odlučivostí vody lze spatřit na Obr. 2 [4].

Obr. 2 Horní část piloty porušená nadměrnou odlučivostí vody.
V extrémním případě může docházet k silné segregaci kameniva betonové směsi spojené s transportem
cementového mléka k horní části piloty. Tyto poruchy vedou k výraznému ovlivnění trvanlivosti betonového
kompozitu a v krajním případě až ke ztrátě statické funkce piloty.
Dle publikovaných výsledků několika výzkumných skupin a obecných teorií lze odolnost betonové směsi proti
odlučivosti vody pozitivně ovlivnit zvýšenou dávkou jemných částic, nejčastěji do 0,125 mm až 0,250 mm.
Ačkoliv by této zvýšené dávky bylo možné dosáhnout pouze pomocí množství cementu, byla by tato cesta velice
neekonomická a ekologicky nevhodná. Je proto obecně doporučováno využít obsahu jemných částic z kameniva
anebo využít příměsí pro výrobu betonu. Mezi vhodné druhy příměsí se poté řadí zejména ty, které disponují
vyšším měrným povrchem. Lze tedy obecně vhodně využít aktivních i pasivních příměsí.
Obecným principem využití aktivních či pasivních příměsí je zvýšení dávky jemných složek betonové směsi z
pohledu kladného ovlivnění odolnosti proti odlučivosti vody a z pohledu trvanlivosti je předpokladem vytvoření
hutné mikrostruktury s vysokou odolností proti pronikání agresivních médií. Tvorbě maximálně hutné
mikrostruktury mohou nápomoci aktivní příměsi z pohledu tvorby novotvarů podobných hydratačním produktům
cementu. Některé publikované výsledky však poukazují na vhodnost optimálního dávkování příměsí z pohledu
hutnosti pojivové směsi v suchém stavu. Tento přístup, který lze obecně nazvat jako "packing" lze efektivně využít
při kombinaci různých druhů příměsí. Jejich vzájemně optimální kombinace z pohledu maximální hutnosti směsi
v suchém stavu může být výrazným přínosem pro hutnost celé betonové matrice [5], [6]. Schéma tzv. "packingu"
lze pozorovat na Obr. 3.

Obr. 3 Schéma tzv. packingu.
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3 METODIKA A VÝSLEDKY EXPERIMENTU
V rámci provedeného experimentu bylo navrhnuto 6 betonových směsí. Tyto směsi se od sebe lišily použitým
druhem příměsi, případně u směsi referenční nebyla použita příměs žádná. Návrh betonových směsí vychází z
požadavků normy na betony určené pro pilotové založení v mokrém prostředí.
U všech směsí vyjma směsi referenční byla navržena stejná křivka zrnitosti směsi kameniva, která se skládala
z DTK 0-4 mm, HTK 4-8 mm, HDK 8-16 mm a HDK 11-22 mm. V případě referenční směsi se jednalo o stejné
frakce kameniv, ale jejich rozložení bylo odlišné z pohledu vyšší dávky frakce 0-4 mm, která substituovala
chybějící jemné částice při použití příměsí.
Dávkování příměsí vycházelo z principu zachování stejné pevnosti v tlaku po 28 dnech normového zrání. V
případě kombinací dvou příměsí byla jejich kombinace stanovena pomocí softwaru umožňujícího výpočet
optimálního poměru mísení na základě křivek zrnitosti jednotlivých složek. Tento optimální poměr mísení
zabezpečuje maximální hutnost výsledné směsi míchaných složek v suchém stavu - packing.
Všechny betonové směsi byly vyrobeny s konzistencí S4 metodou sednutí kužele dle ČSN EN 12350-2.
Konkrétní skladba všech betonových směsí je v následující Tab. 1.
Tab. 1 Skladba navržených betonových směsí.

CEM I 42,5 R [kg]
Vápenec č. 7 [kg]
Vápenec č. 9 [kg]
Popílek [kg]
DTK 0-4 mm [kg]
HTK 4-8 mm [kg]
HDK 8-16 mm [kg]
HDK 11-22 mm [kg]
Voda [kg]
Superplast. přísada [kg]

REF

V7

V9

POP

POP+V7

POP+V9

375
825
235
475
360
165
3,0

315
120
745
235
475
360
175
4,2

315
120
735
235
470
355
175
4,3

300
120
740
235
475
360
173
3,3

300
50
70
745
235
475
360
170
4,0

300
67
53
745
235
475
360
175
4,4

Před výrobou betonových směsí byl pro všechny použité pojivový složky stanoven jejich měrný povrch pomocí
automatického Blainova přístroje. Tento parametr by mohl mít přímou souvislost s hodnotou odlučivosti vody
vyrobených betonových směsí. Výsledky obsahuje Tab. 2.
Tab. 2 Měrná hmotnost a měrný povrch použitých pojivových složek dle Blaine.

CEM I 42,5 R
Vápenec č. 7
Vápenec č. 9
Popílek

Měrná hmotnost [g/cm3]

Měrný povrch [cm2/g]

3,09
2,77
2,75
2,25

4200
3120
4490
2900

Vyrobené betonové směsi byly podrobené v čerstvé stavu zkoušce sednutím kužele dle ČSN EN 12350-2 [2]
v čase 5 minut od výroby a zkoušce stanovení odlučivosti vody z betonu pod tlakem dle rakouské směrnice ÖBV
- Merkblatt "Weiche Betone" [3]. Tato odlučivost je stanovena v ocelové nádobě o objemu 10 cm3 při tlaku 3 bar.
Zachycená voda, která je z betonové směsi tlakem vytlačena je odměřena po 15 a 60 minutách. Zkušební zařízení
zachycuje Obr. 4. Tato zkouška simuluje tlak vznikající vlastní tíhou betonové směsi v pilotě po její výrobě.
Na fotografiích je zřejmá ztráta objemu betonové směsi po 60 minutách působení tlaku 3 bar. Výsledné hodnoty
odlučivosti vody společně s konzistencí vyrobených betonových směsí o objemovou hmotností betonu v čerstvém
stavu dle ČSN EN 12350-6 [7] obsahuje Tab. 3.
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Obr. 4 Zařízení po stanovení odlučivosti vody podle ÖBV.
Tab. 3 Hodnoty odlučivosti vody z betonu a vlastnosti v čerstvém stavu.

Odlučivost po 15 min [ml]
Odlučivost po 90 min [ml]
Sednutí po 5 min [mm]
OH ČB [kg/m3]

REF

V7

V9

POP

POP+V7

POP+V9

350
505
190
2400

220
375
190
2370

188
382
190
2370

300
463
180
2360

305
475
180
2380

300
470
180
2390

Z betonových směsí byly vyrobeny tělesa tvaru krychle o hraně 150 mm a tyto tělesa byly uloženy po celou
dobu zrání ve vodném prostředí o teplotě 20 °C. Na vyrobených tělesech byla ve stáří 7 a 28 dnů stanovená pevnost
tlaku dle normy ČSN EN 12390-3 [8], objemová hmotnost ztvrdlého betonu dle ČSN EN 12390-7 [9] a
vodotěsnost betonu v souladu s TKP ŘVC 1 [10]. Tato metoda byla zvolena s ohledem na požadavek vyššího
zkušebního tlaku vody oproti harmonizované normě ČSN EN 12390-8 [11]. Zkušební tlak vodního sloupce činil
800 kPa. Výsledky všech provedených zkoušek obsahuje Tab 4.
Tab. 4 Výsledky sledovaných vlastností betonů v zatvrdlém stavu.

OH ZB - po 7 dnech[kg/m3]
OH ZB - po 28 dnech[kg/m3]
Pevnost v tlaku - po 7 dnech [MPa]
Pevnost v tlaku - po 28 dnech [MPa]
Vodotěsnost HV8 - po 7 dnech [mm]
Vodotěsnost HV8 - po 28 dnech [mm]

REF

V7

V9

POP

POP+V7

POP+V9

2400
2390
45,2
51,1
26
21

2390
2390
41,8
53,4
19
15

2380
2380
40,5
51,9
20
16

2350
2360
41,0
53,3
22
21

2360
2380
41,2
55,2
21
16

2380
2400
45,2
58,0
25
21

4 DISKUZE
Výsledky provedeného experimentu prokazují vhodnost využití příměsí pro výrobu betonů určených pro pilotové
založení staveb. Z hlediska odlučivosti vody lze spatřovat přímou souvislost mezi měrným povrchem použitých
pojivových složek a mezi množstvím odloučené vody pod tlakovým zatížením. Z výsledků experimentu se jeví
jako nejvhodnější velmi jemně mletý vápenec č. 9. Ze všech použitých příměsí se naopak jako nejméně vhodný
jeví vysokoteplotní popílek, jehož měrný povrch je znatelně nižší a morfologie jeho zrn je kulového charakteru se
sklovitým povrchem. Díky této skutečnosti lze předpokládat, že voda ulpěná na povrchu zrna se pod tlakem
odloučí.
Vysokoteplotní popílek je však aktivní pucolánovou příměsí, která se s oblibou používá pro zlepšení
reologického chování betonové směsi a zkvalitnění cementového kamene v dlouhém časovém úseku díky tvorbě
CSH gelů. Díky experimentu se tuto pucolánovou vlastnost podařilo rovněž prokázat, což lze spatřovat v nejvyšším
nárustu pevnosti v tlaku mezi 7 a 28 dny. Vysokoteplotní popílek se obecně řadí mezi nejvíce využívané příměsi
pro výrobu těchto druhů betonů určených pro pilotové založení.
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Jako vhodné z pohledu pevnostních parametrů a vodotěsnosti betonu se jeví využití koncepce tzv. packingu.
V rámci tohoto experimentu byl sledován přínos optimální kombinace aktivní příměsi v podobě vysokoteplotního
popílku s příměsí pasivní v podobě vápencového filleru.
U směsí s optimalizovaným dávkováním příměsí nebyl prokázán pozitivní dopad této kombinace na odlučivost
vody. Odlučivost vody vykazuje prakticky shodné hodnoty jako v případě použití pouze vysokoteplotního popílku.
Přínos tohoto způsobu dávkování příměsí lze však spatřovat v dosažení lepších mechanických parametrů, v rámci
tohoto experimentu konkrétně ve vyšší pevnosti v tlaku. Směsi s optimalizovaným dávkováním příměsí vykazují
nejvyšší hodnoty pevností v tlaku a tyto pevnosti převyšují hodnoty stanovené pro jednotlivé příměsi samostatně.
V rámci vývoje betonů určených pro pilotové založení staveb lze říci, že nevýraznější podíl na hodnotu
odlučivosti vody z betonové směsi má použitý druh příměsi, přičemž jako nejvhodnější se jeví příměsi vykazující
vysoký měrný povrch. Je však třeba nalézt vhodnou hranici mezi hodnotou měrného povrchu pojivových složek a
nutné dávky vody pro dosažení požadovaného stupně konzistence. Z pohledu možného dopadu na trvanlivost
betonových směsí se jako velmi přínosná jeví koncepce "packingu" pro dávkování příměsí. Hutnější
mikrostruktura cementové matrice má za důsledek lepší mechanické parametry betonu a hutnost mikrostruktury
bude mít dle předpokladu přímo dopad na odolnost proti průniku agresivních médií [12]. Tato teorie je cílem
navazujícího experimentu.

5 ZÁVĚR
Výrobě vysokohodnotných betonů určených pro pilotové zakládání staveb je třeba věnovat zvýšenou pozornost
zejména z pohledu nadměrné odlučivosti vody a segregace. Obě nežádoucí vlastnosti čerstvé betonové směsi
mohou způsobit výrazné zhoršení trvanlivosti betonové piloty, případně celkovou ztrátu její statické funkce.
Pro výrobu těchto druhů betonů se jako velmi přínosné jeví využití příměsí aktivního nebo pasivního druhu.
Byla prokázána přímá souvislost mezi hodnotou odlučivosti vody a měrným povrchem použitého druhu příměsi.
V rámci experimentu byla jako nejvhodnější vyhodnocena pasivní příměs v podobě velmi jemně mletého vápence.
Použitím optimalizovaného dávkování příměsí dle pravidla "packingu" bylo dosaženo vyšších pevnosti v tlaku
oproti pevnosti v tlaku betonových směsí s jednotlivým druhem příměsi. Z pohledu hodnoty odlučivosti vody z
betonu se nepodařil prokázat pozitivní vliv tohoto způsobu využití příměsí.
Navazující probíhající experiment je zaměřen na stanovení dopadu "packingu" na trvanlivost
vysokohodnotných betonů určených pro pilotové zakládání staveb.
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Příspěvek byl vytvořen v rámci řešení projektu č. FAST-J-19-5944 “Optimalizace využitelnosti aktivních a
pasivních příměsí pro výrobu vysokohodnotných betonových směsí s nízkým stupněm odlučivosti vody."
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Abstrakt
Jednou z hlavních charakteristik při betonáži masivních, vodonepropustných konstrukcí a přehradních těles je
samotná predikce vzniku trhlin. Tato predikce je spjata s porozuměním mechaniky vývoje hydratačních teplot,
jenž ovlivňují zejména zvolené pojivové části betonu. Vhodná kombinace cementu s minerálními příměsemi,
stejně jako využití tzv. protismršťovacích přísad se jeví jako účinný nástroj ovlivnění dynamiky
vývoje i maximálních hodnot hydratačních teplot. Vhodná volba samotné receptury směsi pak může významně
prodloužit celou životnost zmíněných konstrukcí.
Příspěvek je zaměřen na sledování vlivu různých druhů minerálních příměsí na vliv objemových změn
cementových past. Rovněž byla sledována spojitost zmíněných objemových změn s vývinem hydratačních teplot
těchto past. S cílem minimalizace obou těchto jevů byla taktéž využita protismršťovací přísada.
Klíčová slova
Hydratační teploty, minerální příměsi, smrštění, přísady redukující smrštění
Abstract
One of the main characteristics in the concreting of massive, waterproof and dam structures is the
prediction of crack formation. This prediction is connected with the understanding of mechanism hydratation
temperatures development in concrete that affects in particular the selected parts of binder. Suitable combination
of cement and mineral admixtures, as well as the usage of shrinkage reducing admixtures appears to be an effective
tool for influencing the dynamics of development and maximum values of hydration temperatures. Appropriate
selection of the concrete formulation can significantly extend the mentioned structures lifetime.
The article is focused to a monitoring of influence of different mineral admixtures on influence of volume
changes of cement pastes. Furthermore, in this article was monitored connection between volume
changes and hydratation temperatures development of cement pastes. With the target of minimalization both these
phenomena were used shrinkage reducing admixture.
Key words
Hydratation temperatures, mineral admixtures, shrinkage, shrinkage reducing admixtures
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1 ÚVOD
Vývoj hydratačních teplot je přirozeně spjat s exotermními hydratačními reakcemi každého hydratujícího betonu
s pojivovou složkou na bázi portlandských cementů. Množství hydratačního tepla bývá pojeno se samotným
mineralogickým složením a jemností mletí cementu, jenž bývá běžně měřeno podle ČSN EN 196–11 vodivostní
kalorimetrickou metodou [1]. Méně pozornosti bývá věnováno samotnému mapování a dynamice vývoje
hydratačních teplot během jednotlivých fází hydratace. Pokud lze efektivně ovlivnit samotný průběh a jednotlivé
maximální teploty hydratace, pak bude mít tento fakt dopad i na jiné veličiny. Jednou z těchto veličin je prevence
vzniku mikrotrhlin, vyskytujících se právě v důsledku příliš prudkého vývoje hydratačních teplot.
Zmiňovaná prevence je často požadována právě u betonových konstrukcí, kde je kladen důraz
např. na působení tlakové či beztlakové vody nebo možného působení kapalných agresivních medií. Tyto
požadavky vyžadují zejména konstrukce typu: bílých van, velkých dilatačních celků, masivních bloků či části
betonových prvků vodních děl [2].
Cílem tohoto příspěvku je posoudit vliv několika druhů běžně používaných minerálních příměsí,
spolu s využitím tzv. proti-smršťovacích přísad na celkový průběh hydratace s možností redukce maximálních
hydratačních teplot. Dále bude snahou zachytit související objemové změny samotných zkoušených cementových
past.

2

METODIKA

Primárním cílem experimentu bylo využít dostupných možností pro ovlivnění vývoje a maximální redukci
hydratačních teplot cementových past, spojených s maximální redukcí smrštění.
Snahou experimentu bylo také potvrdit vliv aktivních, pasivních minerálních příměsí a proti-smršťovacích
přísad. Zkoušené aktivní minerální příměsi (ozn. typ II) lze rozdělit na dva druhy. První druh zahrnují pucolánově
aktivní látky, které obsahují amorfní oxid křemičitý, který reaguje v betonu s minerálem zvaným portlandit. Ten
vzniká v betonu v důsledku hydratace. Díky této reakci, která se ale projevuje až z dlouhodobého časového
horizontu dochází také ke zkvalitňování velmi tenké vrstvy (několik µm) tranzitní zóny,
která se nachází na rozhraní kameniva a cementového tmele. Další druh zahrnují latentně hydraulické látky, které
potřebují ke své reakci tzv. aktivátor, jako v případě jemně mleté granulované vysokopecní strusky je např. cement.
Typ I zahrnují tzv. pasivní neboli inertní příměsí, které mají hlavně vyplňující charakter [3]. Zmíněná
proti-smršťovací přísada je na chemické bázi monoalkoholů a princip fungování vychází ze samotného
mechanismu smrštění vysycháním. Jde v podstatě o snížení povrchového napětí vody vyskytujících se v pórech
betonové směsi o určité velikosti [4].
Jednou z hlavní části experimentu bylo testování vlivu jednotlivých příměsí a proti-smršťovacích přísad při
měření hydratačních teplot podle semidiabatické metody: ČSN EN 196–9 do 36 hod. od zamíchání [5]. Tato
zkouška spočívá v naplnění izolovaných nádob zkoušeným vzorkem cementové pasty, které jsou následně osazeny
měřícími teplotními čidly. Po osazení vík jsou nádoby přesunuty do klimatizační komory, z důvodu udržení
stabilních laboratorních podmínek prostředí. Další metodou,bylo měření celkového smrštění cementových
past do 24 hod. od zamíchání pomocí zkušebních zařízení firmy Schleibinger Geräte. Principiálně šlo o naplnění
zkušebních kuželů cementovou pastou, kde byl na hladině v jejím středu umístěn plastový terč, který zajišťoval
pomocí laseru snímání rozdílů výšky hladiny směsi, tedy měřil smrštění. Nutně ještě upozornit že druhá zkouška
není podporována českou normou, avšak pro objasnění některých faktů se projevila jako zcela zásadní [9].

3

POUŽITÉ SUROVINY

Celkem bylo v experimentu namícháno 12 zkušebních receptur cementových past. 6 past obsahovalo běžný
portlandský cement CEM I 42,5 R ze závodu Mokrá a taktéž tyto příměsi:
•
•
•
•

Velmi jemně mletý vápenec ze závodu Kotouč Štramberk
Granulovaná vysokopecní velmi jemně mletá struska z lokality Dětmarovice
Vysokoteplotní popílek z lokality Dětmarovice
Fluidní popílek z lokality Tisová

659

JUNIORSTAV 2020

Dalším krokem bylo využití totožných 6 receptur s použitím stejné dávky SRA (shrinkage-reducing admixture),
proti-smršťující přísady. Jednotlivé procentuální zastoupení použitých příměsí bylo použito z výpočtu stejného
poměrového zastoupení navazujícího experimentu.
Každá receptura obsahovala navážku o hmotnosti 1000 g jemných podílů v celkovém součtu. Jednotlivé
receptury lze vidět v následující tabulce:
Tab. 1 Složení receptur zkoušených cementových past

Druh
receptury
REF
VÁP
STR
POP
POP + F
STR + POP

Vodní
souč.
[-]

Cement
CEM I
42,5 R
[%]

0,260
0,260
0,250
0,240
0,265
0,230

100,0
83,0
80,0
74,0
74,5
63,0

Vápenec
Plast.
Struska
Popílek
Popílek
Štramberk
přísada
Dětmarovice Dětmarovice Tisová
[%]
z mp1)
[%]
[%]
[%]
[%]
17,0
-

REF SRA
0,260
100,0
VÁP SRA
0,260
83,0
17,0
STR SRA
0,250
80,0
POP SRA
0,240
74,0
POP + F SRA 0,265
74,5
STR + POP
0,230
63,0
SRA
1)
mp zahrnuje hmotnost všech pojivových složek

20,0
21,0

26,0
17,0
16,0

20,0
-

26,0
17,0

21,0

16,0

-

SRA z
mp1)
[%]

0,60
0,60
0,55
0,50
0,62
0,60

-

8,5

0,60
0,60
0,55
0,50
0,62

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

-

0,60

1,5

8,5
-

Uvedené receptury byly navrženy na konstantní konzistenci rozlití 180 – 190 mm dle ČSN EN 1015–3: Metoda
střásacího stolku (bez poklepu) [6]. Další částí bylo ověření využití kombinace dvou druhů aktivních příměsí
vysokoteplotního popílku a vysokopecní strusky (STR + POP). Důvodem testování této kombinace bylo využití
pozitivních vlastností obou příměsí. V případě strusky se jednalo o zvýšení akcelerace raných pevnostních
charakteristik (dodržení pevnostních charakteristik navazujícího experimentu), zatímco vysokoteplotní popílek
měl za předpoklad prodloužení doby dosáhnutí maximálních píků hydratačních teplot, díky nižší potřebě vody
(ložiskový efekt). Další zajímavou kombinací se jevilo použití fluidního a vysokoteplotního popílku. Tato
myšlenka vznikla na popud několika autorů [7], kteří tvrdí, že při vhodném poměru těchto příměsí
mohou v cementových kompozitech vznikat novotvary, které brání smrštění již v plastickém stavu. Tvorba těchto
novotvarů je pravděpodobně způsobena vyšším obsahem CaO a SO3 [7].
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5

VÝSLEDKY

Naměřené hodnoty vývinu hydratačních teplot po 36. hod i s časy dosažení maximálních teplot lze
spolu s grafickým vyjádřením vidět v následující tabulce.
Tab. 2 Hodnoty maximálních hydratačních teplot cementových past s časy dosáhnutí max. hydratačních teplot

Maximální hydratační
teplota – tmax.
[°C]

Doba dosažení max.
hydratační teploty
[hod:min]

REF
VÁP
STR
POP
POP + F
STR + POP

73,2
60,8
61,0
52,3
50,8
45,6

12:32
13:38
13:18
15:14
15:10
13:36

REF SRA
VÁP SRA
STR SRA
POP SRA
POP + F SRA
STR + POP SRA

61,9
49,6
52,0
45,4
43,9
40,5

16:20
16:46
15:32
17:10
16:48
18:26

Druh receptury

Obr. 1 Vývoj hydratačních teplot po 36 hod.
Z Obr. 1 lze usuzovat, že u všech receptur s využitím minerálních příměsí byl splněn předpoklad
dosáhnutí nižších hydratačních teplot. V případě využití jednotlivých minerálních příměsí jsou znatelné rozdíly
podle druhů použitých příměsí.
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V případě využití cementové pasty s latentně hydraulickou příměsí vysokopecní strusky a neaktivního velmi jemně
mletého vápence (obě tmax = 61 °C za 13,5 hod) lze pozorovat téměř totožný strmější nárůst i čas dosažení
maximálních hydratačních teplot. Naopak receptury s použitím pucolánových příměsí, popř. jejich kombinace
vykazují nižší hodnoty maximálních teplot hydratace i kratší časy k jejich dosažení. Velmi kladně se projevila
receptura kombinace fluidního popílku a vysokoteplotního popílku s téměř nejpozvolnějším průběhem hydratace
(tmax = 50,8 °C za 15,2 hod.). Tento jev mohl nastat rychlostí reakce, která mohla proběhnout již dříve vyhašením
volného CaO. V případě receptury s využitím pouze vysokoteplotního popílku lze vidět velmi podobný charakter
jako u předešlé kombinace s jediným rozdílem skutečnosti, že k nárůstu teploty receptury kombinace fluidního
popílku a vysokoteplotního popílku dochází rychleji. V rámci dostupné literatury si lze tento fakt
vysvětlit, že mohlo dojít ke zvýšení aktivity vysokoteplotního popílku, pomocí popílku fluidního [8].
Velmi kladně lze zhodnotit použitou proti-smršťovací přísadu, která měla za účinek celkové snížení
maximálních hydratačních teplot a zároveň celkové rozvolnění celé doby hydratace. Tento plynulejší nárůst teplot
je velmi důležitý pro zamezení a možný vznik mikrotrhlin, kdy daná cementová pasta nemá ještě dostatečnou
pevnost v tahu pro přenos těchto sil [8].

Obr. 2 Průběh smrštění cementových past.
Z předchozího Obr. je patrné, že si prakticky funkčně odpovídá s Obr. . V rámci sledovaných receptur lze vidět
nejvyšší hodnoty i nárůst smrštění přirozeně u čistě cementové pasty (1382 µm). Stejně jako u předchozího
experimentu i zde vykazovaly receptury s využitím minerálních příměsí nižší hodnoty smrštění než receptury
referenční. Z Obr. je zřejmé, že nejintenzivnější nárůst smrštění nastává do 14 hod. od zamíchání směsi (v případě
SRA směsí 8 hod.). Z hlediska použitých příměsí se na redukci smrštění pozitivně projevila zejména příměs
vysokoteplotního popílku (1086 µm). U všech receptur bez použití SRA docházelo stále k nárůstu smrštění
i po 24 hod. měření.
Zcela odlišný průběh vykazovaly receptury se SRA, které dosahovaly maximálního smrštění v určitém čase,
kde následné smrštění dále už jen klesalo. Tohoto faktu lze využít, kdy v podstatě víme čas dosažení
nejrizikovějšího (nejvyššího) smrštění, což může být výhodné zejména u konstrukcí masivních staveb. Nejvyšší
redukce smrštění bylo dosaženo při využití SRA a vysokoteplotního popílku s vysokopecní struskou (717 µm)
celkem 48 %, což bylo zásadní pro navazující experiment. U receptury kombinace vysokoteplotního
popílku a fluidního popílku se nepodařilo dokázat předpokládaný vznik novotvarů bránící smrštění, jelikož v
případě použití se SRA docházelo stále k nárůstu smrštění. Tato skutečnost se mohla pojit s daným použitým
fluidním popílkem.
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6

ZÁVĚR

Zmíněný experiment měl za úkol ověřit vliv jednotlivých druhů minerálních příměsí na vývoj hydratačních teplot
a redukci objemových změn betonů. Provedené zkoušky byly ověřeny na cementových pastách, které byly výchozí
pro navazující experiment. V experimentu se podařilo prokázat vliv zejména aktivních příměsí na redukci
maximálních hodnot hydratačních teplot, ale i celkové rozložení doby pro jejich dosažení.
Velmi účinně se rovněž projevilo použití proti-smršťovací přísady, která ještě výrazněji redukuje zmíněné
maximální hydratační teploty až o 28 °C (u receptury s vysokoteplotním popílkem a vysokopecní struskou oproti
referenční receptuře) viz. Tab. a rozvolňuje dobu k jejímu dosažení. Zároveň byl prokázán pozitivní vliv aktivních
příměsí (vysokoteplotního popílku a vysokopecní strusky) na redukci a průběh smrštění cementových past. Taktéž
bylo upozorněno na fakt, že pomocí SRA lze korigovat čas dosažení maximálního smrštění, což se pro praxi jeví
jako zcela zásadní. Při navazování experimentu budou v následujících částech využity různé typy popílků s
odlišnými měrnými povrchy, které mohou významně ovlivnit proběhlé i budoucí zkoušky.
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1

Abstrakt
Pod pojmem bílé vany rozumíme betonové konstrukce podzemích prostor, suterénů či sklepů, kde je nutné při
návrhu betonu pro tyto konstrukce brát zřetel na vysokou vodonepropustnost betonu, či minimální objemové
změny. Těchto vlastností je možno dosáhnout vytvořením maximální hutnosti betonového kompozitu při použití
optimální kombinace vstupních složek. Cílem příspěvku je zejména ověření vlivu různých druhů kameniv a dále
jejich křivek zrnitosti při sledování objemových změn a vodonepropustnosti betonů. Křivky zrnitosti kameniva
budou navrženy s ohledem pro zajištění minimální mezerovitosti kameniva a taktéž bude ověřen vliv přetržité
křivky zrnitosti na tyto sledované vlastnosti. Tento způsob návrhu by mohl mít za důsledek nejen pozitivní
eliminaci objemových změn betonové směsi, ale rovněž výrazný dopad na parametry betonu v zatvrdlém stavu
jako je například vysoký stupeň vodotěsnosti.
Klíčová slova
Vodonepropustné betony, objemové změny, granulometrie, mezerovitost betonu
Abstract
The term white tub it is meaned concrete structures underground spaces, basements or cellars, where it is necessary
to take into account high water impermeability of concrete or minimal volume changes when designing concrete
for these constructions. These properties are achieved by maximal compaction of the concrete composite by using
the optimum combination of input materials composition. The aim of the paper is to verify influence of different
types of aggregate and their grain size distribution in terms of monitoring volume changes and waterproofing of
concrete. The granulometry curves will be designed regarding to minimum air voids spacing of aggregate and it
will be also verify the influence of discontinued granulometry curves for this properties. This design method could
result not only in a positive elimination of the volume changes of the concrete mixture but also in a significant
impact on the properties of the concrete in a hardened state, such as a high level of waterproofing.
Key words
Waterproofing concrete, volumetric changes, granulometry, air voids in concrete

1 ÚVOD
Často vyhledávanou alternativou při řešení hydroizolačních sytému spodních staveb či zakládání staveb jsou
konstrukce bílých van. Tyto konstrukce jsou vhodným řešením při výstavbě podzemních částí bytových či
veřejných staveb, podsklepení rodinných domů či obecně staveb, u kterých se očekává působení podzemní tlakové
vody. Pojem bílé vany je termínem pro železobetonové konstrukce mající, kromě nosné funkce i funkci
hydroizolační bez nutnosti použití klasických izolací. Hydroizolační vlastnost funkční bílé vany je zabezpečena
několika faktory, jako je například správně navržená konstrukce a její bezchybné provedení, ale taktéž vhodné
navržení samotného složení betonové směsi. [1], [2] Pro tyto betony jsou důležité vlastnosti jako je nízká
nasákavost, vysoká odolnost vůči pronikání spodní tlakové vody a malé objemové změny. Je všeobecně známo,
že stavební materiál na bázi cementu podléhá různým typům deformací, a to již od ranného stáří. Z hlediska
deformací, které nejsou vyvolány mechanickým působením, se jedná především o smršťování betonu v důsledku
hydratačních procesů. Trhliny vzniklé smršťováním můžou v případě konstrukcí bílých van výrazně snížit
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předpokládanou délku životnosti těchto staveb proto je nutné přistupovat k návrhu složení betonu takovým
způsobem, aby byla dosažena co nejnižší hodnota smrštění.

Obr. 1 Příklad konstrukce bílé vany. [1]
Betonová konstrukce je považována za vodotěsnou, když odolává tlakové vodě tak, že na její vzdušné straně
nevznikají viditelné průsaky či vlhké skvrny. Tato vlastnost je ověřována při zkoušce hloubky průsaku dle ČSN
EN 12390-8 [3] či ověřením vodotěsnosti zkouškou HV dle podmínek TKP ŘVC ČŘ [4]. Pří výběru složek a
přípravě receptury betonu se přihlíží ke všem požadovaným vlastnostem čerstvého a ztvrdlého betonu. Volba
vhodného druhu cementu zohledňuje, jaké vlivy prostředí budou na betonovou konstrukci působit, zda půjde o
masivní nebo tenkostěnnou konstrukci. Neméně důležité jsou parametry kameniva jako max. velikost zrna,
granulometrie nebo tvar zrn. S ohledem na objemové změny se předpokládá, že beton je třífázový kompozitní
materiál tvořen cementovou pastou, kamenivem mezifázovou zónou. Cementová pasta zaujímá cca 24 až 30 %
objemu betonu, která je tvořena cementovým pojivem, vodou, různými druhy příměsí a přísad, vzduchem a
prázdným prostorem. Celá tato část podléhá smršťování. Oproti tomu za stabilní objem betonu se považuje hrubé
a jemné kamenivo [5]. Kamenivo je tedy považováno za složkou, která sehrává důležitou roli při odolávání
smršťování cementové pasty. [6] Experimentálně bylo ověřeno, že cementový kámen zpočátku tvrdnutí stlačuje
povrch kameniva silou v radiálním směru. Vlivem kapilárních sil tedy dochází ke smršťování cementového
kamene a stlačování povrchu zrn kameniva. Inflexní bod této závislosti zhruba odpovídá změně pružné deformace
na trvalou - plastickou. Mezi materiály s různými vlastnostmi dochází ke koncentraci tahového napětí kolem zrn
kameniva (v tranzitní zóně), které může způsobit selhání betonu. Proto záleží na adhezi mezi cementovou pastou
a kamenivem.
V následujícím experimentu bude tedy ověřena souvislost objemových změn betonu s různými druhými
kameniva potažmo s různou velikostí maximálního zrna kameniva a křivkou zrnitosti. V rámci experimentu budou
ověřeny klíčové vlastnosti pojící se s vysokou vodotěsností bílých van jako je nasákavost a stanovení hloubky
průsaku tlakovou vodou.

2 METODIKA
Cílem tohoto experimentu bylo ověření vlivu různého druhu kameniva na výsledné vlastnosti betonového
kompozitu, které jsou z hlediska zajištění vysoké nepropustnosti bílých van určující. Kamenivo použité pro tento
experiment bylo dvojího typu, a to kamenivo drcené z lokality Olbramovice a kamenivo těžené z lokality Žabčice.
U obou těchto kameniv byly vytvořený receptury s ohledem na použití plynulé křivky zrnitosti s maximálním
zrnem kameniva Dmax16 mm a dále byly k těmto recepturám vytvořeny receptury s přerušenou křivkou zrnitosti, s
vynecháním frakce 4-8 mm a maximální zrno kameniva bylo Dmax22 mm. Z mineralogického hlediska se v případě
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drceného kameniva Olbramovice jednalo o horninu granodiorit a v případě těženého kameniva Žabčice o
sedimentární horninu. Celkem byly navrženy 4 receptury betonů s očekávanou pevností v tlaku po 28 dnech cca
60 MPa. Pro všechny receptury bylo použito konstantní množství portlandského cementu CEM I 42,5 R Mokrá.
Množství vody a plastifikační přísady bylo navřeno tak, aby bylo dosaženo konzistence čerstvého betonu zkouškou
sednutí kužele na třídu S4 170 mm. Díky dodržení konstantního množství cementu a stejné konzistenci bude možné
sledovat pouze různého typu kameniva a rozdílné křivky zrnitosti, potažmo maximálního zrna kameniva na
výsledné vlastnosti čerstvého a zatvrdlého betonu. U zatvrdlého betonu bude sledována nasákavost betonu a
hloubka průsaku ve stáří 7 a 28 dní. Další sledovanou vlastností, která se úzce pojí s vodotěsností betonu bude
stanovení objemových změn betonů do stáří 28 dní. Konkrétní složení všech receptur je uvedeno v tabulce č. 1.
Tab. 1 Složení betonových směsí na 1m3.

CEM I 42, 5 R Mokrá [kg]
DTK 0 – 4 mm Žabčice [%]
HTK 4 – 8 mm Žabčice [%]
HDK 4 – 8 mm Olbramovice [%]
HTK 8 – 16 mm Žabčice [%]
HDK 8 – 16 mm Olbramovice [%]
HTK 16 – 22 mm Žabčice [%]
HDK 11 – 22 mm Olbramovice [%]
MC Powerflow 2695 [kg]
Množství plastifikační přísady [%]
Voda [kg]
Vodní součinitel [-]

Receptura 1

Receptura 2

Receptura 3

Receptura 4

435
48,3
11,3
40,4
3,5
0,8
170
0,39

435
48,3
30,3
21,4
3,5
0,8
170
0,39

435
45,9
13,3
40,8
3,5
0,8
170
0,39

435
45,9
32,0
22,1
3,5
0,8
170
0,39

3 VÝSLEDKY
Následující tabulka č. 2 uvádí výsledky stanovení fyzikálně-mechanických vlastností nasákavosti v hloubky
průsaku vypovídajících o vodotěsnosti betonů. Stanovení nasákavosti bylo provedeno v souladu s normou
ČSN 73 1316 na zkušebních tělesech tvaru krychle o hraně 150×150 mm ve stáří 7 a 28 dní. Stanovení hloubky
průsaku bylo provedeno na stupen vodotěsnosti HV8 dle metodiky TKP ŘVC ČŘ, kdy jsou zkušební tělesa tvaru
krychle o hraně 150 mm vystavena působení vodního tlaku o velikosti 400 kPa po dobu 24 hodin a dalších 48
hodin působení tlaku 800 kPa. Tato metodika byla zvolena s ohledem pro splnění přísnějšího kritéria pro
konstrukce s vysokými požadavky na vodotěsnost betonů. Toto stanovení bylo ověřeno taktéž ve stáří 7 a 28 dní.
Tab. 2 Výsledky stanovení hloubky průsaku a nasákavosti.

Hloubka průsaku HV8 [mm]
Nasákavost [%]

stáří

Receptura 1

Receptura 2

Receptura 3

Receptura 4

7 dní
28 dní
7 dní
28 dní

10
8
6,0
5,7

10
9
5,3
5,2

18
13
5,9
5,8

12
12
5,5
5,6

Další důležitou vlastností při zajištění vysoké odolnosti vůči působení vody zejména z hlediska vzniku trhlin
jsou objemové změny betonu. Ačkoliv je proces smršťování spojem s chemickou reakcí cementu a vody, kamenivo
jakožto inertní materiál hraje důležitou roli při odolávání neúměrného smršťování cementové pasty. Během
hydratace cementového kamene dochází k tahového napětí kolem zrn kameniva (tranzitní zóně), které muže
způsobit selhání betonu. proto záleží na adhezi mezi cementovou pastou a kamenivem. Vliv různého typu
kameniva na smršťování betonu je uveden na následujícím obrázku a přesné hodnoty smrštění v µm/m jsou
uvedeny v tabulce č. 3.
Sledování samotného procesu smršťování bylo provedeno dle rakouské normy OENORM B 3329:2009-06-01
[7]. Jako měřící zařízení byly použity smršťovací žlaby o rozměrech 60 × 100 × 1000 mm s pohyblivou přepážkou,
na které byl napojen senzor snímající objemové změny již od čerstvého betonu. Pro tento experiment byly vždy
naplněny žlaby a pro každou zkušební směs. Grafický průběh smršťování je aritmetickým průměrem dvou měření.
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Obr. 1 Grafické porovnání průběhu smrštění betonu.
Tab. 3 Průběh smrštění betonů.

Smrštění [µm/m]

stáří

Receptura 1

Receptura 2

Receptura 3

Receptura 4

1.den
7.den
28 dnů

449
540
693

429
530
694

298
401
605

308
402
590

4 DISKUZE
Výsledky stanovení hloubky průsaku pokazují na vyšší stupeň vodotěsnosti betonů s použitým drceným
kamenivem Olbramovice, kde bylo dosaženo průniku vodního tlaku do hloubky 8 a 9 mm po 28 dnech. Při použití
těženého kameniva z lokality Žabčice bylo dosaženo o něco nižší vodotěsnosti, avšak obecně lze říct, že při použití
obou typů kameniv je požadavek maximální hodnoty průsaku 60 mm uveden v TKP ŘVC ČR splněn. Rozdíl mezi
plynulou křivkou zrnitosti a přetržitou křivkou zrnitosti je v obou případech zanedbatelný. Z výsledků stanovení
nasákavosti jsou patrny mírné rozdíly mezi plynulou a přetržitou křivkou zrnitostí a maximálním zrnem kameniva.
Nižší nasákavost byla prokázána při použití většího zrna kameniva Dmax22 mm, což by mohlo být způsobeno
absencí střední frakce 4-8 mm. Rozdíl nasákavostí pro rozdílné druhy kameniva, těžené vs. drcené, nebyl
jednoznačně prokázán.
Výsledky stanovení objemových změn poukazují na důležitost měření tohoto procesu již od čerstvé směsi, kdy
největší část cca 50 % celkového smrštění proběhla během prvního dne zrání betonu. Hodnoty smrštění poukazují
na nižší objemové změny při použití těženého kameniva Žabčice. Vliv maximálního zrna kameniva a přetržité
křivky zrnitosti nebyl prokázán a směsi se stejným typem kameniva vykazují při různých křivkách zrnitosti
identické hodnoty smrštění. Přímá souvislost objemových změn s nasákavostí však nebyla prokázána.

5 ZÁVĚR
Příspěvek se zabývá experimentálním ověřením vlivu různých druhů kameniv na výsledné vlastnosti betonu
vypovídajících o míre vodotěsnosti betonů určených pro konstrukce bílých van. Pří návrhu betonových směsí byl
brát zřetel na použití vysokého množství pojivové složky, která je používaná mino jiné i pro zajištění vyšší
kompaktnosti cementového kamene. Množství cementu a vodní součinitel bylo u všech směsí konstantní, tak aby
bylo možné s jistotou posoudit vliv různého druhu kameniva. Z výsledků objemových změn je patrný rozdíl mezi
těženým a drceným kamenivem, přičemž u těženého kameniva bylo dosaženo výrazně menších hodnot smrštění
jak od prvního dne stáří betonu, tak ve stáří 28 dní. Souvislost objemových změn s hloubkou průsaku a nasákavostí
různých druhů kameniv se v tomto případě nepodařilo zcela jednoznačně prokázat. Získané hodnoty provedených
experimentů však prokazují, že pro návrhu konstrukcí bílých van je možné použit jak oba typy kameniv, tak
plynulou i přetržitou křivku zrnitosti.
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Poděkování
Příspěvek byl vytvořen v rámci řešení projektu č. FAST-J-19-6065 „Návrh betonů pro „bílé vany“ s
optimalizovaným dávkováním jemných složek a s ohledem na redukci objemových změn.“.
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1

Abstrakt
Článek je zaměřen na zjišťování vlivu různé drsnosti opracování povrchu dřeva na průnik lepidel do jeho struktury.
V rámci experimentálních prací byl povrch dřeva opracován různými obráběcími zařízeními pro dosažení různé
hrubé struktury povrchu. Drsnost povrchu byla kvantifikována příslušnými profilovými parametry pomocí analýzy
konfokální mikroskopií. Hloubka průniku adheziva byla provedena pomocí fluorescenční mikroskopie. Dalšími
sledovanými vlastnostmi, které byly ověřovány na různě opracovaném dřevě, byla smáčivost jejích povrchů.
Klíčová slova
Lepidla, dřevo, úhel smáčení, parametr drsnosti, hloubka průniku
Abstract
The paper is focused on determining the influence of different roughness of wood surface processing on the
penetration of adhesives into its structure. In the course of experimental work, the wood surface has been machined
by various machine tools to achieve a different rough surface structure. Surface roughness was quantified by
appropriate profile parameters using confocal microscopy analysis. The adhesive penetration depth was performed
by fluorescence microscopy. Other monitored properties, which were tested on wood treated in various ways, were
the wettability of its surfaces.
Key words
Adhesives, wood, contact angle, roughness parameter, penetration depth

1 ÚVOD
Cílem této práce bylo provedení teoretické analýzy problematiky lepení dřevěných prvků. V rámci experimentu
bylo provedeno experimentální ověření vlivu parametru drsnosti povrchu dřeva v závislosti na zvoleném
obráběcím stroji. Byla sledována hloubka průniku adheziva do samotné struktury dřeva a smáčení dřeva
adhezivem.
Mezi nejstarší stavební materiály využívané pro stavbu obydlí můžeme zařadit dřevo. Již od prvopočátku mělo
širokou škálu využití, a to nejen jako energeticky využitelná suroviny ale i jako základní stavební materiál.
V současnosti je aktuální problematika využití recyklovatelných materiálů pro opětovné využití. Vlastnosti dřeva
jako nízká objemová hmotnosti, snadná opracovatelnosti a nízká tepelná vodivost, jsou vlastnosti, díky kterým je
dřevo ve stavebnictví ceněno. Obráběcími nástroji vytváříme požadovaný tvar obrobku se stanovenými rozměry a
v požadované povrchové kvalitě. V současnosti je v dřevařském průmyslu při obrábění preferováno obrábění
dřevěných materiálů pomocí různých konstrukčních typů fréz. Důležitým aspektem ovlivňujícím kvalitu povrchu
výsledného obráběného dřevěného prvku je samotný způsob upínání.
Snadná opracovatelnost umožňuje širokou škálu spojování, broušení, ohýbání, řezání apod. S ohledem na to,
že dřevo jako přírodní materiál vykazuje přirozené vady, které pomocí obráběcích nástrojů odstraňujeme případně
minimalizujeme. Z tohoto důvodu je stále častěji ve stavebnictví využíváno pro spojování dřevního materiálu
organických lepidel pronikajících do mezibuněčné struktury dřeva. Výhodou takto realizovaných spojů je vysoká
odolnost proti povětrnostním vlivům, malá deformace, těsnost a možnost spojování velmi tenkých ploch.
Nevýhodou takto provedených spojů je menší pevnost a v některých případech i nižší odolnost vůči dlouhodobému
působení vysokých teplot či vlhkostí. Použití lepidel je rozšířeno do odvětví zabývající se výrobou vrstvených
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a aglomerovaných materiálů na bázi dřeva, kde dochází ke spojování drobných dřevních částic (třísek, štěpek,
vláken dřeva, pilin) a jiných lignocelulosových materiálů případně spojování jednotlivých lamel a dýh.

2 METODIKA
Vzorky pro povrchovou úpravu dřeva byly vyrobeny ze smrkového dřeva o rozměrech 60 mm × 60 mm × 30 mm.
Připravené vzorky byly obráběny na šesti různých obráběcích zařízeních. Obrábění povrchu vzorků bylo konkrétně
provedeno na pásové pile, fréze a brusce se zrnitostí P180. Pro účely zkoušky byly použity tato konstrukční lepidla:
•
•
•
•

nízkoviskozní epoxidová pryskyřice (Epolam 2017),
fenol-rezorcinol formaldehydové lepidlo PRF (1711/2520),
polyuretanové lepidlo PUR (Kestopur 1030),
emulzní polyisokyanurátové lepidlo EPI (Kestokol WR 125).

Stanovení drsnosti povrchu
Na jednotlivých vzorcích s různě provedenou povrchovou úpravou bylo provedeno vyhodnocení drsnosti povrchu
konfokálním mikroskopem Olympus LEXT OLS 3100 s rozlišením 0,12 μm. Na každém sledovaném vzorku bylo
náhodně určeno pět sledovaných ploch o rozměrech 2560 μm × 1920 μm. Pomocí mikroskopu byly tyto plochy
snímány a data pro vytvoření modelu zaznamenávána počítačem a následně vyhodnocována. Sledované parametry
byly vypočteny pomocí vzorců (1) a (2). Pro účely analýzy byly zvoleny tyto sledované parametry:
Střední kvadratická výška (SPq – střední kvadratická výška zakřivené plochy profilu, SRq – střední kvadratická
drsnost)
Aritmetická střední výška (SRa – aritmetická střední výška drsnosti, SPa – aritmetická střední výška zakřivené
plochy profilu)
𝑆𝑅𝑎, 𝑆𝑃𝑎 =

1 ü Õ
u u |𝑓(𝑥, 𝑦)| 𝑑𝑥 𝑑𝑦
𝐿𝑀 D D

(1)

kde L je délka ve směru, X obrysové zakřivené plochy, M délka ve směru, Y obrysové zakřivené plochy, zakřivená
plocha profilu y = f(x,y) [1]
1 ü Õ
𝑆𝑅𝑞, 𝑆𝑃𝑞 = X
u u 𝑓(𝑥, 𝑦)R 𝑑𝑥 𝑑𝑦
𝐿𝑀 D D

(2)

kde L je délka ve směru, X obrysové zakřivené plochy, M délka ve směru Y obrysové zakřivené plochy, zakřivená
plocha profilu y = f(x,y) [1]

Stanovení smáčivosti povrchu
Smáčivost je vlastnost kapaliny přilnout k povrchu některých pevných látek. Smáčivost můžeme charakterizovat
kontaktním úhlem, který svírá tečna k povrchu kapaliny v místě dotyku kapky a povrchu tuhé fáze. Kontaktní úhel
udává kvantitativní vyjádření rozsahu smáčivosti pevných látek kapalinami. Kontaktní úhel smáčení je jednou
z mála přímo měřitelných vlastností třífázového rozhraní pevná látka / kapalina. Smáčivost povrchů může být
pozorována pomocí statistických a dynamických metod na přístroji umožňujícímu zobrazení a měření kontaktního
úhlu na rozhraní. Čím je hodnota kontaktního úhlu nižší, tím je smáčení povrchu tuhé látky danou kapalinou lepší
[2].
Měření probíhalo pomocí kamery See System a vyhodnocení promocí programu See Software 6.0, který
analyzuje snímaný obraz. Na povrch jednotlivých vzorků byla nanesena kapka směsi (lepidla a tvrdila)
o konstantním objemu pomocí mikropipety (5 μl). Měřený povrch vzorku byl umístěn na pohyblivé podložce
přístroje a pomocí kamery přístroje dojde k vyfotografování kapky i vyhodnocení kontaktního úhlu tečnovou
metodu. Měření kontaktního úhlu na vzorcích po obrábění bylo provedeno s odstupem 48 h.
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Obr. 1 Schéma měření kontaktního úhlu kapky na povrchu dřeva, detail analýzy provedené systémem
See Software [3].

Stanovení hloubky průniku lepidla do dřeva
Lepidlo bylo pro tyto účely modifikováno pomocí barviva fluorochrom Rhodamine B (Tetraethylrhodamin).
Do 10 g směsi epoxidového lepidla byl přidán vzniklý roztok z 0,06 g Rhodaminu B, který byl důkladně rozmíchán
v 0,56 ml ethanolu. Přítomnost barviva umožňuje popsat případnou migraci lepidla ve struktuře dřeva. Připravená
směs epoxidového lepidla byla aplikována na povrch smrkových vzorků s odlišnou provedenou povrchovou
úpravou. Plošný nános epoxidové směsi byl proveden v množství 250 g/m2 oboustranně na jednotlivé plochy
dřeva. Po nanesení lepidla byly vzorky zalisovány tlakem 0,8 MPa a ponechány k vytvrzení po dobu 24 hodin.
Z připravené sestavy byly nařezány vzorky o rozměrech 60 mm × 30 mm × 30 mm. Pomocí mikrotomu byly
odebrány tenké řezy v místě lepené spáry. Tyto řezy byly umístěny na podkladní sklíčko a opatřeny glycerinem.
Mikroskopická analýza byla prováděna na přístroji LEICA DM 4000 M LED s využitím softwaru LEICA
APPLICATION suite V.4.5.0 s využitím sady fluorescenčních filtrů s emisním filtrem na vlnové délce 520 nm.

3 VÝSLEDKY
Měření drsnosti povrchu vzorků
Výsledné hodnoty drsnosti povrchů smrkových vzorků po provedení obrábění jsou uvedeny v Tab. 1 a graficky
jsou tyto hodnoty zobrazeny na obrázku Obr. 2. Vliv opracování povrchu dřeva frézou a bruskou oproti prvotnímu
způsobu opracování řeziva za využití pásové pily je patrný na Obr. 3, kdy dalšími technologiemi opracování lze
snížit parametry drsnosti povrchu dřeva až o 70 %.
Tab. 1 Výsledky vybraných parametrů drsnosti povrchu dřeva s různými způsoby povrchové úpravy.
Úprava povrchů
Pásová pila
Srovnávací fréza
P180

Statistický
parametr
Průměr
Směr. odchylka
Průměr
Směr. odchylka
Průměr
Směr. odchylka

SRa

SRq

SPa

SPq

12,88
2,12
5,86
2,1
5,35
0,45

31,23
4,61
16,43
3,5
9,2
2,02

22,63
2,98
12,85
3,92
6,29
1,45

19,53
2,52
7,15
2,9
7,77
1,49
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Obr. 3 Procentuální pokles parametrů drsnosti vztaženy
k obrábění pomocí pásové pily
Provedená obrazová analýza snímaného povrchu obráběných smrkových těles s různou povrchovou úpravou
je ilustrativně znázorněna na následujících fotomikrografiích povrchu dřeva. Zvýšené hodnoty profilového
parametru u zpracování pomocí pásové pily lze přisuzovat přítomnosti četných vytrhaných dřevních vláken z
povrchu vzorku Obr. 5. Povrchová úprava pomocí brusky se zrnitostí P180 je znázorněna na Obr. 4.
Obr. 2 Porovnání kvadratických a aritmetických drsností.

Obr. 4 Povrch vzorku smrku upraveného broušením o
zrnitosti P180 [3].

Obr. 5 Povrch vzorku smrku upravovaný pásovou
pilou [3].

Stanovení smáčivost povrchu
Srovnání vlivu různého typu povrchového opracování dřeva za použití různých druhů obráběcích nástrojů na
smáčivost lepidel je vyjádřen hodnotou kontaktního úhlu, které jsou uvedeny v Tab. 2. Pro bližší poznání
smáčivosti lepidel byly hodnoty kontaktních úhlů měřeny ve dvou časových intervalech.
Tab. 2 Výsledné průměrné naměřené hodnoty kontaktního úhlu.
Lepidlo
EPI
PUR
Epoxid
PRF

Kontaktní úhel v
čase
0s
60 s
0s
60 s
0s
60 s
0s
60 s

Pásová pila

Srovnávací fréza

89,3°
78,1°
77,6°
51,3°
75,5°
35,5°
84,2°
78,0°

86,3°
75,8°
74,4°
48,0°
72,6°
25,5°
79,6°
75,2°

Broušení
zrnitostí P180
81,7°
73,2°
72,1°
44,7°
69,3°
22,8°
77,1°
72,4°

Při porovnávání jednotlivých dosažených výsledků smáčivosti byl ověřen předpoklad, kdy se zvyšujícím se časem
dochází ke snížení hodnot kontaktního úhlu. Nejvýraznějšího snížení kontaktního úhlu po časovém intervalu 60
sekund bylo dosaženo u epoxidového lepidla, kde došlo ke snížení až o cca 60 % původní hodnoty všech druhů
opracování povrchu. S rostoucí drsností povrchu vzorků dochází k nárůstu kontaktního úhlu, tedy povrch dřeva je
hůře smáčen vybranými lepidly. Lze očekávat, že na hodnoty smáčení má podstatný vliv hodnota viskozity lepidel,
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jak je uvedeno v pracích Scheikl a Aydin, kdy s rostoucí viskozitou lepidla narůstá kontaktní úhel [4], [5]. Na
proces smáčení má výrazný vliv i polarita povrchu látek (adheziva a dřevěného adherendu)
a hodnoty povrchového napětí adheziva a adherendu. Při nižším povrchovém napětí adheziva než adherendu
dochází k rozlití adheziva po povrchu [6].
Lze očekávat, že na hodnotu kontaktního úhlu má vliv i doba zpracování řeziva před nanášením lepidla na
dřevěný povrch. Ve velmi krátké době dochází na povrchu čerstvě obráběného dřeva ke změnám, které jsou
nazývaný jako inaktivace povrchu. Závisí na jednotlivých druzích dřeva a teplotě. Inaktivací dřevěného povrchu
vede poté ke snížení přilnavosti a smáčivosti lepidla [7].

Stanovení hloubky průniku lepidla do dřeva
Ze šesti různých vzorků s odlišnými způsoby obrábění povrchu byly odebrány řezy, tak aby na každém vzorku
bylo možné stanovit minimálně 30 hodnot průniku Tab. 3. Při stanovováni hloubky průniku nebyl brán potaz na
rozdílnost hodnot průniku v místě jarního a letního dřeva smrku Obr.6. Vliv stupně drsnosti na hloubce průniku
lepidla do struktury dřeva je patrný z Obr. 7.

Obr. 6 Hloubka průniku lepidla do vzorku při zvětšení 500× za použití fluorescence, epoxidové lepidlo.
Tab. 3 Tabulka průměrných hodnot průniku lepidla do struktury dřeva.
Úprava povrchů

Parametr drsnosti SRq

Pásová pila
Srovnávací fréza
P180

31,23
16,43
9,2

Hloubka
průniku
[μm]
130,3
145,1
190,8

Obr. 7 Graf závislosti hloubky průniku lepidla do struktury dřeva na stupni drsnosti povrchu dřeva.
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4 ZÁVĚR
Záměrem práce bylo prokázat optimální způsob obrábění dřevěného materiálu pro dosažení kvalitního lepeného
spoje. Pro všechny druhy zvolených způsobů opracování dřeva byla provedena kvantifikace drsnosti povrchu.
Nejvyšších naměřených hodnot drsností povrchu u smrkových vzorků bylo dle předpokladu dosaženo při obrábění
pomocí pásové pily. Z naměřených hodnot smáčivosti povrchu smrkových vzorků lepidly bylo zjištěno, že kvalita
povrchového opracování dřeva vede ke snížení hodnot smáčení vyjádřených kontaktním úhlem do cca 10 % oproti
hrubému prvotnímu opracování řeziva. Rovněž úprava povrchu dřeva vyjádřená parametry drsnosti má vliv i na
hodnoty hloubky průniku lepidla do struktury dřeva Obr. 7. Experimentálně bylo prokázáno, že s rostoucí drsností
povrchu zkoušeného vzorku dochází k poklesu hloubky průniku lepidla do dřeva.

Poděkování
Tento příspěvek vznikl za finanční podpory v rámci řešení specifického výzkumu č. FAST-J-19-6034 „Trvanlivost
a chování deskových materiálů na bázi dřeva při různých expozicích“.
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Abstrakt
Tato práce pojednává o základním výzkumu a návrhu polymerní, epoxidové správkové hmoty pro sanaci vlhkých
až mokrých podkladů. Cílem práce je návrh hmoty skládající se z vhodné epoxidové pryskyřice v kombinaci
s vhodným tvrdidlem a plnivem o zrnitosti 0-1 mm. Návrh hmoty je koncipován směrem zaručujícím dostatečnou
přídržnost k vlhkému, mokrému podkladu bez nutnosti použití primeru (primárního epoxidového nátěru).
Vlastnosti hmoty jsou ověřovány pomocí stanovení přídržnosti k podkladu v souladu s ČSN EN 1542. V rámci
práce bylo zjištěno, že navržená hmota dosahuje hodnot přídržnosti k podkladu mnohonásobně vyšší, než běžně
používané sanační hmoty vyhovujícím standardům normy ČSN EN 1504-3-3.
Klíčová slova
Polymerní správková hmota, epoxid, sanace, přídržnost
Abstract
This paper deals with basic research and recipe design of polymer, epoxy-based repair mortar for rehabilitation of
damp, wet substrates. The aim of this research is to design a mortar consisting of a suitable epoxy resin
in combination with a suitable hardener and filler with a grain size of 0-1 mm. The material is designed in a way
to guarantee sufficient adhesion to damp, wet concrete without the use of a primer (primary epoxy coating).
The properties of the material are tested by the determination of adhesive strength to the substrate in accordance
with ČSN EN 1542. It was found that the designed material achieves adhesion values to the substrate many times
higher than the commonly used rehabilitation materials complying with the standards of the standard
ČSN EN 1504-3.
Key words
Polymer-based repair mortar, epoxy, rehabilitation, adhesive strength

1 ÚVOD
Stavební konstrukce musí často odolávat velice náročným provozním podmínkám, díky kterým dochází k jejich
urychlené degradaci. V případě poruch takovýchto konstrukcí jsou často hledány efektivní způsoby jejich sanace.
Tato situace dává prostor pro vývoj a použití nových sanačních materiálů, jako jsou například právě polymerní,
epoxidové správkové hmoty. V některých provozech či prostředích jsou na sanované konstrukce často kladeny
stejné, či vyšší nároky než na materiál původní. Často je kladen také důraz na provedení sanačních, opravných
prací v co nejkratším časovém intervalu od započetí prací, jedná se například o nepřetržité provozy, kanalizace
atd.
Na správkové hmoty jsou proto kladeny nároky nejen na jejich mechanickou, ale zároveň také na jejich teplotní,
či chemickou odolnost. Těmto kritériím, například při změnách, či úpravě provozů, dost často běžné hmoty na
silikátové bázi ať už cementové, či polymer-cementové nevyhovují.
Tato práce se proto zabývá návrhem polymerní, epoxidové správkové hmoty použitelné v prostředích, u nichž
je problém s vysokou vlhkostí a zároveň je kladen důraz na vysokou mechanickou odolnost takto provedeného
místa sanace. Využití se proto předpokládá například také v kanalizacích a stokách, kde se nachází až 100%
relativní vlhkost vzduchu. Výjimečnost tohoto materiálu se předpokládá právě díky možnosti aplikace na vlhké,
či mokré podklady, jelikož většina epoxidových hmot předpokládá vysušený podklad, v opačných případech
dochází ke ztrátě přídržnosti a nedostatečnému zakotvení hmoty k podkladu.
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2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Portfolio většiny světových výrobců produkujících polymerní správkové hmoty obsahuje správkové hmoty
dosahujících velmi vysokých mechanických, teplotních, ale také chemických odolností. Hmoty se liší bází
materiálu, jedná se tedy nejčastěji o epoxidové, akrylátové, vinyl-esterové, polyesterové
či polymethylmethakrylátové hmoty. Dle jednotlivých bází se hmoty zaměřují určitým směrem mechanické,
teplotní, či chemické odolnosti. Většina těchto hmot však není aplikovatelná na vlhké, či mokré podklady, nebo
jejich aplikace není výrobcem doporučena. Hodnoty přídržností většiny polymerních hmot je deklarována
v souladu s ČSN EN 1504-3, či, pokud hmota dosahuje vyšších vlastností, deklarují výrobci hodnoty jiné, vyšší
[1].
Většina stavebních polymerních hmot, které byly dosud v rámci výzkumů posuzovány, vykazují zásadní
problémy v kompatibilitě epoxidových kompozitů s teplotou a vlhkostí okolí. Obecným konsenzem je, že
epoxidové hmoty jsou nepoužitelné při zvýšených vlhkostech a při aplikaci na vlhké podklady. Většina výrobců
udává vlhkosti povrchu < 8%. Při aplikaci epoxidových kompozitů na vlhké či mokré podklady, či za vysoké
okolní relativní vlhkosti, dochází k výraznému snížení hodnot přídržnosti k podkladu zkoumaných materiálů [2].
Zároveň však také záleží na drsnosti povrchu, na který je hmota nanášena. Čím větší je drsnost povrchu, tím je
samozřejmě větší měrný povrch styčné plochy a dochází většinou k lepšímu zakotvení nanášeného materiálu
k podkladu. S tímto také většinou korespondují výsledky měření hodnot přídržností, kdy u povrchů s vyšší/větší
drsností, dochází k růstu hodnot přídržnosti k podkladu [3].
Pro účely tohoto výzkumu bylo tedy využito hladkých dlaždic, na které byla nanášena různá vlhkost pro
otestování přídržnosti k podkladu na kritickém povrchu. Velké množství aktuálně používaných pryskyřic
je hydrofobních a při jejich aplikaci na vlhký či mokrý, především hladký povrch, dochází k jejich separaci
od povrchu a k výraznému snížení hodnot přídržnosti k podkladu. Často vůbec nedojde k zakotvení takovéto
hmoty k podkladu.

3 METODIKA
V rámci práce byla vytvořena epoxidová správková hmota. Hmota byla připravena za využití modifikované difunkční epoxidové pryskyřice a tvrdidla na aminové bázi. Hmota byla následně naplněna z 80 hm.% směsí
křemičitých písků s malým množstvím mikrosiliky, které slouží pro snížení ekonomické náročnosti celého
kompozitu. V následující tab. 1 jsou shrnuty základní údaje o použité epoxidové pryskyřici a tvrdidlu.
Tab. 1 Údaje o použité epoxidové pryskyřici a tvrdidlu.
Typ

Epoxidová pryskyřice

Tvrdidlo

Poměr mísení [hm.]
Hustota při 20 °C [g∙cm-3]
Barva
Viskozita při 23 °C [mPa∙s]
Doba zpracovatelnosti
[min]
Vytvrzení [h]

1,47
1,13
Čirá

1,00
0,78
Nažloutlá
550
15 ± 10 při 23 °C
24 - 48 při 23 °C

Pro ověření vlastností bylo využito výše uvedené epoxidové pryskyřice a tvrdidla. Směs byla rozdělena do tří
předpřipravených komponentů. Složka A představovala epoxidovou pryskyřici, složka B byla tvrdidlo a složku C
zaujímala směs plniva.
Použitá směs plniva sestávala z kombinace tří kameniv o frakcích 0-1 mm a mikrosiliky. Z těchto plniv byla
pomocí kombinace sítových rozborů vytvořena křivka kameniva blížící se na první pohled ideální křivce kameniva
používané při návrhu betonu (Fuller a Thompson) [4]. Připravená křivka kameniva je znázorněna na Obr. 1.
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1

Velikost oka síta v mm
Obr. 1 Sítový rozbor/křivka kameniva použitého jemnozrnného plniva.
Záměsi byly míchány pomocí vřetenového míchadla připevněného ke stojanové vrtačce. Nejprve byly všechny
složky pečlivě naváženy, následně byly společně promíchány po dobu dvou minut složky A a B, ke kterým byla
následně přisypána celá složka C. Takto byla celá směs míchána dále po dobu jedné minuty. Takto připravený
kompozit byl následně nanesen na vhodný, hladký podklad. Pro stanovení bylo využito dlaždic připravených
z taveniny výlevné vyvřelé horniny. Tyto dlaždice byly před aplikací epoxidového kompozitu mechanicky
očištěny.
Samotná aplikace proběhla na podklad ve třech variantách. Aplikace byla provedena na suchý podklad,
navlhčený podklad a podklad, na němž byla souvislá vrstva vody.
Epoxidový kompozit byl ponechán po aplikaci v laboratorním prostředí po dobu 5 dnů, aby došlo
ke komplexnímu vyzrání hmoty. Po 5 dnech od zamíchání byly na kompozit připevněny odtrhové terče pro
stanovení zkoušky přídržnosti k podkladu. V souladu s ČSN EN 1542 bylo pro stanovení přídržnosti k podkladu
použito ocelových odtrhových desek o průměru 50 ± 0,5 mm, které byly ke kompozitu připevněny pomocí
epoxidového lepidla Sikadur-31®-CF Rapid. Zkouška stanovení přídržnosti k podkladu byla následně provedena
po 7 dnech od zamíchání epoxidového kompozitu [5].

4 VÝSLEDKY

Přídržnost k podkladu v N·mm-2

V rámci práce bylo provedeno základní ověření přídržnosti k podkladu nově navrženého epoxidového kompozitu
metodou v souladu s ČSN EN 1542. V následujícím grafu na obr. 2 jsou tyto hodnoty znázorněny. Označení je
voleno dle podkladu, sucho/vlhko/mokro. V případě verze sucho byla dlaždice před nanesením epoxidového
kompozitu mechanicky očištěna. V případě verze vlhko byla dlaždice po mechanickém očištění navlhčena mokrou
houbičkou a ihned po tomto byla na povrch nanášen epoxidový kompozit. Podklad v případě verze mokro byl
nejprve mechanicky očištěn a následně byl pokryt těsně před aplikací hmoty souvislou vrstvou vody. Graf
naměřených hodnot je vykreslen na Obr. 2.
7,00
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5,00
4,00
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2,00
1,00
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vlhko

mokro

Úprava podkladu
Obr. 2 Přídržnost k podkladu polymerní správkové hmoty.
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Pro stanovení přídržnosti k podkladu bylo využito odtrhoměru Comtest OP 3/4. Z výše uvedeného grafu na
obr. 2 vyplývá, že všechny zkoumané vzorky dosáhly hodnot přídržnosti mimo rozsah měřicího přístroje, tj. více
než 6,06 N∙mm-2. Na Obr. 3 je vyobrazen jeden ze zkušebních vzorků s nalepenými zkušebními terči před úpravou
ořezáním pro stanovení zkoušky přídržnosti k podkladu.

Obr. 3 Jeden ze zkušebních vzorků před úpravou ořezáním pro stanovení přídržnosti k podkladu

5 DISKUZE
Z výše uvedeného vyplývá, že byl v rámci této práce vytvořen epoxidový kompozit, jež byl z 80 hm.% naplněn
směsí křemičitých písků. Na hmotě byl zkoumán vliv vlhkosti podkladu při aplikaci, na hodnoty přídržnosti
k tomuto podkladu. V porovnání s pracemi byl zkoumán vliv na přídržnost k podkladu při aplikaci epoxidového
kompozitu na hladký povrch dlaždic, který byl ošetřen mechanickým očištěním v kombinaci s vysokou vlhkostí
povrchu a toto bylo porovnáno s hodnotami přídržnosti při aplikaci na povrch, na kterém byla souvislá vrstva
vody. Z výsledků vyplývá, že všechny výsledky přídržností byly mimo rozsah měřicího přístroje, jehož maximální
naměřené hodnoty se zastavily na hodnotě 6,06 N∙mm-2.

6 ZÁVĚR
V rámci této práce byl navržen epoxidový kompozit, jež byl naplněn z 80 hm.% směsí křemičitých písků o frakci
0-1 mm. Epoxidová složka kompozitu byla navržena z di-funkční epoxidové pryskyřice a aminového tvrdidla.
V rámci práce byl zkoumán vliv vlhkosti hladkého podkladu na hodnoty přídržnosti aplikované epoxidové
správkové hmoty. Pro aplikaci byl využit povrch suchý, vlhký a mokrý. Z výsledků vyplývá, že všechny hodnoty
přídržností byly mimo rozsah měřicího přístroje, byly tedy vyšší, než 6,06 N∙mm-2. I přes nemožnost přesného
naměření výsledků, dosahovala hmota i při nanesení na mokrý povrch hodnost téměř 4x vyšších, než je
požadováno normou ČSN EN 1504-3, dle které se správkové/sanační hmoty řídí.
V rámci práce bylo zjištěno, že je možno vhodně navržený epoxidový kompozit nanášet také na hladký povrch
se souvislou vrstvou vody, což u běžných epoxidových hmot není možné. Tento materiál bude dále podroben
zkoumání a budou u něj testovány další fyzikálně-mechanické vlastnosti, včetně chemické odolnosti této hmoty.
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1

Abstrakt
Tato práce se zabývá základním výzkumem nových materiálů pro rubovou injektáž určených pro chemicky
náročná prostředí, jako jsou kanalizace nebo silážní jámy. Cílem této práce je sledovat vliv míry homogenizace
surovin na dobu zpracovatelnosti a další vybrané fyzikálně-mechanické vlastnosti vyvíjených receptur injektážní
hmoty. Z dosavadních výsledků vyplývá, že důkladnou homogenizací je možné zásadním způsobem ovlivnit
kvalitu vyvíjených hmot, což se projevilo na výsledcích sledovaných fyzikálně-mechanických charakteristik.
Klíčová slova
Rubová injektáž, homogenizace, zpracovatelnost, cement, viskozita
Abstract
This paper deals with the basic research of new materials for reverse grounting to chemically demanding
environments, such as sewers or silage pits. The aim of this work is to evaluate the effect of the degree
of homogenization of raw materials on the workability time and other selected physical-mechanical characteristics
of the developed grouting materials. The results to date show that by thorough homogenization it is possible to
significantly influence the quality of the developed materials, which was reflected in the results of the studied
physical-mechanical properties.
Key words
Invert grouting, homogenization, workability, cement, viscosity

1 ÚVOD
Možnosti údržby a sanace odpadních stok jsou velice omezení, a to jak vzhledem k komplikovanosti odstávek
odpadního systému, tak i charakteru agresivního prostředí. Rubová injektáž odpadních stok představuje jednu
z možností sanace těchto konstrukcí. Použitím injektážní hmoty s do určité míry zvýšeným stupněm fyzikálně –
mechanické i chemické odolnosti je možné zabránit nežádaným průsakům spodní vody do kanalizační sítě
a zároveň případným průsakům odpadní vody do vnějšího prostředí.
Cílem celého výzkumu je vyvinou injektážní hmotu pro rubovou injektáž určenou do chemicky exponovaných
prostředí, jako jsou kanalizační stoky, silážní jámy či čističky odpadních vod. Tato nová hmota bude na cementové
bázi a v receptuře budou využity v maximální možné míře vhodně zvolené druhotné suroviny. Jedním z hlavních
požadavků na vybrané alternativní suroviny je, že jejich využitím bude dosaženo stejných či lepších
fyzikálně−mechanických i chemických vlastností čerstvé i ztvrdlé injektážní hmoty. Hlavním důvodem pro využití
druhotných surovin ve vyvíjené hmotě je snaha nahradit primární vstupní suroviny a znovuvyužití již jednou
vyprodukovaných odpadních materiálů. Důvodem pro využití druhotných surovin a nahrazení surovin primárních
je snaha o snížení uhlíkové stopy člověka a o smysluplné nakládání s neobnovitelnými přírodními zdroji. V druhé
řadě výrobce stavebních hmot motivuje také ekonomický aspekt, jelikož cena primárních surovin jako jsou
například cement, mletý vápenec či těžené kamenivo je obvykle vyšší než cena druhotných surovin.
Cílem první fáze výzkumu a vývoje nové injektážní hmoty je vytvoření několika základních receptur, u kterých
budou v další fázi použity vybrané druhotné suroviny. V první fázi však jde o navržení funkčních receptur,
navržení vhodné metodiky přípravy suchých hmot pomocí homogenizace, dále metodiky výroby zkušebních těles,
jejich uložení a zkoušení. Mezi základní charakteristiky injektážních hmot, které byly v první fázi výzkumu
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sledovány patří viskozita a zpracovatelnost čerstvé hmoty. Vzhledem k požadavku na zvýšenou odolnost nové
hmoty byla u ztvrdlých zkušebních těles 40×40×160 mm mimo jiné sledována pevnost v tlaku a nasákavost
v závislosti na době zrání.
Nezanedbatelný aspekt při vývoji nových stavebních hmot tvoří výše zmíněná homogenizace. V této práci
bude popsán vliv rozdílných způsobů a míry homogenizace jednotlivých vstupních materiálů. Tento vliv bude
ověřen na spotřebě záměsové vody při dosažení obdobné zpracovatelnosti a dále na pevnosti v tlaku a nasákavosti
zkušebních těles.

2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Smyslem injektování je zlepšení vlastností základové půdy v okolí sanované stavební konstrukce. Cílem
injektování hornin a zemin je zvýšit jejich fyzikálně mechanické vlastnosti, jako jsou pevnosti v tlaku, modul
deformace a zároveň se snižuje jejich propustnost. Při injektování nesoudržných hornin dochází k vyplňování pórů
injektovanou směsí a k vytváření tzv. geopolymeru. V dnešní době se pro tyto účely nejčastěji využívá
tzv. trysková injektáž. Značnou výhodou této metody injektování je široká škála jejího použití. Pomocí tryskové
injektáže lze zpevnit velmi jemné, jílové zeminy, ale i hrubé balvanité štěrky. Tato metoda byla v ČR využita
poprvé v polovině 90. let 20. století. V dnešní době je injektování nepostradatelnou součástí stavebního průmyslu.
Stěžejní úlohu hraje například při zakládání staveb na nesoudržných podložích. Postupnou modernizací dochází
ke zlepšování efektivity a hospodárnosti injektážních technologií [1].
Schopnost pronikat do pórovitého systému sanovaného objektu je základním parametrem pro určení vhodnosti
injektážní látky či technologie. Tento parametr je závislý především na tvaru a velikosti zrn injektážní hmoty a její
viskozitě. Kvalitu injektážních hmot stanovujeme laboratorními zkouškami. Jedná se zejména o pevnost v prostém
tlaku, stabilita směsi, těsnící schopnost a odolnost proti erozi. Před provedením injektáže se provádějí také zkoušky
in situ, které ověřují vlastnosti suspenze – viskozitu, objemovou hmotnost a odlučování vody. Kvalita injektážní
hmoty je z velké části určená viskozitou směsi [2].
Rubovou injektáží se nejčastěji myslí injektování zdiva. Je využívána pro zajištění správné hydroizolace na
stavebních objektech, kde nelze vnější stěnu zdiva obnažit a provést hydroizolační nátěr přímo na vnější povrch.
Z pravidla tomu bývá u inženýrských sítí nebo v místech s okolní zástavbou. V drtivé většině případů se zdivo
injektuje pro potřebu obnovení hydroizolace a zamezení průsaku vody. K vytvoření nepropustné clony se využívá
tlakové injektáže většinou polymerních látek. Injektáž je prováděna z interiérové strany. Směs je pomocí vývrtů
tlačena do okolní zeminy, kde vytváří kompaktní izolační clonu. Dochází také ke konsolidaci okolní zeminy [3].
Stavební hmoty jejichž základní pojivovou složkou je cement nejsou samy o sobě chemicky odolné
a cementová matrice jakožto silně zásaditá látka se v přítomnosti kyselin neutralizuje a dochází tak k její degradaci.
Tento proces je možné zpomalit, a to dosažení maximálně hutné struktury cementového kamene s minimálním
obsahem kapilár. Pokud je potřeba zaručit dokonalou těsnost povrchu a matrice jako takové, je vhodné provést
kromě zkoušky stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou také stanovení odolnosti vůči prostupu plynů. Ověřit
těsnost struktury cementového kamene je možné také stanovením nasákavosti [4].

3 METODIKA
Základní receptury injektážní hmoty byly navrženy v rámci výzkumu a vývoje uceleného systému pro sanaci
chemicky atakovaných a namáhaných stavebních konstrukcí, který probíhá ve spolupráci Stavební fakulty VUT
v Brně s renomovaným výrobcem stavebních materiálů. Vzhledem k tomu, že projekt stále probíhá, není v Tab.
uvedena přesná receptura, ale pouze přibližné složení. Směs přísad byla homogenizována v laboratořích výrobce
stavebních hmot a byla dodána v homogenním stavu. Zároveň byly jednotlivé přísady dodány i samostatně.
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Tab. 1 Přibližné složení zkušebních receptur injektážních hmot.
Surovina

Podíl v receptuře, rozmezí v %

Cement CEM I - 42,5 R
Jemně mletý vápenec
Živcové odprašky
Bentonit
Křemičitý písek PR 33c
Křemičitý písek PR 0,5 - 1,0
Křemičitý písek GS 13
Směs přísad v hm.% z mc

28
5
5
5
20
15
15
0,71

28
10
10
15
30
20
20
1,71

Zkušební receptury
Tato práce se zabývá přípravou dvou základních receptur rubové injektáže, dále jsou označovány RI−1 a RI−2.
Jednotlivé suroviny byly homogenizovány dvěma způsoby. První způsobem bylo zasucha přímo v laboratorní
míchačce, před přidáním záměsové vody. Jednotlivé složky receptur byly naváženy samostatně a směs přísad
přidána ve předem homogenizované formě. Doba homogenizace suchých složek v míchačce byla 5 minut, poté
bylo přidáno potřebné množství vody. Receptury homogenizované tímto způsobem jsou označované RI−1a, resp.
RI−2a.
Při druhém způsobu předpřípravy suchých směsí byl použit vertikální šnekový homogenizátor a pro zajištění
dokonalého rozmíšení byla stanovena doba homogenizace 30 minut. Přísady byly přidány v obou formách.
Receptury označení RI−1b a RI−2b obsahují předem homogenizovanou směs přísad. Vzhledem k tomu, že některé
složky směsi přísad byly velice jemnozrnné a vizuálně měly určitý sklon ke sbalkování. Dále byla vytvořena i třetí
sada receptur, u nichž byly přísady dávkovány do homogenizátoru jednotlivě. Tyto receptury byly označeny RI−1c
a RI−2c.

Výroba zkušebních těles a laboratorní zkoušení
Množství záměsové vody bylo pro jednotlivé receptury stanoveno tak, aby rozlití čerstvé hmoty na střásacím stolku
bylo 250 ± 10 mm. Jeden ze stěžejních parametru čerstvých injektážních hmot je viskozita. Tu je možné stanovovat
celou řadou metod, pro potřeby této práce byl použit viskozimetr Marsch, jež má tvar kužele a objem 1,5 l. Kužel
se naplní suspenzí, po naplnění se uvolní spodní uzávěr a měří se čas za který vyteče právě 0,5 l směsi. Hodnota
průtoku (viskozity) se udává v sekundách, hodnota průtoku se má pohybovat v rozmezí 40–100 s. Při vytékání
musí suspenze vytékat plynule, aby nedošlo k jejímu "trhání", což by byl signál pro nesprávný návrh směsi,
případně špatné rozmíchání [5].
Po zjištění vhodného množství záměsové vody pro všechny receptury byla vyrobena zkušení tělesa
40×40×160 mm. Doba míchání po přidání vody byla 300 ± 20 s. Naplněné formy nebyly hutněny a byly přikryty
PE folií. Po 48 hodinách byla zkušební tělesa odformována a v laboratorním prostředí byla umístěna do vodního
uložení.
Po 7 a 28 dnech zrání byly dle normy ČSN EN 1015-11 (Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu
a v tlaku) stanoveny pevnostní charakteristiky zkušebních těles a zároveň byla na zlomcích zkušebních těles
stanovena nasákavost. Zlomky byly vysoušeny v laboratorní sušárně do konzistentní hmotnosti při teplotě 105 °C.

4 VÝSLEDKY
Na Obr. je graficky vyjádřena závislost spotřeby záměsové vody jednotlivými recepturami a viskozity stanovené
pomocí Marschova kužele.
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Obr. 1 Závislost mezi spotřebou záměsové vody viskozitou jednotlivých receptur. Množství vody bylo stanoveno
tak, aby konzistence čerstvých hmot byla stejná.
Na Obr. 1jsou graficky vyjádřeny výsledky stanovení pevnosti v tlaku zkušebních těles všech receptur. V levé
polovině jsou výsledky po 7 dnech zrání, v pravé polovině grafu 28 dnech zrání.

Obr. 2 Pevnosti v tlaku zkušebních těles jednotlivých receptur po 7 a 28 dnech zrání.
Na Obr. 2jsou uvedeny nasákavosti zkušebních těles v závislosti na jejich stáří. V levé části je uvedena
nasákavost po 7 dnech zrání, v pravé potom nasákavost 28 dní starých zkušebních těles.
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Obr. 3 Nasákavosti zkušebních těles jednotlivých receptur po 7 a 28 dnech zrání.

5 DISKUZE
Z výše uvedených výsledků vyplývá, že homogenizace suchých složek receptur pouze v míchačce před výrobou
čerstvé hmoty je nedostatečná. Tímto způsobem nedojde k dostatečnému promísení přísad se zbytkem hmoty.
Z poměru vody : suché směsi > 1 : 2 je patrné, že přísady, které měly přispět k ztekucení směsi víceméně nezačaly
fungovat. Vysoký vodní součinitel se negativně projevil na více než 50% nasákavosti a velice nízké pevnosti
v tlaku. Ta nenarostla ani po delší době zrání.
Při porovnání receptur "b" a "c" je zjevné, že největší vliv měl správný způsob rozmísení přísad. V případě,
že byly přísady předem homogenizovány, došlo pravděpodobně ke vzniku určitého množství sbalků, které se při
mísení v homogenizátoru se zbytkem surovin dostatečně nerozmísily. Naopak, při dávkování dílčích přísad zvlášť
bylo dosaženo nejlepších výsledků. Z obr. 1je patrné, že spotřeba vody byla i přes vyšší viskozitu hmot nejnižší u
receptur "c". Zároveň u nich bylo dosaženo nejhutnější struktury cementového kamene, což se u receptur RI−1c a
RI−2c projevilo nejnižší nasákavostí. Největší rozdíl v kvalitě homogenizace jednotlivých receptur se projevil na
pevnostech v tlaku (obr.2). Zároveň nárůst pevností mezi sedmým a osmadvacátým dnem zrání o 33 %, resp. 37 %
je projevem správně navržené a připravené hmoty.

6 ZÁVĚR
Cílem této práce bylo sledovat vliv míry homogenizace surovin na dobu zpracovatelnosti a další vybrané fyzikálněmechanické vlastnosti vyvíjených receptur injektážní hmoty. Na základě výše uvedených výsledků je zjevné, že
volbou vhodného způsobu a míry homogenizace je možné významně ovlivnit použitelnost hmoty o totožném
složení.
Na základě výsledků této práce budou další zkušební receptury předpřipravovány v homogenizátoru a přísady
budou dávkovány jednotlivě přímo při homogenizaci celé receptury. Zároveň bude metodika homogenizace
suchých složek aplikována i při výrobě ostatních hmot vyvíjeného uceleného systému pro sanaci chemicky
atakovaných a namáhaných stavebních konstrukcí.
V další fázi výzkumu nové chemicky odolné injektážní hmoty bude ověřována chemická odolnost vyvíjených
receptur a primární suroviny budou nahrazovány vybranými druhotnými surovinami v různé míře substituce.

Poděkování
Článek byl vytvořen z finančních prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu
ČR v rámci projektu FV20149 „Ucelený systém pro sanaci chemicky atakovaných a namáhaných stavebních
konstrukcí“ a v rámci projektu FAST-J-19-5987 "Studium možností využití vhodných druhotných surovin pro
optimalizaci silikátové stříkané směsi".
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1

Abstrakt
U renovací potrubí metodou CIPP by měla instalační firma definovat i maximální proporcionální objem plynu ve
stěně trubky. V žádném předpisu není striktně dána metoda pro jeho stanovení. Maximální proporcionální objem
plynu ve stěně trubky CIPP byl stanoven vyhodnocením snímků z digitálního optického mikroskopu a RTG
tomografií. Pro srovnání jednotlivých metod byly zkoumány vzorky vytvrzené párou a vzorky vytvrzené UV
zářením. Použití digitálního optického mikroskopu je ekonomicky výhodnější a dostupnější, není však tak přesné
jako RTG tomografie. Větší objem plynu v stěně trubky se vyskytuje u trubek vytvrzených párou, póry jsou
uzavřené ve stěně trubky. U vzorků vytvrzených UV zářením se vyskytují i otevřené póry na povrchu trubky.
Klíčová slova
Trubky vytvrzované na místě, pórová struktura, digitální optický mikroskop, RTG tomografie, maximální
proporcionální objem plynu
Abstract
For pipe renovation using the CIPP method, the installer company should also define the maximum proportional
gas volume of any entrained air and/or evolved gas in the wall of the CIPP tube. There is no prescribed method
fordetermining the maximum proportional gas volume in the wall of the CIPP. The maximum proportional volume
of any entrained air and/or evolved gas in the wall of the CIPP tube was determined by evaluating pictures from a
digital optical microscope and X-ray tomography. For comparison, various methods of curing have been
researched (steam curing and the UV-curing). The usage of digital optical microscope is more economically and
affordable, but not as exact as X-ray tomography. Greater gas volume in the pipe wall occurs in steam-cured pipes
and the pores are enclosed in the pipe wall. In the case of UV-cured specimens there are also open pores on the
pipe surface.
Key words
Cured in place pipes, digital optical microscope, X-ray tomography, maximal proportional gas volume

1 ÚVOD
Jednou z nejmladších metod patřící do skupiny bezvýkopových renovací potrubí je metoda trubek vytvrzovaných
na místě. Metoda spočívá v zavedení rukávce nasyceného pryskyřicí do poškozeného potrubí a jeho následné
vytvrzení. Tímto způsobem vznikne uvnitř poškozeného potrubí nové potrubí, které se vyznačuje lepšími
hydraulickými vlastnostmi než původní potrubí.
Kromě fyzikálně mechanických vlastností jako je tloušťka stěny potrubí a hodnota počátečního krátkodobého
modulu pružnosti v ohybu, by měla provádějící firma stanovit pro své produkty i maximální proporcionální objem
vcházejícího nebo uvolňujícího se plynu ve stěně trubky. V normě ČSN EN ISO 11296-4 není striktně určen
postup, jakým se má tato veličina stanovit. Je ale zmíněno, že pro ověření, že nebyla překročena maximální
hodnota vcházejícího nebo uvolňujícího plynu, lze k prohlídce tenkých částí použít mikroskop. V případě
stejnorodých kompozitů může poskytnout užitečné informace rovněž měření hustoty.
Cílem práce bylo prověření použitelnosti některých metod pro ověřování objemu vzduchu/plynu ve vytvrzeném
kompozitu.
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2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Technika renovace potrubí metodou trubek vytvrzovaných na místě je relativně nová metoda, která se používá
více než 45 let. Dlouho trvalo, než vůbec vznikly normy a standardy pro testování hotových produktů renovace.
Vzhledem k tomu, že každá renovace je svým způsobem jedinečná, neexistují striktně stanovené hodnoty fyzikálně
mechanických vlastností a konkrétní hodnoty stanovuje přímo výrobce.
Vodítkem tak můžou být zprávy výzkumných a testovacích středisek, ve kterých jsou shrnuty dosavadní
zkušenosti z konkrétních realizací. Německý institut IKT Gelsenkirchen vydává každý rok souhrnnou zprávu
z testování, která je zaměřena především na testování tloušťky kompozitu a na pevnostní charakteristiky [1].
Pórovitost lze přibližně určit z měrné hmotnosti trubky, konkrétní postupy popisují americké normy,
např. ASTM D792. Měrná hmotnost trubky se určí na základě dílčích měrných hmotností pryskyřice a plstěného
rukávce a jejich procentuálním zastoupení v kompozitu. Vliv na měrnou hmotnost má i plnivo pryskyřice [2], [3].
Norma ČSN EN ISO 11296-4 uvádí, že pro kontrolu maximální hodnoty vcházejícího nebo uvolňujícího plynu
lze použít optický mikroskop [4], [5], [6].

3 METODIKA
Experiment byl realizován na úřezech trubek vytvrzovaných na místě, které byly vyrobeny dvěma různými
způsoby vytvrzení: vytvrzení pomocí páry a vytvrzení pomocí UV záření. V případě vzorků vytvrzovaných párou
(vzorky s označením P) dochází k sycení rukávce pryskyřicí ve výrobním podniku. Obecně se u této metody
předpokládá vyšší podíl objemu vzduchu ve stěně trubky. Vzduch sebou nese už samotná pryskyřice, do které se
vzduch dostane v procesu míchání. Dalším technologickým krokem je sycení plstěného rukávce pryskyřicí. V této
fázi se vzduch z rukávce odsává pomocí vývěvy, co zaručí lepší distribuci pryskyřice do plstěného rukávce. Počítá
se však s tím, že úplné odsání přebytečného vzduchu z rukávce není technicky možné. UV metoda (vzorky
s označením UV) se liší tím, že na místo instalace je dodán rukávec, který je nasycená pryskyřicí již z výroby. Pro
výrobu se používá tkaná textilie z polymerních nebo skelných vláken. Vlákna jsou uspořádána, a tedy se
předpokládá dokonalejší nasycení pryskyřicí a menší objem vzduchových pórů.
Pro účely experimentu byly použity vzorky s rozměry 40 × 40 mm a tloušťkou stěny 9 mm. Podíl
vzduchu/plynu ve stěně kompozitu byl sledován dvěma metodami: snímání a vyhodnocení pomocí optického
digitálního mikroskopu a využití RTG tomografie.

Použití digitálního optického mikroskopu
První metoda byla založena na vyhodnocování snímků pořízených digitálním optickým mikroskopem
Keyence VHX-950F s možností 20×, 50×, 100× a 200× zvětšení. Momentálně umožňuje maximální zvětšení
200×, co odpovídá 67,7× reálnému zvětšení.
Na dvě protilehlé hrany vzorku byla na plochu cca 2 cm2 nanesena kontrastní látka, která zvýraznila póry a
tím usnadnila celé pozorování a vyhodnocování snímků.
Zvýrazněná plocha byla zkoumána a snímána při 50 násobném zvětšení. Následně byly snímky zobrazeny
v softwaru. Použitý software pak určil velikost každé vybarvené plochy a následně velikost celkové označené
plochy a rovněž procentuální zastoupení z celkové snímané plochy. Způsob vyhodnocení snímků je zobrazen na
Obr. 1. Na každém vzorku bylo provedeno 8 dílčích měření a výsledná hodnota podílu vzduchu byla stanovena
jako průměr dílčích hodnot. Celkově bylo vyhodnocováno 5 vzorků od každé metody vytvrzování. Průměrné
výsledné hodnoty měření jsou uvedeny v následující kapitole.

Použití RTG tomografie
U druhé metody byl použitý výpočetní (CT) Tomograf Phoenix v|tome|x m 300. Jedná se o víceúčelový tomograf
pro analýzu a 3D zobrazení velkého spektra materiálu, který pracuje s napětím až 300 kV/ 500 W. Systém nabízí
špičkové zvětšení a pracovní napětí 300 kV bez ohledu na to, jestli je pozorovaný objekt menší než 1 μm.
Metoda počítačové tomografie umožňuje získat třídimenzionální model zkoumaného vzorku nedestruktivním
a bezdotykovým způsobem. Umožňuje nedestruktivně zkoumat i vnitřní strukturu vzorku. RTG tomografie je
založena na průchodu RTG záření zkoumaným vzorkem. RTG záření je elektromagnetické záření vlnové délky
10-8 až 10-12 m, přičemž energie záření se udává zpravidla v elektronvoltech. Princip CT tomografie spočívá v
rotování vzorku kolem své osy, v prostoru mezi zdrojem RTG záření a detektorem. Zdroj vyzařuje RTG záření,
které je částečně absorbováno zkoumaným vzorkem. Po přechodu vzorkem dopadá RTG záření na detektor, který
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mění RTG záření na elektrický signál. Platí, že čím vyšší hustotu má vzorek, tím víc RTG záření absorbuje.
V průběhu rotování vzorku jsou v jednotlivých krocích snímány RTG obrazy – rentgenogramy. Z těchto obrazů
vytvoří rekonstrukční software 3D model vzorku.
V případě analýzy pórové struktury pomocí RTG tomografie (Obr. 2) se vzorek velikosti cca 40 × 40 mm a
tloušťky cca 9 mm virtuálně rozdělil na tři vrstvy stejné výšky. Pro experiment byla zajímavá nejen velikost
vzduchových pórů, ale rovněž jejich prostorové rozložení a uspořádání ve stěně trubky. Z toho důvodu byla
analyzována každá vrstva samostatně. Protože trubky vytvrzované na místě jsou samy o sobě heterogenní a
rozložení pórů ani jejich objem není rovnoměrný a nějakým způsobem pravidelný, byly vzorky snímány také v
různých řezech své šířky.

Obr. 1 Vyhodnocení snímku pořízeného digitálním optickým mikroskopem.

Obr. 2 Vyhodnocení pórovitosti vzorku P2 pomocí RTG tomografie.

4 VÝSLEDKY
Použití digitálního optického mikroskopu
Vyhodnocením snímků z digitálního optického mikroskopu bylo možné stanovit obsah pórů z celkové sledované
plochy. Výsledky analýzy vzorků vytvrzovaných párou jsou uvedeny v Tab. 1 a výsledky analýzy vzorků
vytvrzovaných UV zářením jsou uvedeny v Tab. 2.
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Tab. 1 Výsledky obsahu pórů ve vzorkách vytvrzených párou.
Velikost pórů v μm2

Póry z celkové snímané plochy v %

P1

1755964

4,64

P2

3901007

10,31

P3

4184792

11,06

P4

2344872

6,20

P5

2043217

5,40

Tab. 2 Výsledky obsahu pórů ve vzorkách vytvrzených UV zářením.
Velikost pórů v μm2

Póry z celkové snímané plochy v %

UV1

1362138

3,60

UV2

1540471

4,07

UV3

1659715

4,39

UV4

2713774

7,17

UV5

1843722

4,87

Použití RTG tomografie
Na snímcích z RTG tomografie jsou jasně viditelné vzduchové póry (černá místa). Celkový výpočet objemu
vzduchu byl časově velmi náročný. Pro lepší orientaci bylo možné vybarvit póry podle jejich velikosti (Obr. 3).
Na snímku vzorku UV2 (Obr. 4) jsou viditelné jednotlivé vrstvy tkané textilie rukávce (bílá místa) a vzduchové
póry (černá místa), které jsou pravidelného kulovitého tvaru.

Obr. 3 Vyhodnocení vrchní třetiny vzorku P2 použitím RTG tomografie.
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Obr. 4 Snímek vzorku UV2 pořízen RTG tomografem.

5 DISKUZE
Pórová struktura vzorků byla zkoumána dvěma způsoby. Prvním způsobem bylo grafické vyhodnocení snímků
z optického mikroskopu při zvětšení 50×. Póry u vzorků vytvrzovaných párou jsou převážně nepravidelného tvaru,
přičemž se menší póry často spojují do jednoho většího póru. S největší pravděpodobností vznikly v stádiu sycení
rukávce pryskyřičným systémem. Jsou tvořeny samotnými bublinami vzduchu v pryskyřici spojenými s prostory,
které nebyly dokonale prosyceny pryskyřicí. Vzduch tvořil od 4,64 do 11,06 % objemu vzorku.
Trubky vytvrzované UV zářením obsahují menší podíl vzduchu a póry jsou pravidelného kulovitého tvaru.
Maximální proporcionální objem vzduchu ve stěně vzorky byl 7,17 %. Vzhledem k velkým rozdílům ve výrobní
fázi rukávců u obou metod, nejsou rozdíly v maximálním proporcionálním objemu vzduchu tak zásadní jak se
ze začátku mohlo zdát.
Analýza snímků pořízených digitálním optickým mikroskopem byla relativně rychlá a jednoduchá. Nevýhodou
bylo ruční obkreslování jednotlivých pórů, co mohlo vést k určitým chybám způsobených lidským faktorem.
Vyhodnocování analýzy RTG tomografie bylo přesnější a plně automatizované, čím došlo k omezení chyb
způsobených lidským faktorem. V důsledku velkého počtu bodů a způsobu, jakým software vyhodnocuje objem
vzduchových pórů je analýza časově náročná a dokonce se může stát, že program nedokáže vyhodnotit také
množství informací.

6 ZÁVĚR
Potvrdilo se, že vzorky vytvrzované UV zářením obsahují méně vzduchových pórů jako vzorky vytvrzované
párou. Rozdíly v objemu vzduchu ve stěnách vzorků nebyly tak zásadní, jak se očekávalo vzhledem k rozdílům
v technologii sycení a distribuci pryskyřice v rukávci. Problémem může být výskyt otevřených pórů na povrchu
vzorků vytvrzovaných UV zářením, prostřednictvím kterých je umožněn průnik případných agresivních látek
do stěny trubky.
Pro orientační stanovení a kontrolu maximálního proporcionálního objemu vzduchu ve stěně trubky se
pozorování optickým mikroskopem jeví jako dostačující. Tato metoda je méně časově a ekonomicky náročná jako
analýza RTG tomografem.
Do budoucna se jako zajímavá může jevit otázka rozložení vzduchových pórů v stěně trubky a případný vliv
na životnost a trvanlivost renovace.
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1

Abstrakt
Nově vyvíjená spárovací hmota je určena především do prostředí s větším chemickým namáháním. Z tohoto
důvodu byla jedním z klíčových sledovaných parametrů také chemická odolnost. Spárovací hmota je založena na
polymerní bázi, konkrétně s použitým epoxidovým pojivem a využívá mimo jiné nebezpečných odpadů jako
plniva. Jak známo, epoxidové pojivo velmi dobře odolává roztokům anorganických látek. Vlivem působení
organických sloučenin však snadno degraduje. S ohledem na to byla vybírána i agresivní prostředí a jejich
koncentrace, jejichž vliv byl na spárovací hmotu následně posuzován. Konkrétně byl sledován vliv působení 60%
roztoku kyseliny sírové, dále vliv působení výparů této kyseliny (při koncentraci 96 %) a 10% roztok kyseliny
octové. Po vystavení působení těchto agresivních látek byla posuzována v první řadě vizuální změna vzorků, tzn.
barevná změna, vznik puchýřků, trhlinek, vločkování, změna lesku atd. Dále byl sledován vliv na mikrostrukturu,
změnu objemové hmotnosti a pevností spárovacích hmot.
Klíčová slova
Spárovací hmota, epoxidová pryskyřice, chemická odolnost
Abstract
The newly developed jointing mortar is designed primarily for environments with greater chemical stress. For this
reason, the chemical resistance was the most important parameter of the grout. The jointing grout is based on a
polymer basis, in particular with epoxide binder used, and also hazardous wastes are used as fillers. As is well
known, the epoxy thermosets are very resistant to inorganic solutions. However, it is easily degraded by the action
of organic compounds. In this regard, the aggressive environments and their concentrations were selected and their
influence on the developed grout was assessed. Specifically, the effect of action of 60% sulfuric acid, then the
influence of the action of vapours of this acid (at a concentration 96%) and 10% acetic acid solution. After exposure
to these aggressive substances, the visual changes of the samples were assessed primarily. Colour change,
blistering, cracking, flocculation, gloss change, etc. The influence on microstructure, change of bulk density and
strength of the polymer grout jointing materials was studied.
Key words
Jointing grout, epoxy resin, chemical resistance.

1 ÚVOD
Cílem této práce bylo zjistit, jaký vliv má na polymerní spárovací hmoty vystavení chemicky agresivnímu prostředí
a jestli dochází k odlišným změnám ve fyzikálně-mechanických vlastnostech u materiálů, využívajících odpady
nebo druhotné suroviny jako plniva, oproti materiálům, využívajícím jako plniva primárních surovin. Pro dosažení
stanovených cílů byly připraveny různé vzorky, které se po dostatečném vytvrzení uložily do vybraných
agresivních prostředí. Po stanovené době působení byly vzorky podrobeny vybraným zkouškám (stanovení
pevnosti v tlaku, stanovení pevnosti v tahu za ohybu a sledování mikrostruktury), na základě kterých vyplynuly
požadované cíle této práce.
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2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Ve stavební praxi je řada možností, jak připravovat spárovací hmoty. Obvykle jsou spárovací hmoty připravovány
s anorganickým cementovým pojivem [1]. Mimo to je také možné připravovat spárovací hmoty s polymerním
pojivem. Epoxidy patří mezi často používané pryskyřice při přípravě polymerbetonů a polymermalt [2]. Epoxidové
spárovací hmoty se nejčastěji používají v aplikacích, ve kterých je vyžadována vysoká pevnost, rychlé tvrdnutí,
rychlý nárůst manipulačních pevností, odolnost vůči dynamickému zatížení a odolnost vůči chemicky agresivnímu
prostředí [3], [4], [5]. Je dobře známo, že epoxidová pojiva mají velmi dobrou odolnost vůči roztokům
anorganických látek, ale špatně odolávají roztokům organických kyselin. U spárovacích hmot je důležité, aby měly
maximální přídržnost k podkladu a tahovou pevnost. Ostatní mechanické vlastnosti nejsou až tak důležité [6].
Vynikající vlastnosti materiálu jsou vykoupeny vysokou cenou. Ke snížení ceny je možné využívat celou škálu
plniv a tím snížit podíl drahého polymeru [7]. Často jsou využívána velice jemná plniva na bázi mletého kameniva
(například křemenná moučka, mikrosilika, granitová moučka) [8]. S rostoucí důležitostí požadavků udržitelnosti
výroby je nutné používat odpady a vedlejší produkty tak aby byly hodnotné primární suroviny zachovány. Mezi
často využívané látky, z oblasti druhotných surovin, patří mimo jiné i popílek [8].

3 METODIKA
Vstupními materiály byly plniva ve formě solidifikačních produktů (SP) a epoxidová pryskyřice byla použita jako
pojivo. První plnivo (SP1) je složeno z křemenné moučky, popílku a end-produktu. Druhé plnivo (SP2) sestává z
křemenné moučky, popílku a cementových odprašků. Byl sledován vliv vystavení vzorků (s použitím těchto plniv)
chemicky agresivnímu prostředí na objemovou hmotnost, pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku.
Norma pro spárovací hmoty (podle EN 12808-1) přesně nedefinuje limitní hodnoty pro chemickou odolnost ani
chemickou látku, kterou se má zkouška chemické odolnosti provádět. Zkušebním prostředím má však být činidlo,
kterému jsou chemicky odolné spárovací hmoty v praxi vystaveny. Stejně tak musí i zkušební podmínky (např.
teplota, vlhkost) co nejlépe odpovídat návrhovým podmínkám.
Zvolené chemicky agresivní prostředí a zkušební podmínky, kterým byly vzorky spárovacích hmot vystaveny:
•
•
•

96% kyselina sírová (H2SO4) – uložení nad hladinu H2SO4 (do výparů), při teplotě (60 °C),
60% roztok H2SO4 – ponoření do roztoku H2SO4 při 23 °C,
10% roztok kyseliny octové (CH3COOH) – ponoření do roztoku při 23 °C.

4 VÝSLEDKY
Vzorky vytvořené ze spárovacích hmot byly před zkouškou chemické odolnosti změřeny a zváženy. Vzorky,
určené pro uložení do výparů H2SO4 byly následně uloženy na keramický rošt nad hladinu 96% H2SO4. Skleněná
nádoba se vzorky a chemickým činidlem byla následně uzavřena a vložena na 14 dní do sušárny, kde byla trvale
udržována teplota 60 °C. Vzorky, určené na uložení v 60% roztoku H2SO4 a v 10% roztoku CH3COOH, byly
uloženy na dno exsikátoru. Do nádob byla přidána jednotlivá agresivní média, nádoby byly uzavřeny a po dobu
14 dní uloženy při teplotě 23 °C.
Výběrem chemických činidel a zkušebních prostředí byla snaha o maximální přiblížení se podmínkám
determinovanými prostředím, ve kterém se materiály vyskytují v praxi. Tato hmota je primárně určena do prostředí
se zvýšenou chemickou agresivitou.
Vzorky byly po stanovené době expozice vytaženy z nádob s jednotlivými chemickými látkami, byly osušeny a
vizuálně posouzeny z hlediska případné změny. Bylo shledáno, že u vzorků se všemi použitými druhy plniv (SP1,
SP2 a REF) nedošlo po působení výparů z 96% kyseliny sírové k žádným vizuálním změnám. Působením přímého
kontaktu roztoku kyseliny sírové s povrchem vzorku došlo k barevné změně, která by mohla být charakterizována
jako zesvětlení odstínu. K významné barevné změně došlo u vzorků s použitými plnivy SP1 a SP2, vystavených
působení roztoku kyseliny octové. Vlivem působení této kyseliny došlo k zesvětlení barevného odstínu
a k vytvoření řady skvrn, tvořených pravděpodobně vysráženými solemi. K méně markantní barevné a vizuální
degradaci došlo u plniva s označením SP1, které se z tohoto hlediska tedy jeví jako vhodnější. Tyto změny jsou
pozorovatelné na Obr. 1.
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(a)

(b)

(c)

Obr. 1 Vzorky po vystavení chemicky agresivnímu prostředí – na každém z obrázků jsou vždy na levé straně
vzorky vystavené působení 10% roztoku CH3COOH, uprostřed vzorky vystavené působení 60% roztoku
H2SO4, napravo vzorky uložené ve výparech 96% roztoku H2SO4; přičemž, na obrázku (a) je vzorek s
použitým plnivem SP1, (b) vzorek s použitým plnivem SP2, (c) referenční vzorek.
Na vzorcích spárovací hmoty po působení chemicky agresivních prostředí byla zkoumána i mikrostruktura
prostřednictvím digitálního optického mikroskopu. Z Obr. 2 je patrné, jakým způsobem postupovala barevná
změna povrchem vzorku, jak se zesvětlání barevného odstínu šířilo od povrchu směrem do středu vzorku, přičemž
uprostřed je vidět tmavší jádro v původní podobě. Detailní pohled na zdegradovanou vrstvu je vidět na obr. č. 3.
U vzorků, vystavených působení kyseliny octové (Obr. 4) není barevná změna postupující od okraje vzorku k jeho
středu až tak markantní. Degradace postupovala spíše lokálně v separovaných sekcích, tvořených pravděpodobně
vysráženými acetáty, jak je patrné z detailu narušeného povrchu na Obr. 5.

Obr. 2 Vzorky s použitým plnivem SP2 po
vystavení působení 60% roztoku H2SO4 – příčný
řez.

Obr. 3 Vzorky s použitým plnivem SP2 po vystavení
působení 60% roztoku H2SO4 – povrch.
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Obr. 5 Vzorky s použitým plnivem SP2 po vystavení
působení 10% roztoku CH3COOH – povrch.

Obr. 4 Vzorky s použitým plnivem SP2 po
vystavení působení 10% roztoku CH3COOH –
příčný řez.

Následně byly vzorky změřeny a zváženy za účelem stanovení objemové hmotnosti a porovnání vzorků,
exponovaných agresivnímu prostředí a porovnáním s uložením v laboratorním prostředí. Výsledky jsou shrnuty
v Tab. 1 a na Obr. 6.
Tab. 1 Vliv expozice agresivnímu prostředí po dobu 14 dní na objemovou hmotnost.
Objemová hmotnost v kg/m3
Uložení
v laboratorních
podmínkách
SP1
SP2
REF
1370 1370 1260

Uložení ve výparech
96% H2SO4
SP1
1380

SP2
1370

REF
1250

Uložení v 60% roztoku
H2SO4

Uložení v 10% roztoku
CH3COOH

SP1
1390

SP1
1360

SP2
1390

REF
1250

SP2
1360

REF
1240

Objemová hmotnost v kg/m3

1400
1350

Laboratorní podmínky

1300

Výpary 96% H2SO4

1250

60% H2SO4

1200

10% CH3COOH

1150
SP1

SP2

REF

Obr. 6 Vliv vystavení vzorků agresivnímu prostředí po dobu 14 dní na objemovou hmotnost.
Z uvedených výsledků je patrný trend poklesu objemové hmotnosti u vzorků s referenčním plnivem, vyvolaných
vlivem působení chemicky agresivního prostředí. Ostatní plniva měla spíše opačný vliv a působením kyseliny
sírové v přímém kontaktu se vzorky docházelo k nárůstu objemové hmotnosti, u plniva SP1 to bylo o 10 %. Vlivem
působení výparů kyseliny sírové ke změně objemové hmotnosti nedošlo. Vlivem působení kyseliny octové došlo
u všech zkoumaných hmot k poklesu objemové hmotnosti cca v rozsahu hodnot 10–20 kg/m3. Je tedy možné
zhodnotit, že vybraná agresivní prostředí nemají markantní vliv na změnu objemové hmotnosti.
Tyto vzorky byly dále použity ke stanovení pevnosti v tahu za ohybu a na zlomcích těchto vzorků byla stanovena
pevnost v tlaku. Obě zkoušky byly prováděny v souladu s EN 12808-3. Výsledky zkoušek jsou shrnuty v Tab. 2 a
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Tab. 3 a grafické vyhodnocení na Obr. 7 a Obr. 8. Vlastnosti po vystavení agresivním prostředím byly porovnávány
s referenčními vzorky, uloženými v laboratorním prostředí.
Tab. 2 Vliv vystavení vzorků agresivnímu prostředí po dobu 14 dní na pevnost v tahu za ohybu.
Uložení v laboratorních
podmínkách
SP1
SP2
REF
33,8
36,4
42,3

Pevnost v tahu za ohybu v N/mm2
Uložení ve výparech 96%
Uložení v 60%
H2SO4
roztoku H2SO4
SP1
SP2
REF
SP1
SP2
REF
33,5
39,0
37,6
35,0
38,5
44,8

Uložení v 10% roztoku
CH3COOH
SP1
SP2
REF
34,2
33,2
38,5

Tab. 3 Vliv vystavení vzorků agresivnímu prostředí po dobu 14 dní na pevnost v tlaku.

Pevnost v tahu za ohybu v
N/mm2

Uložení v laboratorních
podmínkách
SP1
SP2
REF
54,4 51,5
44,2

Pevnost v tlaku v N/mm2
Uložení ve výparech 96% Uložení v 60% roztoku
H2SO4
H2SO4
SP1
SP2
REF
SP1 SP2
REF
60,0
47,5
50,0
60,0 55,0
54,0

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Uložení v 10%
roztoku CH3COOH
SP1
SP2 REF
56,3
47,5 48,5

Laboratorní podmínky
Výpary 96% H2SO4
60% H2SO4
10% CH3COOH
SP1

SP2

REF

Obr. 7 Vliv vystavení vzorků agresivnímu prostředí po dobu 14 dní na pevnost v tahu za ohybu.
70
Pevnost v tlaku v N/mm2

60

Laboratorní podmínky

50
40

Výpary 96% H2SO4

30

60% H2SO4

20

10% CH3COOH

10
0
SP1

SP2

REF

Obr. 8 Vliv vystavení vzorků agresivnímu prostředí po dobu 14 dní na pevnost v tlaku.
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5 DISKUZE
V rámci zkoumání nové spárovací hmoty byl sledován vliv agresivního prostředí na mikrostrukturu, změny
objemové hmotnosti, pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku. Výsledky ukázaly, že dochází ke snižování
objemové hmotnosti vzorků s referenčním plnivem, způsobené vlivem působení chemicky agresivního prostředí.
Použitá alternativní plniva mají obdobnou pevnost v tahu za ohybu i pevnost v tlaku jako referenční vzorky, které
jsou plněny pouze křemenným pískem. Negativní vliv vystavení agresivnímu prostředí na pevnosti u žádného ze
zkoumaných vzorků nebyl prokázán. K porušení u všech vzorků dochází stejným způsobem bez ohledu na použitý
typ plniva. Dokonce je možné říci, že pevnost v tlaku vzorků s použitým plnivem z SP1 (sestávajícího z křemenné
moučky, popílku a end-produktu) byla v porovnání s referenčním plnivem (sestávajícího pouze z křemenné
moučky) mírně vyšší. Na vzorcích se, po vystavení působení kyseliny sírové (60% roztok) a kyseliny octové (10%
roztok), objevily zřetelné barevné změny. Uložení ve výparech 96% kyseliny sírové nezpůsobilo u zkoumaných
vzorků žádnou vizuální změnu.

6 ZÁVĚR
Je možné říci, že při použití speciálně připravených plniv (metodou solidifikace s využitím nebezpečných odpadů)
jsou fyzikálně-mechanické vlastnosti srovnatelné s referenčním plnivem. Bylo by tedy možné takovýto materiál
použít jako spárovací hmotu v prostředí s chemicky agresivním prostředím, ve kterém se vyskytuje kyselina sírová
(60% roztok) nebo kyselina octová (10% roztok), u kterých není vyžadována vizuální stálost. Potvrdilo se totiž,
že epoxidové pojivo po vizuální stránce velmi dobře odolává roztokům anorganických látek, ale vlivem působení
organických sloučenin snadno degraduje.
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1

Abstrakt
Facility management je v České republice stále poměrně nový, neustále se vyvíjí. S jeho rozvojem souvisí i vznik
nových pracovních pozic ve firmách, pozic facility manažerů. Současně s tím také roste množství firem, které
poskytují ať už komplexní nebo dílčí služby facility managementu.
Cílem tohoto článku je zjistit, jaké formy zajišťování facility managementu se používají v organizacích v České
republice nejčastěji, zda převažuje insourcing či outsourcing. Případně jaké služby spojené se správou stavebních
objektů je lepší provádět vlastními silami, a které je naopak lepší přenechat outsourcované firmě. Zároveň
na základě toho posoudit, zda stále větší počet těchto firem (poskytovatelé FM služeb) najde na trhu uplatnění.
Pro dosažení tohoto cíle bylo provedeno dotazníkové šetření a jeho následné vyhodnocení.
Klíčová slova
Facility management, insourcing, outsourcing
Abstract
Facility management is still relatively new in the Czech Republic, constantly evolving. Its development
is connected with the creation of new job positions in companies, positions of facility managers. At the same time,
there is a growing number of companies that provide either comprehensive or partial facility management services.
The aim of this article is to find out what forms of facility management provision are used most often
in organizations in the Czech Republic, whether insourcing or outsourcing prevails. Alternatively, what services
associated with the management of buildings is better to perform on its own, and which, on the contrary, is better
left to outsourced company. At the same time to assess whether an increasing number of these companies will find
employment in the market. In order to achieve this goal, a questionnaire survey and its subsequent evaluation were
carried out.
Key words
Facility management, insourcing, outsourcing

1 ÚVOD
Efektivní řízení provozních nákladů a využití prostoru je jedním ze základních požadavků vlastníků, případně
provozovatelů budov. Snahou je optimalizovat tyto náklady tak, aby byl zajištěn komfort a bezpečnost pracovníků
v budovách a zároveň nedocházelo ke zbytečnému plýtvání základními provozními médii a lidskou pracovní silou.
Touto optimalizací se zabývá facility management, který má v různých zemích na světě mírně odlišné pojetí,
jelikož i definice facility managementu je upravena tak, aby reflektovala podmínky v různých státech světa.
V České republice je facility management stále poměrně novou disciplínou, která se opírá především o normu
ČSN EN 15221, podle které facility management představuje integraci procesů v rámci organizace a slouží
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k zajištění a rozvoji sjednaných služeb, které podporují a zvyšují efektivitu jejích primárních činností. [1] Facility
management může být zajišťován formou insourcingu či outsourcingu. Pokud si organizace zajištuje řízení
podpůrných činností vlastními zdroji, jedná se o tzv. incourcing, případně stále častěji užívanější označení
inhousing. Opakem incourcingu je již zmíněný outsourcing. Toto označení se používá v situaci, kdy organizace
deleguje k provedení určitých podpůrných činností pověřeného dodavatele služeb, který službu provádí na základě
smlouvy a přesně specifikovaných podmínek. [2]
Každá organizace si může zvolit vlastní způsob řízení podpůrných činností, tzn. může všechny služby
zajišťovat outsourcingem či insourcingem, případně lze kombinovat oba způsoby, což bývá nejčastější. Tento
článek proto v různých organizacích (vysoké školy, nemocnice, stavební firmy…) zkoumá jakými formami
je u nich zajišťován facility management.

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Pojem Facility management (dále FM) se začal používat před rokem 1980 ve Spojených státech amerických
v souvislosti se správci budov či majetku. Už před užíváním tohoto pojmu existovaly profese zabývající
se činnostmi, které připomínaly výkon FM, ale jejich výkon nebyl řízený a zdaleka mu nebyla přikládána taková
důležitost jako dnes.
Do Evropy Facility management pronikl na počátku 90. let minulého století. První země, kde se toto odvětví
začalo uplatňovat, byly Skandinávské země, Velká Británie a Francie. V Německu se Facility management začal
objevovat až o 5 let později. Prvním postkomunistickým státem, který se zapojil do celosvětové sítě Facility
manažerů IFMA byla Česká republika, která se stala členem tohoto sdružení v dubnu roku 2000. [3], [4]

Facility management obecně
Dalo by se říci, že Facility management představuje smluvně dohodnutý režim poskytování služeb. Jeho hlavním
cílem je odlehčit organizaci od řešení problémů s podpůrnými činnostmi a tím pomoci organizaci soustředit
se na hlavní předmět podnikání a zároveň najít optimální propojení tří oblastí (Obr. 1) a zefektivnit jejich vzájemné
působení. Dosažení tohoto stavu by mělo vyústit v ekonomicky efektivní provoz. [2], [3]

Obr. 1 Kombinace „3P“ oblastí. [2]
Za přínosy Facility managementu lze považovat:
•
•
•
•
•
•

konkretizaci osob, které zajišťují komunikaci,
optimální využití provázanosti „3P“ - provozní efektivita,
jednotné vedení evidence in/outsourcovaných služeb,
redukce konfliktů mezi interními a externími dodavateli služeb,
integrace a koordinace všech požadovaných podpůrných služeb,
jednoznačnost stavu a kvality služeb a nákladů na jejich provedení. [2]
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Facility management na území České republiky
Jak už bylo řečeno výše, Facility management se v České republice řídí normou ČSN EN 15221, která má 7 částí:
ČSN EN 15221-1:2014 (76 2101) FM – Část 1: Termíny a definice
ČSN EN 15221-2:2014 (76 2101) FM – Část 2: Návod na přípravu smluv o FM
ČSN EN 15221-3:2014 (76 2101) FM – Část 3: Návod na kvalitu ve FM
ČSN EN 15221-4:2014 (76 2101) FM – Část 4: Taxonomie, klasifikace a struktury ve FM
ČSN EN 15221-5:2014 (76 2101) FM – Část 5: Návod na procesy ve FM
ČSN EN 15221-6:2014 (76 2101) FM – Část 6: Měření ploch a prostorů ve FM
ČSN EN 15221-7:2014 (76 2101) FM – Část 7: Směrnice pro benchmarking výkonnosti
Nově také řeší facility management standard ISO 41000 „Facility management“. Tento standard doplňuje již
dříve užívané ISO 9000 „Systémy managementu kvality“ a umožňuje společnostem kompletní audit efektivity
řízení na všech úrovních a procesech (Obr. 2). ISO 41000 požaduje sestavit a publikovat dlouhodobou strategii
a politiku facility managementu. Avšak podrobněji se facility managementem a systémy jeho řízení zabývá norma
ISO 41001, která zároveň uvádí požadavky na FM v organizaci s návodem na jejich použití. Požadavky se v tomto
případě nevztahují na konkrétní odvětví, ale jsou určeny pro všechny typy organizací. [5]

Obr. 2 Standard ISO 41000. [6]

3 METODIKA
Pro docílení výsledků byla použita metoda dotazníkového šetření. Dotazníkové šetření se zabývalo zaváděním
facility managementu v různých organizacích. Jednalo se o organizace sídlící především v Brně, potažmo
v Jihomoravském kraji. Bylo osloveno 32 organizací a jednalo se zejména o vysoké školy (Vysoké učení technické
v Brně, Masarykova univerzita, Univerzita obrany a další), nemocnice, nákupní centra, úřady (Katastrální úřad,
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Nejvyšší správní soud,
Krajský/Okresní soud) a stavební firmy (např. Metrostav a.s., OHL ŽS, a.s., Skanska a.s.). Dotazování probíhalo
při osobním setkání se zástupci jednotlivých organizacích. Tato setkání se uskutečnila na podzim roku 2018.
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4 VÝSLEDKY
Dotazník řešil sedm hlavních otázek, jejichž vyhodnocení je následující. V rámci průzkumu bylo osloveno
32 organizací, z nichž 30 poskytlo informace o tom, jakým způsobem zajišťují FM. Ovšem liší se obsahová stránka
těchto získaných informací. Některé instituce byly ochotny poskytnout i detailnější informace. Ve většině případů
se však jednalo jen o strohé odpovědi.
Druhá otázka se zaměřovala na formu zajišťování FM služeb (Obr. 3). Z výsledků vyplývá, že lehce převládá
insourcing. Což znamená, že si oslovené organizace FM služby zajišťují vlastními zaměstnanci. Nutné je také
podotknout, že 5 dotazovaných institucí zajišťuje FM služby kombinovaně, tedy část služeb zajišťuje
insourcingem a část pomocí outsourcingu.

Obr. 3 Forma zajišťování FM služeb. [autor]
Další otázka zkoumala, zda je v institucích zřízen útvar Facility managementu (Obr. 4). V 63 % dotazovaných
institucí mají tento útvar zřízen, případně funkci tohoto útvaru zaštiťuje jiné oddělení, či více oddělení.

Obr. 4 Existence útvaru Facility managementu. [autor]
Za zmínku stojí také to, že dvě instituce, které si zajišťují FM služby formou insourcingu nemají zřízen útvar
Facility managementu. A naopak čtyři instituce, které odpověděly, že si FM služby zajišťují pomocí outsourcingu,
mají útvar Facility managementu. Na základě tohoto se lze domnívat, že respondenti neznají přesnou terminologii
v oblasti Facility managementu a na druhou otázku (forma zajištění FM služeb) odpovídali špatně, či je u nich FM
zajišťován kombinovaně a v druhé otázce vybrali možnost, která převažuje.
Při podrobnějším zaměření na útvar FM, a to především na počty zaměstnanců (Obr. 5), lze dojít k závěru,
že nejčastěji tento útvar čítá maximálně 10 zaměstnanců. Nejčastěji se jedná o 2 či 5 zaměstnanců. Na opačné
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straně lze potom najít instituce, které mají ve svém útvaru více než 50 zaměstnanců. Nejvíce zaměstnanců v útvaru
FM má potom Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, a to 150. Tyto závěry jsou ovšem zkresleny, jelikož počty
zaměstnanců v dotazníku vyplnilo pouze 15 institucí.

Obr. 5 Počet zaměstnanců v útvaru FM. [autor]
Další otázka se zabývala insourcingem, a to konkrétně službami, které si instituce zajištují vlastními
zaměstnanci. V tomto případě je však těžké odpovědi vyhodnotit, jelikož respondenti na tuto otázku odpovídali
různými způsoby či ji nezodpověděli vůbec. Celkově se však dá říci, že vlastními silami si většina institucí
zajišťuje drobné opravy, údržbu a pasportizaci majetku. Například VUT využívá insourcing v následujících
oblastech: úklid, ostraha, správa areálů, krizový management, energetický management, pasportizace a katastr
nemovitostí. Nejobsáhlejší odpověď, na tuto otázku poskytl Jihomoravský krajský úřad. Jeho oddělení
hospodářské správy zajišťuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

výkon agendy spojené s přípravou, zadáváním a kontrolou veřejných zakázek na úseku hospodářské
správy, včetně projednání v příslušných orgánech JMK, hospodaření podle schváleného rozpočtu,
vybavení budov JMK (včetně detašovaných pracovišť) kancelářským zařízením,
pronájem nebytových prostor pro potřeby KrÚ,
dodávku energií, vody apod., vč. nouzových dodávek pro potřeby krizového štábu,
bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnanců,
požární ochranu majetku, který spravuje, zajišťuje údržbu, rekonstrukce a modernizace majetku
využívaného pro KrÚ, a to vlastními zaměstnanci i dodavatelskými firmami,
pojistné plnění z pojistných událostí týkajících se výkonu činností KrÚ, spravovaných nemovitostí
a vozového parku KrÚ
provoz telefonní ústředny KrÚ,
ostrahu budovy,
informační službu pro potřeby občanů a organizací,
úklid budovy a přilehlých prostor,
nakládání s nebezpečnými odpady na KrÚ,
zabezpečuje pokladní službu,
autoprovoz, přiděluje vozidla pro služební cesty zaměstnanců a členů ZJMK,
stravování a ubytování příslušníků Krizového štábu JMK,
řidiče a dopravní prostředky pro potřeby krizového štábu,
organizuje a reguluje vstup na pracoviště krizového štábu,
výdej stravenek,
provoz zasedacích místností v budovách KrÚ,
zajišťuje čipové karty opravňující ke vstupu do budov KrÚ pro subjekty mající pronájem či
výpůjčku v těchto budovách a dále pro členy výborů a komisí, tajemníků politických klubů apod.

Co se týče outsourcingu, tak mezi nejčastěji outsourcované služby podle dotazníku patří zajištění ostrahy,
úklidové služby, svoz odpadu, energetický audit a údržba zeleně.
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Poslední otázka poté zkoumala, které poskytovatele FM služeb využívají oslovené organizace nejčastěji.
V tomto případě bylo častou odpovědí, že využívají více společností. Vícekrát pak padlo jméno AB Facility a.s.,
OLMAN SERVICE s.r.o, DORA Gastro a.s., CHRIŠTOF, spol. s.r.o., Special Service International, apol. s.r.o.
Některé instituce potom také využívají své dceřiné společnosti, například Kooperativa (SURPMO a.s.), Strabag
(STRABAG Property and Facility Services a.s.).

5 DISKUZE
Na základě provedeného dotazníkového šetření nelze jednoznačně říci, která z forem zajišťování facility
managementu převažuje. V mírné převaze o 3 % je insourcing, ovšem musí se brát v úvahu i varianta, kdy firmy
kombinují insourcing a outsourcing. Z tohoto důvodu se firmy, které poskytují FM služby, nemusejí obávat
těžkého uplatnění na trhu, jelikož poptávka po zajištění facility managementu je poměrně vysoká.
Pro potvrzení těchto výsledků je nutné rozšířit zkoumaný vzorek o další organizace a situaci zmapovat také
v dalších krajích České republiky.

6 ZÁVĚR
Závěrem lze konstatovat, že výsledky z dotazníkového průzkumu poukázaly na neznalost přesné terminologie
v oblasti facility managementu. Jedním z důvodů neznalosti je to, že facility management se stále vyvíjí. Zároveň
vymezení a chápání podpůrné služby je individuální, což přináší různé odpovědi i na jednoduché a jednoznačné
otázky pokládané v dotazníku. Tento výzkum je tak spojen i s osvětou v oblasti facility managementu, jelikož
v rámci dotazníku jsou vysvětleny alespoň základní pojmy z této oblasti.
V budoucnu, kdy se facility management dostane do podvědomí široké veřejnosti a bude používán téměř
ve všech organizacích, bude možné dotazování zpřesnit a lépe situaci v oblasti facility managementu posoudit.
Už nyní probíhá dotazníkové šetření v dalších organizacích a připravují se další dotazníky, což by mohlo
v ideálním případě přinést přesnější a relevantnější výsledky.

Poděkování
Tento článek byl vypracován v rámci projektu specifického výzkumu na Vysokém učení technickém v Brně
č. FAST-J-19-5997 Management správy nemovitého majetku.
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Abstrakt
Cieľom analýzy je zanalyzovať a vyhodnotiť hospodárenie z majetkom obce Stará Turá v rokoch 2013 - 2018.
V dnešnej dobe ekonomicky priaznivých vplyvov je správne hospodárenie cieľom k úspešnému zvládnutiu
prípadných ekonomicky nepriaznivých období. Existujú tri tipy hospodárenia: vyrovnané, prebytkové alebo
deficitné. Analýza pozostáva z kategorizácie a porovnávania jednotlivých kategórii rozpočtov obce. V článku je
popísaní postup analýzy z výsledkami za analyzované obdobie 2013-2018.
Samotným zmyslom tohto článku je podotknúť ako veľmi dôležite je správne hospodárenie obci a akým
spôsobom sa da vyžiť prebytkové hospodárenie obce.
Kľúčové slova
Hospodárenie obce, majetok obce, analýza rozpočtu, príjmy, vydaje
Abstract
The point of the analysis is to analyze and evaluate the management of the property of the municipality of Stará
Turá in the years 2013 - 2018. In these favorable economic conditions, proper management is the goal to
successfully manage any economically unfavorable times. There are three management tips, balanced, surplus or
deficit. The analysis consists of categorization and comparison of individual categories of municipal budgets. The
article describes the procedure of analysis with the results for the analyzed period of 2013-2018.
The very purpose of this article is to point out the importance of proper management of the municipality and how
it is possible to use the surplus management of the municipality.
Key words
Economic management, municipal property, budget analysis, revenues, expenditures

1 ÚVOD
Článok sa venuje analyzovaniu hospodárenia obce z jej majetkom. Dôsledkom celospoločenskej problematiky
zadlžovaniu štátov a municipalit je dôležité efektívne riešiť ich problémy z deficitným hospodárením.
Cieľom práce je definovať jednotlivé druhy majetku obce a popísať hospodárenie s nimi.
Základom analýzy sú teoretické podklady definujúce obce. Definované sú orgány obce a ich kompetencie pri
hospodárení s majetkom. Ďalej sú definované rozpočtové pravidlá a obsahová stránka rozpočtu obce. Podrobnejšie
sú rozobraté príjmy a výdaje ako aj záverečný účet.
Dôležitá časť je venovaná základným údajom analyzovanej obce Stará Turá. Koniec kapitoly je venovaný
majetku, ktorý vlastní obec Stará Turá, prípadne zo spoluúčasťou obce.
Analýza je založená na údajoch získaných z rozpočtov obce za roky 2013-2018. Podrobne sú rozobrané príjmy
a výdaje za dané obdobie. Získané údaje poslúžia na podrobnejšiu analýzu hospodárenia obce s majetkom.
Výsledkom analýzy budú vyhodnotenie a navrhnutie riešenia ako postupovať v hospodárení v nasledujúcom
období.

2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho
roka. Obec zverejní návrh rozpočtu obce a návrh záverečného účtu obce na úradnej tabuli obce a na webovom
sídle obce.
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Rozpočet obce musí byť schválený pred 1. januárom rozpočtového roku pokiaľ sa tak nestane hospodárenie
obce sa riadi rozpočtovým provizóriom. Pravidlá rozpočtového provizória stanoví zastupiteľstvo obce, obvykle sa
rozhoduje medzi dvoma možnosťami. Hospodárenie podľa neschváleného rozpočtu alebo hospodárenie podľa
rozpočtu z minulého roka [1].
Dôležitou častou spracovania rozpočtu je rozpočtová skladba viz Tab. 1., ktorá zaisťuje jednotnosť klasifikácie
prímov a výdajov v rozpočtovej sfére.
Rozpočtová skladba umožňuje:
•
•
•

zabezpečenie jednotnosti a prehľadnosti,
analyzuje prímy a výdaje,
sumarizuje prímy a výdaje,

•

zaistenie potrebné informácie a ich využitie v rozpočtovej politike.[2]
Tab. 1 Obecná schéma rozpočtu obce [3].

PRÍJMY
BEŽNÉ
Daňové
Zverené dane
Zdieľané dane
Miestne poplatky
Správne poplatky
Nedaňové
Poplatky za služby
Príjmy z prenájmu majetku
Príjmy od organizačných zložiek a príspevkových
organizácii
Zisk obecných podnikov
Dividendy z akcii, prijaté úroky
Transfery – dotácie – neúčelové
–účelové
KAPITALOVÉ
Z predaja majetku
Z predaja akcii a majetkových podieľov
Kapitálové transfery– neúčelové
–účelové
Prijaté úvery
Príjmy z emisie komunálnych obligácii
Prijaté splátky pôžičiek
OSTATNÉ
Doplnkové, prijaté sankčné pokuty apod.

VÝDAJE
BEŽNÉ – neinvestičné
Mzdy a platy
Povinné poistenie za zamestnancov
Materiálové
Energie, nájomné
Sociálne dávky
Výdaje za municipálne podniky
Sankcie za porušenie rozpočtovej kázne
Úroky, pokuty
Ostatné ( dary apod.)
Dotácie vlastným organizačným zložkám a iným
subjektom
Neinvestičné príspevky príspevkovým organizáciám
Výdaje na združovanie finančných prostriedkov
KAPITÁLOVÉ – investičné vydaje
Na hmotný a nehmotný majetok
Nákup cenných papierov
Kapitálové dotácie poskytnuté organizačným
zložkám a iným subjektom
Investičné príspevky príspevkovým organizáciám
Investičné pôžičky rôznym subjektom
Splátky úverov
OSTATNÉ

Obec vedie účtovníctvo podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ročnú účtovnú
závierku obce overuje audítor. Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené napríklad: zákon č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy.
Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie
mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu
a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Majetok obce
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce.
Majetok obce tvoria predovšetkým:
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•
•
•
•
•
•

hmotný majetok(budovy, pozemky, komunikácie),
hnuteľné věci,
majetkové práva a pohľadávky,
peňažne prostriedky, najmä hotovosť a vklady na účtoch v peňažných ústavoch,
cenné papiere, šeky, zmenky,
nehmotné aktíva (softvérové licencie apod.). [4]

Majetok obce slúži na plnenie úloh obce. Má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne
nezmenšený zachovať. Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon
samosprávy obce.
Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely najmä pre miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá, je
verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať.

Možnosti finančnej analýzy obce
Finančná analýza predstavuje ohodnotenie minulosti, súčasnosti a predpokladanej budúcnosti finančného
hospodárenia obce. Jej cieľom je spoznať finančné zdravie firmy, identifikovať slabiny, ktoré by v budúcnosti
mohli viesť k problémom a determinovať silné stránky, na ktorých by obec mohla stavať.
Základnými zdrojmi dát pre finančnú analýzu sú účtovné výkazy: súvaha, výkaz ziskov a strát, výkaz cash
flow, výkaz o zmenách vo vlastnom imaní a príloha účtovnej závierky. Pre potreby finančnej analýzy obce je
potrebné zohľadniť špecifiká, ktoré sú s ňou spojené, a preto je väčšina pomerových ukazovateľov upravená pre
potreby nepodnikateľského prostredia. Cieľom činnosti neziskových organizácií nie je dosahovanie zisku a jeho
maximalizácia, ale je to hlavne samofinancovanie, minimalizácia vynaložených prostriedkov a dosiahnutie
maxima účinku s disponibilnými prostriedkami. Obec má možnosť vykonávať aj doplnkovú činnosť, ktorá je
prevádzkovaná za účelom využitia majetku a odbornosti zamestnancov. Táto doplnková činnosť však musí byť
realizovaná ako zisková a tento zisk musí byť následne využívaný pre podporu hlavnej činnosti. [5]

Základné údaje o obci
Stará Turá leží v údolí medzi Bielymi a Malými Karpatmi pod vrchom Veľká Javorina 12 km od okresného mesta
Nové Mesto nad Váhom smerom na Myjavu. Približne 1300 obyvateľov žije v prímestských častiach
s charakterom kopaníc. Je to turisticky zaujímavá oblasť a jej atraktivitu zvyšuje blízkosť hranice z Českou
republikou.

Majetok obce Stará Turá
Organizácie zriadené a spoločnosti založené mestom Stará Turá :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a.s. Stará Turá,
TECHNOTUR s.r.o.,
LESOTUR s.r.o.,
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o.,
Dom kultúry Javorina Stará Turá m.p.o.,
Základná škola,
Materská škola,
Základná umelecká škola,
Centrum voľného času.

Spoločnosti s kapitálovou spoluúčasťou mesta Stará Turá :
•
•

Mestský športový areál Stará Turá s.r.o.,
DOLINY spol. s.r.o.,
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3 METODIKA
Zatriedením a vyčíslením relevantných prímov a vydajov vznikli podklady potrebne pre analýzu hospodárenia
mesta. Porovnaným jednotlivých kategórií príjmových a výdajových položiek rozpočtu vznikne prehľadný
výsledok v ktorom bude jasne vidieť priebeh hospodárenia mesta za sledované obdobie.

Príjmy obce
Najväčšiu skupinu prímov do rozpočtu obce tvoria daňové príjmy. Tvoria 40-60 % prímov rozpočtu. Druhou
najväčšiu skupinu prímov tvoria nedaňové príjmy. Tvoria 20-40 % príjmov rozpočtu viz obr. 1..
Ďalšie príjmy obce sa neustále vyvíjajú podľa potreby obce. Jedná sa hlavne o granty a transfery, prijaté úvery,
pôžičky a návratné finančné výpomoci. Tieto príjmy sa vyvíjajú hlavne podľa investičných akcií plánovaných na
dané rozpočtové obdobie.

Obr. 1 Priemerný podiel prímov v % za roky 2013-2018.

Výdaje obce
Výdajová časť rozpočtu je vyrovnanejšia na rozdiel od príjmovej časti rozpočtu. Za analyzované obdobie sa
jednotlivé časti výdajov líšia v rozmedzí 1-3 %.
Najväčšiu časť výdajov obce tvoria náklady na vzdelávanie, ktoré tvoria 47-48 % z celkových výdajov obce za
rok. Druhou najväčšou výdajovou časťou rozpočtu sú náklady na administratívu obce, ktoré tvoria 15-16 %.
Výdaje potrebné na majetok mesta.
Jedná sa predovšetkým o kapitálové vydaje, delia sa do 15 - tich programov podľa zamerania, ktorými sú:
Plánovanie, manažment a kontrola, Propagácia a marketing, Interné služby, Ostatné služby, Bezpečnosť, právo
a poriadok, Odpadové hospodárstvo, Komunikácie, Doprava, Vzdelávanie, Šport, Kultúra, Prostredie pre život,
Sociálna starostlivosť, Bývanie, Administratíva.
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Tab. 2. Podiel kapitálových výdajov k celkovým výdajom.
Roky

2013

2014

2015

2016

2017

2018

KV/CV
Kapitálové
výdavky

11,8 %

10,3 %

33,6 %

7,5 %

20,7 %

33,8 %

594 620€

509 282€

2 596 016€

1 405 649€

3 087 707€

460 080€

Obr. 2 Vývoj príjmov a výdajov.[6]

4 VÝSLEDKY
Analýzou príjmov a nákladov obce za roky 2013-2018 bolo zistené, že obec hospodári opakovane z prebytkovým
rozpočtom. Prebytky sú spôsobené najmä z neočakávaných príjmov spojených s hospodárením s majetkom obce.
Jedná sa najmä o príjmy z nájmov a odpredaja majetku prípadne iné formy príjmu z majetku.
Jednotlivé výsledky hospodárenia za roky 2013-2018 sú znázornené na obr.1. Údaje za roky 2013-2017 sú
schválenými údajmi zo záverečných správ hodnotiacich hospodárenie za uplynulé rozpočtové obdobie. Za rok
2018 takáto správa nebola vytvorená nakoľko neskončilo rozpočtové obdobie 2018. Dá sa však odhadovať
prebytkový výsledok rozpočtu viz obr.3. . Podľa posledných dostupných údajov by prebytok mal dosiahnuť výšku
97 532 €.

Obr. 3 Výsledok hospodárenia za roky 2013-2018.
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5 DISKUSIA
Pri analyzovaní výdajovej stránky obce bolo zistené, že bežné výdaje sú v analyzovanom období stabilné, jedná
sa totiž o náklady spojené s bežnou prevádzkou obce. V kapitálovej časti výdajov sa nachádzajú výdaje spojené s
majetkom obce, jedná sa hlavne o investičné výdaje. Hlavným cieľom každej obce je udržať hospodárenie
vyrovnané a od toho sa odvíjajú prípadne ďalšie aktivity obce. Obec Stará Turá v analyzovanom období 20132018 dosahovala veľmi dobré výsledky hospodárenia. Za každé rozpočtové obdobie vykázala prebytok z rozpočtu,
ktorý obec použila ako prostriedok na rozvoj obce a investíciu do majetku obce.

6 ZÁVER
V rámci analyzovania hospodárenia majetkom obce Stará Turá boli zistené viaceré okolnosti ktoré majú vplyv na
celkový výsledok hospodárenia obce za rozpočtové obdobie. Analýza príjmov preukázala predpoklad že príjmy
obce tvoria hlavne daňové príjmy a druhou najväčšou skupinou sú nedaňové príjmy, do ktorých spadajú príjmy
z majetku obce. Z analýzy vyplýva, že obec Stará Turá hospodári s majetkom dobre, za čo vďačí hlavne dobre
investovanému kapitálu v minulosti ale taktiež dobrým investičným plánom do budúcnosti. Majetok obce prináša
obci stále viac a viac prínosov čo sa týka finančných alebo iných.
V rámci obce je mnoho potencionálnych vecí na zlepšenie a hlavne zlepšenie občianskej vybavenosti mesta do
ktorej spadajú aj parky. Na základe analýzy vyplýva, že za rok 2018 bude vykázaný prebytok rozpočtu, ktorý by
mohol byť použitý na revitalizáciu verejnej zelene v obci Stará Turá.
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PARAMETRICKÉHO ROZPOČTOVÁNÍ
CONTRIBUTION MARGIN IN ARCHITECTURE OF PARAMETRIC
BUDGET ESTIMATION
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Abstrakt
Autor se v článku zabývá možnostmi využití parametrického rozpočtování, respektive využitím systému
parametrického rozpočtování, technických modelů, relací odhadu nákladů a algoritmu nástroje parametrického
rozpočtování (spojitě architektura parametrického rozpočtování) pro predikci nákladu a jejich struktury – modul
struktury nákladů. V článku je vyhodnocena účelnost zabudování modulu struktury nákladů do architektury
parametrického rozpočtování s ohledem na validaci predikovaných nabídkových cen. Jako hlavní ekonomický
pojem propojující parametrické rozpočtování s dalšími procesy ve stavebním podniku je využit příspěvek
na úhradu. V článku se autor zabývá způsobem určení příspěvku na úhradu v parametrickém rozpočtování,
a vyhodnocením, zda lze využít algoritmus pro stanovení nabídkové ceny pro určení hodnoty příspěvku na úhradu.
Klíčová slova
Parametrické rozpočtování, nabídková cena, realizovaná cena, příspěvek na úhradu
Abstract
The author deals with the possibilities of using parametric cost estimation, respectively the possibilities of using a
parametric cost estimation system, technical models, cost estimation relations and algorithm of tool of parametric
cost estimation (together architecture of parametric cost estimation) for cost prediction and their structure - cost
structure module. The paper evaluates the expediency of incorporating the cost structure module into architecture
of parametric cost estimation with a view to validation of predicted bid prices. As the main economic concept
linking parametric cost estimation with other processes in a construction company, is selected a contribution
margin to reimbursement. The article deals with the method of determining the contribution margin to the
reimbursement using the tool of the parametric cost estimation and evaluating whether the algorithm for
determining the bid price can be used to determine the value of the contribution margin.
Key words
Parametric cost estimation, bid price, the realized price, contribution margin

1 ÚVOD
Výzkum se zabývá inovací v oblasti rozpočtování stavebních objektů s bližším zaměřením na inovaci určování
nabídkových cen ve stavebním podniku ve formě parametrického rozpočtování. Inovace parametrické
rozpočtování spočívá ve změně systému určování ceny stavebního díla, která využívá relací odhadu nákladů
(dále CERs). Výzkum se primárně soustředí na využití inovace při určování nabídkových cen.
Neoddělitelnou součástí inovace je validace určených nabídkových cen. V prvotní fázi inovace slouží k validaci
nabídkových cen porovnání nabídkových cen určených původní metodou (v ČR ve většině případů formou
položkového rozpočtu) s nabídkovými cenami určenými nástrojem parametrického rozpočtování = první validační
stupeň inovace. První validační stupeň slouží zejména k zachování obdobné souhrnné cenové hladiny, jako tomu
bylo před zavedením inovace. Za předpokladu úspěšné inovace však dochází k momentu, kdy je v podniku obtížně
provést následné validace prvního stupně s ohledem na organizační změny, které se pojí s inovací (nedostatečný
stav rozpočtářů v podniku, ať již se jedná o následek inovace či příčinu inovace). Nedostatek rozpočtářů vede k
nedostatku či absenci dat. Z výše nastíněného důvodu je ve výzkumu rozpracován druhý validační stupeň. Druhý
validační stupeň je principiálně stavěn na rozšíření nástroje parametrického rozpočtování o "schopnost" predikce
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příspěvku na úhradu. Příspěvek na úhradu byl vybrán ve výzkumu záměrně, jelikož se jedná o indikátor umožňující
propojení realizovaných cen s predikovanými cenami. Článek se zabývá způsobem, jakým lze příspěvek na úhradu
v nástroji parametrického rozpočtování určit za využití existující architektury parametrického rozpočtování a jakou
úlohu má příspěvek na úhradu při validaci parametrického rozpočtování.

2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
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. [1 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. [2]
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. [3 str. Introduction-5]
Při tradičním rozpočtování 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]
Tradiční rozpočtování respektive jednotlivé položky lze zanést přímo do nástroje parametrického rozpočtování
a jejich správu sjednotit. V programech sloužících k tvorbě položkových rozpočtů existují rozsáhlé databáze
položek, jejich jednotkových cen a kalkulací jednotkových cen. V nástroji parametrického rozpočtování lze tuto
databázi zachovat vč. kalkulačního členění jednotlivých položek a kalkulačních vzorců. [4]
CERs vzniklé na základě technických modelů ohodnocených tradičním rozpočtováním vykazují
z matematického hlediska dostatečný index determinace a relaci je možné ve všech směrech označit
jako použitelnou pro nástroj parametrického rozpočtování. [4]
První validační stupeň parametrického rozpočtování je založen na vyhodnocení dosažení technických
a netechnických kritérií inovace. Technické kritérium (přesnost určené ceny) je validováno porovnáním návrhové
hodnoty krajně přípustné odchylky a dosažené krajně přípustné odchylky inovace za využití nabídkových cen
určených tradiční metodou určení ceny (v ČR nejčastěji položkovým rozpočetem) s cenou určenou nástrojem
parametrického rozpočtování. Netechnická kritéria inovace (úspora času a snížení kvalifikačních předpokladů
rozpočtáře) jsou validována porovnáním stavu před inovaci a po inovaci.

Příspěvek na úhradu v životním cyklu ceny stavebního díla a ve stavebním podniku
V rámci výzkumu byl jako validační prvek druhého stupně vybrán příspěvek na úhradu jakož to prvek, který buď
přímo obsahuje, nebo je úzce propojen s náklady a výnosy ve stavebním podniku jako celku i na jednotlivých
zakázkách stavebního podniku.
"Na zajištění výroby na zakázkách vznikají podnikové náklady společné, které podnik chce uhradit, jsou to náklady
fixní. Zároveň cílem každého podniku je tvořit zisk z výroby tj. tvořit zisk na stavebních zakázkách. Na úhradu
těchto nákladů a tvorbu zisku se musí vytvořit na zakázkách příspěvek na úhradu - PU." [5 str.105]
"Náklady fixní jsou náklady spojené se zajištěním vybavení, tedy náklady výrobní pohotovosti. Náklady
variabilní jsou většinou náklady podílející se přímo na výrobě a tedy závislé od výsledných výkonů." [5 str.97]
"Celkové náklady zahrnují tedy přímé a nepřímé náklady. Přímé jsou jednicové náklady, nepřímé jsou společné
náklady, které zahrnují jednicové náklady nákladových míst a společné náklady nákladových míst." [5 str.114]. "
"V bodě zvratu je celkový příspěvek na úhradu rovný celkovým fixním nákladům." [5 str.106]
"Porovnáním výnosů a nákladů zjistíme hospodářský výsledek – zisk nebo ztrátu." [6 str.14]
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Životní cyklus ceny výstavbového projektu z pohledu realizujícího stavebního podniku
Fáze investiční
Realizace

Plánování

Druh ceny

Metoda

Typ ceny

Metoda

Rozpočtové
ukazatel e

Ori entační
cena

Rozpočtové
ukazatel e

Ori entační
cena

Běžné
pol ožkové
rozpočty

Techni cko
Ori entační
hospodářské
cena
ukazatel e

Techni cko
hospodářské
ukazatel e

Ori entační
cena

Zjednodušené
Ori entační
pol ožkové
cena
rozpočty

Zjednodušené
pol ožkové
rozpočty

Ori entační
cena

Parametri cké Ori entační
rozpočty
cena

Běžné pol ožkové
rozpočty
Parametri cké
rozpočty

Ori entační
cena
Ori entační
cena

Druh ceny

Parametri cké Nabídková
rozpočty
cena

Druh ceny

Metoda

Vni tropodni kové
kal kul ace nákl adů,
Výrobní kal kul ace
reži í a zi sku
vni tropodni kové
potřeby

Nabídková
cena

Smluvní cena

Metoda

Běžné pol ožkové
rozpočty

Korekce sml uvní
ceny

Výkazy zi sku a
ztrát (Výsl edovky)

Vni tropodni kové
nákl ady =
vari abi l ní nákl ady
zakázky

Realizovaná cena = smluvní cena + cena vícepráce cena méněpráce (cena fakturovaná)

Fáze předinvestiční
Iniciování
Definování

Obr. 1 Životní cyklus ceny výstavbového projektu z pohledu stavebního podniku
Pro přehlednější orientaci v cenách byl vypracován obr.1. Na obr.1 je znázorněn životní cyklus ceny s ohledem
na životní cyklus výstavbového projektu, respektive jeho předinvestiční a investiční fázi. Na obr.1 je znázorněno,
s jakými druhy cen a s jakými metodami jejich určení je možné se setkat s ohledem na životní cyklus výstavbového
projektu s pohledu stavebního podniku. Základní kritérium pro využitelnost příspěvku na úhradu jako validačního
prvku je základ metody v přirážkové kalkulaci nákladů na kalkulační jednice. Tento předpoklad naplňuje tradiční
i parametrické rozpočtování.
V běžném stavebním podniku s běžnou strukturou probíhá vyhodnocování jednotlivých zakázek i ekonomické
situace celého podniku na základě výkazu zisků a ztrát (neboli tkz. výsledovek). Konečným údajem běžné
výsledovky je hodnota hospodářského výsledku.
Příspěvek na úhradu je v mnoha stavebních podnicích zásadní ekonomický pojem na jehož základě se
vyhodnocují jednotlivé zakázky. Důvod vyjadřují následující rovnice:

kde je
SC
KoC
CV
NN
VN
HV
PU

SC = NC + KoC

(1)

RC = SC + CV − CM

(2)

RC = VN (PN) + PU

(3)

PU = FN (NN) + Z

(4)

HV = RC − VN

(5)

RC = PN + NN + Z

(6)

Smluvní cena
korekce ceny (výsledek obchodních jednání)
cena víceprací
nepřímé náklady
variabilní náklady
Hospodářský výsledek
příspěvek na úhradu.

NC
CM
PN
FN
Z

nabídková cena
RC
realizovaná cena
cena méněprací
přímé náklady
fixní náklady
zisk

Rovnice (1) a (2) vyjadřují běžný obchodní proces tedy situaci, kdy investor poptá podnik, podnik vytvoří
nabídku vč. nabídkové ceny, investor s podnikem vede obchodní jednání, které vede ke korekci ceny
(z matematického hlediska může být kladná, záporná i nulová). S rovnicemi (3) a (4) je možné se setkat při řízení
podniku. S rovnicí (5) je možné se setkat v účetním výkazu zisku a ztrát v rámci jedné konkrétní zakázky.
Rovnice (5) v případě výkazu zisku a ztát je odlišná. S rovnicí (6) je možné se setkat v cenotvorbě.
Jednotlivé rovnice jsou propojeny a jejich společným prvkem je právě příspěvek na úhradu. Z důvodu spojitosti
příspěvku na úhradu skrz různé segmenty ekonomického života stavebního podniku je právě příspěvek na úhradu
vybrán jako primární prvek druhého stupně validace parametrického rozpočtování.
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Pro potřeby druhého validačního stupně parametrického rozpočtování je zásadní následující rozvinutí
předešlých rovnic:
NC + KoC + CV − CM = VN (PN) + PU

(7)

Pro potřeby druhého validačního stupně parametrického rozpočtování je možné jako hodnoty KoC, CV a CM
uvažovat 0, protože je cílem validovat nabídkovou cenu (NC), tedy cenu, která není smluvní, ale ze které smluvní
cena vychází, a to v době, kdy nedošlo k obchodníku jednání = nedošlo ke stanovení KoC. CV a CM vznikají až
ve fázi realizace = rovněž nemohlo dojít k jejich vzniku.
NC = VN (PN) + PU

(8)

Po korekci zůstává rovnice (8). Z rovnice (8) vyplývá, že pokud má být možná validace druhého stupně
za využití PU je nutné, aby nástroj parametrického rozpočtování uměl nabídkovou cenu rozdělit minimálně
v dělení na přímé náklady a příspěvek na úhradu.

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 vč. stanovení
indexu determinace jednotlivých souborů dat.

Modul nabídkové ceny a modul struktury nákladů
Algoritmus implementovaný do nástroje parametrického rozpočtování
Vstupy

Analytická část

Datová základna
položky vč.
jednotkových cen a
jejich kalkulace
Modelové případy
stav. objektů

ceny dílčích položek
technické řešení
výměry

Technické Cenové
modely modely
Rozdělení
soubor
(základní, dílčí, cenových
korekční
statisticky
technické
utříděných
modely)
dat

Výpočtová část
CERs

Konkrétní
ocenění

Parametry
konkrétního SO

regresní funkce

technické řešení

cenová hladina
dílčí orienační validace
(pomocí indexu
detereminace)

tvarové řešení

Vypočet

materiálové řešení
primární rozměry

Uživatelské
rozhraní
konkrétní zadání
stavební objektu
k ocenění

a další
NC vč. jeji struktury
v požadovaném
členení (např. TSKP)

Obr. 2 Schéma algoritmu parametrického rozpočtování
Na obr.2 je znázorněné schéma algoritmu parametrického rozpočtovánu vytvořeného pro modul nabídkové
ceny. Architektura algoritmu je ve výzkumu založená na kalkulaci nákladů na kalkulační jednici. Kalkulace je do
algoritmu implementována na jeho začátku v části vstupy - položky vč. jednotkových cen a jejich kalkulací. Do
následných kroků algoritmu vstupuje pouze požadovaná nabídková cena za položku (mnoho jednotlivých
položek). Vytvoření modulu struktury nákladů obnáší změnu ceny, respektive částky, která následně vstupuje
do dalších částí algoritmu. Vstupní částka jednotlivé položky již nebude vyjadřovat nabídkovou cenu, ale formu
nákladu. S ohledem na rovnici (8) se musí jednat buď o přímý náklad, nebo příspěvek na úhradu, jelikož
nabídkovou cenu algoritmus již určuje. Ve výzkumu je zvolen přímý náklad. Změna obnáší rozšíření vstupních
položek o jejich kalkulaci přímých nákladů. V nástroji parametrického rozpočtování proběhne výpočet stejným
algoritmem, ale s rozdílnou vstupní částkou. V modulu nabídkové ceny zůstává vstupní částkou cena nabídková.
V modulu struktury nákladů se jedná o částku vyjadřující přímý náklad položky. Uplatněním rovnice (8) nástroj
parametrického rozpočtování vygeneruje předpokládaný příspěvek na úhradu pro konkrétní zadání.
Popsaný princip lze uplatnit i u položkových rozpočtů staveb v případě jeho vysoké podrobnosti.
K dílčí orientační validaci algoritmu u modulu nabídkové ceny je využito indexu determinace jednotlivých
CERs. V rámci ověření použitelnosti algoritmu pro modul nabídkové ceny jsou porovnány hodnoty indexů
determinace u cenových modelů vzniklých na základě základních technických modelů rodinných domů typu
bungalov.
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4 VÝSLEDKY
Cenový
model

Modul nabídkové ceny

Modul struktury nákladů

Dílčí
Požadovaný Dosažený Požadovaný Dosažený Požadovaný Dosažený Dosažený
měna
IDT KL
IDT KL
IDT BI
IDT BI
IDT HU
IDT HU
IDT KL
IDT

Dílčí
Dosažený
měna
IDT BI
IDT

Dílčí
Dosažený
měna
IDT HU
IDT

ZM B1-1

0,95

0,961

0,95

0,967

0,9

0,917

0,960

0,001

0,966

0,001

0,914

0,046

ZM B1-2

0,95

0,979

0,95

0,987

0,9

0,988

0,978

0,001

0,986

0,001

0,986

-0,008

ZM B2-1

0,95

0,989

0,95

0,995

0,9

0,985

0,989

0,000

0,995

0,000

0,984

0,005

ZM B2-2

0,95

0,997

0,95

1,000

0,9

1,000

0,997

0,000

1,000

0,000

1,000

-0,003

ZM B3-1

0,95

0,992

0,95

0,977

0,9

0,996

1,000

-0,008

0,999

-0,021

0,994

0,006

ZM B3-2

0,95

0,979

0,95

0,953

0,9

0,990

0,998

-0,019

0,990

-0,037

0,988

0,010

ZM B4-1

0,95

0,999

0,95

1,000

0,9

0,943

0,986

0,013

0,987

0,013

0,944

0,042

ZM B4-2

0,95

0,999

0,95

0,997

0,9

0,953

0,995

0,005

0,996

0,000

0,953

0,041

kde je

Průměrená změna IDT:

IDT …Index Determinace
KL …bližší dospecifikace cenového modelu, "KL"… Na klíč
HU …Bližší dospecifikace cenového modelu, "HU"… Hrubá stavba

0,004

BI …Bližší dospecifikace cenového modelu, "BI"… Bez interiéru
ZM …označení původu cenového modelu, "ZM" základní model
B1-1; B4-2 … kódové označení cenového modelu

Obr. 3 Dosažené indexy determinace u modulu nabídkové ceny a u modulu struktury nákladů
Na obr.3 jsou uvedeny požadované a výsledné dosažené indexy determinace CERs pro cenové modle ZM B1-1 až
ZM B4-2. Použité cenové modely vycházejí ze základních technických modelů rodinných domů typu bugalov se
sedlovými a valbovými střechy s nosným systémem typu dřevostavba. Dále jsou na obr.3 uvedené výsledné indexy
determinace při změně vstupních částek jednotlivých položek a to z nabídkové ceny na částku vyjadřující přímý
neboli variabilní náklad položky. Pro analýzu cenových modelů, jejímž výsledkem jsou nová CERs byl využit
algoritmus, který je využit pro modul nabídkové ceny. Na obr.3 je uvedena dílčí (pro konkrétní cenový model) a
průměrná změna hodnoty indexu determinace při změně uvažovaných vstupních částek. Změna se pohybuje v
intervalu od -0,037 po 0,046 s průměrnou hodnotou 0,004. Snížení hodnoty indexu determinace znamená snížení
výstižnosti CERs pro daný cenový model. Naopak jeho zvýšení znamená zvýšení výstižnosti CERs.
Dům
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Rozsah
Bez interiéru
Na klíč
Hrubá stavba
Hrubá stavba
Na klíč
Na klíč
Bez interiéru
Bez interiéru
Na klíč
Hrubá stavba

Nabídková cena
1 351 727
1 955 062
853 066
1 119 342
2 219 365
2 686 427
2 422 988
2 204 305
3 645 566
1 204 675

Přímý náklad
1 098 923
1 576 247
689 694
901 710
1 785 705
2 163 305
1 963 736
1 786 576
2 937 468
973 936

PU
252 804
378 815
163 372
217 632
433 660
523 122
459 252
417 729
708 098
230 739

Obr. 4 Přehled výsledných PU pro konkrétně oceněné rodinné domy typu Bungalov v různém rozsahu dokončení
Na obr.4 jsou uvedeny konkrétní příklady, v nástroji parametrického rozpočtování určených, příspěvků
na úhradu, v případě konkrétního ocenění vzorových domů typů bungalov. Deset uvedených ocenění bylo
provedeno za 14 minut.

5 DISKUZE
Celkově lze říct, že změna ve výstižnosti CERs je minimální a pro celkovou funkcionalitu algoritmu
nepodstatná. Z výsledků lze vyvodit závěr, že je možné algoritmus určený pro stanovení nabídkové ceny využít
pro stanovení přímých nákladů zakázky bez žádné speciální úpravy algoritmu.
Touto cestou algoritmus nástroje parametrického rozpočtování umí v reálném čase určit nabídkovou cenu
podniku za realizaci konkrétního objektu a variabilní náklady respektive přímé náklady realizace konkrétního
objektu. Aplikací rovnice (8) jsou pak automaticky určeny i hodnoty příspěvku na úhradu konkrétních ocenění.
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Relevantnost určených přímých nákladů a příspěvku na úhradu je závislá zejména na kalkulacích jednotlivých
položek a k ověření jejich relevantnosti je nutné, aby došlo nejprve k realizaci dané zakázky a následně došlo ke
kontrole jejího výkazu zisku a ztrát. Validace hodnoty příspěvku na úhradu je z věcného hlediska poměrně
komplikovaná a vyžaduje především čas a důslednost přímo ve stavebním podniku. Validace hodnot příspěvku na
úhradu není předmětem výzkumu, avšak v podmínkách reálného podniku k validaci s velkou pravděpodobností
dojde.

6 ZÁVĚR
Příspěvek na úhradu, jakož to zvolený ekonomický pojem, je ve výzkumu využit se záměrem propojení
parametrického rozpočtování s dalšími ekonomickými částmi podniku. K jeho stanovení je nástroj parametrického
rozpočtování rozšířen o modul struktury nákladu, jenž využívá algoritmus základního modulu (modul nabídkové
ceny) při změně vstupních dat, s nimiž algoritmus pracuje. Změna spočívá ve změně částek jednotlivých položek
uvnitř datové základny a to z částek určující nabídkou cenu za položku na částky vyjadřující přímý náklad položky.
Modul struktury nákladů, jenž umožňuje stanovení příspěvku na úhradu, za využití existující architektury
parametrického rozpočtování, lze dále rozšířit, aby poskytoval další strukturální členění nákladů
(náklady na mzdy, materiál, stroje atd.).
Zásadním bodem umožňující stanovení příspěvku na úhradu v parametrickém rozpočtování je základní princip
stanovení ceny jednotlivých položek v datové základně nástroje parametrického rozpočtování. Princip musí být
postaven na přirážkové kalkulaci nákladů na kalkulační jednici.
Tradiční položkové rozpočty umožňují stanovit hodnotu příspěvku na úhradu obdobně jako tomu
je u parametrického rozpočtování. V tomto ohledu parametrické rozpočtování není přínosem. Přínos spočívá
v rychlosti získání konkrétních hodnot a v možnostech zapracování požadovaných změn do celého systému.
Příspěvek na úhradu umožňuje validaci druhé stupně parametrického rozpočtování. Validace parametrického
rozpočtování druhého stupně je důležitým nástrojem pro dlouhodobou životaschopnost inovace. Validace druhého
stupně umožňuje dlouhodobou kontrolu algoritmu a jeho další vylepšování, v čemž spočívá nejdůležitější rozdíl
oproti validaci prvního stupně. Validace druhého stupně umožňuje vyhledávání strukturálních i běžných chyb
v kalkulaci jednotlivých položek datové základy v nástroji parametrického rozpočtování, což validace prvního
stupně neumožňuje. Validaci prvního stupně v rámci inovace nelze nahradit validací druhého stupně. Validace
druhého stupně jen velmi obtížně umožňuje napojení na investiční rozvahu inovace. Oproti tomu validace prvního
stupně neumožnuje soustavnou a dlouhodobě opakovatelnou kontrolu.
Parametrické rozpočtování či obecně parametrické metody, jako metody umožňující robotizaci tvorby cen
ve stavebních podnicích je možné uplatnit ve spojitosti se zaváděním BIM v ČR.
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1

Abstrakt
Trh nemovitostí ve městě Brně v průběhu končící dekády prošel výraznou transformací. V důsledku globální
ekonomické krize nedocházelo v letech 2008-2014 na území ČR k adekvátnímu růstu objemu výstavby nových
bytových jednotek, tak aby odpovídal narůstající poptávce. Tato situace vyvrcholila v letech 2013/2014, kdy roční
přírůstek nových bytů dosáhl historicky na druhé nejnižší dno (Hned po roce 1992/93). Důsledkem minimálního
růstu nabídky nových bytů a stále rostoucí poptávky po koupi nemovitostí, začali od roku 2014 strmě stoupat ceny
nemovitostí. Tento fenomén se projevil nejvíce ve velkých městech, kde je poptávka značně navýšena mnoha
dalšími faktory. Důsledkem tohoto fenoménu byl již zmíněný skokový nárůst cen, který způsobil, že developerské
společnosti začali mnohem více investovat do výstavby nových bytů.
Proto byl proveden výzkum s cílem analyzovat prováděnou výstavbu nových bytových jednotek na území
města Brna a jeho okolí. Ve výzkumu bylo čerpáno z veřejných zdrojů a byli zahrnuty všechny dostupné výstavby
bytových jednotek, včetně rekonstrukcí stávající zástavby. Z výzkumu byli vyřazeny velké developerské projekty
(např. Zbrojovka, Kamechy apod.). Cílem výzkumu bylo sesbírat co nejvyšší množství dat a vytvořit obecný
přehled o tom, kde, jak a pokud možná za kolik probíhá výstavba nových bytových jednotek ve městě Brně a jeho
okolí.
Klíčová slova
Brno, Výstavba nemovitostí, Analýza trhu nemovitostí, nové byty
Abstract
The real estate market in the city of Brno has undergone a significant transformation during the end of the past
decade. As a result of the global economic crisis, in 2008-2014 there was no adequate growth in the volume of
construction of new housing units in the Czech Republic in order to meet the growing demand. This situation
culminated in 2013/2014, when the annual increase in new flats reached historically the second lowest point (just
after 1992/93). As a result of minimal growth in the supply of new flats and the ever-increasing demand for real
estate purchase, real estate prices have started to rise significantly since 2014. This phenomenon was most apparent
in large cities, where demand is greatly increased by many other factors. The consequence of this phenomenon
was the already mentioned jump in prices, which caused development companies to invest much more in the
construction of new apartments.
Therefore, research was carried out to analyze the construction of new housing units in the city of Brno and its
surroundings. The research was drawn from public sources and included all available construction of housing
units, including reconstruction of existing buildings. Large development projects (eg Zbrojovka, Kamechy, etc.)
were excluded from the research. The aim of the research was to collect as much data as possible and to provide a
general overview of where, how and, if possible, how much of the construction of new housing units in and around
Brno is under way.
Keywords
Brno, Real estate construction, Real estate market analysis, new flats
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1 ÚVOD
Cílem práce je vytvořit základní přehled o výstavbě nových bytových jednotek na území města Brna a v jeho
bezprostředním okolí. Ten je potřebný k získání základního přehledu o tom, kde se staví, co se tam staví a kolik
to zhruba stojí. Díky těmto znalostem bude pak možné v dalším výzkumu mít objektivnější pohled na vývoj města.
V článku jsou pak popsány důležité výstupy a zajímavosti vyplývající z výzkumu.
Výzkum probíhal sběrem dat s veřejných zdrojů. Tento typ výzkumu má výhodu v nízké finanční náročnosti a
relativně snadném provádění. Jeho nevýhoda je ale v neschopnosti pojmout veškerou výstavbu probíhající v
zájmovém území. Proto je pravděpodobné že i přes snahu autora, výzkum neobsahuje kompletní obraz výstavby
v cílové oblasti. Zdrojem pro data byly inzertní servery, reklamní webové stránky developerů, přehledové stránky
vývoje, mediální weby a stránky města statutárního města Brna.

2 METODIKA
Sběr dat byl prováděn přes veřejně dostupné zdroje na jaře r. 2019. Majoritně na webových stránkách, případně
emailovou korespondencí s developery. Kvůli tomu, že byl sběr dat prováděn vyhledáváním ve veřejně dostupných
zdrojích, není možné zaručit, že jsou ve vzorku obsaženy všechny nově vystavěné byty. Naopak lze předpokládat,
že podstatná část z nich chybí. Zejména tedy ty, co nebyli nijak reklamně prezentované, tím pádem po nich nezbyla
žádná "internetová stopa, jež by se dala vyhledat. Toto se týká zejména dílčích rekonstrukcí/ přestaveb bytů. V
datech nejsou obsaženy ani větší developerské projekty, protože nebyly cílem zkoumání.
Bylo nasbíráno celkem 62 projektů, jejichž realizace byla naplánována od r. 2016 až do současnosti.
Zaměřením byli projekty tzv. "střední velikosti" - tzn. Jedná se o výstavbu několika jednotek až desítek bytových
jednotek v jednom projektu. Zájmem nebyly velké developerské projekty rozvíjející několik desítek budov a ani
dílčí přestavby jednotek bytů.

3 VÝSLEDKY
V rámci výzkumu byla získána data o nemovitostech v tomto rozsahu a v těchto čtvrtích:
Tab. 1 - Přehled výstavby v městských čtvrtích.
Městské části
Realizovaných projektů
Počet Bytových jednotek
Podíl na celkové výstavbě
Bohunice
2
58
2%
Bystrc
3
79
3%
Černá pole
3
215
9%
Černovice
2
87
4%
Husovice
2
80
3%
Juliánov
2
92
4%
Královo pole
11
418
17%
Lesná
2
53
2%
Maloměřice
2
88
4%
Nový Lískovec
2
43
2%
Starý Lístkovec
2
33
1%
Stránice
1
11
0,4%
Střed
13
525
21%
Štýřice
1
31
1%
Venkov
8
420
17%
Zábrdovice
6
245
10%
Z dat vyplývá, že ve městě je nejvýznamnější nárůst nemovitostí v oblastech Brno - Střed, Brno - venkov,
Královo pole, Zábrdovic, a Černých polí. U ostatních je přírůstek menší než 5 % s minimem 0,4 % v oblasti
Stránice. O to se stará jediný projekt, který je zde osamocen proto, že se jedná o velmi lukrativní čtvrť s velmi
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malým množstvím volných pozemků a obdobné projekty se zde realizují jen velmi zřídka. V oblastech s nejvyšším
přírůstkem dominuje Brno Střed, ve kterém je obsažena více než 1/5 z celého zjištěného počtu nemovitostí.
Součástí výzkumu bylo zjištění, jaké dispozice bytů tyto projekty realizují. Na rozdíl od cen za nemovitosti,
bylo možné získat přehled o dispozicích u téměř všech projektů.
Tab. 2 - Přehled o realizovaných dispozicích
Dispozice B.J.
Realizovaný počet
1+kk
527
1+1
8
2+kk
697
2+1
40
3+kk
399
3+1
17
4+kk
140
4+1
0
5+kk
5
Obchodní a atypické
50
jednotky
Z dat v první řadě vyplývá jasný trend v oblasti dispozic. A to trend výstavby bytů s kuchyňskými kouty.
Naprostá většina nových bytů se samostatnou kuchyní navíc vzniká mimo centrum města, hlavně v oblasti Brno venkov. Mimo tuto skutečnost lze z dat vyčíst vysoký nárůst dispozic 1+kk a 2+kk. Proto byla provedena analýza
poměru těchto buď jednopokojových (1+kk/1+1), nebo malých (1+kk/1+1/2+kk) bytů k celkovému počtu bytů.
Tab. 3 - Poměr malých dispozic na celkové výstavbě
Brno - město

Brno - venkov

Poměr malých bytů na
celkové výstavbě

60%

54%

Poměr jednopokojových
bytů na celkové výstavbě

28%

11%

Na základě výše zmíněných dat lze tedy konstatovat, že v oblasti Brna-města je mnohem vyšší tendence stavět
menší dispozice bytů. Tento fakt je dále podpořen detailnějším zkoumáním dat získaných, při kterém lze zjistit, že
v oblastech Brno-střed, Zábrdovice, Bystrc, Černá pole, dosahuje poměr malých bytů k celkově výstavbě až na
80%.
Posledním zkoumaným atributem byly ceny nabízených nemovitostí. Ceny, které bylo možné získat shrnuje
následující tabulka.
Tab. 4 - Průměrné ceny bytů dle dispozic za m2
Dispozice B.J.
1+kk
1+1
2+kk
2+1
3+kk
3+1
4+kk
4+1
5+kk
Obchodní a atypické jednotky

Průměrná cena /m2
70 726 Kč
56 387 Kč
68 081 Kč
55 220 Kč
67 779 Kč
45 738 Kč
63 665 Kč
68 772 Kč
58 843 Kč
(málo dat)

Z dat lze vyčíst, že se stoupající dispozicí klesá průměrná cena za m2. Výjimkou z tohoto pravidla jsou dispozice
4+1 a 4+kk. Kde je průměrná cena za m2 vyšší.
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4 DISKUZE
Zjištění vyplývající z výzkumu odpovídají obecnému povědomí o oblasti bydlení. Největší nárůst nových
bytových jednotek je v oblastech, kde jsou také nejvyšší ceny za nemovitosti. Což odpovídá vyšší poptávce po
nemovitostech v těchto oblastech. Zároveň je třeba brát v potaz také možnosti, které daná oblast má, či nemá. Ve
výzkumu lze sledovat, že i přes velmi vysoké ceny nemovitostí v oblasti Stránice, je tam výstavba minimální. To
je dáno skutečností, že se jedná o vilovou čtvrť a lidé zde nemovitosti spíše drží ve vlastnictví. Navíc díky typu
zástavby zde není příliš prostor pro bytové domy, a tak dochází k výstavbě dílčími investory, které tento výzkum
nezkoumal.
Z počtů vystavěných bytových jednotek vyplývá, že probíhá výrazný nárůst malých bytů (1+kk, 1+1, 2+kk).
Důvodem je hlavně to, že ve městě Brně je po těchto dispozicích největší poptávka. [2] Toto vyplývá ze
skutečnosti, že čím dál tím více nemovitostí je nakupováno na pronájem, nikoliv na vlastní bydlení. To znamená,
že hlavním rozhodujícím atributem pro kupujícího je návratnost investice neboli zjednodušeně poměr výnos z
nájmu/investiční náklad. Tento poměr vychází samozřejmě výhodnější u malých bytů, po kterých je vyšší poptávka
než u větších. [3]
Tento poměr lze dobře sledovat v tabulce č.3. Zde lze vidět, že ve městě, kde obecně více lidí bydlí kvůli práci
osamoceně, nebo třeba jen v páru. Toto znamená, že jsou schopni bydlet v menších bytech než kupříkladu rodiny
s dětmi. Pokud bychom dále postupovali detailněji do dat zjistili bychom, že v místech, kde je tento přírůstek
"malých bytů" největší, je obecně vysoká koncentrace mladých studujících, nebo pracujících. [4] Jako velmi
netradiční se jevil projekt přístavby 2 pater nad stávající konstrukci domu v oblasti Zábrdovice. Tam došlo k
vystavění cca 50 b.j. o velikosti 1+kk. Podobný fenomén můžeme pozorovat naskrz oblasti Zábrdovice, kde
dochází k přestavbám velkých bytů o rozlohách kolem 120 m2 na malé jednopokojové byty. Často zde vzniká až
5 b.j. z původní jedné bytové jednotky.
Poslední část výzkumu byla zaměřena na ceny nově budovaných bytových jednotek. Nutno podotknou, že ceny
se podařilo sehnat u cca 50 % nemovitostí. To naznačuje, že se mohou značně lišit od skutečnosti. Ovšem k
zachycení trendů jsou dostačující. Z cenového hlediska jsou nejzajímavější dvě skutečnosti. Za prvé čím menší
byt je, tím vyšší je jeho cena na m2. To je dáno již dříve zmíněnou výnosností z nájmů. Tato výnosnost je v
přepočtu na m2 u malých bytů mnohem vyšší než u bytů větších, zejména pokud hodnotíme tradiční velké byty v
centru (3+1) viz. tabulka 5.[3]
Tab.5 - Porovnání výnosnosti bytu 1+kk a 3+1
Dispozice

plocha bytu [m2]

Měsíční výnos
z nájmu

1+kk

23

10000

3+1

121

15000

Výnos/m2 [Kč]

IN/m2

IN/Výnos

435 Kč

70726

162,7

124 Kč

45738

369,0

V tabulce jsou porovnány hodnoty investičního nákladu na m2, získané z výzkumu, s veřejně dostupnými údaji o
průměrné výši nájmů bytů v Brně ve 2. čtvrtletí 2019. Z tabulky lze jednoznačně vyčíst, že i když je investiční
náklad na m2 u malého 1+kk bytu téměř dvojnásobný, výnos z nájmu přepočítaný na m2 je u něj téměř 4x větší.
To spolu s jeho nižší cenou (tzn. větší dostupností) způsobuje výrazně vyšší hodnotu takové nemovitosti pro
investiční záměr. Toto je také jeden z hlavních důvodů proč s rostoucí dispozicí klesá cena bytů za m2.
Toto pravidlo ovšem neplatí u dispozic 4+kk, kde dochází z dat k výraznému nárůstu cen za m2. To je
způsobeno tím, že v nové výstavbě z pravidla v nižších poschodích vznikají menší byty (1+kk,1+1,2+kk) a s
rostoucími podlažími přibývají větší dispozice (z pravidla 2+kk, 3+kk), až do nejvyšších podlažích, kde se často
nachází jen jedna, nebo dvě bytové jednotky o rozloze 4+kk. Tyto ovšem kromě atributu nejvyššího poschodí, jsou
také stavěny jako absolutně nadstandartní byty. Většinou obsahují luxusní vybavení, terasy, prosklené fasády apod.
To způsobuje to, že se jedná o velmi originální, výjimečné a ojedinělé byty, čímž jejich hodnota velmi stoupá.
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5 ZÁVĚR
Díky výzkumu bylo dosaženo zisku dostatečného povědomí na trhu s nemovitostmi v Brně, se zaměřením na
menší a střední projekty výstavby bytových jednotek. Mezi zásadní zjištění patří logické potvrzení hypotézy, že
většina výstavby je koncentrována do čtvrtí v okolí centra města (Brno-střed, Zábrdovice, Černá pole apod.). Dále
bylo ale také zjištěno, že výrazný přírůstek nemovitostí je také v oblasti Bytrc a Brno-Venkov. Mezi realizovanými
projekty vyčnívají realizace tzv. malých bytů (1+kk,1+1,2+kk). Toto je způsobeno zvyšující se poptávkou po tzv.
investičním bydlení - tzn. bydlení, které je kupováno za účelem dalšího pronájmu, nikoliv vlastního bydlení
kupujícího. To způsobuje, že kupující hledí na poměr Investiční náklad / Výnos z nájmu. Tento poměr je
nejvýhodnější právě u malých nemovitostí. Tyto "malé byty" mají výhodu v mnoha atributech. Díky jejich
velikosti jsou nájmy pro potenciální nájemníky dostupnější než ve velkých bytech. To vede k tomu, že
potenciálních nájemců je u takových malých bytů mnohem více. Zároveň jsou vhodnější i pro mladé jednotlivce,
nebo páry, které hledají hezké a dostupné bydlení s dobrou občanskou vybaveností. Druhým faktorem je to, že
díky omezení České národní banky na poskytování úvěrů bankovními institucemi, nemá většina i průměrně
vydělávajících lidí možnost dovolit si větší byty. A proto spolu s movitými investory i tito lidé mají větší tendenci
investovat do menších bytů, které si ještě mohou s hypotékou dovolit.
Ze zjištěných cen nemovitostí vyplynulo, že při rostoucí ploše a dispozici bytů jejich cena na m2 klesá.
Výjimkou v tomto pravidle je pouze dispozice 4+kk, kde roli hraje lokalizace a nadstandartní provedení těchto
dispozic v nově vystavovaných domech. Zároveň u těchto nemovitostí dochází k převratu, zatímco u menších
dispozic je velmi častý důvod nákupu právě investice. U těchto větších dispozic se jedná většinou o nákup za
účelem bydlení.

Poděkování
Tento článek byl vytvořen s podporou projektu FAST-S-19-5954 Ekonomické a manažerské aspekty stavebních
projektů.
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1

Abstrakt
Článek se zabývá identifikací a hodnocením rizik stavebních projektů financovaných z veřejných zdrojů. Studie
předkládá analýzu rizik, vč. návrhu opatření na eliminaci některých nejzávažnějších rizik, které můžou ovlivnit
termín dokončení stavby a smluvní rozpočet. Rizika jsou kvalifikována jako součin pravděpodobnosti realizace
nepříznivé události a možné škody, kterou událost způsobí. Podkladem pro identifikaci rizik byl soubor 50
stavebních projektů financovaných z veřejných zdrojů. Jako nejzávažnější rizika z pohledu zhotovitele, byla
identifikována nekvalitní příprava a formulace smlouvy o dílo, klimatické vlivy a nedostatky v projektové
dokumentaci. Případná implementace autorem navrhovaných řešení těchto rizik do stavebního procesu může pro
zhotovitele eliminovat nedodržení termínu dokončení stavby a překročení smluvního rozpočtu.
Klíčová slova
Analýza rizik, veřejná stavební zakázka, zhotovitel stavby, prodražení, termín dokončení
Abstract
The article deals with the identification and evaluation of risks of publicly funded construction projects. The study
presents a risk analysis, incl. draft measures to eliminate some of the most serious risks that may affect the
completion date and contractual budget. Risks are qualified as the product of the probability of the occurrence of
an adverse event and the potential damage caused by the event. Risk identification was based on a list of 50 publicly
funded construction projects. The most serious risks from the contractor's point of view were identified as a poorquality preparation and formulation of the contract agreement, climatic effects and shortcomings in the project
documentation. Possible implementation of the proposed solutions to these risks in the construction process can
eliminate the contractor's failure to meet the deadline for completion of the construction and exceeding the
contractual budget.
Key words
Risk assessment, public works contract, contractor, price increase, completion date

1 ÚVOD A LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO
STAVU
Zadáváním veřejných zakázek poskytuje stát v ekonomice významné příležitosti využití veřejných prostředků.
V České republice (ČR) bylo v roce 2018 zadáno 31 428 veřejných zakázek, v celkovém objemu 495,50 miliardy
Kč (bez DPH). Z této částky připadají zhruba 2/5 na stavebnictví. Hodnota veřejných zakázek vzrostla o 43,50 %
a počet zakázek o 15,60 % oproti roku 2017 [1]. S ohledem na výši poskytovaných veřejných finančních prostředků
do stavebnictví by mělo být nakládání s finančními prostředky uvážené a mělo by směrovat k uspokojování potřeb
široké veřejnosti.
I přes veškerou snahu státu vynaloženou na kontrolu dodržování dohodnutých postupů při zhotovení díla se u
některých projektů opakovaně zjišťují závažné nedostatky vedoucí k nedodržení termínu dokončení anebo
nedodržení smluvního rozpočtu stavby. Např. v České Republice (ČR) dochází k nedodržení termínu výstavby u
čtyř stavebních projektů z deseti a k nedodržení smluvního rozpočtu u šesti stavebních projektů z deseti [2].
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Problémy, jako nedodržení rozpočtu a prodražování staveb se vyskytují jak v rozvojových, tak i v rozvinutých
zemích. Profesor a vědec Bent Flyvbjerg z Oxford´s Saïd Business School, který se věnuje problematice
managementu a financování světových stavebních projektů, uvádí, že se ve světě prodraží devět velkých
stavebních projektů z deseti. Plánované náklady u analyzovaných staveb jsou překročeny v rozmezí 50-100% [3].
Jiná studie uvádí, že stavební projekty zaznamenávají průměrným nárůst nákladů přibližně o 33% [4].
Analýza rizika je nezastupitelný nástroj pro rozhodovací a legislativní činnost ve stavebnictví, a je důležitá pro
úspěšnost projektu. Ve vyspělých zemích se na bezpečnost, redukci rizik a ochranu zdraví obyvatel vynakládají
velmi vysoké částky a jejich objem se neustále zvyšuje [5]. Řízení projektového rizika (angl. risk management) je
uznáváno jako hlavní přispěvatel k úspěchu projektu, avšak jeho provedení v praxi není ani zdaleka jednoduché,
jelikož proces vyžaduje důkladné pochopení „složek“, které ovlivňují vývoj projektu [6].
Cílem fáze identifikace rizik je odhalit co nejvíce potenciálních rizik projektu, těmto rizikům porozumět a
následně je správně popsat, čímž se zvýší připravenost projektu na možné hrozby. Riziko je faktor, který je
relativně obtížné vyhodnotit. Ve veřejných zakázkách musí být v zásadě zohledněna všechny možná rizika:
politická, ekonomická (např. tržní riziko, kurzovní riziko, úvěrové riziko), rizika bezpečnostní, environmentální
atd., vzhledem k tomu, že jsou veřejné zakázky spojeny se zákonem o veřejných zakázkách a jsou přísně
kodifikovány [7].
Předmětem identifikace rizik a analýzou/managmentem rizik se zabývalo mnoho tuzemských i zahraničních
publikací, kde výzkumníci analyzovali různé aspekty řízení rizik prostřednictvím implementace různých
výzkumných metodik [5], [8]. Značně méně pozornosti se v posledních několika letech věnovalo zbývajícím
procesům řízení rizik, jako je reakce na rizika (angl. risk response) a sledování a kontrola rizik (angl. risk
monitoring and control). Mnoho z těchto studií se zabývalo řízením rizik na úrovni stavebního projektu, kdežto
výzkum dopadu rizik na stavební společnost a na stavební sektor jako takový byl opomíjen. Nejčastějším
způsobem získávaní dat pro provádění hodnocení rizik bylo využití dotazníku nebo případová studie, s výstupem
v podobě statistických dat [8]. Průběžně jsou vydávané a aktualizované odborné publikace, které mají za cíl uvést
nějakým způsobem univerzální postup pro manažment rizik, založený na moderních poznatcích [6].
Tento článek si klade za cíl identifikovat a kvalifikovat závažnost rizik, která můžou nepříznivě ovlivnit činnost
zhotovitele stavby, čímž můžou vést k nedodržení termínu dokončení stavby anebo nedodržení smluvního
rozpočtu projektu. Analýza rizik staveb v ČR je potřebná pro zlepšení procesu realizace veřejných staveb, které
budou pro stát ekonomicky výhodné, jak definuje Zákon o zadávání veřejných zakázek, č. 134/2016 Sb.

2 METODIKA
Proces posuzování rizik (angl. risk assesment) zahrnuje identifikaci rizik, analýzu rizik a hodnocení rizik. Rizika
je možné identifikovat pomocí různých metod, které jsou do značné míry univerzální [9]. V této analýze rizik byl
zvolen světově uznávaný postup pro management rizika podle amerického Project Management Institute,
specifikovaný PMBOK Guide (2004).
V rámci identifikace rizik vycházíme z definice rizika (R), kterou uvádí prof. M. Tichý jako součin
pravděpodobnosti realizace nepříznivé události (P) a možné škody/dopadu, kterou událost způsobí (D), dle vzorce:
R=P×D [9]. Součásti identifikace rizik bylo: 1) studium projektu, zadávací dokumentace, zohlednění okolností, 2)
identifikace všech nebezpečí a možných scénářů nebezpečí a 3) seznam možných nebezpečí, scénářů nebezpečí,
spouštěcích mechanizmů. Pro identifikaci riziky byla zvolena jedna z možných metod [10], a to: brainstorming a
konzultace s třemi odborníky působícími ve stavebnictví 10 až 30 let, od pozice stavbyvedoucího až po
management stavební společnosti. Dále byly využity historická data a předchozích zkušeností s vlastními projekty.
Rizika byla identifikována a analyzována na základě autorem vytvořeného seznamu 50 veřejných stavebních
projektů realizovaných v ČR v letech 2008 až 2019, ve finančním rozmezí od 220 tisíc Kč do 38 miliard Kč.
Jednalo se o stavby dopravní (silnice, dálnice atp.), vodohospodářské (rybníky, vodní toky atp.), technologické
(elektrárny, čistírny odpadních vod atp.), památkově chráněné (kostely, historické fasády atp.) a ostatní pozemní
stavby (bytové domy, školy atp.). Databáze realizovaných projektů byla sestavena z veřejně dostupných zdrojů
dat, tj. portálů, které uveřejňují informace o veřejných zakázkách. Do analýzy rizika bylo zahrnuto období od
převzetí staveniště do předáním dokončeného stavebního díla.
Jednotlivá rizika byly podle věcné náplně rozřazena na: stavebně technicko – technologická; výrobní;
ekonomická a finanční; tržní; kreditní; legislativní; politická; environmentální; zásahy vyšší moci; strategická;
informační a rizika s lidským činitelem.
Druhou etapou posuzování rizik je analýza rizika, což je pojmem, jehož výklad je v rámci managementu rizik
chápán a interpretován různě. Analýza rizik může být kvantitativní a kvalitativní [5]. Cílem analýzy rizika je
fundovaný odhad či přímý výpočet pravděpodobnosti výskytu určitého nebezpečí a výše předpokládaného
nepříznivého dopadu. V praxi se nejčastěji setkáme s metodami expertních odhadů, což je i případ této studie, tedy

724

JUNIORSTAV 2020

hodnocení popisem a stupnicí. Pro účely této studie byla proto experty definována pravděpodobnost výskytu rizika
a míra dopadu rizika takto (Tab. 1):
Tab. 1 Stupnice pravděpodobnosti možného výskytu a míry dopadu rizika.
Pravděpodobnost možného
výskytu rizika
Téměř vyloučené
Nepravděpodobné
Možné
Velmi pravděpodobné
Téměř jisté

Stupeň

Míra dopadu rizika

Stupeň

1
2
3
4
5

Nevýznamné
Nízke
Střední
Vysoké
Katastrofické

1
2
3
4
5

Pro udělení pravděpodobnosti výskytu a míry dopadu každému identifikovanému riziku je sestavena matice
rizik, která graficky posuzuje významnost rizik.
Kvantitativní analýza rizik, s využitím matematicko-logického modelu rizik a softvéru pro simulaci dopadu
rizik nebyla v této studii využita z důvodu nedostatku potřebných numerických údajů o zkoumaných rizicích, jako
důsledky lidských chyb, případně sociologické vazby a nejistoty, pro které teoretické modely chybí.
Třetí etapou bylo hodnocení rizik a výběr těch, které můžou mít na projekt nejzávažnější negativní dopad, a
následně byly navrženy možná opatření na minimalizaci dopadu rizik z pohledu zhotovitele.

3 VÝSLEDKY
V rámci analýzy rizik byl vytvořen seznam rizik, ohrožujících stavební proces v jeho různých fázích (Tab. 2). V
seznamu rizik uvádíme pouze vysoká a velmi vysoká rizika, tj. přijatelná a zvýšená rizika neuvádíme, proto v
seznamu rizik chybí skupina tržních a environmentálních rizik.
Tab. 2 Seznam nejzávažnějších rizik stavebního procesu.
Riziková
oblast
(kód)

Projektová
dokumentace
(1.1)
Archeologie
(1.2)
Vlastnosti
a jakost
materiálu
(2.1)
Rozpočet
stavby
(3.1)

Insolvence
(4.1)

Scénář rizika

Následky realizace
rizika

Pravděpodobnost
výskytu rizika

1. Stavebně techniko - technologická rizika
Neúplnost
a nesplnění
Nutné doplnění a
nároků kladených
4
změna PD.
na projektovou
dokumentaci (PD)
Nedostatečně
Pozitivní nález → nutno
provedený
3
provést archeologický
archeologický
výzkum.
průzkum.
2. Výrobní rizika
Nedodržení
požadované jakosti
Nutno odstranit
2
a vlastností
nevhodný materiál.
materiálu.
3. Ekonomická a finanční rizika
Chybně zpracovaný
výkaz výměr (VV).
Nutno zajistit potřebné
3
Neocenění prací v
množství materiálu.
rozpočtu dle PD.
4. Kreditní rizika
Nutno oslovit a
Úpadek
zasmluvnit nového
2
subdodavatele.
subdodavatele
stavebních prací.
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Dopad
rizika

Součin

3

12

4

12

4

8

4

12

5

10
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Likvidita
(4.2)

Dodatečná
povolení
(5.1)

Kvalifikace
pracovníků,
subdodavatel
ů
(6.1)

Klimatické
vlivy
(7.1)

Terorismus
(7.2)

Smlouvy
(8.1)

Neschopnost
subdodavatele
dostát svým
závazkům.

Možné nedodržení
smluvní ceny stavby a
2
termínu dokončení
stavby.
5. Legislativní rizika

Nutnost získání
dodatečných
Možné nedodržení
povolení vztahující
smluvní ceny stavby a
se k realizaci díla
3
termínu dokončení
(restaurátorské
stavby.
záměry; závazná
stanoviska; atp.).
6. Informační rizika a rizika s lidským činitelem
Nezaškolení
a nekvalifikovaní
Vícenáklady související
pracovníci/subdoda s odstraněním vad.
3
vatelé provádějící
Nedodržení termínu
odborné stavební
dokončení stavby.
práce.
7. Zásahy vyšší moci
Negativní ovlivnění
stavebního procesu
klimatickými vlivy
Možné nedodržení
(povodně, sesuv
smluvní ceny stavby a
3
půdy, intenzivní
termínu dokončení
deště, zemětřesení,
stavby.
atp.). Pozastavení
stavby.
Možné nedodržení
smluvní ceny stavby a
Pozastavení stavby.
2
termínu dokončení
stavby.
8. Strategická rizika
Špatně sestavené
smlouvy. Změny
Možné nedodržení
smluv vyvolané
smluvní ceny stavby a
4
kteroukoliv stranou termínu dokončení
zainteresovanou ve
stavby
stavebním procesu.

5

10

3

9

5

15

4

12

5

10

5

20

Pro expertní grafické posouzení významnosti rizik byla sestavena matice rizik (Obr. 1), kde na svislé ose jsou
vyneseny hodnoty intenzity dopadu rizika a na vodorovné ose jsou vyneseny hodnoty pravděpodobnosti
výskytu rizika. Posuzované riziko je tím významnější, čím je vyšší pravděpodobnost jeho vzniku v kombinaci s
intenzitou jeho možného dopadu na projekt.
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Obr. 1 Matice rizik.

Možná řešení nejzávažnějších rizik
Zhotovitel má možnost výše uvedená rizika eliminovat několika způsoby:
a)

Zříct se účasti ve výběrovém řízení v případě zjištění vysoce rizikové zakázky, např. komplikovaná
technologie provádění, pomalá flexibilita Národního památkového ústavu a technického dozoru
investora (TDI), nekvalitně zpracovaný projekt, nekvalitně zpracovaný rozpočet, podhodnocená
cena vypisované veřejné zakázky atp.
b) Zjistit rizika a jejich hodnotu zahrnout do nabídkové ceny, avšak zde hrozí, že cenová nabídka
zhotovitele nebude konkurenceschopná.
c) Dát se pojistit a náklad na pojištění zahrnout komplexně do všech cenových nabídek
zpracovávaných v rámci veřejných zakázek.
d) Předem provést analýzu rizik a ty pak (alespoň částečně) eliminovat – popsáno dále v článku.
e) Kombinace výše uvedených možností – b) až d).
Následující odstavce představují možnosti řízení vybraných rizik, s nejvyšší pravděpodobností výskytu.
•

Riziko: Smlouvy (závažnost rizika: 20)

Ze smlouvy o dílo plynou zhotoviteli povinnosti a závazky, které je nutno z jeho strany splnit. Vzhledem
k závažnosti toho rizika je nutné, aby návrh smlouvy před podepsáním byl řádně prostudován a připomínkován.
Pokud je to možné je dobré povinnosti a závazky zhotovitele kvantifikovat, např. rozsah průzkumu salinity (počet
sond), rozsah mykologického průzkumu (popis konstrukcí anebo místa, kde má být proveden), způsob a doba za
jakou objednatel schválí předložené vzorky omítek, barevnosti a dílčích prvků stavby atp.
•

Riziko: Kvalifikace pracovníků a subdodavatelů (závažnost rizika: 15):

Je vhodné, aby zhotovitel investoval čas a finance na proškolení pracovníků a nevybíral subdodavatele jen
podle nejnižší nabídkové ceny, ale také na základě dosavadních zkušeností (např. referenční stavby, spokojenost
klientů, finanční analýza atp.). Zhotovitel, tak může eliminovat uvedené riziko způsobující finanční ztrátu a
nedodržení smluvního dokončení stavby. Další možností je i sankcionování pracovníků, či subdodavatelů, za
neplnění služeb.
•

Riziko: Projektová dokumentace (závažnost rizika: 12):

Zhotovitel v rámci uzavření smlouvy o dílo potvrzuje, že projektovou dokumentaci prostudoval a podpisem
stvrzuje její správnost a kompletnost. Může nastat případ, kdy objednatel nemusí zhotoviteli uznat budoucí
vícepráce plynoucí ze zjištěných nových skutečností v průběhu stavby, jež nebyly v původní PD uvedeny. Uvedené
přenesené riziko ze zpracovatele PD na zhotovitele stavby je nutno řádně smluvně ošetřit. A to např. tím, že
zpracovatel PD bude povinen předložit zhotoviteli do určitého data nové technické řešení, na základě, něhož
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zhotovitel zpracuje změnový list, který je objednatel povinen do určitého data potvrdit anebo předložit protinávrh.
Pokud by k tomu nedošlo, tak zhotovitel není nucen uvedené práce zahájit a nebude nést zodpovědnost za případné
nedodržení termínu dokončení stavby.
•

Riziko: Archeologie (závažnost rizika: 12):

Archeologický průzkum může mít kritický dopad na realizaci projektu (tj. zastavení nebo omezení prací),
nicméně pravděpodobnost jeho vzniku je výjimečná, celkový význam tedy patří mezi významná rizika. Ze
smlouvy o dílo plynou zhotoviteli povinnosti a závazky, které je nutno z jeho strany splnit. Je nutné, aby návrh
smlouvy před podepsáním byl řádně prostudován a připomínkován. Je nutno dát pozor např. na přenesenou
zodpovědnost ze strany objednatele na zhotovitele v rámci archeologického výzkum v případě pozitivních nálezů.
Dále je nutno ošetřit, že pokud dojde k pozitivnímu nálezu archeologických prvků, tak zhotovitel nenese
zodpovědnost za případné nedodržení termínu dokončení stavby.
•

Riziko: Rozpočet stavby (závažnost rizika: 12):

Zhotovitel v rámci uzavření smlouvy o dílo potvrzuje, že rozpočet společně s projektovou dokumentací
prostudoval a podpisem stvrzuje jeho správnost a kompletnost. Může nastat případ, kdy objednatel nemusí
zhotoviteli uznat budoucí vícepráce plynoucí ze špatně zpracovaného rozpočtu – výkazu výměr. Uvedené
přenesené riziko z projektanta na zhotovitele stavby je nutno řádně smluvně ošetřit. A to např. tím, že projektant
bude povinen předložit zhotoviteli do určitého data správně zpracovaný VV, na základě, kterého zhotovitel
zpracuje změnový list, který je objednatel povinen potvrdit a akceptovat. Pokud by tomu nedošlo, tak zhotovitel
není nucen uvedené práce zahájit a nebude nést zodpovědnost za případné nedodržení termínu dokončení stavby.
•

Riziko: Klimatické vlivy (závažnost rizika: 12):

Zhotovitel sestavuje harmonogram stavby, který bývá nutnou přílohou ke smlouvě o dílo. Je vhodné, aby
zhotovitel při sestavování harmonogramu stavby bral také v potaz časovou rezervu, která by pokryla případné
pozastavení stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických vlivů (dlouho trvající mrazy, intenzivní deště,
povodně atp.). Pokud je stavební harmonogram správně sestaven, tak aby na sebe plynule navazovali jednotlivé
stavební fáze a profese, tak je eliminován pozdní termín dokončení stavby z důvodu působení nepříznivých
klimatických vlivů. Dále se zhotovitel vůči nepřízni klimatickým vlivům může pojistit.
•

Riziko: Insolvence a Likvidita (závažnost rizika: 10):

Je vhodné, aby zhotovitel sestavil vnitropodnikové cashflow stavby o jejíž realizaci se ve výběrovém řízení
uchází. Je nutné, aby zhotovitel zejména na začátku stavby byl schopen profinancovat prostavěnost z vlastních
finančních prostředků a dostát, tak svým závazkům. Pokud dojde ke zjištění, že zhotovitel nemá dostatek
finančních prostředků, tak je nutno sjednat úvěr u bankovní instituce. Dále je kladen důraz na výběr kvalitních
subdodavatelů, který jsou schopni dodržet smluvní termíny dokončení a nedostali se v průběhu realizace stavby
do insolvence. Uvedené riziko je možno eliminovat výběrem subdodavatelů s dlouhou tradicí na trhu a hladkou
spolupráci v minulosti.
•

Riziko: Terorismus (závažnost rizika: 10)

Terorismus je nepředvídatelným rizikem, které nelze přímo ovlivnit, řídit a ani zcela eliminovat.
Pravděpodobnost výskytu rizika není vysoká, avšak dopad rizika na stavební proces je katastrofický. Zhotovitel
se vůči riziku může pojistit u institucí, nabízející pojištění proti terorizmu pro podnikatele a subjekty veřejné
správy.
•

Riziko: Dodatečná povolení (závažnost rizika: 9)

Je nutno, aby zhotovitel sestavil kvalitní harmonogram stavby, ve kterém budou uvedeny termíny pro
zpracování např. restaurátorských záměrů a následné termíny pro podání a získání závazných stanovisek atp.
•

Nakládání s rizikem: Vlastnosti a jakost materiálu (závažnosti rizika: 8)

Zhotovitel se reklamacím a přepracováním částí stavebního díla vyhne výběrem kvalitního a trvanlivého
materiálu splňující potřebné normy a certifikáty. Je vhodné, aby zhotovitel před započetím stavby sestavil
technologické postupy a seznam použitého materiálu, který by zaslal a nechal schválit objednatelem, případně
kontrolnímu orgánu (například pracovníkům zainteresovaného památkového ústavu).
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4 DISKUZE
Zadavatelé veřejných zakázek mají dnes k dispozici řadu nástrojů a postupů, jak zvýšit úspěšnost projektu.
Příkladem může být způsob, jak přinejmenším zmírnit efekt poklesu počtu nabídek zhotovitelů na jednu zakázku
od zadavatele (tj. konkurence), který má negativní dopad na rostoucí ceny, klesající kvalitu a někdy i nutnost rušení
zakázek pro nezájem firem. Konkurence o veřejné zakázky, která je klíčovým nástrojem pro dosažení maximálního
poměru ceny a kvality ve veřejných zakázkách, zažívá ve stavebnictví (a dalších odvětvích) nejslabší období od
roku 2006 do 2018, kdy z průměrných 6-ti nabídek (2016) spadla pod 4 nabídky (2018). Tím dochází
k prodražování veřejných zakázek. Konkurence o veřejné zakázky se tedy ukazuje jako jeden z nejdůležitějších
ukazatelů dobré praxe ve veřejných zakázkách. Z pohledu zadavatele zakázky může šanci na úspěch zakázky
zvýšit precizní příprava zadávací dokumentace a řádný průzkum trhu. Mimo to, jsou dalšími důležitými faktory
tyto: čas vypsání zakázky (mezi dubnem a červnem); druh řízení (otevřené řízení); příjem elektronických nabídek
(zatím spíše nevyplácí; vyplatí se až v dlouhodobém horizontu); profily zadavatelů (např. EZAK a e-zakázky
vykazuje lepší konkurenci v porovnání s NEN a Tender arena, a to zejména v segmentu zakázek malého rozsahu);
velikost zakázky (rozdělení velké zakázky na menší celky, v režimu zákona) [11].
U každého stavebního projektu je žádané rizika identifikovat, stanovit jejich význam, velikost, ohodnotit je a
provést kroky, které by vedly k jejich eliminaci. Mezi nejzávažnější rizika patří opomenutí podstatných momentů
pro úspěšné zahájení prací, jako například neodhadnutí archeologických a geologických podmínek (v rámci
projektové dokumentaci), špatně sestavená smlouva s objednatelem anebo subdodavateli, použití špatných
materiálů nebo zanedbání bezpečnostních opatření v jednotlivých mezistupních stavebních prací. Někdy jsou
nedostatky v rovině zajištění dostatečného množství kvalifikovaných expertů, kteří jsou schopni a ochotni se na
projektu podílet a svým profesním profilem se zaručit za kvalitní a hodnověrný výsledek projektu. Rizika lze do
jisté míry eliminovat, řídit je. Mohou však nastat rizika, jejichž výskyt se nedá předpovídat a tím eliminovat, jako
je např. terorismus.
Z pohledu zhotovitele stavby bylo v této studii definováno 11 možných příčin odchylky od harmonogramu
stavebních prací a překročení nákladů. Pokud není v harmonogramu uvažováno s dostatečnou časovou rezervou,
může kromě zpoždění jedné činnosti dojít ke zpoždění celého projektu. Každý projekt je jedinečný a během
realizace projektu může nastat situace, kdy dojde ke vzniku neočekávané příčiny, či kombinace příčin, které
způsobí zdržení projektu, zejména pokud plnění veřejné zakázky pokrývá delší časový úsek. Mezi hlavní důvody
nedodržení rozpočtu veřejné zakázky v ČR patří: změny a chyby v projektové dokumentaci (32 %), nedostatečný
geologický průzkum (14 %), nedodržení nebo změna technologie stavby (12 %), klimatické vlivy (9%), chyby v
rozpočtu (6%), neodborné řízení projektu (4%), a archeologický průzkum (4%) [2]. Dle výše představené analýzy
představují největší rizika pro zhotovitele nejasné smlouvy, nedostatečná projektová dokumentace a nedostatečná
kvalifikace pracovníků a subdodavatelů. S posledním úzce souvisí i špatná kvalita prací, např. nedodržení
technologického postupu, nedodržení materiálu uvedených v projektové dokumentaci, rychlost výstavby (časová
tíseň obvykle snižuje kvalitu práce). Proto je nutné věnovat těmto oblastem před zahájením projektu co největší
pozornost a také během realizace stavby podrobovat nejrizikovější oblasti pravidelné kontrole. Pochopitelně,
velikost finančního dopadu na stavbu přímo závisí na druhu a rozsahu příčiny. Významným rizikem, který může
ovlivnit harmonogram stavebních prací je pozdní zasmlouvání subdodavatelů, špatná technologická návaznost
prací v harmonogramu a špatný časový odhad dob trvání činností. K prodloužení stavebních prací může dojít s
velkou pravděpodobností, a je často zapříčiněno buď dodavatelem stavebních prací, nebo dodatečnými požadavky
investora. Proto je důležité, aby byly vícepráce dostatečně ošetřeny ve smlouvě o dílo.
Díky provedené kvalitativní analýze je možné označit rizika, na které se dále soustředit a rizika, kterým je třeba
věnovat zvláštní pozornost. Slabým místem kvalitativní analýzy rizik, kdy je pro hodnocení pravděpodobnosti
výskytu a intenzity negativního využita stupnice definovaná expertním týmem, je nebezpečí subjektivního
posuzování problému. Neurčitost expertních odhadů lze snížit například tím, že nepříznivou situaci rozložíme na
menší, dílčí části, u kterých lze snáze provést odhad pravděpodobnosti i výši negativního dopadu [12].

5 ZÁVĚR
Potenciální rizika, které můžou ovlivnit termín dokončení stavby a smluvní rozpočet veřejné zakázky byla
podrobena kvalitativní analýze. Rizika byla odvozená od skutečných, zrealizovaných projektů v ČR, a mohla by
v budoucnu posloužit zadavateli a zhotoviteli pro lepší ošetření možných rizik, spojených s konkrétním druhem
stavby. V průběhu realizace stavebních prací je nicméně potřeba rizika neustále sledovat a včas reagovat na jejich
vývoj.
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1

Abstrakt
Revitalizace brownfield je v současnosti stále používanějším jevem, zejména v širokém uplatnění větších měst.
Příspěvek se zaměřuje na řešení problematiky brownfield s možností implementace principů Smart City do
jednotlivých obcí. Dále je v příspěvku uvedeno, že využívání nástrojů územního plánování, územních studií nebo
regulačních plánů, včetně jejich dodržování, může přispět k možnosti řešení problematiky brownfield. Příspěvek
je zaměřen na identifikace aspektů revitalizace, jejich přínosy a případná negativa. Dále jsou znázorněny finanční
náročnosti výstavby pro obce (veřejný subjekt) a investory (soukromý subjekt), včetně ilustrativního finančního
zatížení realizace výstavby. V závěru jsou shrnuty výhody a nevýhody při výstavbě na pozemku brownfield.
Klíčová slova
Brownfield, Životní cyklus stavby, Územní plánování, Smart city
Abstract
Brownfield regeneration is currently increasingly popular, especially in the widespread use of larger cities. The
paper focuses on the solution of brownfield issues with the possibility of implementing Smart City principles in
individual municipalities. Furthermore, the paper states that the use of urban planning tools, territorial studies or
regulatory plans, including their adherence, may contribute to the possibility of addressing the brownfield issue.
The paper shows aspects of revitalization, its benefits and possible negatives. It shows the financial burden on
municipalities (public entity) and investors (private entity). Including the illustrative financial burden for entities,
are set. In conclusion, the advantages and disadvantages of brownfield construction are set.
Key words
Brownfield, Life-cycle-cost, Urban planning, Smart City

1 ÚVOD
Tradiční územní plány obcí, více či méně reflektují na změny v ekonomice. Jedním z hlavních důvodů může být
globalizace a změny v ekonomice. Základními otázkami problematiky brownfield jsou: Co dělat s dědictvím
předchozích generací? Jakým způsobem řešit nevyužívané pozemky, které mohou být i kontaminované? Jakým
způsobem přeměnit lokalitu, tak aby případná změna byla ve veřejném zájmu? Jaké aspekty mají být brány v potaz
v případě regenerace? V současné době spíše pro investory nahrává výstavba na zelené louce, zejména z důvodu
případných rizik. Je ovšem výhodná výstavba na zelené louce pro všechny dotčené subjekty? Nedochází následně
k degradaci či likvidaci historických budov, obzvlášť v případě výstavby na zelené louce? Je v legislativní moci
danou problematiku vyřešit? Je výhodné revitalizovat okamžitě veškeré území a zamezit tak dopadu na životní
prostředí? Jaká je vyhlídka budoucích výstaveb, bývají efektivní? Jaká je finanční náročnost revitalizace
brownfield?
Odpovědi na dané otázky nebývají jednoduché, na některé otázky lze nalézt odpovědi v legislativních
dokumentech nebo u výsledků z realizovaných staveb. Cílem tohoto příspěvku není odpovědět na veškeré
položené otázky, ale zaměřit se na otázky aspektů revitalizace brownfield s možností implementace principů Smart
City a nástrojů územního plánovaní. Dále odpovídá na otázky výhod a nevýhod revitalizace, včetně případné
finanční náročnosti dotčených subjektů.
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2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Česká ekonomika od poloviny druhé dekády 21. století roste. Hodnota stavebních prací a počet stavebních
povolení každoročně roste již od roku 2016 [1], začíná se vzpamatovávat ze sedmileté krize (2007-2015). Investor,
projektant i stavební úřad jsou základní subjekty, které se spolupodílejí na rozhodovacím procesu umisťování
a povolování staveb. Nová výstavba lze provádět na zelené louce (greenfield) nebo lokalitě brownfield.

Problematika brownfield a greenfield
Problematika brownfield se vyskytuje v různých zemích v rámci celého světa. Jedná se o multidisciplinární
problém a každé z jednotlivých odvětví si přizpůsobuje definici, proto neexistuje jednotná. Z článku autorů [2]
vyplývá problém s definováním problematiky brownfield, z důvodu opírání pouze o kontaminaci lokalit a
vyčíslováním nárůstu ceny revitalizace brownfield v důsledku existence znečištění horninového prostředí. V další
literatuře [3] lze dojít k závěru, že výstavba na zelené louce je efektivnější volba výstavby z důsledku zkrácení
přepravního času a v neposlední řadě možné snížení produkce zplodin a skleníkových plynů [4]. Též není vedena
efektivní databáze brownfield. V současnosti je zmapované velké množství, zejména zásluhou společnosti
CzechInvest. Celkový počet brownfield, včetně rozlohy, na území ČR není možné jednoznačně identifikovat.
Společnost CzechInvest formou Vyhledávací studie zmapovala 2 355 lokalit o rozloze 10 362 ha, z toho zastavená
plocha odpovídá 1 412 ha [5]. Jedná se o přibližně 0,1 % území ČR. Oproti tomu společnost Cenia [6] odhaduje
skutečný počet brownfield mezi 8 500 - 11 700 s celkovou plochou přes 38 000 ha.
Pro možnost kvantifikace brownfield je uvedena definice vytvořená autorem. „Pojem brownfield se rozumí
nemovitost, jakožto pozemek, objekt či areál, který je v součastnosti částečně nebo plně nevyužitý a velmi často
nějakým způsobem poškozený a je možná kontaminace. Nemovitost byla v minulosti využívána v rámci
urbanizovaného území či volné krajiny a ztratila svou původní funkci a v současnosti degraduje ekonomicky či
fyzicky sebe či své okolí. Nelze ji vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace.“ [7].
Přesným opakem brownfield je lokalita greenfield. Jedná se o urbanistický termín, který popisuje území
doposud nezastavené a je nejčastěji využívaná jako zemědělská půda nebo dokonce přírodní plocha. Z hlediska
životního prostředí a ekologie je nejlépe nevyužívat tyto plochy k developerským projektům. Tyto lokality často
musí podstoupit cyklus změny funkčního zařazení, aby mohlo dojít k budoucí výstavbě [8].

Nástroje územního plánování
Každá obec (municipalita) by měla vznikat nebo se rozšiřovat podle určitého plánu. Hlavním důvodem je vymezit
plně-funkční obec pro konkrétní počet obyvatel a maximální využívání své plochy. Tímto problémem se zabývá
věda urbanismus a územní plánování. Na konci 90. let 20. století byla vytvořena dodnes platná reforma, která
zformovala tzv. spojený model výkonu veřejné samosprávy s dvoustupňovým systémem. Každý z územních celků
vede urbanistické řešení svého správního celku v různé podrobnosti. Nejčastěji tuto profesi pro obce má na starost
městský architekt, který je za fungování odpovědný [9]. Definice obce dle zákona č. 183/2006 Sb. zní: „Obec je
základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území
obce.“ Obce jsou veřejnoprávní korporace mající vlastní majetek, se kterým má za úkol hospodařit. Obec se má
starat o všestranný rozvoj území, naplňovat potřeby svých občanů a zejména se starat o veřejný prostor a zájem.
Územní plánování je interdisciplinární činnost, kde dochází v ideálním případě ke spolupráci inženýrů různých
odvětví (geodetická práce, dopravní plánování, vodohospodářské aj.). Žádné odvětví není nadřazené jinému, jedná
se o symbiózu všech. Hlavními nástroji jsou územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentace a
územní rozhodnutí. Územně plánovací podklady se skládají z urbanistické studie, územní prognózy, územně
technických podkladů a územního generelu. Územně plánovací dokumentace detailně popisují území v různé
podrobnosti. Jedná se o územní a regulační plány. Územním rozhodnutím obec rozhoduje o nové výstavbě.
Náležitosti plánů jsou stanoveny vyhláškou č. 500/2006 Sb., která byla novelizována č. 13/2018 Sb. [10],[11].

Principy Smart City
Pro územní plánování a organizování města lze využívat různé moderní technologie, např. digitalizace, 3D modely.
Jednotná definice pojmu Smart City neexistuje. Vždy je pojem vymezen dle kontextu, a to velmi komplikuje
vytvořit jednoznačnou definici. Problém lze nalézt zejména v interdisciplinárním základě [12].
Využívání Smart City lze využit jako vhodné řešení všech obcí, např. pro proces urbanizace. Hlavní příčinou
je efektivní využívání prostranství obcí a její funkčnost. Hlavním důvodem pro aplikování představ Smart City je
udržitelný rozvoj. Smart City se dle [13] skládá ze tří pilířů: inteligentní mobilita, inteligentní energetika a služby,
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informovanost a komunikační technologie. Zatímco [14] rozkládá koncept na tři hlavní parametry: technologie
(tvrdá a měkká infrastruktura), lidé a instituce. V myšlence pokračuje [15], který následně rozděluje parametry na
6 základních prvků, kterými jsou: chytrá ekonomika, chytří lidé, chytrá správa, chytrá doprava, chytré životní
prostředí a chytré bydlení. Každý prvek má vlastní faktory, charakteristiku a lze jej následně ještě rozkládat na
podmnožiny.

3 METODIKA
Formou pozorování a porovnávání získaných dat z Českého statistického úřadu [1] a dostupných informací
společnosti CzechInvest [5],[16] realizovaných výstavbových projektů z let 2007-2018 v rámci lokalit ČR byly
stanoveny výsledky ovlivňující výstavbu formou revitalizace brownfield. Pomocí porovnávání dat, analytickosyntetických postupů realizovaných staveb byla dedukována řada aspektů, které případnou revitalizaci brownfield
ovlivňují. U každého aspektu je uvedeno, jakým způsobem může být ovlivněn v případě implementace nástrojů
územního plánování či zavádění principů Smart City.

4 VÝSLEDKY
Hlavním výsledkem bylo identifikovat hlavní aspekty, které se vyskytují u výstavbových projektů revitalizací
brownfield. Ze vzorku získaných dat byla zjištěna řada aspektů uvedených na obrázku (Obr. 1). Každý z aspektů
byl popsán, včetně jeho přínosů či negativ.
Zjištění současného
stavu, stávající využití,
územní plán

Environmentální
aspekty a dopad na
udržitelný rozvoj

Využívání městského
inženýrství v okolí
dané lokality

Vlastnictví lokality
brownfield

Finanční náklady
revitalizace, včetně
jeho financování

Význam lokality
v rámci historického
nebo kulturního
dědictví

Časová náročnost

Možnosti budoucího
využití

Volba nejvýhodnějšího
plánu budoucího
využití

Obr. 1 Aspekty spojené s revitalizací brownfield.

Zjištění současného stavu, stávající využití, územní plán
Základní otázkou při vyšetřování současného stavu je vhodnost a ekonomičnost využívání dané lokality. Důležité
je prozkoumat stav nemovitosti, vytvořit průzkum jakým způsobem byla využívána a zkontrolovat v jakém
měřítku je využívána nyní. V případě využívání pozemků greenfield je řešení rychlejší a snazší. Je nutné
zkontrolovat územní plán pro dané území a případně zažádat o její úpravu. Pozemky brownfield jsou složitější
a mají řadu nevýhod. Pozemek bývá často zatížen znečištěním horninového prostředí nebo dokonce
kontaminován.
Nezbytné je zjistit veškeré limity a požadavky územního či regulačního plánu pro dané území, včetně
zhodnocení potřeb a možností případných změn daného územního plánu. Vhodné je také vypracovat časový
horizont změny, protože změna může trvat i několik let. Nástroje územní plánování, které vytváří obec, mohou
velmi ovlivnit případnou délku nové výstavby. Pokud bude zjišťovat současné změny na území obce, např. formou
databáze brownfield, může vytvářet v dostatečném předstihu případné změny územích plánů. Jednou z možností
vytváření dokumentací území lze využít principy Smart City. Pokud obce začne využívat digitalizaci podkladů,
resp. inventarizaci pozemků, včetně stavů jednotlivých objektů, může pružněji adaptovat budoucí záměry.

Environmentální aspekty a dopad na udržitelný rozvoj
Většina starých nevyužívaných průmyslových areálů je zatížena znečištěním, nejčastěji horninového původu.
Zátěž je většinou způsobena nevhodným nakládáním a skladováním chemických látek, či nevhodným nakládáním
s odpady. Z těchto důvodů je součástí zjišťování stavu nemovitosti i její ekologický dopad. Tento aspekt musí být
řešen okamžitě v případě nalezení nevyužívané lokality, a to formou konceptu s fázemi návrhu odstranění případné
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kontaminace. Znečištění může mít několik úrovní kontaminace, které mohou mít za následek až ekonomickou
neefektivnost.
Role municipality, která je zastoupená státní správou, je v řešení environmentálního aspektu významná. Pokud
existuje kontaminovaný brownfield, tak se často stává neefektivní pro soukromý sektor. Hlavním důvodem jsou
nepředvídatelné náklady a čas odstranění kontaminace. Z tohoto důvodu musí veřejný sektor dokázat
spolupracovat se soukromým sektorem, např. formou dotací či jiného kolektivního vztahu. Na procesu odstranění
ekologické zátěže lokality nástroje územního plánování nemají vliv. Pomocí principů Smart City mohou obce
zpracovávat podrobné digitální mapy, pomocí kterých lze předčasně identifikovat vznik nevyužívané lokality
s možnou kontaminací.

Vlastnictví lokality brownfield
Jedním z nejpodstatnějších aspektů fáze zjišťování současného stavu je problematika majetkoprávních vztahů.
Nemovitost může vlastnit obec, právnická nebo fyzická osoba, či jejich kombinace. Veřejný sektor by měl stanovit
minimální technický stav nemovitosti. Pokud by tohoto stavu nemovitost nedosahovala, měla by mít obec právo
výhodně vykoupit danou nemovitost. Cílem by bylo zamezení případného rizika, tak aby bylo zacházeno s územím
ve prospěch občanů. Největší riziko nastává v případě skupinového vlastnictví. Nákup těchto nemovitostí může
být proveden ze strany jiného soukromého subjektu, ten ovšem musí sám danou lokalitu nalézt a zajistit veškeré
formality. Principy Smart City mohou v digitalizaci obci pomoci k nalezení všech nevhodně odpovídajících staveb
a dokázat tak včas veškeré identifikovat.

Význam lokality v rámci historického nebo kulturního dědictví
V každé obci lze nalézt řadu nemovitostí, které mají historickou či kulturní hodnotu. Některé brownfield takové
dědictví představují. Každá obec by měla vést databázi staveb s kulturně-historickou hodnotou, včetně posouzení
možné úpravy těchto staveb. Řadu staveb z důvodu technického stavu již nelze plnohodnotně zachovat, lze alespoň
použít její části či fragmenty do stavby nové. I toto mohou nástroje územního plánování dokumentovat.
V závislosti na podrobnosti daných nástrojů lze zrychlit vyjednávání soukromého a veřejného sektoru pro budoucí
výstavbu rekultivace. Principy Smart City mohou ovlivnit efektivnější plánování kontrol stavů takových
nemovitostí.

Možnosti budoucího využití
Každý brownfield nemusí být vhodné revitalizovat ihned po jeho nalezení. Existuje řada lokalit, které by v případě
revitalizace nedokázali využít svou podstatu a velmi jednoduše by vznikl brownfield druhé generace. Pokud
lokalita neohrožuje životní prostředí, je vhodnější počkat s rekonstrukcí v souladu s kontextem udržitelného
rozvoje a hospodárnosti. Hlavním předpokladem výstavby je využívat či navazovat na existující veřejnou
infrastrukturu. Revitalizací brownfield může postupně docházet ke změně charakteru obce. Jednou z možností je
zvýšení její atraktivity pro bydlení, např. z důvodu nově vybudovaného kulturního využití, výstavby městských
bytů, či vzniku nových pracovních míst. Od začátku plánování budoucího využití je nutné uvažovat občanskou
vybavenost okolí stavby. Pokud nebude vystavena v dostatečném časovém horizontu, může snadno docházet
k tvorbě nových brownfield. Z výše uvedených důvodů je nutné vytvořit rozhodovací proces pro výběr z řady
návrhů budoucího využívání.
V případě využívání nástrojů územního plánování a principů Smart City může vzniknout kvalifikovaná
městská samospráva, jejíž cílem je spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Municipality mají kvalitnější
přehled o obci, včetně funkčního využívání a nedostatků. Soukromý subjekt většinou zajistí ekonomickou stránku
stavby, zatímco obec preferuje socioekonomický důsledek, hodnotí projekt např. formou metody 3E
(hospodárnost, účelnost, efektivnost).

Využívání městského inženýrství v okolí dané lokality
Je nezbytné vytvořit průzkum jednotlivých odvětví infrastruktury městského inženýrství pro případ výstavby.
Pokud nebude vytvořen, může dojít k nemožnosti využívat stavbu. Zejména je nutné zajistit napojení na veřejné
vodohospodářské, energetické a telekomunikační sítě. Dále zajištění výstavby dopravní infrastruktury, veřejného
osvětlení apod. Tento aspekt je nejdůležitější pro municipality, z důvodu nejen její případné výstavby, ale zejména
zajištění jejího provozu, např. dopravní infrastruktura musí zajistit dostatečné kapacity pro průjezd, včetně
hromadné či železniční dopravy.
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V tomto aspektu hraji zásadní roli nástroje územního plánování. Při tvorbě regulačních plánů je potřebné
vytvořit návrh dostatečné infrastruktury pro provoz navrhovaných celků. Principy Smart City lze výborně využívat
pro provoz infrastruktury, např. chytrého rozsvícení veřejných světel, plánování oprav a údržby částí inženýrství.

Finanční náklady revitalizace, včetně jeho financování
Nejdůležitějším aspektem pro investory jsou finanční náklady a případné budoucí příjmy. Výsledky finančních
hypotéz projektu určují, zda bude projekt akceptován a zhotoven. Soukromý, veřejný sektor nebo spolupráce
těchto sektorů musí vždy zvážit celkové náklady na výstavbu. Je nezbytné uvažovat finanční náročnost v konceptu
životního cyklu stavby. Náklady lze rozdělit do prvků, které do projektu zasahují. Těmito prvky jsou např. náklady
na pořízení pozemku, výstavby stavebních objektů a zařízení staveniště, projektové a průzkumné práce, daň
z nemovitých věcí, pojištění, náklady na výstavbu a provoz inženýrských sítí. Náklady na realizaci se následně
rozdělí mezi soukromý a veřejný subjekt, dle smluvní dokumentace. Největší zátěž na veřejný sektor nastává v
prodlužování inženýrských sítí, výstavby nových komunikací za účely možnosti napojení k dané stavbě. Je nutné
uvažovat životní cyklus stavby, tedy náklady na realizaci včetně jejího provozu, případných oprav a likvidace.
Pro ukázku zobrazení možných nákladů výstavby bylo zpracováno ilustrativní procentuální zastoupení peněžní
náročnosti realizace výstavbového projektu (Obr. 2), rozdělené do 11 prvků připravovaného modelu finanční
spoluúčasti investorů ve prospěch obcí a měst [17]. Jednotlivé náklady byly stanoveny ze získaného vzorků
revitalizovaných objektů různého charakteru. Tento ilustrativní graf může být podstatný pro veřejné i soukromé
subjekty výstavby, protože o celkové náklady se v určitém poměru podílejí. Z výsledů vyplývá, že většinu
realizačních nákladů bude hradit investor a minimální náklady budou hrazeny z veřejných zdrojů. Pokud
investorem není veřejný majitel, protože v tom případě budou celkové náklady hrazeny pouze z veřejných zdrojů.
Ostatní, neuvedené v ostatních prvcích
Veřejné prostranstv í
Kom unikace a hromadná doprava
Odvětví inženýrských sítí
Daňové náklady, daň z převodu nemovitosti, pojištění
MarkeRngové náklady, realitní agenR
Finanční náklady, úroky, bankovni poplatky
Vybavení stav ební ho obj ektu
Projektové a průzkumné práce, inženýring
Stav ební náklady a zařízení staveniště
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Obr. 2 Ilustrativní procentuální zastoupení nákladů na výstavbový projekt [17].
Nástroje územního plánování mohou pomoci identifikovat začátek finančních úspor v závislosti na využívání
daného území. V územním plánu lze nastavit funkční využití dané lokality, buď jako možnost striktního režimu
nebo tzv. volného režimu, kde není jednoznačně definované využití. Principy Smart City mohou následně ovlivnit
fungování a finanční náročnost provozu částí infrastruktury, jakožto plánování obnov a údržby apod.

Časová náročnost
Jedním ze zásadních aspektů pro všechny subjekty stavebního řízení je čas, za který bude možné využívat novou
nemovitost. Pro soukromého investora i veřejný subjekt to znamená očekávání budoucích užitků z projektu.
Vzhledem ke komplikovanému stavebnímu řízení v ČR se může daný projekt prodloužit o několik měsíců i let.
Průměrná doba vyřízení stavebního povolení v ČR za rok 2018 je 247 dní [18]. Tento údaj by bylo možné zkrátit
v případě správně provedených a dodržovaných územních plánů jednotlivých obcí. S možností využívání principů
Smart City by mohlo být jednodušší vyřizovaní případných nesrovnalostí v jednotlivých žádostech.

Volba nejvýhodnějšího plánu budoucího využití
Posledním aspektem revitalizace je vybrání nejvhodnější varianty, resp. výběr nového projektu. Nejdůležitější roli
by v souladu spolupráce sektorů měla hrát udržitelnost. Jedním z požadavků pro výstavbu je zajištění studie využití
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daného objektu, zejména pro administrativní, rezidenční či průmyslové stavby. Vhodné je vytvářet i smlouvy s
nájemníky o smlouvách budoucích.
Práce municipality je funkčně využívat vlastní území. Jejím záměrem je si uvědomit širší návaznosti, tedy
výhody a nevýhody dané výstavby, včetně zajištění a provozu infrastruktury potřebné pro využívání nemovitosti.
Dále uvažovat komparativní výhody města a pracovat s nimi. V těchto bodech lze využívat nástroje územního
plánování v řízeních, např. vydávání územního či stavebního povolení. Vždy by měli dané stavby odpovídat
vytvořenému plánu. Pokud by mělo docházet ke změnám je nezbytné zvážit veškeré parametry znovu a případě
celý plán upravit. Pokud se nebudou dané zásady dodržovat, může snadno docházet ke vzniku nových brownfieldů.

5 DISKUZE
Problematika brownfield je socioekonomickým problémem s řadou otázek, na které není snadné zajistit
jednoduché odpovědi. V případě revitalizace je nezbytné vypracovat studii, ve které by měli být v ideálním případě
řešeny všechny uvedené aspekty. Hlavní proces přípravy projektu revitalizace by měl být prováděn ve třech
cyklických fázích: zjištění současného stavu, následně vyšetření příčin vzniku, a nakonec plánem budoucího
využití lokality. Nezbytnou součástí prováděného plánu budoucího využití výstavbového projektu by mělo být i
zamezení vzniku brownfield druhé generace. Pro možné vypracování studio bylo nalezeno 9 základních aspektů
revitalizace brownfield.
Na každý z uvedených aspektů působí řada překážek, které komplikují jeho snadnou implementaci do všech
možných projektů. Část aspektů přímo kopíruje doporučovaný proces přípravy projektu revitalizace. Mezi
nejrizikovější a nejkomplikovanější aspekty lze zařadit časovou a finanční náročnost, které jsou úzce spojeny
s ostatními aspekty. Např. pokud bude lokalita brownfield kontaminována, bude docházet ke zvýšeným nákladům
a současně k prodloužení délky výstavby, z důvodu odstranění ekologické zátěže. Většina problémů vzniká
z důvodu vytvoření zisku investora či developera. V případě vhodné revitalizace by měl být nalezen případný
kompromis pro dotčené strany, např. možnost spolufinancování problémové situace. Tato myšlenka je podpořena
řadou odborníků i veřejností, zejména zásluhou společnost CzechInvest, která vypracovává Národní strategii
regenerace brownfield a Národní databázi brownfield. Možné pokračování dalšího výzkumu lze nalézt u problémů
vznikajících v závislosti na současném stavu legislativy České republiky, která nedostatečně reflektuje stav
stavebnictví, ekonomiky a práv. S tím souvisí také nejednotnost jednotlivých sektorů vlády, kdy každý sektor má
na starost stanovené pole působnosti, které částečně s problematikou brownfield souvisí, ale nemůže plně problém
dořešit, protože problematická část spadá pod jiný sektor. Každý z nich řeší svou úlohu, resp. svou část problému
s brownfield, ale neexistuje spojovací prvek mezi nimi, a proto jsou vytvářeny jen koncepční části řešení.

6 ZÁVĚR
Výstupem příspěvku je upozornit na nedokonalosti v problematice brownfield, identifikovat nezbytnost jejich
využívání, zejména v rámci udržitelného rozvoje. Lze konstatovat, že existuje řada možností, jak revitalizovat.
Vždy se ovšem jedná o originální projekt a nelze vytvořit neměnnou, jednotnou metodiku pro případný postup
řešení. To ovšem podchycuje fakt, že každá stavba je originál, včetně její budoucí likvidace.
Výsledkem práce bylo zobrazit aspekty, které ovlivňují revitalizaci brownfield. Ty byly následně definovány
a ke každému byla znázorněna možná implementace nástrojů územního plánování či principy Smart City.
Zásadním bodem zůstává, jaké jsou nejčastější výhody a nevýhody revitalizace brownfield. K odpovědi na tuto
otázku byla vytvořena srovnávací tabulka (Obr. 3), která syntetizuje získaná data projektů uvedených v metodice.
Celkem se jednalo o 10 vzorků realizovaných staveb v letech 2007-2018. Hlavními výhodami jsou ověřená
perspektivní lokalita a existující inženýrské sítě. Mezi zásadní nevýhody lze zařadit zjišťování současného stavu,
které je komplikovanější, hrozí vyšší riziko kontaminace a bývá časově náročnější než v případě výstavby na
zelené louce.
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Revitalizace brownfield
Výhody
Nevýhody
Perspektivní lokalita, snadnost získání
Zjišťování současného stavu
Veřejný prospěch či prostor
Environmentální problém, kontaminace
Ověřené geologické podloží
Rychlost výstavby, včetně přípravné fáze
Funkční zabudované městské inženýrství
Vlastnické vztahy, sousedé
Možnost marketingové akce pro investora
Nutné multidisciplinární řízení
Zvýšení atraktivity okolí brownfieldu
Nedostatečná institucionární podpora
Nesnižování zelených ploch v ČR
Recyklace, práce s odpadem
Udržitelný rozvoj (snížení CO2)
Vybrání vhodné budoucí funkce
Možnost získání dotací
Finance (náklady na přípravnou fázi, výstavbu), budoucí zisky a provozní náklady

Obr. 3 Výhody a nevýhody revitalizace brownfield.
Proto aby bylo možné zmapovat veškeré území by měly jednotlivé obce aktivně zmapovat veškeré své území.
Pomocí důkladného zmapování mohou vytvářet kvalitní regulační plány efektivně své pozemky nabízet
investorům pro budoucí využití a zvýšení atraktivity dané obce.

Poděkování
Tato práce byla podpořena grantem Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS19/007/OHK1/1T/11.

Použité zdroje
[1]
ČSÚ. Stavebnictví. Český statistický úřad [online]. [cit. 2019-10-04]. Dostupné z:
https://www.czso.cz/csu/czso/stavebnictvi
[2]
ALBERINI, A., A. LONGO, S. TONIN, F. TROMBETTA, and M. TURVANI. The role of liability,
regulation and economic incentives in brownfield remediation and redevelopment. Regional Science
and Urban Economics. 2005. DOI: 10.1016/j.regsciurbeco.2004.05.004. ISSN 01660462.
[3]
AMEKUDZI, A. a I. FOMUNUNG. Integrating Brownfields Redevelopment with Transportation
Planning. Journal of Urban Planning and Development. 2004. DOI:10.1061/(ASCE)07339488(2004)130:4(204). ISSN 0733-9488.
[4]
ELLERBUSCH, F. Brownfields: Risk, property, and community value. Local Environment.
2006, 11(5),559-575. DOI: 10.1080/13549830600853486. ISSN 1354-9839.
[5]
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Národní strategie regenerace brownfieldů. Praha, 2008.
Dostupné také z: http://www.czechinvest.org/data/files/strategieregenerace-vlada-1079.pdf
[6]
Životní prostředí-prostředí pro život? Česká republika 2007 [online] Praha: CENIA 2007, 2007. Dostupné
na: http://www1.cenia.cz/www/
[7]
BUŇAT, M. Definice Brownfield v rámci České republiky. In: Udržitelnost, inovace a ekonomika ve
stavebnictví 2018. Praha: ČVUT, 2018. ISBN 978-80-01-06519-8
[8]
ADAMS, D. a C. WATKINS. Greenfields, brownfields, and housing development. Oxford: Blackwell
Science, 2002. Real estate issues (Oxford, England). ISBN 978-063-2063- 871.
[9]
Ministerstvo Vnitra ČR. Strategie realizace. In: Smart Administation [online]. Praha: mvcr.cz [cit. 201710-28]. Dostupné z: http://www.smartadministration.cz/clanek/cile-smart-administration.aspx
[10] MAIER, K. Územní plánování. Praha: České vysoké učení technické, 1993. ISBN 80-010-1012-0.
[11] JANATKA, M. Urbanismus a územní plánování: grafické vyjadřování. Praha: Vydavatelství ČVUT,
2005. ISBN 80-010-3144-6.
[12] HAFF, W., H. BIKKER a D.J. ADRIAANSE. Fundamentals of business engineering and management: A
systems approach to people and organisations. 1. 2011. ISBN 978-9065622389.
[13] SLAVÍK, I. Smart city v praxi. Praha: Profi Press, 2017. ISBN 978-80-86726-80-9.
[14] NAM, T. a T. A. PARDO. Conceptualizing Smart City with Dimensions of Technology, People, and
Institutions. In: The Proceedings of the 12th Annual International Conference on Digital Government
Research. New York: ACM, 2011, s. 282–291. ISBN 978-1-4503-0762-8.
[15] GIFFINGER R. et al. Smart cities – Raking of European medium-sized cities. [Technical Report] Vienna:
Centre of Regional Sciece, Vienna UT, 2007.

737

JUNIORSTAV 2020

[16]
[17]
[18]

AGENTURA PRO PODPORU PODNIKÁNÍ A INVESTIC CZECHINVES. Zrealizované
projekty. Brownfieldy.eu [online]. Praha [cit. 2019-10-09]. Dostupné z:
http://www.brownfieldy.eu/zrealizovane-projekty/
BUŇAT, M. Elements of Private and public sector participation model for construction. In: Construction
Maeconomics Conference 2019. Praha: ČVUT, 2019.
THE WORLD BANK. Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs [online]. 2018 [cit. 2019-11-01].
Dostupné z: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/AnnualReports/English/DB2018-Full-Report.pdf

738

JUNIORSTAV 2020

VLIV URBANISTICKÝCH FAKTORŮ NA CENU
REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ
REPUBLICE
INFLUENCE OF URBANIST FACTORS ON THE PRICE OF RESIDENTIAL
REAL ESTATE IN THE CZECH REPUBLIC
Daniel Kliment*1
*

Daniel.Kliment@vut.cz
Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno-Medlánky

1

Abstrakt
O urbanizaci mluvíme ve vztahu s hledáním optimálního prostředí z různých úhlů pohledu. Mezi základní kritéria
optimality patří faktory ekonomické, sociologické a sociálně-hygienické z nichž právě některé byly vybrány pro
testování, konkrétně doprava, dojezdové vzdálenosti a hluk. Významnost urbanistických cenotvorných faktorů
byla testována na základě zpracované databáze. Ocenění pak porovnává ceny obytných budov a vede ke stanovení
důležitých cenotvorných faktorů, které představují významnou změnu ceny. Tento příspěvek představuje výsledky
zaměřené na zkoumání role významnosti urbanistických faktorů na cenu rezidenčních nemovitostí v České
republice. Náhled do této problematiky poslouží jako podklad pro další výzkum.
Klíčová slova
Urbanistické faktory, porovnávací metoda, rezidenční nemovitost.
Abstract
We speak of urbanization in relation to finding the optimal environment from different points of view. The basic
criteria of optimality include economic, sociological and socio-hygienic factors, some of which were selected for
examination, specifically transport, commuting distance and noise. The role of urban pricing factors were tested
based on processed database. The valuation then compares the prices of residential buildings and leads to the
determination of important pricing factors that represent a significant price change. This paper presents results
aimed at exploring the role of importance urban factors on the price of residential real estate in the Czech Republic.
A preview of this issue will serve as a basis for further research.
Key words
Urban factors, comparative method, residential real estate.

1 ÚVOD
Cena nemovité věci je závislá především na vlastnostech cenotvorných faktorů. V příspěvku je věnována značná
pozornost rešeršní činnosti stávajícího stavu dané problematiky, vymezení metodiky ocenění a určení významnosti
vybraných cenotvorných faktorů.
Mezi výčet důležitých cenotvorných faktorů byly zařazeny také urbanistické cenotvorné faktory, mimo
tradiční, zahrnující v sobě polohu, okolní obyvatelstvo, okolní občanskou vybavenost, dostupnost služeb,
parkovací možnosti a charakter okolní zástavby, tak také specifické faktory, jako jsou dojezdové vzdálenosti,
doprava a hluk v okolí. Nemovitou věc zastupuje obytná budova, konkrétně rodinný dům, což bylo vhodně zvoleno
s ohledem na cíl tohoto příspěvku.
Motivem zpracování příspěvku bylo vědomí, že ovlivnění ceny těmito faktory není primárně známo. Přesto si
však ti, kteří si těchto statků cení, uvědomují, že má nějakou hodnotu a jsou evidentně ochotni za něj platit.
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2 LITERÁRNÍ PŘEHLED
Důležitým tématem urbanismu je vztah prostoru či hmotného prostředí k sociálním jevům a procesům, které se
v něm odehrávají. Tendence humanizace architektury a lidských sídel, vychází mimo jiné z European Urban
Charter. Jedná se o multidisciplinární obor spojující v sobě obor sociologii, architekturu a urbanismus.
Multidisciplinární charakter životního prostředí vyjadřuje prostor, kde životní prostředí disponuje vazbami
na architekturu, geografii, sociologii, ekonomii, demografii, fyziku a další vědní obory, kterými jsou biologie,
právní vědy a ostatní. Optimalizace prostorových podmínek ovlivňuje koncepci architektury posledních let,
ve vztahu k prostorovým podmínkám se setkáváme s pojmy, jako jsou topofilie a proximita. Topofilie vyjadřuje
nedělitelnou výslednici vzájemného vztahu biologických, sociálních, kulturních a emocionálních faktorů
ovlivňujících vztah jedince k jeho životnímu prostředí. Proximita naopak vyjadřuje vzájemnou vzdálenost
a postavení v urbanizované struktuře [1].
Z dosavadních výzkumů je zřejmé, že psychologie dopravy může významně přispět k omezení změny klimatu
a ke zlepšení kvality životního prostředí [2]. Jednou z nejvýznamnějších environmentálních oblastí přispívající ke
změně klimatu a tím ke zlepšení kvality prostoru a hmotného prostředí je omezení používání soukromých osobních
vozidel na úkor udržitelnější veřejné hromadné dopravy [3]. Práce Iceka Ajzena zkoumá pomocí rozšířeného
modelu teorie plánovaného chování, která hraje zásadní roli v urbanismu, základní psychologické faktory, které
se mimo jiné podílejí na rozhodovacím procesu, zda bude pro dojíždění použito osobní motorové vozidlo nebo
veřejná hromadná doprava [4].
Obecně platí pravidlo, že domácnosti, které upřednostňují určitý typ vybavení, jsou ochotny dojíždět dále
a delší časový úsek, čím výše jsou náklady na toto vybavení v bližší lokalitě a také čím výše je váha na vybavení
v užitkové funkci. Ve svém výzkumu Cropp a Gordon zahrnují do své logitové analýzy některé atributy bydlení
a sousedství, které jsou úzce spjaty do jisté míry právě s urbanismem, ale nespecifikují explicitní teoretický model,
nicméně došli k závěru, že procento průměrného nadměrného dojíždění je asi 50 % případů [5]. Jiné studie
o nadměrném a nehospodárném dojíždění se zaměřují na rovnováhu mezi bydlením a prací, nebo faktory
ovlivňující dojezdové vzdálenosti [6]. Punpuing zjistil, že faktory sociálního prostředí, jako je například bydlení a
určitá spokojenost komunity, stejně jako počet přátel nebo příbuzných v komunitě, nehrají významnou roli při
vysvětlovaní vzorců zaměřených na dojezdové vzdálenosti v Bangkoku [7]. Skutečnost, že nizozemští pracovníci
jsou ochotni přijmout delší dojezdové vzdálenosti, za účelem dosažení konkrétního požadovaného bydlení a
nastavení vhodného sousedství, ukázala studie preferencí, kterou provedli Rouwendal a Meijer [8].
Hluk je ve většině vyspělých zemích problémem životního prostředí s negativním dopadem na zdraví, jedním
z hlavních zdrojů hluku je odvětví dopravy. Zvyšující se přeprava zboží a lidí znamená vyšší produkci hluku,
jelikož doprava souvisí s lidskou činností a potřebami, tak vyšší hladina hluku souvisí s výskytem lidí. Dnešní
urbanizace vede k tomu, že hluk bude i nadále stále větším problémem, pokud nebude vynaloženo úsilí na jeho
zmírnění [9]. Většina dostupných studií se zaměřuje především na hluk ze silnice a železnice [10], [11], [12].
V akustické literatuře je zavedeným faktem, že pro stejnou úroveň hlukového indikátoru jsou jednotlivci více
obtěžováni hlukem ze silnice, než hlukem z železnice, což dokázat také výsledek výzkumu Miederma
a Oudshrooma [13]. Hedonická regrese zaměřující se na silniční a železniční hluk odhaduje vliv vystavení se
hladině hluku silnice a železnice na cenu nemovité věci, rovněž byl zkoumán vliv různých funkčních forem
a předpoklad, že hladina hluku v podobě 50 nebo 55 dB má vliv na cenu nemovité věci, dále studie zkoumá ochotu
platit za snížení hluku z dopravy [14]. Většina analýz předpokládá lineární inverzní vztah mezi cenami nemovitých
věcí (domů) a hladinou zvuku měřenou v jednotkách LAeq. Například podle Waltera je průměrný účinek hluku
na ceny nemovitých věcí známý jako index znehodnocení citlivosti na hluk (NSDI) a je definován jako
procentuální devalvace ceny za každé zvýšení decibelové hladiny [15].
V literatuře je mnoho příkladů zkoumání účinků různých proměnných na ceny nemovitých věcí, například
Netusil, Adair a další [16], [17].

3 METODIKA
Pro dosažení cíle je použita metoda porovnávacího způsobu ocenění. Tržní ocenění porovnávacím způsobem, jak
už napovídá název, vychází právě z porovnávacího principu, který je také definován v zákonu č. 151/1997 Sb., o
oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). Je zde uvedena definice, že
porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a cenou
sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění věci odvozením z ceny jiné funkčně související věci [18]. U stanovení
cenového porovnání nemovité věci jako celku máme hned několik metod, mezi které patří porovnání odbornou
rozvahou, porovnání pomocí indexu odlišnosti a Klimešova srovnávací metodika. Druhá jmenovaná metoda
cenového porovnání, konkrétně porovnání pomocí indexu odlišnosti je použita pro dosažení cíle v tomto příspěvku
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a její význam je v tom, že porovnání je možno provést na základě srovnání s jinými prakticky stejnými nemovitými
věcmi a jejich inzerovanými, resp. skutečně zrealizovanými cenami, při zohlednění všech souvislostí a zásad. Na
základě uvedených podkladů pak následuje zdůvodnění a uvedení buď odhadnuté ceny, nebo cenového rozmezí,
v němž by se přiměřená cena měla pohybovat. U nemovitých věcí, protože jsou nepřemístitelné, je cena závislá
výhradně na poloze, a proto je potřeba porovnávat nemovité věci ve stejných nebo alespoň velmi podobných
polohách. Skutečností, že stavby nejsou totožné, mají zpravidla odlišnou velikost, vybavení, technický stav apod.,
je tedy třeba při porovnání brát v úvahu, nakolik jsou porovnatelné nemovité věci podobné a odlišnosti pak vyjádřit
v ceně, například právě již zmíněným indexem odlišnosti [19].
Podstatným a neodmyslitelným znakem při tržním ocenění porovnávacím způsobem je tvorba databáze, jedná
se o utříděný a statisticky zpracovaný soubor dat o nemovitých věcech, ve kterém se projevují jejich vlastnosti.
Vliv jedné vlastnosti nemovité věci na rozdíl v ceně oproti jiné obdobné nemovité věci vyjadřuje výše zmíněný
koeficient odlišnosti. Hodnota tohoto koeficientu je vyšší než 1, pokud platí, že hodnota srovnávací nemovité věci
vlivem tohoto koeficientu je vyšší než nemovité věci oceňované. Kombinaci většího množství těchto koeficientů
vyjadřuje index odlišnosti, který představuje vliv více vlastností nemovité věci na rozdíl v její ceně. Platí obdobně,
je-li hodnota srovnávací nemovité věci nižší než nemovité věci oceňované, je tento index nižší než 1. Při tržním
ocenění porovnávacím způsobem je důležité rozlišovat dvě strany, na jedné stojí oceňovaná nemovitá věc, jejíž
cenu je potřeba zjistit a na druhé straně stojí srovnávací nemovitá věc, u níž známe cenu i její parametry. Mezi
těmito dvěma stranami je uplatněna metoda přímého porovnání. Pro hodnocení se využívá metoda monokriteriální,
při níž je porovnání prováděno pouze na základě jednoho kritéria nebo metoda multikriteriální, při níž je porovnání
prováděno na základě více kritérií, což je použito a uplatněno také v tomto příspěvku. [19].

Obr. 1 Schéma metody přímého porovnání [19].

4 VÝSLEDKY
Za účelem srovnání cen byly zvoleny 3 charakteristické lokality umístěné v jednom okrese, z nichž jedna
reprezentuje největší městský obvod (lokalita A), druhá menší okrajový městský obvod (lokalita B) a třetí
zastupuje okrajovou část okresu (lokalita C). Pro každou lokalitu byla vytvořena vlastní databáze výhradně
z internetových inzerci čítající cca 50 vzorků. Určení ceny vychází z použité metody pro stanovení ceny
oceňovaného předmětu komparací neboli srovnáním s jinými vybranými nemovitými věcmi, jenž tvoří jednotlivé
prvky databáze. Základem stanovení ceny dle vhodně zvolené metody byla prvotní analýza trhu a zpracování
vlastní databáze na základě existujícího trhu v daném segmentu a oblasti. Omezení situace s nevhodně zařazeným
vzorkem do databáze a vyloučení extrémních hodnot, ať už maximálních nebo minimálních, které se vymykají
náhodné variabilitě, bylo docíleno za použití statistického parametrického testu, provedeného nad všemi prvky
databáze.
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Obr. 2 Grafický přehled odhadnutých cen dle ocenění porovnávacím způsobem [vlastní].
Grafický přehled odhadnutých cen dle ocenění porovnávacím způsobem ukazuje výši cen rozdělených, podle
vybraných lokalit, na cenu I. a cenu II. Rozdíl těchto cen je v obsahu a vyjádření jednotlivých cenotvorných
faktorů. Cena I. v sobě zahrnuje indexy odlišnosti pro základní cenotvorné faktory, jako jsou velikost rezidenční
nemovité věci (užitná plocha), velikost přilehlého pozemku, stavebně-technický stav a příslušenství. Mimo těchto
indexů cena obsahuje také indexy pro tradiční urbanistické faktory, zahrnující v sobě polohu, okolní obyvatelstvo,
okolní občanskou vybavenost, dostupnost služeb, parkovací možnosti a charakter okolní zástavby, tak také pro
specifické faktory, jako jsou dojezdové vzdálenosti, doprava a hluk v okolí. Cena II. oproti ceně I. obsahuje pouze
indexy odlišnosti pro základní cenotvorné faktory, tradiční urbanistické faktory a index pro specifický faktor
zahrnující hluku v okolí. Jinak řečeno rozdílná výše ceny I. a II. je způsobena vyjádřením cenotvorných faktorů
dojezdových vzdáleností a možnosti dopravy. Veškeré cenotvorné faktory jsou do odhadnuté ceny promítnuty
pomocí indexu odlišnosti.
Výsledky poukazují na skutečnost, že urbanistické cenotvorné faktory, zahrnující dojezdové
vzdálenosti a dopravní možnosti, do značné míry ovlivňují ceny nemovitých věcí zejména v okrajových částech
městského obvodu, které zastupuje lokalita A s lokalitou B. Rozdílnost cen v lokalitě B je způsobena výhradně
špatnými dopravními možnostmi vzhledem k poloze lokality, přestože se nenachází v okrajové části městského
obvodu.
Důležitými aspekty základních cenotvorných faktorů, které cenu nemovité věci ovlivňují, jsou hlavně lokalita
a stavebně-technický stav. Při pohledu na velikost nemovité věci (užitnou plochu) platí pravidlo, že se zvětšením
klesá jednotková cena, proto cena nenarůstá úměrně s rostoucí hodnotou velikosti. Změnu ceny s ohledem na
velikost přiléhajícího pozemku způsobuje odchylka ve výměře pozemku vzhledem ke standardizované velikosti
pozemku, charakteristické pro určité lokality. Faktor hluku v okolí způsobil citelné ovlivnění ceny nemovité věcí
pouze v lokalitě C, protože v její blízkosti vede hlavní dopravní uzel.
Významnost zmíněných cenotvorných faktorů a její vyčíslena výše je uvedena souhrnně v grafickém přehledu
odhadnutých cen dle ocenění porovnávacím způsobem a rozdílnosti jsou vyjádřeny v jednotlivých cenách
prostřednictvím indexu odlišnosti, který zanedbává rozdílnou úroveň jednotlivých cenotvorných faktorů.

5 DISKUZE
Zásadní roli v rozhodovacím procesu, zda bude pro dojíždění použito osobní motorové vozidlo nebo veřejná
hromadná doprava hrají dopravní možnosti v okolí, které si lidé uvědomují a jsou ochotni za ně platit. Skutečnost,
že lidé jsou ochotni přijmout delší dojezdové vzdálenosti, za účelem dosažení konkrétního požadovaného bydlení
a nastavení vhodného sousedství, což vyplývá z jiných publikací platí, ovšem pouze na úkor ceny nemovité věci.
Publikovaný vztah mezi cenami nemovitých věcí a hladinou zvuku v jeho okolí nebyla prakticky ověřena z důvodu
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omezeného použití prvků databáze. Pro lepší výsledky zkoumání by bylo potřeba použít širší databázi zpracovanou
na větší ploše území a neomezovat se pouze na některé lokality městského obvodu.

6 ZÁVĚR
Tímto příspěvkem bylo zjištěno, že lidé jsou ochotní platit za zlepšení vybraných urbanistických faktorů
(dojezdových vzdáleností a dopravních možností v okolí). Byla také ověřena skutečnost, že cena nemovité věci je
závislá především na vlastnostech cenotvorných faktorů, zahrnují lokalitu, stavebně-technický stav a do jisté míry
také velikost užitné plochy a přiléhajícího pozemku nemovité věci Náhled do této problematiky a výsledné zjištění
bude sloužit jako podklad pro další výzkum.
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1

Abstrakt
Příspěvek reaguje na aktuální téma zavádění fotogrametrie a využívání dronů ve stavebnictví. Technologie UAV
se stala běžným vybavením na výstavbových projektech po celém světě. Je to znamenitý způsob, jak zachytit
realitu a informace o současných staveništích velmi rychle a přesně. Příspěvek si klade za cíl přinést stručný, ale
komplexní pohled na možnosti využití technologie UAV nejen v oblasti výstavby. Představena bude historie a
současnost UAV a vysvětlen bude pojem fotogrammetrie a základní dělení. Na závěr bude představen proces
přípravy letové mise.
Klíčová slova
Drony, 3D model, UAV, skenování
Abstract
The paper responds to the current topic of the introduction of photogrammetry and the use of drones in the
construction industry. UAV technology has become common equipment in construction projects around the world.
It is an excellent way to capture reality and information about current construction sites very quickly and
accurately. The aim of this paper is to provide a brief but comprehensive view of the possibilities of using UAV
technology not only in the field of construction. The history and present of UAV will be introduced and the concept
of photogrammetry and basic distribution will be explained. In the end, the process of flight mission preparation
will be presented.
Key words
Drones, 3D model, UAV, scanning

1 ÚVOD
Úspěšný stavební projekt je souhrou po sobě jdoucích promyšlených, naplánovaných a provázaných fází a
činností. Realizace stavebního projektu je časově náročný a velmi pracný proces. Projekty běžně čelí mnoha
překážkám v celém svém životní cyklu, ať už během výstavby či již před jejím zahájením. I když tradiční postupy
a metody mohou být osvědčené, spolehlivé a efektivní, stavební společnosti by se měly zabývat inovativními
přístupy a zdokonalovat své dosavadní postupy s cílem urychlení realizace projektů, zefektivnění procesů a s tím
souvisejícím snížením nákladů a udržení konkurenceschopnosti na trhu.
Využívání UAV (z anglického Unmanned Aerial Vehicle) roste napříč společností i průmyslem. Drony se staly
přirozenou součástí staveních projektů napříč celým světem. Mnoho rozlišných odvětví prostřednictvím využití
dronů vylepšuje své pracovní procesy a postupy. Plánování a monitorování stavebních činností, je jednou z oblastí,
kterou mohou drony výrazně ovlivnit. Využitím dronů mohou dodavatelé rychle a přesně zmapovat místo, snadno
ověřit práci subdodavatele a provádět rychlejší a spolehlivější kontroly bezpečnosti a vybavení, což vede k tomu,
že projekty budou s větší pravděpodobností dokončeny včas a s nižším rizikem chyb, které by se mohly prodražit.
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2 VYUŽITÍ DRONŮ VE STAVEBNÍM INŽENÝRSTVÍ
V zahraničí je využití dronů ve stavebnictví už běžná praxe. Stavebnictví je jedním z nejrychleji rozvijícím se
odvětvím, co se týče využití dronů. V následujícím grafu je zobrazen prodej dronů v jednotlivých letech od roku
2016 po odhad v roce 2020. Změna v oblasti prodeje činí od roku 2016 do roku 2020 neuvěřitelných 280 %.
8
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Obr. 1 - Vývoj celosvětového prodeje UAV 2016 – 2020 [3]
S čím dál rychlejším rozvojem bezpilotních letounů je více než rozumné nasazení dronů při sběru dat. Toto
využití se stalo efektivní nejen z hlediska časového, ale i finančního. Sběr dat pomocí UAV si dokáže poradit se
špatně dostupnými prostory, kde může hrozit nebezpečí pro člověka, který by musel provést pořízení obrazových
materiálů.
Dle analýzy firmy DroneDeploy došlo za poslední rok k největšímu nárůstu komerčního využití dronů právě ve
stavebním průmyslu.

Obr. 2 - Nárůst využití dronů za rok 2018 [6]

745

JUNIORSTAV 2020

3 HISTORIE A SOUČASTNOST UAV
První zmínky o UAV se datují ke konci první světové války, konkrétně do roku 1918. Vůbec první nepilotovaný
stroj schopný samostatného letu vznikl na požadavek armády USA, a to s názvem “Kettering Bug”. Tento
důmyslný předchůdce dronů nebyl použit v akci, nicméně dal možnost vzniu novému odvětví, které čekalo velká
budoucnost. Za vznikem Kettering Bug stojí vynálezce Charles. F. Kettering, který spolupracoval s O. Wrightem,
vynálezcem prvního funkčního letadla na světě.
Po většinu času se vývoj zaměřoval na bezrizikový průzkum. Kvůli dlouhému udržení ve vzduchu a pořízení
kvalitního fotografického materiálu v reálném čase. Počátkem 21. Století se ovšem vývoj přesměroval na aplikaci
v přímém boji. Drony se v té době převážně vyvíjeli pro vojenské využití. Nicméně dnes je využití dronů rozšířeno
i do civilní sféry a zažívá tak obrovský boom po celém světě.
V dnešní době spojené s rychlou urbanizací a industrializací roste tlak na využívání půdy, vody a celkově na
životní prostředí, a to zejména ve velkých metropolitních městech. Proto je potřeba neustále tyto změny sledovat
a snažit se porozumět jejich procesům a s pomocí těchto znalostí přistupovat k plánování a zdravému rozvoji
městských oblastí. Monitorování těchto změn je zásadní pro pochopení dynamiky pokrytí využití území.
UAV velmi dobře konkuruje tradičnímu sběru dat pomocí letadel a satelitu, a to díky vysokému rozlišení
snímku, flexibilitě a nízkým provozním nákladům. Využití technologie dronů pro sběr dat zlepšuje přesnost,
rychlost a umožňuje sběr 3D geografických dat v reálném čase. S těmito daty máme možnost monitorování a
vyhodnocení městských změn.
Můžeme sledování oblast výstavby, provádět aktualizace plánu výstavby, či odhalit nelegální budovy. Využití
je možné ve fázi plánování, ale i ve zkoumání městského života. Zvýšená dostupnost dat a vysoká míra
opakovatelnosti kontrol poskytuje klíčová data pro městskou analýzu např. rozsah a umístění městských oblastí,
statistiky týkající se sčítání, detekce změn krajiny, dopad na životní prostředí, prostorové rozložení využití půdy a
typů krajiny, dopravní sítě a související infrastrukturu.

4 UAV FOTOGRAMETRIE
Fotogrammetrie je vědní obor, který se zabývá získáváním informací (především geometrických vztahů) z
obrazových záznamů bezkontaktním způsobem. Je mnoho definicí, ale dle p. Pavelky je fotogrametrie věda,
způsob a technologie, která se zabývá získáváním dále využitelných měření, map, digitálního modelu terénu a
dalších produktů, které lze získat z obrazového, nejčastěji fotografického materiálu.
Fotogrametrie se zabývá měřičským vyhodnocením bodů na snímku, kdy na základě jejich vzájemné polohy
lze odvodit tvar, velikost, umístění objektu v prostoru, vzájemnou prostorovou polohu jednotlivých bodů,
vyhodnotit polohopis a výškopis a zjišťovat jejich další vlastnosti.
V současné době se využívají metody čistě digitální díky vzniku družicové fotogrametrie a laserového
skenování ve spojení s digitální fotogrammetrií se mění pohled na trojrozměrnou dokumentaci objektu I prostoru.
Základní dělení fotogrametrie
1.
Poloha stanoviska
2.
Počet a konfigurace vyhodnocovaných snímků
3.
Technologického způsobu zpracování

Dělení dle stanoviska
Stanovisko je bod na zemském povrchu, nad kterým je stroj centrován. Při fotogrammetrii je to pozice kamery
vůči objektu při snímkování. Nejlépe tento je tento způsob získávání snímku charakterizován otázkou – Odkud?
Jsou dva druhy dělení dle stanoviska, a to fotogrametrie pozemní a letecká.
V pozemní fotogrammetrii je stanovisko zpravidla nepohyblivé, umístěné na zemi. Je zde dostatečné množství
času přesně určit souřadnice stanoviska i prostorovou orientaci snímku. Pozemní fotogrammetrie je vhodná pro
dokumentaci objektů, které jsou přibližně ve stejné vzdálenosti (fasády, střechy atd.)
V letecké fotogrammetrii je stanovisko pro snímkování umístěno v pohybujícím se leteckém prostředku. Je
proto komplikované určit geodetické souřadnice polohy snímku v době jeho pořízení, a proto musí být zpracování
provedeno komplexněji. Na snímcích jsou zobrazeny větší plochy než u pozemní fotogrametrie.
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Dělení dle konfigurace vyhodnocovaných snímků
Lze měřit pomocí jedno snímkové fotogrametrie pro určení rovinné souřadnice předmětu řešení a nikoli polohu
objektů. K tomu slouží právě více snímková fotogrametrie, kde lze měřit nerovinné objekty. Podmínkou je však
potřeba dvou vzájemně se překrývajících snímků, přičemž předmět měření musí být zobrazen na obou snímcích.
Pak lze vypočítat souřadnice daného objektu (X, Y, Z).

Dělení dle technologického způsobu zpracování
Dle technologického způsobu zpracování lze dělit dále na metody analogové, analytické a digitální. Rozdílem
je způsob zpracování různými přístroji při vstupu různých podob snímků. Například u digitální metody jsou
veškeré vyhodnocení provedeno v počítači.

5 PŘÍPRAVA LETOVÉ MISE
Na následujícím obrázku je zachycena metodika přípravy na letovou misi pomocí komerčního dronu Mavic Pro
2. Tato metodika byla vytvořena na základě sběru dat pomocí řízených rozhovorů s profesionálními piloty UAV.
Jedná se tedy o verzi best practises z komerční sféry.

• Studium legislativních
požadavků v dané lokalitě

Příprava snímkování
na základě výstupu
• Míra detailu
• Překrytí snímků
• Interval snímkování

• Bezpečnost v dopadové
zoně
• Kalibrace a kontrola dronu
• Meteorologická situace

Nastavení letové mise
• Horizontální skenování
• Vertikální skenování

Zajištění územ pro
měření

Legislativa

Obr. 3 - Schéma přípravy letové mise
Prvním krokem bylo stanovení požadované míry detailu výsledného výstupu. Na tomto základě byla vypočítána
přesná letová hladina pro sběr dat. Samozřejmostí je určení procentuálního překrývání snímků kvůli synchronizaci
dat. Pro samotný proces snímkování bylo využito horizontálního a vertikálního skenování. Na základě sesbíraných
dat je možno vytvořit 3D model zkoumaného objektu.
Proces tvorby modelů je většinou založen na metodě SFM – Structure From Motion. Tato metoda využívá
výpočtu umístění bodu v trojrozměrném prostoru použitím fotografií objektu zachyceného z více úhlů pomocí
fotografií. Zjednodušeně řečeno je objekt vyfotografován z různých úhlů, ze kterých je pořízena sada fotografií
konkrétního objektu, která je následně nahrána do specializovaného programu. Tento program vypočítává polohu
společných prvků na fotografiích a následně vytvoří bod ve 3D prostoru. Těchto bodů vypočítá velké množství a
následně vzniká 3D model objektu.

6 ZÁVĚR
UAV lze použít k provádění pozorovacích nebo detekčních misí pomocí automatického nebo dálkového ovládání.
Poskytují nové příležitosti pro stavební inženýry a letecký nadhled, který je jinak obtížné a nákladné získat. Díky
tomuto nově získanému přehledu můžeme lépe identifikovat rozpory mezi aktuálním stavem a projektem a řešit
problémy v reálném čase a vyvarovat se tak např. zdržení plánu výstavby dodatečnými změnami a s tím
souvisejícími vzniklými vícenáklady.
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Využitím dronů můžeme ve srovnání s tradičními technikami zvýšit bezpečnost, šetřit čas a snížit tak náklady.
UAV mohou poskytovat přesné průzkumy na těžko dostupných místech a za zlomek času. Můžeme tak pomocí
snímaní, fotografií a vytváření videí a 3D modelů získávat, porovnávat a analyzovat užitečné informace. Ve
srovnání s ostatními postupy mají drony dvě hlavní výhody: nízké náklady a vysoká mobilita, ale zároveň i mnoho
omezení. Při využívání UAV ve stavebnictví je důležité mít na paměti, že existují určitá omezení ve vzdušném
prostoru a bezpečné vzdálenosti pro pohyb strojů od osob, staveb či osídleného prostoru. Mezi nevýhody při
využívání dronů může tedy patřit potřeba licence a povolení k letu.
Může vzniknout nebezpečí spojené s ovládáním dronu nekvalifikovanými osobami, kdy dron může spadnout v
oblastech, kde pracují lidé a chybou obsluhy tak může dojít ke zranění osob či poškození majetku. UAV se
používají především pro sledování pracovního postupu stavby a kontroly staveniště. Stejně jako v jiných případech
nově rozvíjejících se technologií, posouzení bezpečnosti práce UAV zaostává za technologickým pokrokem. UAV
mohou vytvářet nová nebezpečí na pracovišti, která je třeba vyhodnotit a zvládnout a zajistit jejich bezpečný
provoz kolem lidských pracovníků. Ale na druhou stranu UAV mohou provádět nebezpečné úkoly, a tím zvyšovat
bezpečnost na pracovišti.
Další výzkum se zaměří na zdokonalení metody přípravy letové mise a následně se bude zabývat přímo
skenováním daného objektu v reálném prostředí a vytvořením 3D modelu.
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Abstrakt
Budovy a stavební průmysl obecně je zodpovědný za produkci zhruba 30 % skleníkových plynů a spotřebovávají
stejné množství energie. Stavební průmysl tak prokazatelně přispívá ke klimatickým změnám. Jednou z cest, jak
zmírnit klimatické změny je také výstavba budov respektující základní principy udržitelné výstavby.
V České republice se nachází 186 budov, které jsou nositeli environmentálního certifikátu a lze je označit jako
udržitelné. Nejčastější je výstavba certifikovaných kancelářských budov, kterých je v České republice 48 %.
Příspěvek se zabývá vlivem environmentální certifikace a dalších základních faktorů na výši nájemného
kancelářských budov v Praze.
Metodou hedonické ceny je vyčíslen vliv vybraných faktorů na výši nájemného na sestavené databázi
kancelářských budov. Jedná se především o vliv environmentálního certifikátu, dostupnost parkoviště, dostupnost
vlakového spojení a stav budovy.
Klíčová slova
Certifikované budovy, kancelářské budovy, oceňování nemovitých věcí, udržitelnosti, nájem kanceláří
Abstract
Buildings produce about 30 % of all greenhouse gases and consume about same amount of globally produced
energy. Construction industry significantly contributes to climate changes. An approach to limit production of
greenhouse gas is construction and operation of buildings according to the principles of sustainability.
There are 186 certified (green) buildings in the Czech Republic. 48% of them are office building.
The paper deals with impact of environmental certification and basic price setting factors of office buildings in the
Czech Republic on rent.
Influence of price setting factors, including green certification, is determined by hedonic pricing method.
Key words
Certified buildings, office buildings, valuation, sustainability, office rent

1 ÚVOD
Stavby jsou zodpovědné za produkci 25 % [1] skleníkových plynů především pak CO2, čímž nezanedbatelně
přispívají ke klimatickým změnám. Jedním z přístupů k omezení produkce skleníkových plynů je výstavba
a provoz budov dle principů udržitelné výstavby. Do jaké míry stavba splňuje kritéria udržitelné výstavby lze
hodnotit pomocí tzv. environmentálních certifikátů. V České republice se za tímto účelem využívá několik
mezinárodních certifikačních programů (např. LEED, BREEAM) a jeden národní certifikační program (SB TOOL
CZ). Kromě certifikačních programů na území České republiky, jsou v jednotlivých zemích i jiné národní a
nadnárodní certifikační programy.
K září 2019 bylo na území České republiky 186 certifikovaných budov. V 61 % se jednalo o certifikaci
v programu BREEAM, 27 % LEED a pouze 11 % budov bylo certifikováno českým certifikačním programem SB
TOOL CZ.
Ze 186 certifikovaných budov se jednalo ve 48 % o budovy administrativní a ve 36,5 % o budovy ostatní (často
kombinace způsobů využití, výrobní areály aj.). Pouze ve 13 % se jednalo o výstavbu rezidenční. Nově je také
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dostupný certifikační program WELL BUILDING STANDARD, který dalšími faktory, zaměřenými na kvalitu
vnitřního prostředí budov, rozšiřuje stávající certifikační programy LEED a BREEAM.

2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY
Udržitelnost budov spolu s certifikačními programy jsou stále aktuálnější tématem, a to jak v České republice, tak
v zahraničí. S rostoucí oblíbeností se pojí různé problémy a otázky. Problematikou vlivu environmentální
certifikace budov na výši nájemného případně prodejní cenu nemovité věci se v zahraniční zabývá několik článků.
Následující literární rešerše shrnuje vybrané zahraniční studie o environmentální certifikaci a jejím vlivu na cenu
či pronájem převážně kancelářských prostor. Výsledky jsou různorodé v závislosti na době provedeného zkoumání
i vybrané lokalitě.
Vliv ceny u environmentálních komerčních budov zkoumali autoři Fuert a McAllister. Jejich studie byla
založena na 1 900 kancelářských budov v USA (626 s certifikací LEED a 1 282 s certifikací Energy Star).
Pro výzkum využili metodu hedonické ceny a jejich výsledky prokazují zvýšení nájemného o 5 % a zvýšení
prodejní ceny o 25 % pro budovy certifikované v programu LEED. U certifikačního program Energy Star byla
prodejní cena vyšší o 26 % a nájemné bylo vyšší o 4 % [2]. Hui a kol. prokázali zvýšení nájemného o 12,8 %
u komerčních prostor certifikovaných v programu LEED [3]. Autoři vycházeli z databáze 59 komerčních budov v
Šanghaji. Stejně jako v předchozím případě byla pro stanovení vlivu certifikace použita metoda hedonické ceny.
Trend vyššího nájemného u certifikovaných budov potvrzují také výsledky z Nizozemí. Analýza proběhla na 1 072
pronájmech kancelářských budov, které pochází z let 2005 až 2010. Autoři Kok, Nils a Maarten Jennen uvádí, že
tzv. “non-green” budovy mají o 6,5 % nižší nájemné. Tito autoři se dále zabývali faktory stáří budovy,
rekonstrukce, vzdálenost od vlakového nádraží, velikost nemovitosti atd. [5]. Zvýšení nájemného o 3 % v případě
certifikovaných budov potvrzují a uvádí také autoři Eichholtz a kol. [6].
Výzkum v Hongkongu se zaměřil na výhody budov certifikovaných HKBEAM, BEAM-Plus a LEED. Pro
studii byla opět použita hedonická cena na 67 administrativních budovách (certifikovaných, necertifikovaných)
a autoři zjistili, že nájem za certifikované budovy je o 10,9 % vyšší než u necertifikovaných administrativních
budov [10].
Chegut a kol. se zabývali finanční efektivitou komerčních a kancelářských prostor umístěných
v certifikovaných budovách v Londýně. Výzkum byl proveden v letech 2000 až 2009. Databáze obsahovala 1 149
vzorků, z toho 64 bylo v budovách s certifikací BREEAM. Na základě databáze bylo zjištěno vyšší nájemné o
19,7 % u certifikovaných budov. Dále byla sestavena databáze prodaných budov s 2 103 certifikovanými
a necertifikovanými budovami. Prodejní cena vykázala pozitivní účinek u 14,7 %. Autoři mezi další proměnné,
které mají vliv na cenu uvedli: vlastnosti budovy (velikost budovy, podlaží, věk, vybavenost, renovovaná budova
atd.), dopravní sítě (vzdálenost k nejbližšímu vlakovému nádraží, silnice A, silnice B) typ investora atd. [12].
Autoři Addae-Dapaah a Chieh zkoumali vliv environmentální certifikace a její vliv prodejní ceny
u rezidenčních prostor v Singapuru. Na základě zkoumání 13 899 vzorků konstatovali zvýšení prodejní ceny o 9,61
- 27,74 % v závislosti na stupni certifikace [4].
Řada autorů se věnovala pouze vlivu energetické náročnosti budov na výši nájemného/prodejní cenu prostor,
jednalo se například o studie v Irsku [7], Nizozemí [8] či Rakousku [9]. Ve všech zemí byl spatřen pozitivní efekt
na cenu, resp. výši nájemného. Nicméně tuto problematiku nelze zaměňovat za komplexní přístup
k výstavbě budov v duchu udržitelného rozvoje, byť energetická náročnost je nepostradatelnou částí tohoto
přístupu.

Stav oceňování certifikovaných budov ČR
S rostoucím počtem budov, které disponují jednou z certifikací, roste také potřeba určit tržní hodnotu či cenu
obvyklou takových staveb, respektive stanovit výši obvyklého nájemného jednotlivých prostor.
V současné době neexistuje v České republice žádný předpis, který by řešil tuto problematiku, stejně tak nebyl
zpracován žádný komplexní výstup, který by se zabýval samotným vlivem certifikace budovy na její hodnotu.
Pozitivní vliv certifikace byl potvrzen již předešlým výzkumem [4].

3 DATA
Pro stanovení vlivu jednotlivých faktorů byla sestavena databáze nabídek na pronájem kancelářských prostor
v Praze. Jednotlivé nabídky vychází z realitních serverů, které se zaměřují na komerční nemovité věci. Databáze
byla sestavena v období březen až září 2019 a obsahuje 251 nabídek pronájmů kancelářských prostor, z toho
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153 nabídek kancelářských prostor v certifikovaných budovách. Z důvodu zachování homogenity databáze nebyly
zahrnuty budovy vystavěné před rokem 2005.

4 FAKTORY
Na sestavené databázi je testován vliv vybraných faktorů na výši nájemného. Testován byl vliv environmentální
certifikace budovy, bez ohledu na druh a stupeň certifikace (LEED, BREEAM, SBTOOLCZ). Dále byl testován
vliv stáří budovy, respektive jejich stavu. Budovy postavené po roce 2017 byly hodnoceny jako novostavby,
budovy postavené před rokem 2017 jako stávající výstavba. Do kategorie novostavby byly zahrnuty také stavby,
jejichž dokončení se plánuje do konce roku 2019. Dále byla testována dostupnost parkovacích míst, například ve
formě vlastních garáží. V duchu principů udržitelné výstavby byla také zahrnuta vzdálenost vlakového nádrží, tj.
možnost využít veřejnou dopravu. Stavby s dostupností vlakového nádraží do 2,5 km vzdušnou čarou byly
hodnoceny jako dostupné z hlediska vlakové dopravy.

5 METODY ŘEŠENÍ
Databáze sestavená z nabídek pronájmů kancelářských prostor v Praze byla vyhodnocena metodou hedonické
ceny. Právě metoda hedonické ceny (hedonic price model) je typickým modelem, který se používá v oblasti
nemovitostí pro hodnocení nehomogenních komodit [13].
Model hedonické ceny lze zjednodušit do zápisu:
SPi = βiXi + ei

(1)

Tento zápis vyjadřuje vztah mezi prodejní cenou (resp. nájemným) a jinými proměnnými (vysvětlujícími
proměnnými), kde SPi je závislá proměnná – cena (nájem), Xi poté představuje jednotlivé charakteristiky stavby
a jejího umístění, ei se pak označuje jako základ nebo báze [11].

6 VÝSLEDKY
Na základě provedeného hedonického modelu na sestavené databázi kancelářských prostor v Praze byl vyčíslen
vliv posuzovaných faktorů. Posuzovány byly pouze faktory statisticky významné (tj. vzdálenost vlaku, parkoviště,
stav a certifikace). Hladina významnosti byla zvolena ve výši 0,05.
Vybrané testované faktory pozitivně ovlivňují výši nájemného kancelářských prostor v sestavené databázi.
Vliv environmentální certifikace na výši nájemného byl vyčíslen na 10,0 %. Dostupnost vlakového spojení
do 2,5 km se u posuzovaných kancelářských budov projevuje zvýšením nájemného o 10,4 %. U staveb
realizovaných po roce 2017, vč. dokončení v roce 2019 je identifikováno navýšení nájemného o 10,3 %.
Nejvýraznější vliv z testovaných faktorů pak měla dostupnost parkoviště. U budov s vlastním parkovištěm bylo
pozorováno vyšší nájemné o 5,5 %, oproti budovám bez parkoviště.
Tab. 1 Výsledný hedonický model.
Regresní statistika
Násobné R
Hodnota spolehlivosti R
Nastavená hodnota spolehlivosti R
Chyba stř. hodnoty
Pozorování
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0,609714
0,371752
0,361536
37,32275
251
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Tab. 2 Výsledný hedonický model část 2.
ANOVA
Rozdíl
4
246
250

Regrese
Rezidua
Celkem

SS
202770,1
342674,9
545445

MS
50692,52
1392,987

F
36,39123

Významnost F
6,914E-24

Tab. 3 Výsledný hedonický model část 3.
Koeficienty
Báze
Certifikace
Vlak
Stav
Parkoviště

257,0074
28,40178
34,11952
29,18554
57,65035

Chyba
stř.
hodnoty
19,17001
5,143872
5,926783
5,094006
18,96251

t Stat

Hodnota
P

Dolní
95%

Horní
95%

Dolní
95,0%

Horní 95,0%

13,40675
5,521479
5,756836
5,729388
3,040227

3,9E-31
8,53E-08
2,54E-08
2,93E-08
0,002619

219,24913
18,270134
22,445808
19,152107
20,300754

294,7657
38,53343
45,79323
39,21897
94,99994

219,2491
18,27013
22,44581
19,15211
20,30075

294,7657
38,53343
45,79323
39,21897
94,99994

7 ZÁVĚR A DISKUZE
Stavební průmysl skýtá velký potenciál pro redukci produkce skleníkových plynů i redukci spotřeby vyrobené
energie. Toho lze docílit návrhem a provozem budov, které splňují principy udržitelné výstavby.
K datu září 2019 bylo v České republice 186 certifikovaných budov v programech LEED, BREEAM
a SBTOOLCZ. Ve 48 % se jedná o kancelářské budovy, a to v drtivé většině umístěné v Praze.
Cílem příspěvku je stanovení vlivu environmentální certifikace a dalších vybraných faktorů na výši nájemného
u kancelářských prostor v Praze. Za tímto účelem byla sestavena databáze nabídek pronájmů kancelářských
prostor v certifikovaných i necertifikovaných budovách. Databáze celkově činila 251 nabídek.
Na základě provedeného hedonického modelu byl zjištěn pozitivní vliv testovaných faktorů na posuzované
databázi nabídek na kancelářské prostory v Praze. U faktorů zkoumající vliv environmentálního certifikátu
se jednalo o navýšení 10,0 %, u stáří, resp. stavu budovy o 10,4 % a dostupnosti vlakového nádraží se jedná o na
navýšení nájemného o 10,3 %. Nejvýraznější je pak faktor vlastního parkování, u kterého je pozorováno vyšší
nájemné o 5,5 %, oproti budovám bez vlastního parkoviště.
Autoři článku vnímají výstavbu certifikovaných budov jako přirozenou součást udržitelného rozvoje.
Certifikované budovy mají na trhu své místo a investoři jej dokáží ocenit.

Poděkování
Příspěvek byl zpracován za podpory Specifického vysokoškolského výzkumu MŠMT č.j. ÚSI-J-19-5977.
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1

Abstrakt
Současná situace při plánování a výstavbě dopravních staveb je řešena nekomplexně a bez dostatečně podrobných
reálných koncepcí. Nezohledňuje provázanost mezi faktickou potřebou, finančními zdroji a kapacitami českého
dopravního stavitelství.
Cílem tohoto článku je zmapovat vývoj českého dopravního stavitelství a jeho návaznost na ekonomickou
situaci České republiky. Projekty dopravní infrastruktury jsou totiž financovány především z veřejných zdrojů a
zastavení jejich přípravy a realizace má velký dopad na firmy, které v této oblasti podnikají.
Klíčová slova
Dopravní stavitelství, korelace
Abstract
The current situation in the planning and construction of transport construction is solved in an incomplete manner
and without sufficiently detailed real concepts. It does not take into account the link between the actual need,
financial resources and capacities of Czech transport construction.
The aim of this article is to map the development of Czech transport engineering and its relation to the economic
situation of the Czech Republic. Transport infrastructure projects are mainly financed from public sources and
stopping their preparation and implementation has a big impact on companies doing business in this area.
Key words
Transport construction, correlation

1 ÚVOD
Práce řeší vývoj (objem stavebních prací) českého dopravního stavitelství a jeho návaznost na ekonomickou situaci
České republiky. Cílem je zjistit, zda existuje korelace mezi ekonomickými ukazateli výkonnosti ekonomiky a
objemem stavební výroby se zaměřením na dopravní (inženýrské) stavby. Existuje předpoklad, že kladná korelace
mezi vybranými údaji bude prokázána. Tedy, že s rostoucím objemem stavebních prací a tedy i rozšiřováním
dopravní sítě, budou výnosy plynoucí z této sítě rovněž růst.
Autor vychází z předpokladu, že současný stav plánování a přípravě realizace dopravních staveb nezohledňuje
provázanost mezi faktickou potřebou, finančními zdroji a kapacitami českého dopravního stavitelství. Motivací je
získat informace, které budou dále použity při tvorbě metodiky monitoringu nároků na dopravní stavby dálnic a
silnic první třídy z pohledu dopravy v korelaci s ekonomickou situací státu a kapacitními možnostmi českého
stavebnictví. Tato metodika by následně měla být využitelná ke strategickému plánování rozsahu investic do
stavebních projektů dopravní infrastruktury České republiky a tím zefektivnit plánovací a rozhodovací procesy.
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2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Vývoj českého dopravního (inženýrského) stavitelství zachycuje obrázek Obr. 1. Z něj je patrný nárůst objemu
stavebních prací od roku 2005 až po propad trvající několik let od roku 2011, kdy byly v rámci pokračující finanční
krize v roce 2010 Ministerstvem dopravy ČR zastavena realizace některých dopravních staveb. [6]

Obr. 1 Vývoj objemu stavebních prací (inženýrských staveb) v mil. Kč v jednotlivých letech. Zdroj: Vlastní
zpracování.
Co se týká vstupních údajů k porovnání, bylo nejprve potřebné určit, které ekonomické údaje mohou mít
korelaci s objemem stavební výroby v dopravním (inženýrském) stavitelství. Byly zvoleny následující ukazatele:
•
•
•
•

stavební práce (inženýrské stavby),
hrubý domácí produkt (HDP),
zaměstnaní podle odvětví ekonomické činnosti CZ-NACE (stavebnictví),
počet vydaných stavebních povolení.

Na základě struktury příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury [1], ze kterého jsou financovány především
větší dopravní projekty, byl vybrán:
•
•
•

hrubý výnos spotřební daně z minerálních olejů,
výnosy z mýtného systému,
hrubý výnos daně silniční.

Tab. 1 Statistické ekonomické údaje související s dopravním (inženýrským) stavitelstvím. Zdroj: Vlastní
zpracování.
rok/
jednotka
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

stavební práce
(inženýrské stavby)
mil. Kč
175 911
140 265
124 262
119 423
130 563
151 693
117 927
114 584
123 517

HDP
mil. Kč
3 962 464
4 033 755
4 059 912
4 098 128
4 313 789
4 595 783
4 767 990
5 047 267
5 328 738

zaměstnaní podle CZNACE (stavebnictví)
tis. osob
465
431
425
420
414
396
386
392
384
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Počet vydaných
stavebních povolení
celkem
105 743
107 231
97 764
84 864
79 357
80 478
83 340
84 164
81 174
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Tab. 2 Statistické ekonomické údaje související s dopravním (inženýrským) stavitelstvím. Zdroj: Vlastní
zpracování.
rok/
jednotka
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

spotřební daň z minerálních olejů výnosy z mýtného systému
mil. Kč
mld. Kč
73 996
5,57
73 562
8,13
71 659
8,68
69 593
8,55
72 837
8,71
75 219
9,73
78 790
9,89
80 823
10,40
81 830
10,82

výnos daně silniční
mil. Kč
5 100
5 187
5 206
5 273
5 539
5 539
5 970
6 191
6 276

Použitá data uvedená v tabulkách Tab. 1 a Tab. 2 vychází ze statistik Veřejné databáze Českého statistického
úřadu [3] a Monitoru (aplikace ministerstva financí ČR) [4].

3 METODIKA
K získání výsledků bylo použito korelačního koeficientu, který je jeden z nástrojů, s jehož pomocí lze kvantifikovat
typ vzájemného vztahu dvou nebo více spojitých náhodných veličin. [10]
Byly použity výše uvedené statistické údaje, které byly zpracovány v programu Excel pomocí funkce
CORREL. Korelační koeficient určuje vztah mezi dvěma veličinami. Pokud je výsledek blíže 0 než 1 nebo -1, pak
nedochází ke korelaci nebo jen k velmi slabé. Hodnoty blížící se 1 nebo -1 ukazují na korelaci mezi veličinami.
[2]
Korelační koeficient se vypočítá podle vzorce:
Correl(X, Y) =

∑(𝑥 − 𝑥̅ )(y − 𝑦¤)
S∑(𝑥 − 𝑥̅ )R ∑(𝑦 − 𝑦¤)R

(1)

kde Correl(X,Y) je korelační koeficient, x a y jsou náhodné veličiny, 𝑥̅ a 𝑦¤ jsou jejich střední hodnoty, objem
stavební výroby v dopravním (inženýrském) stavitelství je x a za y jsou považován vždy jeden z výše uvedených
statistických ekonomických údajů. [2] [9]
Na základě výsledných hodnot korelace uvádí [5] následující interpretaci:
•
•
•
•
•
•

0,01 - 0,09 - žádná,
0,10 - 0,29 - triviální,
0,30 - 0,49 - nízká,
0,50 - 0,69 - podstatná,
0,70 - 0,89 - velmi silná,
0,90 - 0,99 - téměř perfektní.

4 VÝSLEDKY
Následující tabulka Tab. 3 zachycuje výsledné hodnoty korelačních koeficientů mezi hodnotami objemu stavební
výroby v dopravním (inženýrském) stavitelství a vybranými ekonomickými údaji a zároveň je v ní uvedena slovní
interpretace zjištěných výsledků. Výsledky byly získány za pomocí programu Excel a jeho funkce CORREL.
K tomu byly využity data z tabulek Tab. 1 a Tab. 2, přičemž do vzorce (1) byly za x dosazeny hodnoty objemu
stavební výroby v dopravním (inženýrském) stavitelství a za y byly dosazeny hodnoty vždy jednoho z výše
uvedených statistických ekonomických údajů.
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Tab. 3 Výsledné korelační koeficienty. Zdroj: Vlastní zpracování.
korelace
-0,47
0,69
0,53
-0,26
-0,75
-0,56

HDP
zaměstnaní podle CZ-NACE (stavebnictví)
počet vydaných stavebních povolení
spotřební daň z minerálních olejů
výnosy z mýtného systému
výnos daně silniční

slovní interpretace korelace
záporná nízká
podstatná
podstatná
záporná triviální
záporná velmi silná
záporná podstatná

5 DISKUZE
Předpokládaným výstupem mělo být prokázání vztahu objemu dopravního (inženýrského) stavitelství a některých
ekonomických ukazatelů charakterizujících Českou republiku. K tomu byl použit výpočet korelace těchto
ukazatelů. Očekáván byl kladný korelační koeficient blížící se hodnotě 1, který by znamenal, že pokud jsou
hodnoty v jedné matici větší, hodnoty v druhé matici se rovněž zvyšují.
Jak ukazuje tabulka Tab. 3, byla prokázána podstatná korelace s počtem vydaných stavebních povolení a
počtem zaměstnaných ve stavebnictví. Překvapivým výsledkem je, že nebyla prokázána předpokládaná kladná
korelace s hrubým domácím produktem a obecným ekonomickými údaji vycházející ze struktury příjmů Státního
fondu dopravní infrastruktury. Nebylo tedy potvrzeno, že s rostoucím objemem stavebních prací a tedy i
rozšiřováním dopravní sítě, budou výnosy plynoucí z této sítě rovněž růst.

6 ZÁVĚR
Byla prokázána podstatná korelace s počtem vydaných stavebních povolení a počtem zaměstnaných ve
stavebnictví a naopak nebyla prokázána předpokládaná kladná korelace s hrubým domácím produktem, spotřební
daní z minerálních olejů, výnosů z mýtného systému a výnosů daně silniční.
Tím bylo prokázáno, že současný stav plánování a přípravy realizace dopravních staveb nezohledňuje
provázanost mezi faktickou potřebou, finančními zdroji a kapacitami českého dopravního stavitelství. Záporný
korelační koeficient mezi HDP a objemem stavebních prací a zákonem danými příjmy Státního fondu dopravní
infrastruktury poukazuje na nejistotu ohledně jeho financování a obtížnou předvídatelnost v delším časovém
horizontu. Umocnění tohoto problému může být i stávající systém přerozdělování dotací do tohoto fondu ze
státního rozpočtu. Strategickému plánování by mohlo pomoci navázat objem dotací například na určité procento
z hrubého domácího produktu. Tento problém ohledně obtížného dlouhodobého plánování staveb dopravní
infrastruktury zmiňuje i Dopravní sektorová strategie [8].
Nabízí se možnost, že záporné korelační koeficienty vyšly z důvodu trvání celého schvalovacího procesu
velkých dopravních staveb. Hlavní část financí projektu zabírá stavební část (realizace), byť se dá říci, že je tato
fáze z celého procesu nejkratší. Nebo to se to tak alespoň jeví autorovi. Schvalovací proces od samotné iniciace
projektu až do vydání pravomocného stavebního povolení a výběru zhotovitele by měla urychlit probíhající
rekodifikace stavebního zákona. [7] Budoucí výzkum je možné směřovat i tímto směrem. Nabízí se rovněž
možnost využít i jiných metod pro jednoznačné určení závislosti v rámci hlubší analýzy.
Ačkoliv se předpoklad zcela nepotvrdil (záporné korelační koeficienty), získané informace jsou přínosné a
budou dále použity při tvorbě metodiky monitoringu nároků na dopravní stavby dálnic a silnic první třídy
z pohledu dopravy v korelaci s ekonomickou situací státu a kapacitními možnostmi českého stavebnictví. Jak bylo
napsáno v úvodu, tato metodika by měla sloužit ke strategickému plánování rozsahu investic do stavebních
projektů dopravní infrastruktury České republiky a tím zefektivnit plánovací a rozhodovací procesy.
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Abstrakt
V mnoha městech České republiky je stále náročnější nejenom získat stavební povolení pro výstavbu, ale i najít
vhodné místo pro tuto výstavbu. Nejčastěji se města potýkají s nedostatkem vhodných stavebních ploch a to hlavně
pro rezidenční výstavbu, které je v České republice velký nedostatek. Ještě větším problémem mnohdy bývají
záplavová území, která například v městě Brně značně komplikují rezidenční výstavbu. Tento článek se zabývá
investicí do protipovodňových opatření, která umožní vyjmutí návrhových funkčních ploch územního plánu pro
rezidenční výstavbu ze záplavového území a také dopad této investice na územní rozvoj.
Klíčová slova
Investice, protipovodňová opatření, územní plán, rezidentní výstavba
Abstract
In many cities of the Czech Republic it is becoming increasingly difficult not only to obtain a building permit for
construction, but also to find a suitable location for such construction. Most cities face a lack of suitable building
sites, especially for residential construction, which is a major shortage in the Czech Republic. Even more problem
is often flood areas which for example in the city of Brno considerably complicate residential construction
respectively exclude it fully. This article deals with investment in flood protection measures that will allow
to exclude the residential design functional areas in land use plan from flood zones and its impact of this investment
on spatial development.
Key words
Investment, flood protection measures, land use plan, residential construction

1 ÚVOD
Dnešní doba a stav realitního trhu poukazují na zásadní problémy nejenom v záležitostech, které vyplývají z české
legislativy, ale i na problémy, které vytváří samy územní samosprávy. V současné době je česká ekonomika
na vrcholu (podle některých indicií již za vrcholem) a s ní i výkony českého stavebnictví. Obecně rostou mzdy,
spolu s nimi ceny materiálů a stavebních prací, meziročně jsou ve stavebnictví zaznamenávány značné nárůsty cen
staveb. Celkově se tedy finanční výkony ve stavebnictví zvyšují. Oproti tomu narážíme na značné problémy
v nerovnováze poptávky a nabídky u rezidenčních staveb. Na trhu je značný hlad po nových rezidenčních stavbách,
ve větších městech převážně bytových jednotkách, ale stavební trh na toto nedokáže dostatečně rychle reagovat.
Při pohledu na českou legislativu a stavebnictví vyplyne zásadní problém a to povolování staveb. Povolování
staveb je ošetřeno zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen Stavební zákon) [1].
Stavební zákon jasně specifikuje veškeré procesy, kterými musí stavebník projít při přípravě výstavbového
projektu, vedoucí k nabytí pravomocného stavebního povolení. Nejnovější ročník Indexu snadnosti podnikání
ukazuje, že Česká republika si ve většině hodnocených kritérií vede velice dobře, ale nejhorších výsledků dosahuje
právě při získávání povolení ke stavbám. Oproti minulému roku došlo dokonce k dalšímu poklesu a nyní je Česká
republika již 157. na světě v rychlosti povolování staveb. Toto svědčí o značném problému v této věci, o problému
legislativním a procesním. Problém legislativní spočívá v nastavení celého systému, problém procesní ulpívá
na jednotlivých úřadech, úřednících, dotčených orgánech a dalších subjektech, které jsou povolovacím procesem
dotčeny [2].
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Územní samosprávy jsou částečně zodpovědné za procesní problém v povolování staveb, a to ve věci fungování
jednotlivých úřadů. Na druhé straně mohou zásadně celou záležitost ovlivnit, a to územním plánováním. Územní
plánování totiž ovlivňuje základní podmínky pro umisťování a povolování staveb, resp. vytváří závaznou strukturu
zástavby, která by měla efektivně a vhodně reagovat na potřeby ve výstavbě. V dnešní době se však setkáváme s
častým problémem zastaralosti územních plánů, které nejsou schopny dostatečně rychle reagovat na potřeby
stavebnictví a lidské společnosti. Územní plány jsou mnohdy nositeli zásadních překážek, které komplikují či
znemožňují výstavbu a tím dále přispívají k prohlubování bytové krize v České republice.
Důsledkem záležitostí výše je nejenom nedostatečná nabídka rezidentních staveb, tedy bytů a rodinných domů,
ale i zvyšování ceny těchto rezidenčních jednotek a tím i zhoršování dosažitelnosti vlastního bydlení u většiny
ekonomicky produktivní populace.
Tento článek se bude zaměřovat na jedno specifikum, a to záplavová území v městě Brně. Platný územní plán
města Brna pochází z roku 1994 a v průběhu let prošel řadou změn a aktualizací [3]. V posledních letech však
nedošlo k žádným změnám, které by přispěly k adekvátní reakci územního plánu na současné potřeby města.
Většina pořizovaných změn byla zastavena a nedošlo k úpravám současných rozvojových ploch ani k vytvoření
nových rozvojových (v územním plánu: návrhových) ploch [3].
Jedním z největších problémů brněnského územního plánu jsou záplavová území. Záplavová území jsou
propsány do územního plánu a určují tak lokality, na které by měly dopad případné povodně. Záplavová území
zabírají rozsáhlé plochy podél řek Svratky a Svitavy.
S ohledem na využití území pro rezidenční výstavbu, jsou zásadními rozvojovými plochami, plochy návrhové
s funkcí pro bydlení (územní plán města Brna rozeznává několik typů funkce bydlení). Zásadním problémem však
je skutečnost, že v plochách pro funkci bydlení není možné umisťovat objekty pro bydlení, v případě, že daná
plocha funkce bydlení je v záplavovém území.
Cílem tohoto článku je poukázat na problematiku záplavových ploch a vliv investic do protipovodňových
opatření do územního rozvoje v městě Brně.

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Vzhledem k obecnému historickému vývoji měst, kdy se původní průmyslové areály, které byly dislokovány
primárně podél řek vymisťují do průmyslových zón na okraji měst, musí se města typu Brno vypořádávat se svou
minulostí a urbánním vývojem, který byl poznamenán historickým vývojem celého státu. Obzvláště státy
posttotalitních režimů jako je Česká republika se střetávají s problematikou roztříštěnosti urbánního vývoje,
na který nyní musí reagovat svými územními plány [5].
Velkou výzvou jsou pro tyto města brownfieldy, které tvoří velkou část rozvojových (v územních plánech často
návrhových) ploch. Těmito plochami v případě města Brna se zabývá například dokument Brownfields [6], který
si nechalo zpracovat město Brno. Tento dokument nastiňuje využití bývalých průmyslových areálů, které v tzv.
moravském Manchesteru vznikali primárně podél řek, které byli jejich hlavní hnací silou. Regenerací brněnských
brownfieldů se taktéž zabýval Bohumil Frantál a kol. v článku Exploring spatial patterns of urban brownfields
regeneration: The case of Brno, Czech Republic [7].
V dnešní době se město Brno potýká se značným územně plánovacím problémem, jeho územní plán je starý
více než 20 let a rozvoj města se opírá pouze o několik změn územního plánu, které proběhly před více než 7 lety.
Současný územní plán [1], rozeznává několik druhů funkčních ploch, a to plochy návrhové a plochy stabilizované.
U ploch stabilizovaných, se jedná o části města, u kterých se neočekává zásadní změna intenzity a způsobu využití,
u ploch návrhových je naopak očekáván územní rozvoj v podobě nové výstavby.
Z pohledu rezidentní výstavby v městě Brně jsou zásadní hlavně plochy návrhové s funkcí pro bydlení.
Z pohledu geografického je město Brno protnuto hned dvěma velkými řekami-Svratkou a Svitavou. Tyto dvě řeky
vytvářejí ve městě Brně velká území, která jsou ohrožena potenciálními záplavami. Záplavová území jsou v Brně
charakterizována v dokumentu Generel odvodnění města Brna, který jasně specifikuje, které lokality jsou zatíženy
záplavami [4]. Tyto plochy jsou stejně tak propsány do Územního plánu města Brna, ve kterém jsou jasně viditelné
funkční plochy, které jsou dotčeny záplavovým územím [1].
Jedním z největších problémů pro rozvoj rezidenční výstavby v městě Brně a pro využití návrhových funkčních
ploch pro rezidentní zástavbu, jsou právě záplavová území zmíněná výše.
Záplavové plochy mají také zásadní vliv na hodnotu pozemků a nemovitostí, stejně jako na pronájmy v daných
zónách. Tyto skutečnosti jsou však v dnešní době kdy se setkáváme s takzvanou bytovou krizí a nedostatkem
rozvojových ploch pro rezidentní zástavbu již zkreslené, neboť jakákoli rozvojová plocha s výhledem pro budoucí
výstavbu má svou hodnotu, byť je tato hodnota snižována rizikem povodňových zón [8].
Problém, na který je poukazováno výše a který vyplývá z Územního plánu města Brna a Generelu odvodnění
města Brna [1] [4] spočívá v následující citaci z regulativů: "V návrhových plochách, které jsou dotčeny
vyhlášeným záplavovým územím, nelze umisťovat stavby pro bydlení a stavby školních a předškolních zařízení
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do doby, než budou pro tuto lokalitu realizována protipovodňová opatření podle koncepce zpracované a schválené
v rámci Generelu odvodnění města Brna" [1]. Z tohoto vyplývá, že v návrhových funkčních plochách pro bydlení,
není možné umisťovat stavby bydlení. Jedinou možností, jak se s tímto vypořádat, je realizace protipovodňových
opatření a vynětí daných ploch ze záplavových oblastí, nebo stavět určité objektové hybridy, které nebudou
stoprocentním bydlením a nemohou být nazývány bytovými domy. Takovéto hybridní stavby potom plněn
nenaplňují funkční využití, pro které byly určeny v územním plánu.
Vyřešení problému se záplavovými zónami, které mají negativní vliv na územní plánování, spočívá tedy
investicích do protipovodňových opatření. V případě města Brna, jsou protipovodňová opatření v celoměstském
významu ve fázi přípravy. V lokálním měřítku jsou prakticky neuplatnitelná. Problémem je, že realizace
protipovodňového opatření v určitém úseku říčního toku, má za důsledek "přelití" vytěsněných vod do jiné oblasti
a je tedy spojené s přepočtem záplavových oblastí a jejich novým stanovením. Použitelné řešení tedy je buď
vybudování velkých protipovodňových úseků, nebo drobných protipovodňových opatření ve vhodných
podmínkách.

Obr. 1 Část ze stanoveného záplavového území z Generelu odvodnění města Brna [4].

3 METODIKA
V tomto článku dochází ke specifikaci návrhových funkčních ploch určených pro rezidenční výstavbu v městě
Brně a jejich vyčíslení pro celé území města Brna. Primárním úkonem bylo specifikovat všechny tyto plochy a
zatřídit je podle toho, zdali jsou, či nejsou dotčené záplavovým územím.
Po vytřídění funkčních ploch, byl proveden kompletní výčet všech ploch zatížených záplavami a určení
procenta zatížení všech návrhových rezidenčních ploch v daném městě.
Následně došlo ke stanovení nejvytíženějších katastrálních území v daném městě a k porovnání
s připravovanými protipovodňovými opatřeními celoměstského významu.
Vzhledem k tomu, že protipovodňová opatření celoměstského významu jsou pouze ve fázi přípravy a
neexistuje komplexní dokumentace, ani nákladové ceny pro stanovení nákladů pro vyřešení problému s blokací
rezidenčních funkčních ploch záplavovým územím, došlo k použití jediné známé probíhající realizace
protipovodňových opatření lokálního významu k vyčíslení získaných rezidenčních návrhových funkčních ploch,
které budou nově oproštěny od zatížení záplavovým územím.
Finálním krokem je vyčíslení předpokládaných nákladů a aproximování nákladů z lokálního protipovodňového
opatření na protipovodňová opatření celoměstského významu, u kterých je předpokládán stejný způsob provedení
protipovodňových opatření.

4 VÝSLEDKY
Na základě analýzy územního plánu města Brna, byl stanoven počet návrhových funkčních ploch pro rezidentní
výstavbu a jejich část zatížená záplavovým územím. Území města Brna bylo rozděleno na tzv. centrální a periferní
část, kdy toto rozdělení bylo provedeno na základě územního členění města Brna.
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Tab. 1 Návrhové funkční plochy pro rezidentní výstavbu v městě Brně a jejich podíl zatížený záplavami
v procentech a vyčíslené ploše.

Centrální část - Brno
Periferní část - Brno
Celkem - Brno

Plocha návrhových
ploch bydlení [m2]
406 376,43
6 427 688,49
6 834 064,91

Plochy dotčené
záplavami [m2]
109 061,50
334 805,2
443 866,70

Plochy dotčené
záplavami [%]
26,84
5,05
6,49

Tab. 2 Nejvytíženější katastrální území města Brna z pohledu návrhových funkčních ploch pro rezidentní
zástavbu, zatížená záplavovým územím. Z pohledu velikosti zatížených ploch nad 20 000 m2.

Staré Brno
Dolní Heršpice
Chrlice
Ivanovice

Plocha návrhových
ploch bydlení [m2]
213 069,10
52 301,00
61 232,90
142 666,80

Plochy dotčené
záplavami [m2]
91 050,40
52 301,00
21 182,80
55 998,40

Plochy dotčené
záplavami [%]
43,73
100,00
35,59
39,25

Na základě získané projektové dokumentace a reálné nákladové ceny k lokálnímu protipovodňovému opatření
(dále jen PPO) v jednom místě města Brna u řeky Svratky, došlo k vyčíslení a aproximaci nákladů [9].
Tab. 3 Vyčíslení nákladů přírodě blízkých protipovodňových opatření, na základě skutečné realizace. Jedná se
o PPO na jednom břehu řeky [9].
Délka PPO [mb]
PPO - realizované
PPO - 1 mb nábřezí

552,00
1,00

Náklad PPO
[Kč bez DPH]
22 755 539,92
41 223,80

Při realizaci PPO v daném místě a délce v městě Brně, došlo k odstranění protipovodňového rizika
u návrhových funkčních rezidenčních ploch o rozsahu: 39 281,8 m2.

5 DISKUZE
Z pohledu vyčíslení návrhových funkčních ploch pro rezidenční výstavbu, vyplývá, že značné množství
návrhových ploch je zatíženo záplavovými oblastmi, konkrétně 443 866,70 m2. Tyto plochy jsou tedy v městě
Brně vyblokovány a nelze v nich realizovat funkci, pro kterou jsou primárně určeny, tedy bydlení. Jak již bylo
zmíněno výše, nelze zde tedy umisťovat objekty bydlení. Z pohledu územního plánování a situaci na trhu
s rezidentními nemovitostmi, je to značná přítěž a jeden z možných důsledků zpomalení bytové výstavby a
zvyšování cen rezidentních nemovitostí.
Největší objem takto zatížených ploch je v lokalitě Starého Brna, Dolních Heršpic, Chrlic a Ivanovic. Při širším
pohledu na jednotlivé katastrální území města Brna, jen málokterá oblast není záplavami zatížena. Absolutně
nejhorší situace je v Dolních Heršpicích, kde 100 % všech návrhových ploch pro bydlení je zatíženo záplavovým
územím.
Lokálně provedené PPO nám mohou ukázat alespoň rámcově, jak moc nákladná jsou protipovodňová opatření,
při pohledu na výši investice si musíme uvědomit, že pokud jeden investor oprostil pouze 39 281,8 m2 návrhových
ploch od záplavového rizika a umožnil tím výstavbu obytných objektů, jedná se pouze o dopad na 8,85 % všech
návrhových ploch určených pro bydlení zatížené záplavami, a v celkovém pohledu na všechny návrhové plochy
určené pro bydlení v městě Brně, se jedná pouze o 0,58 % všech návrhových ploch pro bydlení.
Pokud bychom interpolovali vložené náklady do lokálních PPO na všechny návrhové plochy bydlení,
docházíme k nákladu 579,29 Kč/m2. Pokud bychom tyto náklady promítly na všechny plochy zatížené záplavami
v městě Brně, tak docházíme k tomu, že veškeré nutné vložené náklady na oproštění všech návrhových ploch
bydlení od zatížení záplavami, znamená náklad 257 127 541,00 Kč.
Je ale nutné poukázat na skutečnost, že u realizovaných PPO se jednalo o tzv. přírodě blízké protipovodňové
opatření a ne u všech úseků řek Svratky a Svitavy, je uvažováno s tímto typem PPO. Získaný náklad na celkové
vybudování PPO je tedy pouze odhadem, neboť u každého připravovaného úseku je nutné zohlednit okolní terén,
provedení PPO, dnešní ceny a další specifická kritéria. Ve skutečnosti je nutné předjímat, že náklad na kompletní
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PPO v městě Brně bude mnohem vyšší, neboť zde se jednalo o výstavbu řízenou soukromým sektorem, a jak je
obecně známé, soukromý sektor umí mnohem lépe nakládat se svými financemi a řídit náklady.
S ohledem na oficiální data, která udává Magistrát města Brna na webových stránkách, je jisté, že náklady na
PPO budou mnohonásobně převyšovat odhadovaný náklad za pomoci interpolace, neboť odhadován je náklad
4,5 mld. Kč. Jak už bylo řečeno výše, rozdíl mezi odhadnutou nákladovou částkou a interpolovanou hodnotou
spočívá ve způsobu provedení, náročnosti a dalších kritériích, které by bylo třeba posoudit, ale vzhledem k tomu,
že ještě není pro žádný z úseků protipovodňových opatření zpracována kompletní dokumentace vč. rozpočtu, může
být finální náklad ještě mnohem vyšší a o konkrétní částce nyní může být pouze spekulováno a odhadování nákladu
za pomoci interpolace je naprosto mylné. [10]

6 ZÁVĚR
Problematika záplavových území se týká mnoha měst po celém světě, nejenom v České republice a městě Brně.
Pohled na problematiku záplavových území v tomto článku byl primárně z pohledu územního rozvoje, který byl
demonstrován na příkladu zpomalení a omezení rezidenční výstavby kvůli stanoveným záplavovým územím.
Při pohledu na náklady, které bylo nutné vynaložit pro oproštění 20 944,3 m2 ploch, je evidentní, že v případě
investic soukromého sektoru do PPO, tento náklad znamená navýšení cen prodávaných nemovitostí a náklad
se promítne do cen u koncových zákazníků, klientů a budoucích obyvatel města.
Samotná města by se měla snažit o vybudování PPO a to nejenom kvůli rozvoji měst z pohledu územního
plánování a nutného zrychlení rozvoje a výstavby, ale i z pohledu bezpečnosti. Česká republika má v nedaleké
minulosti velké zkušenosti se záplavami, které ohrožovali nejenom lidské životy, ale i majetek. Záplavy v roce
1997 a 2002 ukázaly, jak naše města nebyla a často ani teď nejsou připravená na další takovéto krizové situace
z pohledu PPO. Mnohdy dochází pouze k tomu, že se stále pouze připravují protipovodňová opatření, ale skutečná
realizace, byť je nadohled, se neustále vzdaluje.
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Abstrakt
Degradácia vozovky je podstatnou súčasťou pri určovaní potrieb jej opráv alebo údržby danej komunikácie.
S vývojom degradácie sú úzko späté aj finančné prostriedky užívateľov, ktorých snahou je znížiť na čo najnižšiu
možnú mieru svoje náklady spojené s užívaním vozoviek. Ekonomické hodnotenie projektov opráv vozoviek
vychádza z riešenia nákladovo-výnosovej analýzy, ktorá je založená na zhodnotení pozitívnych a negatívnych
dopadov na dopravu, užívateľov vozoviek a potrebné zdroje v peňažnom vyjadrení. Sledované sú náklady
a výnosy počas realizácie opravy, až do skončenia jej životnosti. Výsledkom výskumu je potreba spresnenia
vývoja degradácie na vozovkách, ktoré budú slúžiť ako podklad k optimalizácii rozhodnutí správcov komunikácií.
Kľúčové slová
Efektívnosť, hodnotenie, oprava, užívateľ, vozovka
Abstract
Road deterioration is an essential part in determining the need for road rehabilitations or maintenance of the
pavement. The development of road deterioration is closely related to the financial resources of the users, which
aim to reduce their costs related to road use to the lowest possible extent. The economic evaluation of road
rehabilitation projects is based on a cost-benefit analysis. This analysis is based on an assessment of the positive
and negative impacts on traffic, road users and the necessary resources in monetary terms. The costs and benefits
are monitored during the rehabilitation until the end of its service life. The result of the research is the need to
refine the development of road deterioration, which will serve as a basis for optimizing the decisions of road
administrators.
Key words
Efficiency, evaluation, rehabilitation, road user, pavement

1 ÚVOD
Cestná infraštruktúra je kľúčovým elementom, ktorý prispieva k sociálnemu, ekonomickému, politickému
a kultúrnemu rozvoju krajiny a jej jednotlivých regiónov. Relevantným faktorom ovplyvňujúcim rozvoj
a prevádzku cestnej siete je najmä výška finančných prostriedkov od štátu. Alokácia finančných prostriedkov
určených pre pozemné komunikácie by mala byť založená na modelovaní hodnotenia efektívnosti variantných
riešení jednotlivých projektov. Modelovanie zmien parametrov prevádzkovej spôsobilosti je zamerané najmä na
sledovanie vplyvu nerovností na vozidlo z hľadiska užívateľských nákladov a nákladov správcov komunikácií.
V rámci modelovania je dôležitým faktorom používanie vhodného rozhodovacieho výpočtové programu
s aplikovanými aktuálnymi degradačnými funkciami a cenami jednotlivých nákladových položiek vstupujúcich
do technicko-ekonomického výpočtu. Degradačné funkcie aplikované vo výpočtovom programe ISEH boli
matematicky vyjadrené na základe dlhodobo sledovaných úsekov vozoviek ale aj v rámci akcelerovaného
testovania vozoviek na Žilinskej univerzite.
Cieľom výskumu je preukázanie vplyvu degradácie vozovky s bližším zameraním na užívateľské náklady,
ktoré úzko súvisia s hodnotením ekonomickej efektívnosti projektov opráv vozoviek. Užívateľské prínosy sú
kvantifikované ako rozdiel nákladov medzi vozovkou pred opravou a po jej oprave/rekonštrukcii. Tieto náklady
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sú kvantifikované ako náklady na pohonné hmoty, mazadlá, pneumatiky, náhradné diely, servis, dopravu
a prepravu [1].
Samotné hodnotenie projektov opráv vozoviek spadá do špecifickej kategórie, nakoľko prínosy z jej realizácie
sa vracajú niekoľko rokov po uskutočnení opravy. Medzi CBA parametre hodnotiace ekonomickú efektívnosť
patria ukazovatele ako čistá súčasná hodnota, vnútorné výnosové percento a doba návratnosti investície. V rámci
tejto štúdie bude preukázané, že na jednotlivé ekonomické ukazovatele vplýva stav prevádzkovej spôsobilosti
vozoviek, ako aj peňažné ohodnotenie strát užívateľov vozoviek. Upresnenie vstupov jednotlivých parametrov do
ekonomického hodnotenia bude slúžiť ako podklad k optimalizácii rozhodnutí správcov komunikácií.

2 POPIS SÚČASNÉHO STAVU
V minulosti sa mnoho výskumov zameriavalo najmä na náklady súvisiace s výstavbou vozoviek. V súčasnosti je
však možné tvrdiť, že tieto štúdie sú zjednodušené, zastarané a nezohľadňujú faktory vplývajúce na náklady
užívateľov vozoviek. V zahraničí sa výskumu týkajúceho sa užívateľských nákladov venujú najmä AASHTO
(Americká asociácia zástupcov štátnych ciest a dopravy) a FHWA (Federálna diaľničná správa) [2].
V rámci systému hospodárenia s vozovkami existuje mnoho technológií opráv vozoviek doma i v zahraničí, a
taktiež aj spôsob, akým sa tieto technológie ekonomicky hodnotia. V prípade ekonomickej analýzy opráv vozoviek
sa u nás využíva technika CBA, ktorá umožňuje peňažne ohodnotiť investíciu z hľadiska sociálnych a
ekonomických nákladov a prínosov za dané časové obdobie. Metóda CBA je vhodným spôsobom stanovenia
najvýhodnejšej varianty opráv, najmä pokiaľ sa jedná o úsporu práce, času a nákladov. Na druhej strane sa využíva
ako systematický proces výpočtu nákladov a prínosov projektov a ich následného porovnávania [3].
V nasledujúcej štúdii nám táto analýza umožní určiť ekonomický prínos opravy vozovky prostredníctvom rôznych
výpočtov. Metódy CBA obsahujú kroky, ktoré sú uvedené v nasledujúcom Obr. 1. , v našom prípade siaha
posudzovanie ekonomickej efektívnosti po výpočet čistej súčasnej hodnoty. V budúcnosti by bolo vhodné zamerať
sa aj na analýzu citlivosti tak, aby bolo možné prijať najvýhodnejšiu alternatívu opravy z pohľadu správcu
komunikácie a s ohľadom na jej užívateľov.

Obr. 1. Postupnosť krokov pri metóde CBA [4].
Zahraniční autori venujúci sa problematike ekonomickej efektívnosti opráv vozoviek navrhujú prepojenie
hodnotenia z hľadiska ekonomického, environmentálneho a sociálneho. Kombinácia všetkých troch hľadísk
s matematickými metódami umožní nájsť najoptimálnejší variant projektu opráv vozoviek, ako je uvedené v [5].
V súčasnosti existuje niekoľko problémov týkajúcich sa ekonomického hodnotenia technológií opráv
vozoviek. Niektoré metódy hodnotia iba to, či sú opravy uskutočniteľné, ale nedokážu zvoliť optimálnu
technológiu ani čas opravy. Iným metódam zas chýba odôvodnenie ich využitia alebo nie je možné ich použiť
komplexne na celý úsek vozovky - pre chýbajúce algoritmy a ukazovatele [6]. V programe ISEH v súčasnosti

765

JUNIORSTAV 2020

absentuje kvantifikovanie nákladov na nehodovosť v peňažnom vyjadrení, ako aj náklady súvisiace so vznikom
pracovných zón. V rámci ďalšej práce by bolo vhodné doplnenie takéhoto algoritmu do výpočtového programu.
V tomto článku sa nachádza aplikácia metódy CBA, ktorá do svojho hodnotenia berie investičné náklady,
náklady na údržbu a užívateľské náklady. Dôležitým faktorom ovplyvňujúcim ekonomické hodnotenie projektov
opráv je taktiež poznanie stavu vozovky prostredníctvom degradačných modelov.

Súčasný stav vývoja degradačných modelov
V článku budú uvedené výpočty s dvoma najnovšími degradačnými modelmi. Prvý degradačný model, ktorý je
implementovaný v programe ISEH, vychádza z dlhodobých meraní. Tieto merania boli vykonávané v rámci
krajiny tak, aby výsledné modely zohľadňovali naše klimatické podmienky a technologické požiadavky. Dôvodom
je, že využitie takýchto modelov udáva presnejšie informácie týkajúce sa výsledných nákladov, nakoľko tie súvisia
priamo s vývojom degradácie. Program obsahuje degradáciu ŽU zobrazenú na Obr. 2. a vytvorenú na základe
údajov o pozdĺžnej nerovnosti z dlhodobo sledovaných úsekov v závislosti od parametra času.

Obr. 2. Degradačný model vyjadrený na základe dlhodobo sledovaných úsekov vozoviek [7].
Do programu bola implementovaná v roku 2019 aj nová funkcia priečnej nerovnosti, ktorá bola definovaná na
základe nameraných údajov na experimentálnom úseku vozovky. Vytvorená bola polynomická funkcia 3. stupňa
vyjadrená relatívne parametrom p(x) v závislosti od zaťaženia n/N. Z nasledujúceho Obr. 3. si je možné všimnúť,
že funkcia vykazuje zlepšenie parametra. Je potrebné zdôrazniť, že merania na úseku absentujú a nie sú ukončené,
a teda sa jedná len o predpoklad vývoja parametra priečnej nerovnosti. Pri zostavovaní krivky v budúcnosti by sa
mal vývoj parametra zreálniť, čo znamená, že aj náklady budú vykazovať reálnejšie hodnoty.

Obr. 3. Degradačný model vyjadrený na základe akcelerovaného testovania vozoviek [8].

3 METODIKA
Analýza problematiky bola uskutočnená na netuhej vozovke I. triedy nachádzajúcej sa v Žilinskom kraji.
Z technického hľadiska sa jedná o rekonštrukciu vozovky, na ktorej je nutné aplikovať technologický zásah
vzhľadom na stav vozovky. Technické údaje zahrňujúce najmä smerové a výškové pomery, ako aj údaje týkajúce
sa stavu vozovky, boli získané z dát nameraných Slovenskou správou ciest. Pre bližšiu predstavu súčasného stavu
vozovky na riešenom úseku je napríklad priečna nerovnosť, ktorá v určitých miestach dosahuje varovnú až
hraničnú úroveň sledovaného parametra, znázorneného na Obr. 4.
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Obr. 4. Stav parametra priečnej nerovnosti (RUT) na sledovanom úseku [8].
Pre výpočet ukazovateľov ekonomickej efektívnosti je potrebné poznať okrem vyššie spomenutých údajov aj
údaje o užívateľských nákladoch zvlášť pre každú kategóriu vozidiel. Tieto údaje popisujú prevádzkové náklady
užívateľov ciest na jednotlivé zložky (pohonné hmoty, mazadlá, pneumatiky, náhradné diely a servis) v závislosti
od smerového a výškového vedenia cesty. Ďalšou zložkou sú náklady na prepravu tovaru a osôb.
Dôležitým faktorom ovplyvňujúcim výpočet je aj návrh vhodnej technológie opravy výberom z knižnice
technológií, prípadne návrh vlastnej technológie s kalkuláciou ceny. Ako je známe, každá firma si svoju cenu
stanovuje podľa vlastných možností, preto je možné pracovať s jednotlivými cenami podľa vlastných potrieb.
V tomto prípade však boli použité vo výpočtovom programe preddefinované priemerné ceny technológií. Cena
technológie tvorí investičný náklad, ktorý sa v rámci projektu opráv vozoviek vynakladá jednorazovo, avšak
v rámci životného cyklu vozovky sa vynaložené náklady môžu navyšovať (napr. pri údržbe vozovky).
Výpočtový program ISEH umožňuje po návrhu technológie opravy posúdiť tento variant aplikáciou metódy
CBA s následným vyhodnotením jej ekonomických ukazovateľov. Výnosy sú vypočítané ako rozdiel jednotlivých
parametrov vozovky pred jej opravou a po nej. Výnosy sú rozdelené na interné (užívateľské náklady) a externé
(emisie, nehodovosť, hluk). Všetky druhy technológie majú určitú životnosť, ktorá je charakterizovaná
vývojovými funkciami jej parametrov a vyjadrená nasledujúcim vzťahom:
𝑃} = 7“(𝑈𝑁’ÃÕ,¿ý } − 𝑈𝑁’ÃÕ,ýý ”. 𝑘¯Ã© . 𝑘üË¯ )<
<Ca

𝑡 Š
𝑘¯Ã© = 1 − L O
𝑧

(1)

(2)

kde: Pz – očakávané prínosy za čas používania technológie stavebnej opravy [roky]; UNCEL,PS – celkové
užívateľské náklady pred stavebnou opravou podľa prevádzkovej spôsobilosti [€]; UNCEL,SS – celkové
užívateľské náklady po stavebnej oprave, podľa stavebného stavu [€]; kMRD – koeficient medziročného rastu
dopravy; kDEG – koeficient degradácie, z – životnosť technológie stavebnej úpravy [roky]; B – parameter
konštrukcie vozovky [9].
Podstatou ukazovateľa čistá súčasná hodnota je vyjadrenie diskontovaných spoločenských prínosov
a nákladov, ktoré sú vynaložené na opravy a údržbu komunikácie počas jej životného cyklu. Porovnáva sa stav
pred vykonaním zlepšenia vozovky (nultý variant) a po jeho vykonaní. Čím je výsledná hodnota vyššia, tým musí
byť aj ekonomický prínos tejto opravy a údržby vyšší. Zároveň musí platiť, že výsledná hodnota musí byť vyššia
alebo rovná nule. Vďaka tejto metóde je nám umožnené poznať ekonomický výsledok v peňažnom vyjadrení [9].
Ukazovateľ vnútorné výnosové percento je definovaný ako obstarávacia cena za opravy a súvislú údržbu
vozoviek, ktorá sa rovná predpokladaným spoločenským prínosom. Spočíva v nájdení diskontnej úrokovej miery,
pri ktorej sa čistá súčasná hodnota rovná nule. Pokiaľ je ekonomické vnútorné výnosové percento aspoň z časti
financované z verejných zdrojov, tak jeho hodnota by mala byť vyššia ako zadaný diskont. Ak je percento vyššie,
signalizuje to lepší ekonomický výsledok, zároveň je na základe percenta možné porovnávať stavby rôznej
veľkosti [9].
Rok návratnosti je definovaný ako rok splatenia, v ktorom očakávané spoločenské prínosy dosiahnu
obstarávaciu cenu za opravy a údržbu vozoviek. Náklady na opravu a údržbu by sa mali nachádzať v intervale
životnosti použitej technológie, pokiaľ sa tak nestane, ide o ekonomicky neefektívny projekt. Ekonomické metódy
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a nimi kvantifikované ekonomické ukazovatele poskytujú významnú informáciu na podporu rozhodovania
o efektívnosti pripravovaného projektu opráv [9].

4 VÝSLEDKY
V rámci doterajšej práce boli pre modelový príklad použité vyššie spomenuté degradačné modely implementované
v programe ISEH. Program automaticky pri výbere triedy komunikácie upraví hodnotiace kritéria pre jednotlivé
parametre, preto výsledné hodnoty nie sú ovplyvnené týmto faktorom.
Aplikácia výsledkov modelových analýz bude venovaná porovnaniu výsledných hodnôt použitím jednotlivých
degradačných funkcií a rôznosti vo výsledkoch ekonomickej efektívnosti. Po zadaní všetkých vstupných
parametrov týkajúcich sa parametrov vozovky a výbere technológie možno graficky znázorniť priebeh prínosov,
ako je uvedené na Obr. 5. Na začiatku obdobia (tzn. rok 2019) vstupujú do výpočtu investičné náklady, ktoré v
rámci životnosti technológie vozovky sa navyšujú o užívateľské prínosy. Tieto prínosy vznikajú ako rozdiel medzi
nákladmi užívateľov pred opravou a po oprave vozovky, jedná sa teda o zníženie nákladov v dôsledku opravy
vozovky.

Obr. 5. Vzťah užívateľských nákladov a obdobia použitím navrhnutých degradačných funkcií [8].
Pri hodnotení ekonomickej efektívnosti opráv sa pozornosť zameriava najmä na 3 ukazovatele: čistú súčasnú
hodnotu, vnútorné výnosové percento a dobu návratnosti investície. Ako je možné si všimnúť v Tab. 1, pri
degradácii 3. stupňa v porovnaní s funkciou ŽU je vnútorné výnosové percento nižšie, čistá súčasná hodnota je
vyššia a rok návratnosti je v roku 2027. Z porovnania výstupov je možné konštatovať, že degradačná funkcia ŽU
a funkcia 3. stupňa sa vo výsledných hodnotách výrazne nelíšia a vyjadrujú tak reálnejší priebeh degradácie
vozovky, avšak je nutný ďalší výskum potrebný pre optimalizáciu jednotlivých funkcií.
Tab. 1 Ekonomické ukazovatele hodnotenia projektu opráv vozovky [8].
Vnútorné výnosové percento
Čistá súčasná hodnota
Doba návratnosti

Degradačná funkcia ŽU
17,103 %
113 212,73 €
2026

Degradácia 3. stupňa
16,550 %
124 338,54 €
2027

Z uvedených výsledkov možno konštatovať, že na výsledky ekonomickej analýzy jednoznačne vplýva výber
degradačnej funkcie, ktorá slúži ako podklad k optimalizácií rozhodnutí správcov komunikácií. Okrem uvedenej
skutočnosti je potrebné zdôrazniť, že degradačná funkcia 3. stupňa nie je úplne presná, nakoľko merania na
experimentálnom úseku naďalej pokračujú.

5 DISKUSIA
Problematika hodnotenia ekonomickej efektívnosti opráv vozoviek je pomerne zložitý proces s mnohými
vstupnými dátami, preto je nutné pokračovať aj naďalej v danom výskume. Cieľom je čo najpresnejšie
matematicky vyjadriť priebeh degradácie vozovky a tak minimalizovať odchýlky pri vyhodnotení ekonomickej
efektívnosti.
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6 ZÁVER
Dôležitým faktorom ovplyvňujúcim ekonomickú efektívnosť je nájdenie funkcií, ktoré skúmajú priebeh
degradácie na vozovke s podobným konštrukčným zložením. Následnou analýzou bolo zistené, že pri použití
rôznych typov degradačných funkcií dochádza v tomto prípade k odchýlke v peňažnom ohodnotení čistej súčasnej
hodnoty o 9,83%. Pri hodnotení väčších projektov opráv môže byť výsledný rozdiel v peňažnom ohodnotení
podstatne vyšší ako v modelovom príklade, čo by malo vplyv na rozhodnutie správcov komunikácie a na výber
vhodnej technológie opravy. Skúmaná vzorka degradačných modelov bude v ďalšom výskume rozšírená o nové
modely a nové vplyvy na užívateľov vozoviek ako je nehodovosť, pracované zóny a pod., na základe ktorých bude
navrhnutá úprava algoritmu národného výpočtového programu ISEH.
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EKONOMICKÁ ANALÝZA VYBRANÝCH ZDÍCÍCH
SYSTÉMŮ
ECONOMIC ANALYSIS OF SELECTED WALLING SYSTEMS
Jiří Rouzek1
1

Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno

Abstrakt
Cílem této práce je ekonomické srovnání vybraných zdících systému dvou značek, které patří na území ČR k těm
nejpoužívanějším. Jedná se o systémy značek Porotherm a Heluz. Zdící systémy jsou porovnávány na základě
těchto kritérií - tržní cena, prostup tepla, únosnost v tlaku a šířka daného systému. Jednotlivá kritéria jsou bodově
ohodnocena. Na základě tohoto výstupu jsou jednotlivé systémy seřazeny dle jejich ekonomické efektivity.
Ze zpracované analýzy vyplívá, že ekonomicky nejvýhodnější je zvolení systému Heluz, konkrétně HELUZ
FAMILY 25 v kombinaci se zateplením fasádním polystyrenem tl. 90 mm.
Tato studie může pomoci při výběru vhodného zdícího systému.
Klíčová slova
Zdící systém, efektivita, Heluz, Porotherm
Abstract
The aim of this work is the economic comparison of selected masonry system of two brands, which are among the
most used in the Czech Republic. These are systems of brands Porotherm and Heluz. Masonry systems are
compared on the basis of these criteria - market price, heat transfer, compressive capacity and width of the system.
Individual criteria are scored. Based on this output, the individual systems are ranked according to their economic
efficiency.
The analysis shows that the most economically advantageous is the choice of the Heluz system, namely HELUZ
FAMILY 25 in combination with facade polystyrene thickness of 90 mm.
This study can help in selecting a suitable masonry system.
Key words
Masonry system, efficiency, Heluz, Porotherm

1 ÚVOD
Na českém trhu lze vybrat z celé řady keramických zdících systémů – od klasických pálených cihel, broušených
cihel, až po keramické bloky s nakašírovanou tepelnou výztuží. Každý z těchto systémů se vyznačuje různou
cenou, rozdílnými mechanickými a fyzikálními parametry. Cílem studie je nalézt konstrukční systém, který je
v porovnání cena-výkon ten nejvýhodnější.

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Keramické zdící prvky patří k tradičním a stále hojně využívaným stavebním materiálům. Klasické pálené cihly
se, jež jsou předchůdci keramických zdících bloků, se pro výstavbu obvodového zdiva již prakticky nevyužívají.
Byly nahrazeny právě již zmíněnými keramickými bloky. Vynikají dobrou únosností, tepelně-izolačními
vlastnostmi i například zvukovou neprůzvučností. Funkčními požadavky na vlastnosti těchto prvků se zabývá
Evropská norma ČSN EN 771-1 (722634) [1]. I tyto prvky se však vyvíjejí a výrobci přicházejí se stále
důmyslnějšími výrobky, které mají být efektivnější, oproti svým předchůdcům. Ale je tomu opravdu tak?
V této studii jsou porovnávány produkty dvou největších značek na českém trhu. Keramické bloky-Heluz a
Porotherm. Soupis jednotlivých zdících systémů, společně s hodnotami sledovaných ukazatelů, lze vidět v Tab. 1
a v Tab. 2
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Tab. 1 Soupis zdících systémů – Porotherm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Pálená cihla

šířka
(cm)

U (W/m2K)

Třída pevnosti v
tlaku (MPa)

Cena za m2 (Kč)

30 Profi (P15)
30 Profi (P10)
38 Profi (P15)
38 Profi (P10)
44 Profi (P15)
44 Profi (P10)
44 EKO + Profi
50 EKO + Profi
40 EKO + Profi
30 T Profi
38 T Profi

30
30
38
38
44
44
44
50
40
30
38

0,5
0,5
0,25
0,25
0,44
0,44
0,19
0,16
0,2
0,2
0,16

15
10
15
10
15
10
8
8
8
8
8

936
917
1176
1120
1328
1261
1583
1717
1415
1444
1783

Tab. 2 Soupis zdících systémů – Heluz

12
13
14
15
16
16
18
19
20
21

Pálená cihla

šířka
(cm)

U (W/m2K)

Třída pevnosti v
tlaku (MPa)

Cena za m2 (Kč)

Family 2in1
Family 2in1
Family 2in1
Family 2in1
Family 2in1
Family
Family
Family
Family
Family

50
44
38
30
25
50
44
38
30
25

0,11
0,13
0,15
0,22
0,26
0,14
0,17
0,19
0,25
0,29

8
10
10
10
10
8
8
10
10
10

2637
2446
2144
1694
1409
1728
1613
1446
1029
856

3 METODIKA
Studie porovnává celkem 21 výrobků dvou značek – Heluz a Porotherm. Pro hodnocení zdících systémů byly
použity tyto parametry:
•
•
•
•

cena za m2 konstrukce,
součinitel prostupu tepla,
šířka konstrukce,
třída pevnosti.

Cena zdícího systému, přepočítaná na jednotku plochy, je klíčový parametr pro určení ekonomické efektivnosti
daného zdícího systému. Pro tuto studii byly použity aktuální tržní ceny systémů s DPH.
Součinitel prostupu tepla vyjadřuje tepelně izolační schopnost daného stavebního materiálu. Hodnota
součinitele U slouží při výpočtu tepelných ztrát objektu a k dimenzování otopné soustavy. Na základě těchto údajů
lze stanovit například náklady na vytápění objektu, které hrají významnou při stanovení ekonomické efektivnosti
zvoleného systému – zejména ve fázi užívání. Jednotkou součinitele prostupu tepla U je W/m2K.
Ukazatele šířky konstrukce má pro tuto studii také nezanedbatelný význam. Čím širší je tloušťka obvodové
konstrukce – tím menší je podlahová plocha objektu, při stejné obestavěné ploše stavby. S ohledem na vysokou (a
stále rostoucí) cenu podlahové plochy je tato veličina významná.
Třída pevnosti je podstatná zejména u staveb, jejichž nosný systém je zděný. Většina rodinných domů je
navrhována a stavěna právě na základě zděných systémů. Proto je tento ukazatel do studie zahrnut také.
Veličiny jednotlivých ukazatelů jsou vzájemně seřazeny a obodovány stylem – výrobek s nejlepšími
vlastnostmi získá 10 bodů, výrobek s nejhoršími vlastnostmi získá 1 bod. Každý ukazatel má v této studii jinou
váhu. Váhové rozdělení jednotlivých ukazatelů je uvedeno v Tab. 3.
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Tab. 3 Váhové rozdělení hodnotících ukazatelů.
Hodnotící ukazatele
Cena za m2 konstrukce
Součinitel prostupu tepla
Šířka konstrukce
Únosnost v tlaku

váha (fi)
0,7
0,2
0,05
0,05

Součinem bodového hodnocení s příslušnou vahou parametru lze jednotlivé systémy setřídit dle jejich kvality.
Tuto váženou hodnotu lze následně vydělit cenou zdícího systému. Na základě tohoto podílu je možné seřadit
jednotlivé zdící systémy na základě jejich mechanických a fyzikálních kvalit, s ohledem na cenu systému.

4 VÝSLEDKY
Veškerá data, včetně výsledků studie, jsou obsažena v Tab. 4 a Tab. 5
Tab. 4 Výsledky studie - Porotherm
A
Zdící systém
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

30 Profi (P15)
30 Profi (P10)
38 Profi (P15)
38 Profi (P10)
44 Profi (P15)
44 Profi (P10)
44 EKO + Profi
50 EKO + Profi
40 EKO + Profi
30 T Profi
38 T Profi

B

C

D

E

Pevnostní
třída
(MPa)
0,5
15
0,5
10
0,25
15
0,25
10
0,44
15
0,44
10
0,19
8
0,16
8
0,2
8
0,2
8
0,16
8

Šířka
U
(cm) (W/m2K)
30
30
38
38
44
44
44
50
40
30
38

F

Cena za
m2 (Kč)
936
917
1176
1120
1328
1261
1583
1717
1415
1444
1783

G

H

TI (mm)

Cena zdiva s
TI (Kč)

140
140
70
70
130
130
20
0
30
30
0

1 676
1 657
1 696
1 640
2 036
1 969
1 946
1 717
1 809
1 838
1 783

Pořadí se
zateplením
18
20
3
9
19
21
15
10
12
8
5

Tab. 5 Výsledky studie - Heluz

12
13
14
15
16
16
18
19
20
21

A

B

C

Zdící systém

Šířka
(cm)

U
(W/m2K)

Family 2in1
Family 2in1
Family 2in1
Family 2in1
Family 2in1
Family
Family
Family
Family
Family

50
44
38
30
25
50
44
38
30
25

0,11
0,13
0,15
0,22
0,26
0,14
0,17
0,19
0,25
0,29

D
Pevnostní
třída
(MPa)
8
10
10
10
10
8
8
10
10
10
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E

F

Cena za
m2 (Kč)
2637
2446
2144
1694
1409
1728
1613
1446
1029
856

G

TI (mm)
0
0
0
40
70
0
0
20
60
90

H

Cena zdiva s
TI (Kč)
2 637
2 446
2 144
2 120
1 929
1 728
1 613
1 809
1 517
1 439

Pořadí se
zateplením
21
20
19
12
7
16
11
9
2
1
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Ve sloupci A jsou uvedeny porovnávané materiály. Ve sloupcích B-E lze najít sledované ukazatele (cenu,
součinitel prostupu tepla, šířku konstrukce a únosnost v tlaku).
Sloupec F udává, kolik mm polystyrenu je třeba ke zdivu doplnit, aby celkový součinitel prostupu tepla
konstrukce vyhověl doporučené hodnotě pro pasivní domy, dle normy ČSN 73 0540-2:2011 [2]. Sloupec G udává
celkovou cenu konstrukce, včetně nákladů na dodatečné zateplení. A konečně sloupec H znázorňuje pořadí
jednotlivých systémů, s ohledem na hodnoty sledovaných parametrů.
Uspořádáním tohoto sloupce lze zvolit ekonomicky nejefektivnější zdící systém. Ze zpracovaných dat vyplívá,
že z vybraných systémů je nejefektivnější zdící systém od značky Heluz – konkrétně Heluz Family 25, v kombinaci
se zateplovacím systémem EPS 100 F tl. 90 mm.

5 DISKUZE
Z výsledků vyplývá, že z ekonomického hlediska lépe vycházejí základní (jednoduché) zdící systémy - bez
nakašírované izolace uvnitř keramického bloku. Důvodem je zejména zvýšená cena těchto moderních zdících
bloků. Pokud by došlo k poklesu ceny moderních keramických bloků, analýza by dopadla pravděpodobně opačně,
jelikož moderní bloky svými vlastnostmi vynikají. Důvodem zvýšené ceny je pravděpodobně zvýšená pracnost při
výrobě. Jistou roli zde může hrát i marketing sledovaných značek.

6 ZÁVĚR
Studie zkoumá celou řadu zdících systému dvou největších značek, distribuujících své výrobky na českém trhu.
Na základě metodicky zpracovaných dat je nejvýhodnější zvolit kombinaci zdícího systému Heluz Family 25
v kombinaci se zateplovacím systémem EPS 100 F tl. 90 mm. Z ekonomického hlediska lze tuto kombinaci
doporučit.

Poděkování
Tento článek byl vytvořen s podporou projektu FAST-S-19-5954 Ekonomické a manažerské aspekty stavebních
projektů.
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Abstrakt
Článok sa zaoberá ekonomickým hodnotením revitalizácie brownfieldov za účelom ich následného predaju. Bude
sa zakladať na prípadovej štúdii reálne stojaceho brownfieldu v Žiline, a to pod názvom elektráreň. Brownfield sa
chystá rekonštruovať a revitalizovať lokálny investor, na základe ktorého podkladov pochádzajú informácie o
variabilných nákladoch samotnej rekonštrukcie. Na základe informácii o trhovej cene podobných bytových a
komerčných objektov z ponúk realitných kancelárii sa dá vypočítať približný výnos za predaj. Porovnaním
variabilných nákladov a výnosov vieme približne určiť výnos za meter štvorcový, ktorý bude určovať približnú
hranicu počtu metrov štvorcových, aby sa pokryla kúpna suma za pozemok a budovu a revitalizácia začala byť pre
investora zisková.
Klíčová slova
Brownfield, revitalizácia, ekonomické zhodnotenie
Abstract
The paper is focused on economic evaluation of brownfield revitalisation for selling purposes. It will be based on
a case study of a real standing abandoned power plant brownfield in city of Žilina. Local investor is going to
reconstruct and revitalize the brownfield. The investor provided information about variable costs of the
reconstruction. Based on the market price information of similar residential and commercial properties from the
offers of real estate agents, the approximate revenue per sale can be calculated. By comparing variable costs and
returns, we can approximately determine the return per square meter, which will determine the approximate
threshold of square meters, to cover the purchase amount for land and building and when the revitalization will
become profitable for the investor.
Key words
Brownfield, revitalisation, ecomonic evaluation

1 ÚVOD
Revitalizácia brownfieldu a simulácia jeho predaju na prípadovej štúdii elektrárne v Žiline môže slúžiť ako vzor
na overenie ekonomického efektívnosti revitalizácie podobných brownfieldov. Jedná sa o funkcionalistickú
skupinu budov v centre Žiliny, nazývanú ako elektráreň, ale v skutočnosti išlo o jednu budovu, kde sa vyrábala
elektrická energia za pomoci pary a zvyšné okolité budovy slúžili skôr na administratívne účely elektrárne. V roku
1957 budova parnej elektrárne nadobudla nový účel a stala sa ciachovňou. V roku 2010 končí v budovách
pôsobenie spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. a končí aj pôvodný účel budov. Objekty sú odvtedy
opustené. Relatívne dobrú možnosť obnovenia ich služby verejnosti naskytuje ich rekonštrukcia na bytové
jednotky a komerčné priestory a ich následný predaj. Na základe simulácie tejto situácie je možné vytvoriť
približné percentuálne pomery medzi variabilnými nákladmi za rekonštrukciu a výnosmi za predaj, aby pri
podobných revitalizáciach bolo možné vypočítať približný počet metrov štvorcových výmery, tak aby mohli byť
pokryté náklady za kúpu objektu a pozemku. [1] [2]
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2 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU
Problematika brownfieldov ako takých je veľmi zložitá. Brownfieldy so sebou často nesú ekologickú stopu a
bývajú záťažou pre verejnosť. Ak sa jedná o takéto územie, sú zásahy a pokusy o revitalizáciu o to nutnejšie. Často
si takéto zásahy vyžadujú verejnú iniciatívu a podporu. Je možné využívať rôzne dotačné programy, ktoré sú
vyznamným, a niekedy až nutným nástrojom pre revitalizáciu. Pri revitalizácií brownfieldov v rámci verejných
projektov, je celá problematika o to jednoduchšia, že daný projekt väčšinou nie je navrhnutý tak, aby tvoril
generoval výnos, takže sa to od takého projektu ani neočakáva. [3] [4]

3 METODIKA
Od investora sú vyčíslené náklady na revitalizáciu a propagáciu, ktoré budú porovnané s približnými výnosmi za
predaj komerčných a bytových jednotiek. Približné výnosy budú vyčíslené na základe priemerných cien
podobných objektov v okolí. Na základe porovnania variabilných nákladov a výnosov budeme teda môcť určiť
pomer, a tým pádom aj relatívny zisk z každého metra štvorcového výmery. Pri použití metodiky na inú prípadovú
štúdiu podobnej revitalizácie budeme môcť približne určit minimálnu výmeru brownfieldu, ak budeme poznať
cena za kúpu pozemku a budovy, tak, aby bola revitalizácia efektívna.

4 VÝSLEDKY
Na základe informácii od invesotra boli náklady na rekonštrukciu vyčíslené podľa nasledujúcej tabuľky.
Tab. 1 Náklady na rekonštukciu brownfiledu
Položka (Dlhodobý hmotný majetok)

Náklady

Sanácie SO05
Sanácie SO06
Prestavba SO05
Prestavba SO06
Vzduchotechnika a kúrenie

15 000,00 €
35 000,00 €
500 000,00 €
2 500 000,00 €
550 000,00 €

Kanalizácia a vodovod
Silnoprúd a slaboprúd
Strecha celkom
Suma:

20 000,00 €
220 000,00 €
50 000,00 €
3 890 000,00 €

Zdroj: ISTROFINAL KN, s.r.o.
Priemerné trhové ceny v okolí bytových a komerčných jednotiek sú získané na základe údajov od realitných
kancelárii obchodujúcich s podobnými objektami v okolí.
Tab. 2 Priemerné ceny za m2 (predaj komerčných priestorov)
Typ bytu

Výmera
(m2)

Cena komerčného
priestoru

Cena za 1
m2

86
112

130 000 €
210 000 €

1 512 €
1 875 €

230

440 000 €

1 913 €

Priemer ceny za m2:

1 767 €

Obchodný priestor v centre mesta Žilina, 437-1/2015
Obchodné priestory centrum Žlina, časť Staré mesto
Obchodné priestory na predaj Žilina centrum
Hálková

Zdroj: realitná kancelária TOPREALITY - http://www.topreality.sk, vlastné spracovanie
Bude sa predpokladať s vysokým dopytom po komerčných priestoroch pretože v okolí sa nachádza množstvo
investorov, ktorý by mohli prejaviť záujem o kúpu týchto priestorov či už za účelmi následného prenájmu, ale aj
za účelmi vlastného využitia, a to najmä obchodné a potravinové reťazce, keďže objekt je situovaný 3 minúty
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chôdze od Námestia Andreja Hlinku, ktoré je hlavné v Žiline. Priemerná trhová cena podľa realitných kancelárii
sa pohybuje okolo 1800 € za meter štvorcový, ale vzhľadom na situovanie objektov a by hodnota mohla dosiahnuť
hranicu 2500 € za meter štvorcový. [5]
Tab. 3 Priemerná cena za m2 (predaj bytov)
Typ bytu
Novostavba - 3 - izbový byt centrum
Rekonštruovaný byt - 2 - izbový byt širšie centrum
Novostavba - 3 - izbový byt centrum
Rekonštruovaný byt - 3 - izbový byt centrum
Kompletná rekontrukcia - 2 - izbový byt centrum

Výmera
(m2)
74
59
86
81
43

Cena bytu

Cena za 1 m2

119 500 €
87 000 €
131 999 €
117 000 €
76 500 €
Priemer ceny za
m2:

1 615 €
1 475 €
1 535 €
1 444 €
1 779 €
1 570 €

Zdroj: realitná kancelária RED - http://www.red.sk, vlastné spracovanie
Vzhľadom na polohu objektov sa taktiež bude predpokladať s bezproblémovým predajom bytových jednotiek aj
vzhladom na to že Žilina ako krajské mesto má mnoho pracovných príležitostí. Priemerná trhová cena sa pohybuje
okolo 1600 € za meter štvorcový, ale opäť vzhľadom na polohu a lukratívnosť by mohla cena za meter štvorcový
stúpnuť až na 2000 €.Vzhľadom na to budú výnosy za bytové a komerčné jednotky v budove SO06 a SO05
nasledovné. [5]
Tab. 4 Výnosy za predaj jednotiek v objekte SO06
Typ bytu

Počet

Byt 3-izbový typ 1
Byt 3-izbový typ 2
Byt 1-izbový typ 1
Byt 1-izbový typ 2
Byt 1-izbový typ 3
Byt 1-izbový typ 4
Byt 4-izbový
Komerčný priestor v 1.NP typ 1
Komerčný priestor v 1.NP typ 2
Komerčný priestor v 1.NP typ 3

3
1
3
2
1
1
1
1
1
1

Výmera
(m2)
83,67
98,44
54,9
64,67
48,1
40,8
129,014
264,757
484,645
295,635

Cena za jednotku

Cena Celkom

167 340,00 €
196 880,00 €
109 800,00 €
129 340,00 €
96 200,00 €
81 600,00 €
258 028,00 €
661 892,50 €
1 211 612,50 €
739 087,50 €

502 020,00 €
196 880,00 €
329 400,00 €
258 680,00 €
96 200,00 €
81 600,00 €
258 028,00 €
661 892,50 €
1 211 612,50 €
739 087,50 €

Suma:

4 335 400,50 €

Zdroj: vlastné spracovanie
Tab. 5 Výnosy za predaj jednotiek v objekte SO05
Typ bytu

Počet

Byt 2-izbový
Byt 1-izbový
Byt 4-izbový
Komerčný priestor v 1.NP

3
3
1
1

Výmera
(m2)
67,59
51,11
125,72
95

Cena za jednotku

Cena Celkom

135 180,00 €
102 220,00 €
251 440,00 €
237 500,00 €
Suma:

405 540,00 €
306 660,00 €
251 440,00 €
237 500,00 €
1 201 140,00 €

Zdroj: vlastné spracovanie
Celkový výnos za predaj bytových a komerčných priestorov bude teda 5 536 540,5 €. Keďže kúpnu cenu za
pozemok a objekty nemáme k dispozícií, vieme si na základe variabilných nákladov, skladajúcich sa z nákladov
na prestavbu a propagáciu, a výnosov za predaj bytových a komerčných jednotiek určiť ich pomer.
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Tab. 6 Tabuľka priemerov za meter štvorcový
Typ

Celková výmera

Predajná cena celkom

Bytové priestory
1343,224
Komerčné priestory
1140,037
Suma
2483,261
Náklady za prestavbu a propagáciu
Pomer nákladov variabilných a výnosov
Priemerný predajná cena za m2
Priemerný náklad za m2
Priemerný zisk za m2

2 686 448,00 €
2 850 092,50 €
5 536 540,50 €
4 166 827,00 €
75,26%
2 229,54 €
1 677,97 €
551,58 €

Zdroj: vlastné spracovanie

5 ZÁVĚR
Pomer variabilných nákladov a výnosov je cca 75 %. To znamená že za každý priemerný predaný meter štvorcový
je relatívny zisk viac ako 500 €. Z následného relatívneho zisku bude nutné kúpiť pozemok a objekt. Následne
vieme na základe výmery objektu a jeho kúpnej ceny približne určiť ekonomickú a finančnú efektivitu podobnej
revitalizácie. Je možné vopred určiť, či výmera objektu bude pravdepodobne dostatočná na pokrytie nákladov za
kúpu pozemku a objektu a či bude samotná revitalizácia pre investora ekonomicky a finančne efektívna. Všetky
tieto analýzy je nutné brať ako odhad, pretože pri revitalizácii sa môžu vyskytnúť mnohé ďalšie náklady, prípadne
predaj nemusí dosiahnuť plánované výnosy.

Poděkování
Tento článek byl vytvořen s podporou projektu FAST-S-19-5954 Ekonomické a manažerské aspekty stavebních
projektů
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Abstrakt
Precise Point Positioning (PPP) je v současné době jedna z nejvíce rozvíjejících se metod GNSS. Měření s využitím
více navigačních systémů a globálně poskytovaná zpřesňující data umožňují rychlejší a přesnější určení souřadnic.
Přesnost metody PPP je, na rozdíl od relativní metody, nezávislá na délce vektoru a proto ji lze snadno použít
kdekoliv na Zemi. Tento článek se zabývá porovnáním přesnosti relativní metody a metody PPP na dlouhé a krátké
základně.
Klíčová slova
PPP, GNSS, přesnost, relativní metoda, RTKLib
Abstract
Precise Point Positioning (PPP) is currently one of the most developing methods of GNSS. Multiple navigation
systems measurements and globally provided refinement data allow for faster and more accurate coordinate
determination. An accuracy of the PPP method is independent of baseline length as a relative method. Therefore,
the PPP method can be used anywhere on the Earth. This paper deals with the comparison of an accuracy of relative
positioning method and PPP method at long and short baseline.
Key words
PPP, GNSS, accuracy, relative positioning, RTKLib

1 ÚVOD
Navigace a určování polohy pomocí Globálních navigačních satelitních systémů (GNSS) je stále aktuálním
tématem geodézie. Velký počet pozemních stanic a permanentních sítí umožňuje zvyšovat přesnost jednotlivých
metod GNSS. V této práci bude pozornost zaměřena na porovnání relativních metod určování polohy a metody
Precise Point Positioning (PPP), které je aktuálně celosvětově věnována velká pozornost.

2 PRECISE POINT POSITIONING
Metoda PPP patří v současné době mezi nejvíce rozvíjející se metody určování polohy pomocí GNSS. Metoda je
nezávislá na druhém přijímači, jako je tomu u relativních metod, proto je možno metodu PPP použít takřka
kdekoliv na Zemi. Aby metoda PPP mohla dosáhnout centimetrové přesnosti, je třeba do výpočtu zahrnout
zpřesněné dráhové parametry družice a další korekce.

Systematické vlivy
Na družicový signál, družice a samotný přijímač působí mnoho systematických vlivů, které zhoršují přesnost
určení polohy (Obr. ). Některé z těchto vlivů lze eliminovat pomocí matematických postupů nebo za využití
lepšího hardware. Zásadní vliv na přesnost určení polohy přijímače mají chyby v poloze družic a chyba hodin
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družic. Pro jejich eliminaci můžeme využít přesné efemeridy a korekce hodin družic poskytované různými
institucemi a zpracovatelskými centry (například International GNSS Service).
Rádiový signál GNSS je při průchodu atmosférou ovlivňován hlavně dvěma jejími vrstvami – ionosférou
a troposférou. Ionosféra je pro signály GNSS disperzní prostředí, a proto lze pro eliminaci jejího vlivu s výhodou
využít, kromě některého z modelů, také lineárních kombinací měření na dvou a více frekvencích [1].
Zpoždění signálu, způsobené průchodem troposférou, nelze jednoduše vyloučit lineární kombinací měření,
jako je tomu u ionosféry, protože se jedná o prostředí nedisperzní pro frekvence, na kterých vysílají družice GNSS.
Troposférické zpoždění T´ø je proto nutné odhadovat jako jeden z určovaných parametrů při výpočtu souřadnic
přijímače a lze vyjádřit jako
(1)
T´ø = 𝑚ª,´ (𝐸𝑙´ø )𝑍ª,´ + 𝑚ª (𝐸𝑙´ø )“𝑍Ð,´ − 𝑍ª,´ ”,
kde písmeny 𝑟 a 𝑠 označujeme konkrétní přijímač a družici, 𝑚ª,´ (𝐸𝑙´ø ) je hydrostatická mapovací funkce, závislá
na elevaci družice, 𝑍ª,´ je hydrostatické zpoždění ve směru zenitu vypočtené například ze Saastamoinenova
modelu a 𝑍Ð,´ je celkové troposférické zpoždění ve směru zenitu (v zahraniční literatuře označované jako Zenith
Total Delay) [2].
Pro subcentimetrovou přesnost je třeba modelovat i další rušivé vlivy jako jsou například fázový wind-up efekt,
zemské slapy, slapové zatížení oceány a atmosférou, variace fázových center družic a přijímače a relativistické
efekty [3].

Obr. 1 Systematické vlivy působící na měření GNSS.

Matematický model PPP
Podobně jako v případě měření s jedním přijímačem lze měřenou pseudovzdálenost (vzdálenost mezi fázovým
centrem antény družice a fázovým centrem antény přijímače obsahující chyby hodin družice i přijímače a další
vlivy) PRø´,A mezi přijímačem 𝑟 a družicí 𝑠 na frekvenci 𝑖 zapsat jako
ø
PRø´,A = 𝜌´ø + c[𝛿𝑡´ (𝑡´ ) − 𝛿𝑇 ø (𝑡 ø )] + 𝐼´,A
+ 𝑇´ø + 𝜀¿Ë ,
(2)
kde 𝜌´ø je geometrická vzdálenost mezi přijímačem a družicí, c je rychlost světla, 𝛿𝑡´ , 𝛿𝑇 ø jsou chyby hodin
ø
přijímače respektive družice, 𝐼´,A
je ionosférické zpoždění, 𝑇´ø je troposférické zpoždění a 𝜀¿Ë je zbytková chyba
ø
[4], [5]. Podobně lze zapsat i rovnici fázových měření ϕ´,A
jako
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ϕ´,A = 𝜌´ + c[𝛿𝑡´ (𝑡´ ) − 𝛿𝑇 (𝑡 )] + 𝐼´,A
+ 𝑇´ø + 𝜆A 𝐵´,A
+ 𝛿𝜙´,A
+ 𝜀® ,
(3)
ø
ø
ø
kde 𝜆A je vlnová délka frekvence 𝑖, 𝐵´,A
= 𝜙´,D,A − 𝜙D,A
+ 𝑁´,A
je fázový bias (odchylka způsobená například
přerušením příjmu signálu – tzv. cycle-slip), přičemž 𝜙´,D,A je počáteční fáze na frekvenci 𝑖 měřená přijímačem,
ø
ø
𝜙D,A
je fáze při výstupu signálu z antény družice, 𝑁´,A
je počet celých vlnových délek mezi anténou přijímače a
anténou družice (tzv. ambiguita) a konečně 𝜀® je zbytková chyba fázového měření.
Pro odstranění vlivu ionosféry lze použít lineární kombinaci L3 (tzv. ionosphere-free), která eliminuje chybu
způsobenou ionosférickým zpožděním prvního řádu. Rovnice kódových (1) a fázových (2) pak přecházejí na tvar
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ø
ø
PRø´,•° = 𝜌´ø + c[𝛿𝑡´ (𝑡´ ) − 𝛿𝑇 ø (𝑡 ø )] + 𝑇´ø + 𝜆A 𝐵´,A
+ 𝛿𝜙´,A
+ 𝜀® ,
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ø
ϕ´,•° = 𝜌´ + c[𝛿𝑡´ (𝑡´ ) − 𝛿𝑇 (𝑡 )] + 𝑇´ + 𝐵´,•° + 𝛿𝜙´,•° + 𝜀® ,

(4)
(5)

ø
kde PRø´,•° a ϕ´,•°
je pseudovzdálenost, respektive fázové měření po aplikaci výše zmíněné lineární kombinace.
ø
𝛿𝜙´,•° představuje korekční podmínku fázového měření, ve které jsou obsaženy chyby související s variacemi
fázového centra antén družice, antény přijímače a také fázový wind-up efekt [6].
Neznámé parametry – prostorové souřadnice, ambiguity a troposférické zpoždění – bývají určovány různými
variantami metody nejmenších čtverců, případně pomocí Kalmanova filtru [7], [8].

3 POSOUZENÍ PŘESNOSTI PPP
Metoda PPP byla porovnána s metodou relativní, která má dominantní zastoupení v přesných aplikacích GNSS.
Pro výpočet vektorů GNSS i metody PPP byl využit volně dostupný software RTKLib a data ze sítě permanentních
GNSS stanic EUREF (EPN) a permanentní GNSS stanice CADM.

RTKLib
RTKLib je software sloužící ke zpracování GNSS měření a konverzi dat. Program RTKLib je distribuovaný pod
licencí BDS-2 a je tedy dostupný zdarma. RTKLib se skládá z několika samostatných modulů, které umožňují
práci se signály systémů GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou a SBAS, zpracování měření relativními
a absolutními metodami ve statickém i kinematickém režimu. Moduly podporují práci s přesnými produkty, jako
jsou přesné efemeridy, korekce hodin družic, parametry rotace Země a globální ionosférické mapy. RTKLib
umožňuje také zpracování měření v reálném čase s využitím protokolu NTRIP a zároveň je schopný poskytovat
korekční data dalším aparaturám GNSS. Více informací lze nalézt na webové stránce http://www.rtklib.com [9].

CADM
Permanentní stanice CADM se nachází na střeše budovy P4 vědecko-výzkumného centra AdMaS v Brně v
Medlánkách. Stanice byla zřízena v prosinci roku 2017 a od té doby nepřetržitě zaznamenává data z družic čtyř
družicových navigačních systémů (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou). Stanice je osazena přijímačem Trimble
NetR9 a anténou Trimble Zephyr Geodetic 2 RoHS, která je umístěna na pilíři s nucenou centrací. Prostorové
souřadnice stanice byly určeny v říjnu roku 2018 z celkem 9 týdenních kampaní od počátku téhož roku pomocí
připojení na stanice České sítě permanentních stanic (CZEPOS) [10]. Stanice v současné době slouží k testování
různého softwarového a hardwarového vybavení centra AdMaS a k podpoře výzkumných aktivit Ústavu geodézie
Fakulty stavební VUT v Brně.

Strategie zpracování
Do zpracování vstupovalo 31 denních souborů (říjen 2018) ze stanic TUBO (Brno, Česká republika), VLIS
(Vlissingen, Nizozemsko) a CADM. Pro výpočet souřadnic stanice CADM v jednotlivých dnech byly využity
24hodinové observace a byly rozděleny do tří samostatných částí:
•
•
•

vektor ze stanice TUBO (cca 2 km; očekává se nejvyšší přesnost),
vektor ze stanice VLIS (cca 1000 km),
vypočet metodou PPP.

První dvě varianty, tedy relativní GNSS metoda s návazností na permanentní stanice sítě EPN byly vypočteny
v programu RTKLib s parametry, které jsou uvedené v Tab. . Podpůrné produkty pro dané dny, jako jsou přesné
efemeridy a korekce hodin družic, absolutní kalibrace antén družic a přijímačů a globální ionosférická mapa, byly
získány ze serveru International GNSS Service (IGS).
Efemeridy poskytované IGS jsou vztaženy k systému ITRS 2014 (ITRF2014). Souřadnice stanic v tomto
systému jsou časově proměnlivé. Proto bylo potřeba transformovat polohu referenčních stanic zvlášť pro každý
počítaný den pomocí vztahu
𝑣°
𝑋(𝑡)
𝑋(𝑡D )
𝑌(𝑡)
𝑌(𝑡
)
(4)
•
– = • D – + (𝑡 − 𝑡D ) ¯𝑣± ³ ,
𝑣
𝑍(𝑡)
𝑍(𝑡D )
²
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kde 𝑋(𝑡), 𝑌(𝑡), 𝑍(𝑡) jsou pravoúhlé prostorové souřadnice bodu v epoše 𝑡. 𝑋(𝑡D ), 𝑌(𝑡D ), 𝑍(𝑡D ) jsou prostorové
souřadnice bodu ve výchozí epoše 𝑡D a 𝑣° , 𝑣± , 𝑣² jsou rychlosti ve směru souřadnicových os (m/1 rok). V případě
metody PPP bylo navíc potřeba do výpočtu zahrnout další produkty IGS (parametry rotace a orientace Země a
diferenční kódové bias).
Tab. 1 Nastavení programu RTKLib při výpočtu vektorů
Parametr
použité družicové systémy
frekvence
elevační maska
řešení ambiguit
efemeridy a chyby hodin družic
model ionosféry
model troposféry
absolutní kalibrace antén

Nastavená hodnota
pouze GPS
L1 + L2
5°
fixed
finální (IGS)
iono-free kombinace L3
určování parametru ZTD
igs14.atx

Výsledky výpočtů – pravoúhlé prostorové souřadnice v systému ITRF 2014 byly pro snadnější interpretaci
převedeny do lokální topocentrické soustavy [11] s topocentrem v referenční poloze bodu CADM. Odhad přesnosti
jednotlivých řešení lze provést na základě porovnání s referenční hodnotou souřadnic. Vzhledem k tomu, že bylo
topocentrum lokální topocentrické soustavy umístěno do referenčních souřadnic bodu CADM, tak jednotlivé
složky souřadnic 𝑛, 𝑒, 𝑢 představují skutečné chyby souřadnic. Střední chybu jednoho měření 𝑚 lze pak vypočítat
jako
∑¦ 𝜀 R
𝑚 = X ACa A ,
𝑛
kde 𝜀A je skutečná chyba měření v epoše 𝑖 a 𝑛 je počet epoch [12].

(5)

4 VÝSLEDKY
Výsledné topocentrické souřadnice bodů z jednotlivých epoch byly zobrazeny formou grafů v programu Matlab
R2016a. Horizontální složka všech variant (CADM, TUBO, VLIS) je zobrazena na Obr. . Detailnější pohled
poskytuje Obr. , kde jsou zobrazeny pouze výsledky variant TUBO a PPP. Svislá složka souřadnicových odchylek
byla zobrazena zvlášť (Obr. ). Jednotlivá řešení jsou v čase vyjádřena pořadovým číslem dne v roce 2018 (Day of
Year - DOY). Přesnost výsledků 24hodinových observací byla odvozena na základě (6) a je zobrazena v Tab. 1.
Tab. 1 Přesnost určení polohy jednotlivých metod
NORTH [mm]
EAST [mm]
UP [mm]

TUBO
2.9
1.1
5.8

VLIS
4.4
24.9
24.6
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PPP
11.4
3.6
8.1
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Obr. 2 Porovnání horizontální složky souřadnic (PPP, TUBO, VLIS).

Obr. 3 Porovnání horizontální složky souřadnic (PPP, TUBO).
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Obr. 4 Porovnání vertikální složky souřadnic (VLIS, TUBO, PPP).

5 DISKUZE
Z výsledků vyplývá, že metoda PPP dává obstojné výsledky i v porovnání s relativní metodou. Zajímavý je
systematický horizontální posun výsledků metody PPP vzhledem k referenční hodnotě souřadnic. Tento posun
může být způsoben jak působením efektu multipath (na střeše budovy P4 v centru AdMaS se v blízkosti antény
nachází solární panel), tak zbytkovými chybami způsobenými nemodelovanými slapovými vlivy (slapové zatížení
oceánského dna, zatížení atmosférou). Pro aplikace, které vyžadují dlouhé základny, umožňuje metoda PPP
dosáhnout větší přesnosti, než je tomu u relativní metody. Číselně vyjádřené přesnosti jedné 24hodinové observace
v různých variantách (Tab. ) tento fakt potvrzují. Nevýhodou metody PPP je dlouhá doba konvergence na
požadovanou přesnost.

6 ZÁVĚR
Cílem tohoto článku bylo srovnat metodu PPP s dnes používanější relativní metodou. Metoda PPP byla porovnána
se dvěma vektory (krátkým – 2 km, dlouhým – 1000 km) na reprezentativním vzorku 31 denních souborů.
Z výsledků vyplývá, že metoda PPP může být zajímavou alternativou k řešení dlouhých vektorů relativní metodou,
protože není závislá na délce vektoru a můžeme tedy určovat souřadnice bodů s takřka stejnou přesností kdekoliv
na světě. Nicméně je nutné dodat, že takto přesných výsledků dosahuje metoda PPP až při dlouhých observacích.
Do budoucna bude nutné kvalitněji redukovat a modelovat systematické vlivy, které na měření působí.
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Článek vznikl v rámci řešení projektu Specifického výzkumu VUT v Brně FAST-S-19-5704.
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1

Abstrakt
Vlastníctvo nehnuteľností je v súčasnej dobe jednou z najdôležitejších tém v spoločnosti, preto sme svedkami stále
narastajúcich nárokov na evidovanie nehnuteľností v katastri. V mapovom fonde katastra nehnuteľností sa však
v súčasnosti nachádzajú aj mapy, ktoré tieto vysoké požiadavky nespĺňajú. Ich komplexná obnova by bola veľmi
náročná z finančného aj časového hľadiska, preto je potrebné navrhnúť nové spôsoby obnovy týchto máp. Tento
článok sa venuje jednej z možností obnovy vektorových katastrálnych máp číselných, v ktorých sa nachádzajú
rôzne lokálne posuny. Navrhnuté riešenie využíva transformáciu mapy pomocou identických bodov, ktoré boli
zamerané s využitím technológie GNSS. Táto možnosť prináša v určitých prípadoch rýchly a nenákladný spôsob
obnovy katastrálnej mapy.
Kľúčové slová
Vektorová katastrálna mapa, obnova, lokálne posuny, transformácia
Abstract
Ownership of real estates is currently one of the most important topics in the society and so we witness the constant
increase of requirements for the recording of real estates. However, at the moment there are maps in the cadastral
map collection, which do not meet these requirements. Their complex renewal would be very expensive and timeconsuming and that is why a proposal of new procedures for the renewal of these maps is needed. This article deals
with one of the possibilities for the renewal of vector cadastral maps numerical in which there are various local
deformations. Proposed solution uses a transformation of the map using identical points which were determined
using the GNSS technology. In some specific cases, this possibility brings fast and inexpensive way to renew the
cadastral map.
Key words
Vector cadastral map, renewal, local deformations, transformation

1 ÚVOD
V dnešnom katastri nehnuteľností v Slovenskej republike sa nachádza veľké množstvo rôznych údajov
s rozmanitým pôvodom, k čomu sa viaže aj rozdielna kvalita týchto údajov. Z hľadiska kvality je najhoršia situácia
pravdepodobne v oblasti mapového fondu katastra nehnuteľností. V súčasnosti sa podľa platných predpisov mapy
rozdeľujú na mapy číselné, kde boli body zamerané číselnými metódami a mali by vyhovovať aj dnešným
náročným požiadavkám na evidovanie nehnuteľností v katastri, a na mapy nečíselné, kde boli body zamerané
nečíselnými metódami a týmto požiadavkám nevyhovujú vôbec, resp. iba čiastočne.
Ak by sa však začala skúmať kvalita vektorových katastrálnych máp číselných, ktoré tvoria najkvalitnejšiu
časť mapového fondu katastra nehnuteľností, prišlo by sa k zisteniu, že ani tieto mapy nie sú až také kvalitné, ako
sa na prvý pohľad môže zdať. Vo veľkej časti týchto máp sa nachádzajú rôzne lokálne posuny a deformácie. Ak
teda dnes určíme polohu niektorého z podrobných bodov z vektorovej katastrálnej mapy v niektorej z lokalít
s posunmi, jeho poloha sa môže líšiť aj o niekoľko desiatok centimetrov, v niektorých prípadoch dokonca aj
o niekoľko metrov. Preto sa tieto mapy nedajú pokladať za kvalitné a je nutná ich obnova. V súčasnosti ale existuje
iba jediná procedúra na obnovu katastrálneho operátu, a tou je obnova katastrálneho operátu novým mapovaním.
Táto procedúra je však veľmi časovo aj finančne náročná, navyše nie je potrebná v takom rozsahu, pretože lokálne
deformácie sa vo veľkej väčšine prípadov nachádzajú iba v určitých ohraničených lokalitách a nie v rámci celého
katastrálneho územia. Preto by bola obnova katastrálneho operátu v celom katastrálnom území neefektívna. Je
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potrebné zaviesť do praxe nový spôsob obnovy mapového fondu katastra nehnuteľností, ktorý by sa nevenoval
celému katastrálnemu územiu ako jednému celku, ale vektorová katastrálna mapa by bola obnovená iba v častiach,
pričom hranice týchto oblastí by boli určované flexibilne podľa potreby.
Tento článok sa venuje jednej z možností nenákladnej a rýchlej obnovy vektorovej katastrálnej mapy číselnej,
v ktorej sa nachádzajú rôzne lokálne posuny a deformácie. Ide o transformáciu vektorovej katastrálnej mapy po
častiach zhodnostnou transformáciou, pričom transformačné parametre sú vypočítané na základe identických
bodov, určených s využitím technológie GNSS. Na účely tohto článku bola vybraná jedna lokalita v katastrálnom
území Hlohovec, v ktorej sa nachádzajú lokálne posuny so systematickým charakterom.
Prvá časť článku sa venuje súčasnému stavu problematiky a kvalite vektorových katastrálnych máp. V ďalšej
časti sa článok venuje metodike obnovy katastrálnej mapy pomocou transformácie. V poslednej časti sa článok
zaoberá výsledkami tejto obnovy a ich interpretáciou a v závere sa v krátkosti venuje aj možným ďalším spôsobom
obnovy vektorových katastrálnych máp.

2 SÚČASNÝ STAV PROBLEMATIKY
Mapový fond katastra nehnuteľností v Slovenskej republike obsahuje veľké množstvo máp, ktoré majú rôzny
pôvod a väčšina z nich prešla aj rôznymi vývojovými štádiami. K tomu sa viaže aj rozdielna kvalita týchto máp.
Všeobecne teda môžeme povedať, že sú heterogénne a je nutná ich homogenizácia, aby bolo možné zabezpečiť
také evidovanie nehnuteľností v katastri, ktoré by spĺňalo dnešné náročné požiadavky a bolo by na úrovni
21. storočia.
Vektorové katastrálne mapy sa podľa predpisov rozdeľujú na mapy číselné, ktoré vznikli na podklade číselných
meraní a každý bod v nich má určené svoje súradnice v záväznom súradnicovom systéme S-JTSK, realizácii JTSK
a má pridelený kód kvality podrobného bodu s hodnotami od T = 1 po T = 4, a na mapy nečíselné, ktoré vznikli
iba ako grafická interpretácia výsledkov podrobného merania, ktoré bolo vykonané nečíselnými metódami,
najčastejšie metódou meračského stola. [1] Z tohto merania bol dokumentovaný iba grafický záznam a v dobe
merania boli používané ešte rôzne staré uhorské súradnicové systémy, ako napríklad stereografický alebo valcový
súradnicový systém, ktoré nepoužívali ako dĺžkové jednotky metre, ale viedenské siahy. Z týchto máp boli
v neskoršom období vytvárané rôzne deriváty a nakoniec boli naskenované a transformované do súradnicového
systému S-JTSK. Keďže sa nezachovali takmer žiadne identické body na výpočet transformačných parametrov
medzi stereografickým súradnicovým systémom a S-JTSK, transformácia bola nejednoznačná. Preto môžeme
predpokladať presnosť určenia polohy jednotlivých podrobných bodov v týchto mapách iba na úrovni 3 až 5 m.
[2] Tieto body teda nemôžeme považovať za číselne určené a dnes im prideľujeme kód kvality s hodnotou T = 5.
Nečíselné katastrálne mapy sa ďalej môžu rozdeľovať na mapy implementované a na mapy transformované.
Vektorové katastrálne mapy implementované sú mapy, v prípade ktorých možno povedať, že väčšina podrobných
lomových bodov hraníc pozemkov v mape má homogénnu polohovú presnosť, a teda do týchto máp bolo možné
implementovať číselné výsledky meraní, ktoré boli vykonané v neskoršom období na účely aktualizácie vektorovej
katastrálnej mapy. V mape sa teda nachádzajú body, ktoré boli výsledkom číselného merania, majú určené
súradnice v S-JTSK a bol im pridelený kód kvality podrobného bodu od T = 1 po T = 4, ale nachádzajú sa tu aj
body, ktoré boli výsledkom nečíselného merania, resp. ich súradnice v S-JTSK sa nezachovali, preto im bol
pridelený kód kvality T = 5. Druhou skupinou nečíselných katastrálnych máp sú vektorové katastrálne mapy
transformované. Jednotlivé podrobné lomové body hraníc pozemkov v týchto mapách majú zväčša nehomogénnu
polohovú presnosť, preto implementácia číselných výsledkov aktualizačných meraní priamo do mapy v tomto
prípade nebola možná. V samotnej vektorovej katastrálnej mape sa teda nachádzajú iba body s kódom kvality
T = 5 a v prípade nového merania na účely aktualizácie mapy sa novourčené body iba projektujú do pôvodného
stavu mapy. Všetky číselné výsledky meraní sa v tomto prípade zhromažďujú v samostatnom súbore, tzv. súbore
prevzatých meraní. Tento súbor prevzatých meraní obsahuje iba body, ktoré sú výsledkom číselného merania, teda
majú určené súradnice v S-JTSK a pridelený kód kvality T = 1 až T =4. Vektorové katastrálne mapy nečíselné sú
najmenej kvalitnou časťou mapového fondu katastra nehnuteľností, pričom tvoria jeho podstatnú časť.
Kvalitnejšou časťou mapového fondu katastra nehnuteľností v Slovenskej republike by mali byť vektorové
katastrálne mapy číselné. V týchto mapách majú totiž všetky podrobné lomové body hraníc pozemkov určenú
svoju polohu číselným meraním v súradnicovom systéme S-JTSK. Ak sa však začne s bližším skúmaním týchto
máp, prichádza sa k zisteniu, že kvalita určenia polohy jednotlivých podrobných bodov v mape je otázna. Existujú
tu totiž určité lokality, v ktorých sa nachádzajú rôzne lokálne posuny, zväčša so systematickým charakterom, teda
s približne rovnakou veľkosťou aj smerom. Tieto posuny vznikli s najväčšou pravdepodobnosťou pri obnove
katastrálneho operátu novým mapovaním v druhej polovici minulého storočia. V tých časoch totiž ešte prakticky
neexistovala technológia globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS) a všetky merania museli byť
pripojené na existujúce pasívne geodetické základy. Vtedajšie predpisy dokonca dovoľovali pripojiť celú
meračskú sieť aj na iné geodetické základy ako body Československej jednotnej trigonometrickej siete (ČSJTS),
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takže meranie bolo pripojené napríklad na poriečny polygón. [3] Body týchto sietí mali otáznu polohovú presnosť,
ktorá mohla byť aj na úrovni 0,50 m, čo je už ďaleko za hranicou požadovanej presnosti. V tejto dobe neexistoval
žiadny spôsob nezávislého overenia polohy jednotlivých podrobných bodov, preto sa na skutočnosť, že sa v mape
nachádzajú lokálne posuny, prišlo až s príchodom nových technológií merania a aktívnych geodetických základov.
Dnes sa v lokalitách s lokálnymi posunmi vyhotovujú pri aktualizácii mapy tzv. vektorové geodetické podklady
merané a transformované, teda sa použije špeciálny postup na vytváranie vektorových geodetických podkladov.
[1] Všetky novourčené body z aktualizačného merania s určenými súradnicami v S-JTSK sa po základnej
transformácii ešte transformujú do vektorovej katastrálnej mapy lokálnou transformáciou. Parametre tejto
transformácie sú určované na základe identických bodov, ktoré už boli súčasťou mapy, ale zároveň bola určená aj
ich poloha v S-JTSK s využitím technológie GNSS. Následne sa všetky novourčené body a identické body
s novourčenými súradnicami v S-JTSK vložia do jedného objektu vo vrstve BODY. Všetkým bodom sa pridelí
kód kvality s hodnotou T = 1, symbol S = 1310 a sú spojené do jednej línie spojením typu „P“. Vektorový
geodetický podklad tohto typu s meranými a transformovanými údajmi označujeme skratkou „VGPmt“. [4]
Grafické znázornenie vektorovej katastrálnej mapy číselnej s lokálnymi posunmi sa nachádza na Obr. 1.

Obr. 1. Vektorová katastrálna mapa číselná s lokálnymi posunmi [spracoval autor].
Problémom je, že lokálne posuny nemajú systematický charakter v celom katastrálnom území, ale iba v jeho
určitých častiach. Ak sa však tieto lokality porovnajú navzájom, lokálne posuny majú rôzny smer aj veľkosť.
Týmto problémom sa bližšie zaoberal autor tohto článku vo svojej diplomovej práci. [5] Ak by sa teda chcelo
pristúpiť k oprave katastrálnej mapy transformáciou, nemohlo by sa tak vykonať v celom katastrálnom území, ale
je nutné opravovať ju po malých častiach. Oprave vždy musí predchádzať analýza homogenity vektorovej
katastrálnej mapy v danom katastrálnom území, v ktorom sa nachádzajú lokálne posuny. Analýza pozostáva
z identifikácie lokalít s lokálnymi posunmi, výpočtu veľkosti a smeru lokálnych posunov na vybraných bodoch
v týchto lokalitách na základe meraní geodetov, ktoré boli vykonané na účely aktualizácie vektorovej katastrálnej
mapy, a nakoniec porovnania veľkostí a smerov lokálnych posunov medzi jednotlivými lokalitami navzájom.
Výsledkom analýzy je tvrdenie, či je možné považovať lokálne posuny v jednotlivých lokalitách za systematické
a je tu možná určitá rýchla a nenákladná oprava mapy alebo lokálne posuny nemajú systematický charakter, pričom
v takých lokalitách je následne nutné nové mapovanie. [5]

3 METODIKA
Mnoho vektorových katastrálnych máp číselných obsahuje rôzne chyby a lokálne posuny, ktoré znižujú kvalitu
evidovania nehnuteľností v katastri. Keďže obnova katastrálneho operátu novým mapovaním prebehla v týchto
katastrálnych územiach pomerne nedávno a v katastri nehnuteľnosti sa nachádza množstvo máp s oveľa horšou
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kvalitou, ktorých obnova je urgentnejšia, nepredpokladá sa, že tu v najbližších rokoch opäť prebehne nové
mapovanie. Využitie tohto procesu by tiež bolo veľmi neekonomické a neefektívne, keďže lokálne posuny sa
spravidla nenachádzajú v celom katastrálnom území, ale iba v jeho častiach. Bude teda potrebné zaviesť nový
spôsob obnovy vektorových katastrálnych máp, ktorý by sa venoval iba vybraným problémovým častiam
katastrálneho územia, pričom hranice týchto lokalít by boli určované flexibilne.
Tento článok sa zaoberá testovaním jedného z možných spôsobov obnovy vektorovej katastrálnej mapy
číselnej s lokálnymi posunmi. Touto možnosťou je jednoduchá transformácia časti vektorovej katastrálnej mapy
zhodnostnou transformáciou. Aby však bolo možné vykonať tento spôsob obnovy, musela byť najprv vykonaná
analýza homogenity vektorovej katastrálnej mapy. Lokálne posuny boli analyzované v chybnej lokalite, ktorá musí
byť jednoznačne uzavretým územím. Najjednoduchšie je v tomto prípade zvoliť blok parciel ohraničený
komunikáciami. Pre účely tohto článku bola vybraná jedna z lokalít v katastrálnom území Hlohovec, kde boli
v rámci diplomovej práce autora tohto článku posúdené lokálne posuny ako systematické a zároveň je lokalita
dostatočne pokrytá objektmi vo vrstve BODY. Lokalita sa nachádza v mestskej časti Nová štvrť a je ohraničená
ulicami Čsl. armády, Arpáda Felcána, Petra Jilemnického a 9. mája. Grafické znázornenie vybranej lokality vo
vektorovej katastrálnej mape sa nachádza na Obr. 2.

Obr. 2. Testovaná lokalita v katastrálnom území Hlohovec [spracoval autor].
Ako je zrejmé z Obr. 2. , testovaná lokalita je dostatočne pokrytá objektami vo vrstve BODY a v tejto vrstve
sa zároveň nachádzajú všetky štyri rohy bloku, čo je pravdepodobne najlepšie rozmiestenie identických bodov pre
výpočet transformačných parametrov. Identické body použité na výpočet transformačných parametrov sú v Obr.
2. označené modrou farbou. Na transformáciu bloku v mape bola využitá zhodnostná transformácia, ktorá je iba
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kombináciou posunutia a pootočenia súradnicového systému. Táto transformácia bola vybraná preto, lebo mapa
je číselná a cieľom opravy je zachovať pôvodný tvar a výmeru parciel, čo je pri danom type transformácie splnené.

4 VÝSLEDKY A DISKUSIA
Lokálne posuny v testovanej lokalite boli vyhodnotené ako systematické, teda tu mohla tu byť otestovaná možnosť
ich opravy zhodnostnou transformáciou. Pre lepšie porovnanie boli pred transformáciou vypočítané veľkosť
a smer lokálnych posunov na vybraných podrobných bodoch v testovanej lokalite. Následne boli všetky podrobné
body transformované zhodnostnou transformáciou, pričom transformačné parametre boli vypočítané pomocou
štyroch identických bodov, nachádzajúcich sa na rohoch bloku (Obr. 2. ). Transformácia bola vykonaná
v softvérovom prostredí Kokeš. Po transformácii boli následne na tých istých podrobných bodoch opäť vypočítané
veľkosť a smer lokálnych posunov. Smer lokálnych posunov je v oboch prípadoch vyjadrený smerníkom
v súradnicovom systéme S-JTSK a predstavuje smer z bodu vo vektorovej katastrálnej mape na bod vo vrstve
BODY. Výsledky sa nachádzajú v Tab. . Grafické porovnanie testovanej lokality pred a po transformácii sa
nachádza na Obr. 3.
Tab. 1 Výsledky opravy vektorovej katastrálnej mapy v testovanej lokalite [spracoval autor].
Úplné číslo bodu
1200450036
1200450009
1236840001
1239910001
1200000839
1200440010
1200440028
1200440051
1200440045
1239580001

Pred transformáciou
Δp [m]
α [g]
0,36
341,3163
0,36
356,2215
0,35
359,0334
0,36
360,1003
0,34
355,2929
0,33
363,6275
0,33
363,6275
0,34
362,0448
0,33
363,6275
0,37
362,0950

Po transformácii
Δp [m]
α [g]
0,06
237,0047
0,02
55,0122
0,04
46,8978
0,04
22,1137
0,03
0,7278
0,04
34,9611
0,03
24,4098
0,01
38,3730
0,02
399,2285
0,02
387,2247

Obr. 3. Detailný pohľad na testovanú lokalitu pred a po transformácii [spracoval autor].
Ako možno vidieť v Tab. , polohové odchýlky medzi bodmi v mape a bodmi vo vrstve BODY pred
transformáciou dosahovali hodnoty vyššie ako 0,30 m s priemernou hodnotou Δp = 0,35 m a štandardnou
odchýlkou σΔp = 0,01 m. Tieto lokálne posuny mali systematický charakter v celej lokalite, čomu svedčí aj ich
smer, ktorý je na všetkých bodoch približne rovnaký s priemernou hodnotou α = 358,6987 g a štandardnou
odchýlkou σα = 6,4620 g. Systematickosť lokálnych posunov v testovanej lokalite je zrejmá aj z ľavej časti Obr.
3. V pravej časti Tab. je možné vidieť veľkosť a smer polohových odchýlok na tých istých podrobných bodoch
v testovanej lokalite po zhodnostnej transformácii všetkých bodov. Lokálne posuny na jednotlivých podrobných
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bodoch boli odstránené. Veľkosť polohových odchýlok medzi bodmi v mape a bodmi vo vrstve BODY tu už
dosahuje maximálnu hodnotu Δpmax = 0,06 m s priemernou hodnotou Δp = 0,03 m a štandardnou odchýlkou
σΔp = 0,01 m. Smer polohových odchýlok vyjadrený smerníkom v S-JTSK tu už dosahuje rôzne hodnoty, ktoré sa
na seba nepodobajú. Ich priemerná hodnota je α = 124,5953 g a štandardná odchýlka dosahuje hodnotu až
σα = 148,0755 g. Práve táto hodnota hovorí o tom, že po transformácii majú polohové odchýlky už iba náhodný
charakter a odzrkadľujú náhodné chyby merania pri určovaní polohy jednotlivých podrobných bodov. Veľkosť
polohových odchýlok sa po transformácii pohybuje hlboko pod hranicou maximálnej prípustnej odchýlky. Na
základe dosiahnutých výsledkov sa teda preukázalo, že využitie metódy homogenizácie vektorovej katastrálnej
mapy číselnej pomocou zhodnostnej transformácie časti mapy bolo v testovanej lokalite úspešné a metóda môže
byť v budúcnosti využitá aj v ďalších podobných lokalitách s lokálnymi posunmi systematického charakteru.
V súčasnosti je problémom tejto metódy malý počet identických bodov na identifikáciu a ohraničenie lokalít
s rovnakými hodnotami lokálnych posunov, pretože väčšina katastrálnych území s týmto druhom vektorovej
katastrálnej mapy je objektami vo vrstve BODY pokrytá pomerne riedko a rozmiestnenie týchto objektov je
nerovnomerné. Pre rozsiahlejšie využitie tejto metódy je teda potrebné zamerať väčší počet identických bodov,
pričom najvýhodnejšie a najefektívnejšie by bolo pravdepodobne zameranie týchto bodov s využitím moderných
meracích technológií, ako napríklad fotogrametria s využitím na diaľku ovládaných nosičov (RPAS
fotogrametria), využitie mobilných mapovacích súprav alebo identifikácia rohov budov v mračnách bodov
vytvorených technológiou leteckého laserového skenovania (LIDAR). Ďalším krokom bude vytvorenie určitého
softvéru, ktorý by vedel na základe súradníc identických bodov identifikovať a ohraničiť jednotlivé lokality
s lokálnymi posunmi v mape a následne transformovať všetky podrobné body v týchto lokalitách. Takmer
s určitosťou sa však dá vyhlásiť, že existujú aj také lokality, v ktorých lokálne posuny nemajú systematický
charakter, teda metóda homogenizácie vektorovej katastrálnej mapy s využitím zhodnostnej transformácie tu
nebude môcť byť využitá. V budúcnosti bude teda potrebné zaviesť do praxe nový spôsob obnovy katastrálneho
operátu, ktorý by obnovoval vektorovú katastrálnu mapu iba v týchto lokalitách, pričom sa opäť predpokladá
využitie moderných meracích technológií, najmä RPAS fotogrametrie. Výsledky tejto obnovy by tiež neboli
využiteľné iba v oblasti katastra nehnuteľností, ale našli by široké uplatnenie v rôznych ďalších oblastiach.

5 ZÁVER
Článok sa venuje jednej z možností homogenizácie vektorovej katastrálnej mapy číselnej. Navrhnutý postup
riešenia bol aplikovaný v konkrétnej chybnej lokalite v katastrálnom území Hlohovec, ohraničenej štyrmi ulicami,
kde boli lokálne posuny vyhodnotené ako systematické a ktorá je dostatočne pokrytá objektami vo vrstve BODY.
Transformačné parametre zhodnostnej transformácie boli počítané na základe štyroch identických bodov na
rohoch testovaného bloku. Všetky podrobné body v lokalite boli transformované a následne boli porovnané
veľkosť a smer polohových odchýlok na vybraných podrobných bodoch v lokalite pred a po transformácii. Na
základe výsledkov bolo využitie tejto metódy v testovanej lokalite vyhodnotené ako úspešné. K ďalšej úspešnej
aplikácii v iných lokalitách však bude potrebné zamerať viacero identických bodov, resp. zaviesť nový spôsob
obnovy mapy v lokalitách, kde tento spôsob obnovy transformáciou časti mapy nie je možný, pričom pri obnove
sa predpokladá využitie moderných meracích technológií.
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1

Abstrakt
Článek se zabývá testováním přesnosti mobilního laserového skenování. V areálu Výzkumného centra AdMaS
(VUT v Brně) bylo za účelem testování přesnosti zřízeno kalibrační pole, jehož souřadnice byly získány
vyrovnáním geodetické sítě metodou nejmenších čtverců zaměřenou totální stanicí a aparaturou GNSS. V rámci
testování byly porovnávány souřadnice bodů kalibračního pole určené vyrovnáním geodetické sítě se souřadnicemi
bodů určenými z bodového mračna pořízeného mobilním mapovacím systémem Riegl VMX-450.
Klíčová slova
Laserové skenování, mobilní mapování, testování přesnosti, vlícovací body
Abstract
The paper deals with the testing of the accuracy of mobile laser scanning. For the purpose of testing the accuracy,
a calibration field was constructed in AdMaS Science Center area (BUT). Calibration field's coordinates were
obtained by adjustment of the geodetic network using the least squares adjustment with data from total station and
GNSS technology. During the testing, the coordinates of the calibration field points determined by the adjustment
of the geodetic network and the coordinates of the points determined from the point cloud acquired by the Riegl
VMX-450 mobile mapping system were compared.
Key words
Laser scanning, mobile mapping, testing of an accuracy, control points

1 ÚVOD
Využití mobilních mapovacích systémů pro geodetické aplikace je v současné době stále častější. Jelikož je
přesnost těchto systémů závislá na řadě vlivů, není možné jasně stanovit hodnotu vyjadřující přesnost systému,
která by odpovídala všem možným situacím. Pro testování přesnosti byl použit mapovací systém Riegl WMX450, kterým disponuje Výzkumné centrum AdMaS při Fakultě stavební VUT v Brně. Cílem tohoto článku je
analýza přesnosti bodů získaných z výsledných bodových mračen laserového skenování. Testování probíhalo na
několika mračnech bodů, která byla získána různými výpočetními technikami.

2 MOBILNÍ MAPOVACÍ SYSTÉM
Mobilní mapovací systém je zařízení určené k bezkontaktnímu sběru geoprostorových dat z mobilního prostředku.
MMS se obykle se skládá z mobilního prostředku, mobilních laserových skenerů, digitálních kamer, odometrů,
přijímačů GNSS, inerciální měřící jednotky (IMU) a výpočetních prostředků, které synchronizují jednotlivé části
systému a umožňují správu zaznamenaných dat. Pro projekt byl použit automobil se systémem Riegl WMX-450,
obsahující GNSS přijímač, IMU jednotku, odometr, 2 laserové skenery, 4 kamery a 1 kameru panoramatickou.
Systém umožňuje skenovat rychlostí až 1,1 MHz. Přesnost laserového skenování udávaná výrobcem je 8 mm [1].
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3 KALIBRAČNÍ POLE
Pro potřeby testování bylo vytvořeno kalibrační pole v areálu Výzkumného centra AdMaS (VUT Brno). Pro
kalibrační pole bylo zřízeno 214 bodů, z toho 119 horizontálních a 95 vertikálních. Horizontální terče byly
signalizovány nástřikem na vozovku pomocí spreje a šablony. Vertikální terče byly vytvořeny z matného černého
plechu, na který byla aplikována bílá reflexní fólie a byly umisťovány na lampy veřejného osvětlení a na budovy
nacházející se v areálu do 2 různých výšek. Souřadnice bodů byly získány vyrovnáním sítě metodou nejmenších
čtverců, a to z měřených dat získaných totální stanicí Trimble S8 a souřadnic 4 bodů měřených statickou metodou
GNSS aparaturou Trimble R8. Na základě výsledků vyrovnání lze kalibračnímu poli přisoudit souhrnná přesnost
charakterizovaná střední prostorovou chybou 𝑚°,±,² = 2 mm [2].

4 METODIKA
Sběr dat se uskutečnil 17. června 2019 v dopoledních hodinách. Nejprve byl inicializován GNSS přijímač statickou
metodou po dobu 5 minut. Poté došlo k inicializaci inerciální měřící jednotky (IMU) dynamickou metodou, kterou
bylo nutno provést mimo areálu AdMaS z důvodu potřeby vyšších rychlostí pro inicializaci. Nájezd trval přibližně
15 minut. V areálu Výzkumného centra AdMaS byly nasnímány obousměrně všechny komunikace při použití 2
rychlostí. Z mobilního mapovacího systému jsme dostali surová data v podobě trajektorie systému, mračna bodů
z laserových skenerů a snímky z kamer.
Zpracování dat z mobilního mapování probíhalo v několika krocích. V programu POSPac byla znovu
vypočtena trajektorie systému MMS na základě observovaných dat z technologie GNSS. Trajektorie byla řešena
pomocí kinematické relativní metody s připojením na okolní stanice České sítě permanentních stanic (CZEPOS).
Další kroky probíhaly v programu RiPROCESS od firmy Riegl. V programu byla pro další práci vygenerována
mračna bodů. Na základě zpřesněné trajektorie ze systému POSPac byla mračna z jednotlivých nájezdů na sebe
relativně urovnána pomocí automatické funkce RiPRECISION. Dále byly v mračnech bodů vyhledány a označeny
body kalibračního pole. Na základě označených bodů kalibračního pole byly prováděny jednotlivé varianty
vlícování pomocí modulu RiPRECISION.
Vlícování bylo provedeno ve 4 různých konfiguracích, na základě množství vlícovacích bodů a způsobu
urovnávání. Pro každou variantu vlícování byly použity pouze horizontální terče, které jsou při vlícování MMS
používány nejčastěji, zároveň je možno sledovat odchylky na vertikálních terčích.
Varianty vlícování:
•
•

93 vlícovacích bodů ("Vše"),
10 vlícovacích bodů ("Výběr").

Při použití většího množství vlícovacích bodů (93) se očekává vyšší přesnost. Varianta s menším počtem
vlícovacích bodů (10) je v praxi požití MMS více reálná.
Varianty urovnání vlícovaných mračen:
•
•

rigid,
non-rigid.

Urovnání variantou rigid představuje shodnostní transformaci mračna bodů na body kalibračního pole.
Varianta non-rigid je transformováno podobně jako varianta rigid, zároveň dochází k lokální deformaci, aby
mračno bodů co nejvíce přimykalo k vlícovacím bodům [3][4].
Pro pouzení přesnosti byly využity kontrolní body, tedy body nepoužité pro vlícování. Body kalibračního pole
i body získané z vlícovaných mračen bodů byly pro lepší interpretaci transformovány do lokální topocentrické
souřadnicové soustavy NEU (North, East, Up) [5]. Přesnost souřadnic kalibračního pole je významně vyšší než
přesnost souřadnic bodů získaných z mračna bodů. Rozdíly souřadnic δµ , δ¶ , δ· byly proto posuzovány za
skutečné chyby. Jednotlivé varianty jsou charakterizovány středními chybami složek souřadnic m¸ , m¹ , mº
vypočtenými ze vztahu
¡

¡

¡

m¸ = `»¼½ , m¹ = `»¾½ , mº = `»¿½ ,

(1)

kde n je počet kontrolních bodů [2].

794

JUNIORSTAV 2020

5 VÝSLEDKY
Přesnost laserového skenování byla posuzována na základě odchylek mezi souřadnicemi bodů získanými z
vyrovnání sítě metodou nejmenších čtverců a bodů z bodového mračna. Ve variantě "Vše" bylo zvoleno 93
vlícovacích bodů a kontrolních bodů bylo 87. Varianta "Výběr" byla urovnána na 10 vlícovacích bodů a
kontrolních bodů bylo 173. V tabulkách 1, 2, 3 a 4 je možno vidět dosažené přesnosti.
Tab. 1: Souřadnicové odchylky na bodech kalibračního pole, varianta „Vše“
non-rigid
rigid
dN [m]

dE [m]

dU [m]

dN [m]

dE [m]

dU [m]

Průměr
Maxima absolutních hodnot
Medián

– 0,056
5,118
– 0,004

0,005
0,781
0,002

0,045
1,781
0,004

– 0,007
0,078
– 0,008

0,000
0,049
0,000

0,011
0,086
0,010

Střední chyba

0,594

0,149

0,253

0,026

0,016

0,018

Tab. 2: Rozložení souřadnicových odchylek na bodech kalibračního pole, varianta „Vše“
non-rigid
rigid
dN [m]
dE [m]
dU [m]
dN [m]
dE [m]
dU [m]
0,00 – 0,10 m
72 %
78 %
85 %
100 %
100 %
100 %
0,11 – 0,20 m
16 %
12 %
5%
0%
0%
0%
0,21 – 1,00 m
8%
10 %
9%
0%
0%
0%
> 1,00 m

4%

0%

1%

0%

0%

0%

Tab. 3: Souřadnicové odchylky na bodech kalibračního pole, varianta „Výběr“
non-rigid
rigid
dN [m]

dE [m]

dU [m]

dN [m]

dE [m]

dU [m]

Průměr
Maxima absolutních hodnot
Medián

– 0,021
1,814
– 0,046

0,059
1,544
0,003

– 0,202
3,813
0,016

– 0,054
0,125
– 0,056

0,000
0,054
0,000

0,097
0,173
0,097

Střední chyba

0,380

0,284

0,860

0,059

0,017

0,098

Tab. 4: Rozložení souřadnicových odchylek na bodech kalibračního pole, varianta „Výběr“
non-rigid
rigid
dN [m]
dE [m]
dU [m]
dN [m]
dE [m]
dU [m]
0,00 – 0,10 m
0,11 – 0,20 m
0,21 – 1,00 m

83 %
2%
10 %

85 %
3%
9%

78 %
5%
8%

98 %
2%
0%

100 %
0%
0%

63 %
37 %
0%

> 1,00 m

5%

3%

9%

0%

0%

0%

Na první pohled je zřejmé, že lepší výsledky můžeme očekávat při použití varianty rigid. Obě varianty urovnání
non-rigid vykazují, že s větším počtem vlícovacích bodů nedošlo k dosažení vyšší přesnosti. U varianty rigid
vidíme rozdíly v dosažené přesnosti souřadnic výšky, kdy se přesnosts větším počtem vlícovacích bodů výrazně
zvýšila. Toto tvrzení bylo ověřeno pomocí statistického testu na testování shodnosti dvou středních chyb
(Fischerův test) [6]. Varianta rigid s použitím velkého počtu vlícovacích bodů je tedy z hlediska přesnosti
nejoptimálnější variantou. Nabízí se možnost provést analýzu variant non-rigid znovu po vyloučení extrémně
odlehlých hodnot, což by však v tuto chvíli nebylo účelné. Vzhledem k překvapivým výsledkům byl proveden
nový nájezd, který je celý znovu analyzován.
Pro lepší intepretaci jsou sořadnicové odchylky varianty rigid znázorněny v obrázku 1.
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Obr. 4. Grafické znázornění souřadnicových odchylek
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Další analýzou bylo porovnání přesnosti na bodech v různých výškových úrovních. Pro vlícování všech variant
byly použity pouze horizontální terče, aby mohly být porovnány dosažené výsledky na vertikálních terčích v
různých výškách. Pro toto porovnání byly terče umístěny na budovách, dolní ve výšce 2m nad zemí a horní
přibližně 0,5 m pod vrcholem budovy. Vzhledem k dosaženým výsledkům předchozího vyrovnání, bylo toto
porovnání provedeno pouze pro varianty rigid. Dosažené výsledky vidíme v tabulce 5.
[6]
Tab. 5: Porovnání přesnosti na bodech v různých výškových úrovních
varianta „Vše“
varianta „Výběr“
Terče horní
Terče dolní

dN [m]
0,026
0,026

dE [m]
0,015
0,018

dU [m]
0,028
0,015

dN [m]
0,058
0,061

dE [m]
0,015
0,018

dU [m]
0,107
0,098

Z výsledků je opět patrné zvýšení výškové přesnosti při použití více vlícovacích bodů. Předpoklad pro nižší
přesnost u horních terčů se na základě Fischerova testu ani v jedné z obou variant nepotvrdil. Dosažená přesnost
na terčích je pro obě výškové úrovně srovnatelná.

6 ZÁVĚR
Při testování přesnosti mobilního laserového skenování byly vyhodnocovány dvě varianty vlícování a dvě varianty
výpočtu. Varianta „Vše“ byla vlícována na velký počet vlícovacích bodů (93) pro ověření, zda dojde ke zvýšení
přesnosti. Varianta „Výběr“ s použitím nižšího počtu vlícovacích bodů (10) více odpovídá reálné praxi. Při
zpracování byly použity varianty rigid a non-rigid, které jsou součástí modulu RiPRECISION pro urovnání mračen
bodů.
Testování přřesnosti poukazuje na nepříznivé výsledky varianty non-rigid. Varianta rigid dosahuje výsledků,
které byly očekávány. Zároveň se ukazuje, že při použití většího počtu vlícovacích bodů dochází k výraznému
zvýšení výškové přesnosti.
V další části analýzy bylo ověřeno, že umístění terčů do vyšších výškových úrovních nemá na přesnost určení
terčů vliv. Přesnost určení souřadnic terčů ve výšce přibližně 10 m nad terénem je s přesností terčů umístěných ve
výškové úrovni snímání skeneru MMS, tj. ve výšce přibližně 2 m, srovnatelná. Charakteristiky přesnosti je možno
vyjádřit střední souřadnicovou chybou m¸,¹ a střední chybou souřadnice U mº . Střední chyba m¸,¹ ve variantě
„Vše“ vykazuje hodnotu 0,022 m, pro variantu „Výběr“ hodnotu 0,043 m. Střední chyba mº ve variantě „vše“
vykazuje hodnotu 0,018 m a ve variantě „Výběr“ hodnotu 0,098 m. Testování přesnosti ukázalo, že množství a
konfigurace vlícovacích bodů má ve výsledné přesnosti velký vliv. Vytvořené kalibrační pole v areálu AdMas
poskytuje dostatečný prostor pro další testování.
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1

Abstrakt
Článek popisuje vytvoření kalibračního pole, které je používáno pro testování přesnosti mobilního mapovacího
systému Riegl VMX-450. Body kalibračního pole byly stabilizovány a signalizovány prostřednictvím odrazných
šachovnicových terčů. Jsou určeny jak pro fotogrammetrické zpracování, tak pro zpracování laserového
skenování. Kalibrační pole bylo zaměřeno s vysokou přesností pomocí totální stanice a aparatury GNSS.
Souřadnice bodů kalibračního pole byly získány výpočtem geodetické sítě vyrovnáním metodou nejmenších
čtverců. Kalibrační pole se nachází v areálu Výzkumného centra AdMaS, VUT v Brně.
Klíčová slova
mobilní mapování, testování přesnosti, kalibrační pole, vyrovnání metodou nejmenších čtverců
Abstract
The article describes the construction of a calibration field, which is used for an accuracy testing of the mobile
mapping system Riegl VMX-450. Points of calibration field were monumentated and targeted by reflective
chessboard targets. The points are determined for photogrammetric processing and for laser scanning processing
also. The calibration field was measured with a high precision using a total station and a GNSS instrument.
The coordinates of the points of calibration field were calculated as a geodetic network using the least squares
adjustment. The calibration field is located in the AdMaS Research Center, Brno University of Technology.
Key words
mobile mapping, testing of accuracy, calibration field, least squares adjustment

1 ÚVOD
Mobilní mapovací systémy jsou v moderní geodézii využívány stále častěji. Cílem celého projektu je analýza
přesnosti mobilního mapovacího systému v různých situacích a za různých podmínek. Prvním krokem pro realizaci
testování přesnosti mobilního mapovacího systému bylo vytvoření kalibračního pole s dostatečnou přesností.
Kalibrační pole pro účely testování mobilního mapovacího systému bylo zřízeno v areálu Výzkumného centra
AdMaS, VUT v Brně (dále pouze AdMaS). Tento areál byl zvolen především z důvodu snadné dostupnosti a
dlouhodobé udržitelnosti signalizačních značek. Hlavním cílem této etapy bylo určení souřadnic všech
kalibračních bodů vyrovnáním metodou nejmenších čtverců.

2 METODIKA
Příprava a zaměření kalibračního pole
V první fázi byly zaměřeny čtyři body měřické sítě statickou metodou pomocí technologie GNSS. Konkrétně body
4001, 4002, 4003 a 4005. Tyto body byly stabilizovány měřickými hřeby v asfaltu. Měření probíhalo za použití
GNSS přijímačů Trimble R8S a Trimble R4-3. Simultánní observace všech přijímačů probíhala více než 75 minut.
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Obr. 1 Měření statickou metodou GNSS.
Následovala stabilizace dalších bodů měřické sítě a signalizace podrobných bodů kalibračního pole. Celkem
bylo zřízeno 214 kalibračních bodů signalizovaných šachovnicovými terči o rozměrech 20 x 20 cm. Terče byly
umístěny jak v horizontální (119), tak ve vertikální poloze (95). Horizontální terče byly vyznačeny bílou barvou
na asfaltových komunikacích v areálu AdMaS. Pro snadné obnovení těchto terčů byl doprostřed každého z nich
zatlučen také hřeb. Vertikální terče byly vyhotoveny z matného černého plechu, který byl doplněn o reflexní fólii.
Každý z vertikálních terčů má přesně danou polohu, takže je možné jej kdykoliv obnovit. Vertikální terče byly
umístěny na všechny budovy v areálu AdMaS, a to ve dvou výškových úrovních nad terénem - 2 a 10 metrů. Pokud
to bylo možné byly umístěny vždy 4 body na každé ze stěn budovy. Dále byly vertikální terče umístěny na
betonové sloupy, sloupy veřejného osvětlení a další vhodné konstrukce nacházející se v areálu.

2

1

Obr. 2 Ukázka horizontálního (1) a vertikálního terče.
Po rozmístění všech signalizačních značek probíhalo současně terestrické zaměření bodů měřické sítě a všech
podrobných kalibračních bodů. Měřeno bylo totální stanicí Trimble S8 verze HP. Body měřické sítě byly zaměřeny
vždy ve dvou polohách za využití trojpodstavcové soupravy. Vertikální terče byly zaměřeny v bezhranolovém
módu totální stanice ve dvou polohách. Horizontální terče byly měřeny na hranol v jedné poloze. Každý kalibrační
bod (horizontální o vertikální) byl zaměřen ze dvou různých stanovisek polární metodou. Měření probíhalo v
červnu 2019. Zaměření celé lokality trvalo téměř čtyři dny.

Zpracování měření GNSS
Zpracování vektorů GNSS a určení přibližných souřadnic bodů proběhlo v softwaru Trimble Business Center.
Síť byla připojena do systému ETRS89, konkrétně realizace ETRF2000 pomocí permanentní stanice TUBO, která
je součástí evropské sítě permanentních stanic EUREF. Stanice TUBO se nachází na jedné z budov Fakulty
stavební VUT v Brně, přibližně 3,5 kilometru od centra AdMaS.
Souřadnice v systému ETRS89 jsou souřadnice geocentrické. Aby bylo možné kombinovat terestrická měření
a měření GNSS bylo nutné transformovat přibližné souřadnice ze systému ETRS89 do lokální topocentrické
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soustavy označované jako NEU (North, East, Up). Počátek této soustavy (topocentrum) se nachází na povrchu
Země, v tomto případě konkrétně v bodě 4001. Svislá osa (Up) tohoto systému leží ve směru normály k elipsoidu,
což umožňuje kombinaci s terestrickým měřením provedeným totální stanicí.
Korekce terestrických měření o vliv tížnicové odchylky mohla být vzhledem k velikosti lokality a tížnicové
odchylky zanedbána.

Vyrovnání sítě
Následovalo vyrovnání sítě a určení definitivních souřadnic všech bodů měřické sítě. Experimentálně byla síť
vyrovnána za pomoci dvou softwarů, DLL MNČ a Groma. Rozdíly mezi jednotlivými softwary byly v desetinách
milimetru. Pro finální určení souřadnic bylo použito vyrovnání v softwaru DLL MNČ a to především proto,
že v tomto softwaru lze lépe definovat model vyrovnání, například lze zahrnout chyby centrace, přesnost výchozí
sítě atp., což u vyrovnání v softwaru Groma nelze.
Síť měřických bodů byla rozdělena na dvě části, na síť páteřní a síť navazující. Jako body páteřní sítě byly
zvoleny ty body, u kterých byly měřeny délky i směry obousměrně. U bodů navazující sítě byly tyto veličiny
měřeny pouze v jednom směru.

Obr. 3 Přehledka bodů měřické sítě.
V první fázi byla předzpracována páteřní síť. Páteřní síť byla vyrovnána jako volná síť zprostředkujícím
vyrovnáním s podmínkami užitím metody nejmenších čtverců (MNČ). Při předzpracování byla také detekována
a vyloučena odlehlá měření a ověřena přesnost měření. Přesnost měření byla stanovena na základě přesnosti
použitého přístroje, tedy totální stanice Trimble S8 HP. Střední chyba délek totální stanice je výrobcem udávána
jako 0,8 mm + 1 ppm (měření na odrazný hranol) a 3 mm + 2 ppm (bezhranolové měření), střední chyba směru ve
dvou polohách dalekohledu 6cc, střední chyba centrace 1 mm a střední chyba určení výšky cíle také 1 mm. Po
zahrnutí střední chyby centrace byla střední chyba délek pro vyrovnání stanovena jako 1 mm + 1 ppm.
Po vyrovnání páteřní sítě následovalo vyrovnání sítě jako celku i s body navazující sítě. Síť byla vyrovnána
jako vázaná, kdy body páteřní sítě byly stanoveny jako pevné body a body navazující sítě byly určovány. Síť byla
vyrovnána zprostředkujícím vyrovnáním užitím MNČ, opět za pomoci softwaru DLL MNČ. Vyrovnáním byly
určeny definitivní souřadnice všech bodů měřické sítě v topocentrické soustavě.
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Obr. 4 Schéma páteřní sítě s elipsami chyb na jednotlivých určovaných bodech.

Určení souřadnic bodů kalibračního pole
Po určení definitivních souřadnic bodů měřické sítě bylo možné přistoupit k určení souřadnic podrobných bodů
kalibračního pole. Souřadnice byly opět experimentálně určeny dvěma způsoby.
Prvním způsobem byl výpočet souřadnic polární metodou (každý z podrobných bodů byl zaměřen ze dvou
stanovisek). Byly určeny zvlášť souřadnice z prvního a druhého měření a poté byly tyto souřadnice zprůměrovány.
Druhým způsobem bylo určení souřadnic podrobných bodů výpočtem geodetické sítě vyrovnáním metodou
nejmenších čtverců. Síť byla vyrovnána jako vázaná, kde souřadnice bodů měřické sítě, které byly určeny v
předchozích vyrovnání, byly stanoveny jako pevné body. Všechny podrobné body kalibračního pole byly
stanoveny jako volné.
Rozdíl mezi oběma způsoby byl desetinách milimetru. Obecně se však předpokládá, že využití vyrovnání
metodou nejmenší čtverců poskytuje lepší výsledky, a to z důvodů zmíněných výše. Proto byly pro další
zpracování použity souřadnice určené vyrovnáním.

Transformace souřadnic do ETRF2000
Posledním krokem celého procesu vybudování kalibračního pole byla transformace souřadnic z topocentrické
soustavy do systému ETRS89, realizace ETRF2000. Směry os systému ETRS89 a topocentrického systému NEU
jsou odlišné. Pro vyjádření přesnosti bodů kalibračního pole v systému ETRS89 bylo nutné transformovat také
kovarianční matici Ax Pro lineární transformaci kovarianční matice obecně platí
𝑅
⎛0
𝐴y = ⎜

0
𝑅

…
…

0
0⎞
⎟,

(1)

0 … 𝑅⎠
⎝0
kde R je matice rotace a 0 je nulová čtvercová matice stejného rozměru jako R [1].

3 VÝSLEDKY
Výsledkem první etapy projektu jsou souřadnice měřické sítě a všech podrobných bodů kalibračního pole včetně
charakteristik přesnosti. Z dosažených charakteristik přesnosti lze usoudit, že měření probíhalo s důrazem na
vysokou přesnost a vybudované kalibrační pole je vhodné pro další analýzy a testování přesnosti mobilního
mapovacího systému.
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Tab. 1 Výsledky vyrovnání sítě metodou nejmenších čtverců.

Páteřní síť
Síť jako celek včetně podrobných bodů

ms [mm]

mω [cc]

mx,y [mm]

mH [mm]

0,83
1,89

8,06
14,91

0,80
1,66

0,53
1,42

4 ZÁVĚR
V první etapě projektu, o které tento článek pojednává, byly určeny souřadnice bodů měřické sítě a všech
horizontálních i vertikálních bodů kalibračního pole včetně charakteristik přesnosti určujících kvalitu sítě.
Souřadnice byly určeny výpočtem geodetické sítě vyrovnáním metodou nejmenších čtverců.
Po vybudování kalibračního pole následovaly další etapy projektu. Nejprve zaměření celého areálu AdMaS
mobilním mapovacím systémem Riegl VMX-450. Koncem roku 2019 se očekávají výsledky analýz testování
přesnosti mobilního mapovacího systému. Analýzy přesnosti určení polohy bodů budou prováděny z hlediska
laserového skenování i z hlediska fotogrammetrického určení souřadnic. Pro porovnání přesnosti souřadnic budou
sloužit právě body kalibračního pole určené v první etapě.
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1

Abstrakt
Článek popisuje určování trajektorie mobilního mapovacího systému Riegl VMX-450. Trajektorie byla určována
kombinací technologií GNSS a IMU implementovaných v rámci mobilního mapovacího systému.
Byl vyhodnocován vliv počtu přijímaných satelitů na přesnost určení trajektorie. Trajektorie určená pomocí GNSS
a IMU byla porovnána s trajektorií určenou na základě georeferencovaného mračna bodů z laserového skenování.
Pro georeferencování bylo využito kalibrační pole vybudované v areálu Výzkumného centra AdMaS, VUT v Brně.
Klíčová slova
Mobilní mapování, trajektorie, Riegl VMX-450
Abstract
The article discusses the determination of the trajectory of the Riegl VMX-450 mobile mapping system.
The trajectory was determined by a combination of GNSS and IMU technologies implemented in the mobile
mapping system. The impact of the number of satellites to accuracy of the trajectory determination was evaluated.
The trajectory determined by GNSS and IMU was compared with the trajectory determined by georeferenced point
cloud from the laser scanning. For georeferencing was used calibration field builded up in the AdMaS Research
Center, Brno University of Technology.
Key words
Mobile mapping, trajectory, Riegl VMX-450

1 ÚVOD
Technologie mobilního mapování umožňuje efektivní a rychlý sběr velkého množství geoinformačních dat.
Pro korektní georeferencování naměřených dat je třeba určit co možná nejpřesněji trajektorii pohybu mobilního
mapovacího systému (MMS). Cílem tohoto článku je porovnání trajektorie určené pomocí GNSS a IMU
s trajektorií získanou po georeferencování mračna bodů z laserového skenování na body kalibračního pole.

2 MOBILNÍ MAPOVACÍ SYSTÉMY
Jako mobilní platformy se využívají například automobily, lodě, letadla nebo bezpilotní prostředky. MMS
se skládá z polohového systému, který zahrnuje přijímač GNSS integrovaný s inerciální měřící jednotkou (IMU).
Ta obsahuje gyroskopy a akcelerometry, jež umožňují určovat úhlové prvky vnější orientace senzoru vůči
referenčnímu souřadnicovému systému nezávisle na přijímači GNSS. Současné přijímače GNSS využívají
jak kódová, tak i fázová měření, na jejichž základě je určována poloha MMS. Kvůli vyšší přesnosti bývá u
automobilů na kole připevněn odometr, neboli otáčkoměr. Další součástí systému bývají laserové skenery
a digitální kamery. Synchronizace jednotlivých složek systému je zajištěna řídící jednotkou [1], [2].
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3 KALIBRAČNÍ POLE
V rámci řešení projektu testování přesnosti MMS bylo třeba vybudovat kalibrační pole s dostatečným počtem bodů
a vyhovujícími charakteristikami přesnosti. Pro zřízení bodového pole byla zvolena lokalita Výzkumného centra
AdMaS. Kalibrační pole obsahuje 119 horizontálních terčů, vyznačených na místní asfaltové komunikaci bílou
barvou a 95 vertikálních terčů vyrobených z matného černého plechu a reflexní fólie. Vertikální terče byly
připevněny převážně na fasády, betonové sloupy a lampy. Na fasádách byly umístěny ve výškách okolo 2
a 10 metrů.
Byla vytvořena měřická síť, čtyři její body byly určeny statickou metodou technologií GNSS. Z ní byly
následně zaměřeny totální stanicí Trimble S8 všechny terče. Kalibračnímu poli lze dle výsledků vyrovnání
přiřknout souhrnnou přesnost charakterizovanou střední prostorovou chybou 2 mm [3].

4 ZPRACOVÁNÍ
Bylo využito vybavení Výzkumného centra AdMaS. Sběr dat pro potřeby testování byl proveden MMS Riegl
VMX-450, jehož součástí jsou IMU, přijímač GNSS, odometr, dva laserové skenery Riegl VQ-450, 4 digitální
kamery s rozlišením 5 megapixelů, panoramatická kamera Ladybug 5 (5 megapixelů x 6 senzorů) a řídící
jednotkou VMX-450-CU. Vybrané parametry udávané výrobcem: maximální rychlost skenování 1,1 MHz,
přesnost skenování 8 mm [1].
Po nastartování auta, spuštění řídící jednotky a nastavení všech součástí systému, následovala pět minut
statická observace GNSS. Je vhodné ji provádět na místě s nízkým zákrytem obzoru. Po jejím skončení se zobrazí
poloha, její aktuální přesnost a orientace. Následně proběhla asi patnáctiminutová dynamická inicializace IMU ve
vyšších rychlostech mimo areál Výzkumného centra. Poté byl spuštěn záznam dat ze skenerů a kamer. Sběr dat
probíhal při rychlosti 30 km/h. Každá z průjezdných komunikací byla najeta v obou směrech. Po ukončení sběru
dat opět následovala pětiminutová statická inicializace. Na závěr byl projekt uložen a byly vyjmuty disky s daty,
která byla následně zpracovávána při postprocessingu.
Následovalo zpracování trajektorie v SW Applanix Pospac MMS 7.1. SW Applanix Pospac řeší trajektorii za
součesného použití GNSS+IMU v rámci Kalmanova výpočetního filtru, což má za výhodu větší šanci vyřešit
ambiguity a "udržet" přesnost při výpadku signálu GNSS [6].
Po založení projektu byla načtena data s příponou xxx.mon.igs z adresáře 02_INS-GPS_RAW, jde o surovou
trajektorii. Projekt byl uložen do složky 02_FULL pod totožným názvem jako nájezd. Byla stažena data z
permanentních stanic sítě EPN a byla zvolena funkce Smart selection. Následovala kontrola kvality SmartBase.
Program zobrazil výsledky a doporučený další postup (Obr. ). Byly opraveny souřadnice stanice BISK, tedy
následoval přepočet s opravenými souřadnicemi.

Obr. 1 Kontrola kvality SmartBase.
Poté již byl spuštěn výpočet SmartBase, po němž se zobrazila statistická data o počtu použitých satelitů systémů
GPS a GLONASS, hodnotách PDOP a dalších parametrech (Obr. ).
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Obr. 2 Statistiky výpočtu SmartBase.
Výpočet trajektorie byl zahájen kliknutím na žlutou ikonu hvězdy v horní části. Na pravé straně okna se zobrazí
dialogové okno, kde je třeba nastavit GNSS Mode, v našem případě bylo zvoleno IN- Fusion SmartBase. Lze zde
nastavit, zda budou použity do výpočtu data z odometru (DMI). Odometr byl zahrnut do výpočtu. Stiskem tlačítka
Run byl spuštěn samotný výpočet. Poté byla vyexportována data ve formátu SBET pro další zpracování v SW
RiPROCESS, kde byla vygenerována a vůči sobě relativně urovnána mračna bodů z obou laserových skenerů.
Také zde byly vyhledány a označeny body kalibračního pole v mračnech. Vlícování na body kalibračního pole
bylo provedeno v programu RiPRECISION. Pro účely porovnání bylo zvoleno několik variant. Varianty se lišily
v počtu vlícovacích bodů (93 a 10) a ve způsobu urovnání (rigid a non-rigid). Pro porovnání trajektorií byla
vybrána varianta vlícovaná na 93 bodů při způsobu urovnání rigid, jelikož vyšla z testování přesnosti, které
proběhlo v rámci řešení projektu, nejlépe [4]. Pro lepší představu o lokalitě nájezdu je níže (Obr. 3) na podkladu
ortofoto mapy vyobrazena trajektorie zpracovaná v SW Applanix Pospac.

Obr. 3 Trajektorie zpracovaná v SW Applanix Pospac.
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5 VÝSLEDKY
Trajektorie byly posuzovány na základě odchylek mezi souřadnicemi bodů trajektorie určené v SW Applanix
Pospac a souřadnicemi trajektorie, která byla určena na základě mračna bodů z laserového skenování urovnaného
na vlícovací body. Byla porovnávána část trajektorie obsahující přes 36 000 bodů. Dále byl posuzován vliv počtu
přijímaných satelitů na přesnost určení trajektorie.

Obr. 4 Souřadnicové odchylky jednotlivých složek na bodech trajektorií.
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Tab 1: Souřadnicové odchylky na bodech trajektorií.
dE [m]

dN [m]

dU [m]

průměr
-0,019
0,000
0,037
medián
-0,019
0,004
0,037
abs. maximum
0,062
0,080
0,075
abs. minium
0,000
0,000
0,000
střední chyba
0,028
0,028
0,043
Přesnost jednotlivých složek je charakterizována střední chybou. Pro horizontální složky je střední chyba
shodně 0,028 m a pro souřadnici U 0,043 m (Tab. 1). Odchylky v jednotlivých souřadnicích byly vyobrazeny v
grafech výše (Obr. 4).
Tab. 2: Střední chyby dle počtu přijímaných satelitů.
počet satelitů

počet bodů

střední chyba E [m]

střední chyba N [m]

střední chyba U [m]

5
1200
0,049
0,032
0,020
6
1200
0,034
0,023
0,026
7
3400
0,030
0,025
0,027
8
15801
0,027
0,029
0,043
9
14402
0,026
0,027
0,048
Statistickým testováním podle [5] byla testována hypotéza o nerovnosti středních chyb (Tab. 2), které byly
vypočteny při různém počtu přijímaných satelitů GNSS. Bylo prokázáno, že vyšší počet satelitů má příznivý dopad
na horizontální přesnost trajektorie. Na přesnost určení vertikální složky trajektorie nemá větší počet satelitů
statisticky významný vliv.

6 ZÁVĚR
V tomto článku byly posuzovány trajektorie na základě odchylek mezi souřadnicemi bodů určených ze SW
Applanix Pospac a souřadnicemi georeferencované trajektorie z laserového skenování. Byla porovnávána vybraná
část trajektorie, která vznikla při měření dne 17. června 2019 (GPS Week 2058). Dalším krokem bylo posouzení
vlivu počtu přijímaných satelitů na přesnost určení trajektorie.
Přesnost jednotlivých složek byla charakterizována středními chybami. Pro horizontální složky je střední chyba
shodně 0,028 m a pro souřadnici U 0,043 m. Odchylky v jednotlivých souřadnicích byly vyobrazeny v grafech.
Pro účely dalšího testování by bylo vhodné porovnat georeferencované trajektorie s různým počtem vlícovacích
bodů, pro zjištění vlivu počtu vlícovacích bodů na přesnost georeferencované trajektorie. V rámci projektu je
naplánována montáž druhé aparatury GNSS na mobilní mapovací systém, čímž by mělo dojít ke zpřesnění určení
trajektorie.
Bylo prokázáno, že vyšší počet satelitů má příznivý dopad na horizontální přesnost trajektorie. Na přesnost
určení vertikální složky trajektorie nemá větší počet satelitů statisticky významný vliv.
Neočekávané výsledky testování vlivu počtu satelitů, které ukazují na narůstající tendenci střední chyby
vertikální složky, budou předmětem dalších zkoumání v rámci řešení projektu.
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1

Abstrakt
V článku je testována kombinace topografických tížnicových odchylek s tížnicovými odchylkami
astrogeodetickými a odchylkami vypočtenými z EGM2008. Tato kombinace tížnicových odchylek je porovnána
s referenčními gravimetrickými daty. Dále je z kombinovaných tížnicových odchylek vypočten průběh
kvazigeoidu metodou astrogeodetické nivelace. Ten je opět porovnán s gravimetrickými daty.
Za testovací oblast byl zvolen nivelační profil Velká Bíteš - Brno - Uherské Hradiště. Profil byl zvolen tak,
aby procházel oblastí s největším gradientem výškové anomálie v České Republice.
Střední chyba rozdílů kombinovaných a gravimetrických tížnicových odchylek v podélné složce 𝜉 je 0,53″
a v příčné složce 𝜂 0,69″. Střední chyba rozdílů v převýšení nad elipsoidem 𝜁 kvazigeoidů je 6 mm.
Klíčová slova
Tížnicové odchylky, EGM2008, astrogeodetická nivelace
Abstract
In this paper was tested a combination of topographic, astrogeodetic deflections of the vertical and calculated ones
from global gravity field model EGM2008. This combination of deflections of the vertical was compared with
gravimetric data set. The combination of deflections of the vertical was used to the calculation of quasigeoid by
the method of astrogeodetic levelling. This quasigeod was compared with the gravimetric data set too.
The profile Velká Bíteš – Brno – Uherské Hradiště was chosen as a testing area. The profile was chosen to cross
the area with the highest gradient of height anomaly in the Czech Republic.
The root mean square error of the differences combined and gravimetric deflections of the vertical in the meridian
component 𝜉 is 0.53 arcsecond and in the prime vertical component 𝜂 is 0.69 arcsecond. The root mean square
error of the differences in elevation above the ellipsoid 𝜁 of the quasigeoids is 6 mm.
Key words
Deflections of the vertical, EGM2008, astrogeodetic levelling

1 ÚVOD
V práci je testováno nahrazení gravimetrických tížnicových odchylek (TO) topografickými TO ve výpočtu
převýšení kvazigeoidu mezi body určenými astrogeodetickou nivelací. Výhoda topografických TO oproti
gravimetrickým je v jejich lepší dostupnosti. Topografické TO lze vypočítat z volně dostupných globálních
digitálních modelů terénu, naproti tomu gravimetrická data jsou v mnoha státech nedostupná nebo ve špatné
kvalitě. Jednotlivé druhy TO budou porovnány mezi sebou a budou z nich vypočteny průběhy kvazigeoidů, které
se také porovnají mezi sebou a dále s Podrobným kvazigeoidem QGZÚ-2013 a GNSS/nivelací.

Lokalita
Jako testovací lokalita byl vybrán profil Velká Bíteš - Brno - Uherské Hradiště. V této lokalitě je největší gradient
tíhové anomálie v České republice. Na západě začíná profil v podhůří Českomoravské vrchoviny, v okolí Brna
prochází Dyjsko-svrateckým úvalem a přes Chřiby pokračuje do Dolnomoravského úvalu, kde končí. Trasa profilu
je znázorněna na Obr. .
Profil má 30 bodů s určenými astrogeodetickými TO, které byly určeny systémem MAAS-1 [1], na 15
vybraných bodech byla provedena GNSS/nivelace. Mezi sousední astrogeodetické body bylo vždy vloženo 19
mezilehlých bodů, kterým byly geodetické souřadnice určeny interpolací a výšky převzaty z digitálního modelu
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terénu. Tím vzniklo 581 bodů na profilu, kterým byly určeny TO z gravimetrie, topografie a Earth Gravitational
Model 2008 (EGM2008).

Obr. 1 Trasa testovacího profilu. Body na kterých byly určeny astrogeodetické tížnicové odchylky jsou označeny
černou tečkou. Trasa profilu je znázorněna černou linií. Souřadnicový systém je World Geodetic System 1984.
[vlastní]
Délka profilu je přibližně 100 km, nejvyšší bod má výšku přibližně 530 m n. m. a nachází se mezi prvním
a druhým astrogeodetickým bodem, nejnižší bod má výšku 175 m n. m. a nachází se před posledním
astrogeodetickým bodem.

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
V dnešní době se k modelování tíhového pole využívá kombinace globálních tíhových modelů a podrobnějších
lokálních dat. Kombinace těchto dat se používá z důvodu nepostihnutí krátkovlnných frekvencí tíhového modelu
všech podrobností tíhového pole. Ty nejpodrobnější modely mají v dnešní době rozlišení 5′, což je v našich
zeměpisných šířkách přibližně 9 km. Kratší frekvence model nepostihne, jedná se o omission error [2]. V této práci
byl použit model EGM2008 [3], který je úplný do stupně a řádu 2160 a má přidané harmonické koeficienty do
stupně 2190 a řádu 2160.
Pro modelování krátkovlnných frekvencí tíhového pole, které vznikají hlavně kvůli topografii terénu [4], se
dnes uplatňují dva způsoby. První využívá gravimetrická data a pro jejich zpracování řešení Stokesova nebo
Moloděnského integrálu. Druhá metoda využívá výpočet horizontálních derivací topografických hmot [5].
Obdobné téma je řešeno v [6] a [7]. Zde je uvedeno pouze srovnání s měřenými astrogeodetickými TO,
německým národním kvazigeoidem GCG05 nebo GNSS/nivelací, nikoliv však čistě s gravimetrickými daty. V [8]
je teoreticky odvozeno, že přibližně 100km profil s rozestupem astrogeodetických bodů 3 - 4 km by měl mít
relativní přesnost v určení výšek bodů 15 mm.

3 VSTUPNÍ DATA
Data pro výpočet kombinovaných TO
Vstupními daty do výpočtu kombinovaných TO byly tížnicové odchylky vypočtené z modelu EGM2008 do stupně
a řádu 2160 dle vzorců uvedených v [9]
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kde 𝜉 je podélná složka TO, 𝜂 je příčná složka TO, 𝐺𝑀 je geocentrická gravitační konstanta, 𝑟 je sférický poloměr,
𝛾 je normální tíhové zrychlení, 𝑅 je poloměr referenční sféry, ∆𝐶Á,¦ a ∆𝑆Á,¦ jsou plně normované harmonické
koeficienty po odstranění normálního pole stupně 𝑚 a řádu 𝑛, 𝑃¤Á,¦ (sin 𝜑) je plně normovaná přidružená
Legendreova funkce stupně 𝑚 a řádu 𝑛, 𝜑 a 𝜆 jsou sférická šířka a sférická délka.
Dále bylo třeba vypočítat topografické TO. Ty byly vypočteny z Global Multy-resolution Terrain Elevation
Model 2010 (GMTED2010), který má grid 7,5 × 7,5″ u kterého je udávána střední chyba výšky 27 m [10].
Z globálního modelu terénu je nutné napřed vypočítat horizontální derivace gravitačního potenciálu
topografických hmot 𝑉y<4k4 a 𝑉õ<4k4 . Pro výpočet byla použita metoda kuboidů dle [11], [12]
𝑉y<4k4 = 𝐺𝜌|||𝑦 ln(𝑧 + 𝑟) + 𝑧 ln(𝑦 + 𝑟) − 𝑥 tan=a

𝑦𝑧 𝑥R 𝑦R 𝑧R
| | | ,
𝑥𝑟 𝑥a 𝑦a 𝑧a

(3)

𝑉õ<4k4 = 𝐺𝜌|||𝑧 ln(𝑥 + 𝑟) + 𝑥 ln(𝑧 + 𝑟) − 𝑦 tan=a

𝑧𝑥 𝑥R 𝑦R 𝑧R
| | | ,
𝑦𝑟 𝑥a 𝑦a 𝑧a

(4)

kde 𝐺 je gravitační konstanta, 𝜌 je hustota zemské kůry, 𝑥A , 𝑦A , 𝑧A jsou souřadnice stěn hranolu vzhledem
k výpočetnímu bodu a 𝑟(𝑥, 𝑦, 𝑧) = S𝑥 R + 𝑦 R + 𝑧 R . Souřadnicový systém pro výpočet byl volen topocentrický
s počátkem ve výpočetním bodě. Osa x směřuje k východu, osa y k severu a osa z je doplněna tak, aby byl systém
pravotočivý. Jednotlivé složky topografické TO získáme ze vztahů
𝜉<4k4 =

𝑉õ<4k4
,
𝛾

(5)

𝜂<4k4 =

𝑉y<4k4
,
𝛾

(6)

kde 𝛾 je normální tíhové zrychlení.

Referenční data
Pro kontrolu kombinovaných TO byly použity astrogeodetické TO, které byly určeny na 30 bodech profilu
systémem MAAS-1 s přesnosti 0,30″ v obou složkách TO [1].
Dále byly použity gravimetrické TO určené kombinací modelu EGM2008 a integrací reziduálních pozemních
tíhových anomálií vztažených k zemskému povrchu, numerickým řešením Vening Meineszových vzorců,
v integrační oblasti 0 - 5′ [13]. Jejich střední chyba je v [1] stanovena na 0,30″ v obou složkách TO.
Pro stanovení přesnosti kvazigeoidu vypočteného z kombinovaných TO byla použita data z gravimetrie [13]
a GNSS/nivelace [14] a dále národní model Podrobný kvazigeoid QGZÚ-2013 dostupný na [15].

4 METODIKA
K výpočtu kombinovaných TO byly použity TO vypočtené z EGM2008 a topografické TO následujícím
způsobem. Z GMTED2010 byly vypočteny dvě sady topografických TO na všech bodech profilu. První sada
É.ù"
ù€
označená 𝑇𝑂<4k4
byla vypočtena z modelu v původním rozlišení. Druhá sada 𝑇𝑂<4k4
byla vypočtena z naředěného
modelu na 5 × 5′. Pro výpočet obou sad topografických TO byla použita hodnota hustoty zemské kůry
ù€
𝜌 = 2,67 kg/m3. 𝑇𝑂<4k4
byly od 𝑇𝑂Ã©ü odečteny kvůli eliminaci zbytkové topografie v globálním tíhovém
modelu, tím vznikly reziduální TO označené 𝑇𝑂∆
Ë

ù
𝑇𝑂∆ = 𝑇𝑂Ã©ü − 𝑇𝑂<4k4
.
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É.ù"
Výpočtem 𝑇𝑂<4k4
s maximálním poloměrem integrační oblasti 10 km byl zanedbán regionální trend TO. Poloměr
integrační oblasti byl takto zvolen, aby souhlasil s poloměrem integrační oblasti referenčních gravimetrických TO.
Tento trend byl převzat z reziduálních TO. Těmi byl proložen napřed polynom prvního řádu. Ten ale nedokázal
postihnout trend podél celého 100km profilu, proto byl zvolen polynom druhého řádu. Funkční hodnoty polynomu
v hodnotách staničení byly označeny jako 𝑇𝑂k4Üõ . Kombinované TO byly vypočteny jako
É.ù"
𝑇𝑂34Á³A = 𝑇𝑂k4Üõ + 𝑇𝑂<4k4
.

(8)

Následně byly kombinované TO porovnány s gravimetrickými a astrogeodetickými TO.
Pak byl vypočten kombinovaný kvazigeoid z astrogeodetických a kombinovaných TO metodou
astrotopografické nivelace. Jedná se o klasickou astrogeodetickou nivelaci popsanou v [16] rozšířenou o body na
kterých jsou určeny kombinované TO, tak jak je uvedeno v [8]. Při znalosti TO na všech bodech profilu jsme
schopni vypočítat převýšení mezi body na kvazigeoidu 𝛥𝜁 podle vzorce astrogeodetické nivelace
Š

Š Íá

𝛥𝜁 = − ∫j 𝜀 𝑑𝑠 − ∫j

˜

𝑑ℎ,

(9)

kde 𝐴 a 𝐵 jsou počáteční a koncový bod spojnice 𝑠, 𝜀 je TO v azimutu 𝛼, ∆𝑔 je tíhová anomálie a 𝛾 je normální
zrychlení. TO v azimutu 𝛼 se vypočte
𝜀=

ÎÏ ¢ÎÐ
R

,

(10)

kde 𝜀j a 𝜀Š jsou TO v azimutu 𝛼 na počátečním a koncovém bodě. Ty vypočteme podle
𝜀 = 𝜉 cos 𝛼 + 𝜂 sin 𝛼,

(11)

kde 𝜉 meridiánová složka a 𝜂 je příčná složka TO a 𝛼 je azimut. Kombinovaný kvazigeoid byl porovnán
s referenčními kvazigeoidy v testované oblasti.

5 VÝSLEDKY
V horní polovině Obr. jsou znázorněné výsledné kombinované TO, pro ilustraci jsou vloženy i referenční TO,
v dolní části jsou znázorněny odchylky kombinovaných a astrogeodetických TO od gravimetrických TO. V Tab.
jsou uvedeny maximální odchylky od referenčních dat, jejich průměr a střední chyba.
V Obr. nahoře je znázorněn průběh kombinovaného kvazigeoidu na délce profilu, opět jsou do obrázku přidány
referenční kvazigeoidy, a v dolní části jsou znázorněny odchylky kombinovaného kvazigeoidu, QGZÚ
a GNSS/nivelace od gravimetrického kvazigeoidu. V Obr. jsou uvedeny odchylky kombinovaného kvazigeoidu
od referenčních dat.
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Obr. 2 Kombinované TO a jejich porovnání. [vlastní]

Tab. 1 Porovnání odchylek kombinovaných TO s referenčními daty. [vlastní]

Min
Max
Průměr
Stř. ch.

Gravimetrický vs. fit 10 km
Δξ [″]
Δη [″]
-1,13
2,80
1,24
1,41
-0,31
-0,04
0,53
0,69

Astrogeodetický vs. fit 10 km
Δξ [″]
Δη [″]
-0.96
-1,95
1,25
1,01
-0,37
0,05
0,69
0,67

Obr. 3 Kombinovaný kvazigeoid a jeho porovnání. [vlastní]
Tab. 4 Porovnání odchylek kombinovaného kvazigeoidu od referenčních dat. [vlastní]

Min
Max
Průměr
Stř, ch,

Gravimetrický
Δς [m]
-0,015
0,017
-0,001
0,006

QGZÚ-2013
Δς [m]
-0,004
0,032
0,011
0,013
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GNSS/nivelace
Δς [m]
-0,013
0,019
0,000
0,010
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6 DISKUZE
Na Obr. lze vidět dobrou shodu mezi kombinovanými TO a referenčními daty, až na úsek mezi 30. - 35.
kilometrem. Tato část profilu se nachází na území města Brna u soutoku řek Svratky a Svitavy. Tento nesoulad
může být zapříčiněn náhlou změnou hustoty zemské kůry v okolí soutoku řek, která není ve výpočtu zohledněna.
Z porovnání v Tab. vyplývá, že střední chyba metody je přibližně 0,70″. Toto číslo je pesimistický odhad, není
v něm přihlédnuto ke středním chybám referenčních dat, které jsou uvedeny v kapitole 3 podkapitole Referenční
data. Při uplatnění zákona hromadění středních chyb vyjde střední chyba určených kombinovaných TO 0,60″. Po
přepočtu to činí přibližně 3 mm / 1 km profilu.
V porovnání kombinovaného a gravimetrického kvazigeoidu na Obr. se projevila anomálie kolem
30. kilometru, která byla pozorována u tížnicových odchylek a ve výpočtu modelu kvazigeoidu se projevila
přibližně chybou 2 mm. Z Tab. ale vyplývá, že střední chyba kombinovaného kvazigeoidu je lepší, než je
odhadnuto v [8]. V porovnání s gravimetrickým kvazigeoidem vykazuje velmi dobrou shodu. Lze tvrdit, že
kombinovaný model kvazigeoidu dosahuje přinejmenším stejné přesnoti jako model kvazigeoidu QGZÚ, u
kterého autoři uvádí střední chybu výšky bodu nad elipsoidem ve vnitrozemí 1 cm [15] a GNSS/nivelace, u které
je uváděna střední chyba výšky bodu nad elipsoidem 1,5 cm [14].

7 ZÁVĚR
Výsledný model kombinovaného kvazigeoidu vyšel lépe, než bylo očekávané dle [8]. Jeho přesnost na daném
území byla na stejné úrovni, jako přesnost národního kvazigeoidu QGZÚ-2013. V příhraničních oblastech, kde
autoři QGZÚ-2013 připouští větší střední chybu výšky bodu nad elipsoidem než ve vnitrozemí, by tato metoda
mohla přispět ke zvýšení jeho přesnosti. Možné zlepšení výsledků by mohlo ještě přinést zavádění skutečné
hustoty zemské kůry do výpočtu. Dále se otevírá prostor pro zkoumání rozšíření výpočtu kombinovaných TO
z profilu do plošné sítě.
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1

Abstrakt
V súčasnosti, mračno bodov sa stáva čoraz viac využívanom prvotnou digitálnou reprezentáciou reálnych
objektov. Jednou zo základných krokov spracovania je segmentácia, ktorá môže byt ekvivalentom detekcie
geometrických útvarov z mračien bodov, ako sú rovina, valec, a pod. V predkladanom článku je uvedený stručný
popis možných metód a prístupov na segmentáciu geometrických primitív z mračien bodov. V rámci riešenia
dizertačnej práce autora boli navrhnuté dva efektívne algoritmy. Prvý algoritmus je zameraný na segmentáciu
rovín z mračien bodov a je kombináciou prvkov modifikovaného RANSAC algoritmu a metódy povrchov.
Druhým algoritmom je algoritmus navrhnutý na automatizovanú segmentáciu valcov z mračien bodov, ktorý
môžeme zaradiť medzi metódy modelov a využíva prvky Houghovej transformácie.
Kľúčové slová
Segmentácia mračien bodov, segmentácia rovín, segmentácia valcov, mračno bodov
Abstract
Today, point clouds are becoming an increasingly common initial digital representation of real-world objects.
Segmentation is one of the basic steps in point cloud processing, since most of the manufactured objects are
composed of basic primitives like planes, cylinders, spheres etc. The paper brings a review of the most reliable
methods of geometric shape extraction from point clouds. Within the work on the dissertation thesis of the author
two effective algorithms were designed and developed. The first one is dealing with plane segmentation from point
clouds. The algorithm developed is a combination of elements of modified RANSAC algorithm and region-based
segmentation methods. The second one is developed for automated cylinder segmentation from point cloud data.
The algorithm designed can be assigned between model-based segmentation methods and it uses some of the
features of the Hough transform.
Key words
Segmentation of point clouds, plane segmentation, cylinder segmentation, point cloud.

1 ÚVOD
Mračno bodov (z angl. Point Cloud) je možné definovať ako množinu bodov, ktoré ležia na povrchu meraného
objektu rozložených v rastri s pravidelným uhlovým rozostupom vo vodorovnom a zvislom smere. Mračno bodov
do vysokej miery podrobnosti dokumentuje meraný objekt a slúži aj ako geometrický podklad pre rôzne úlohy v
rozmanitých oblastiach (napr. stavebníctvo, architektúra, strojárstvo, archeológia a iné). Môžeme ho považovať
za virtuálny model meraného objektu v bodovej reprezentácií. Najčastejším výsledkom spracovania mračien
bodov sú priestorové modely skenovaných objektov. Mračno bodov vo väčšine prípadov sa spracováva po
častiach, výsledný 3D model sa potom skladá z niekoľkých menších modelov. V tomto prípade dôležitým krokom
spracovania je selektovanie (segmentácia) častí (podmnožín bodov), ktoré prislúchajú daným častiam mračna
bodov (napr. určitým konštrukčným prvkom, ako sú steny, potrubia a pod.). Pri segmentácií ide o delenie mračna
do niekoľkých homogénnych podmnožín bodov na základe vopred definovaných kritérií.
Predkladaný článok je venovaný problematike segmentácie geometrických útvarov z mračien bodov. V prvej
kapitole príspevku je uvedený popis vybraných metód a prístupov na segmentáciu mračien bodov. V ďalšej časti
je popísaný efektívny algoritmus navrhnutý na čiastočnú automatizáciu segmentácie rovín z mračien bodov. Ďalej
je uvedený popis robustného algoritmu pre automatizovanú segmentáciu valcov. Pre zefektívnenie a jednoduché
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vykonanie uvedených algoritmov boli vyhotovené samostatné aplikácie pomocou softvéru Matlab®, popis
jednotlivých aplikácií je tiež uvedené.

2 SEGMENTÁCIA MRAČIEN BODOV
Segmentácia predstavuje často prvý krok získavania informácií z mračien bodov. Najčastejším prípadom
segmentácie je zoskupenie bodov, ktoré ležia na povrchu rovnakého geometrického útvaru (napr. rovina, valec,
sféra, a pod.). Segmentácia v tomto prípade môže byť ekvivalentom identifikácie základných geometrických
primitív v mračne bodov.
Metódy a prístupy na segmentáciu mračien bodov vo všeobecnosti môžeme rozdeliť do 5 skupín [1], [2], [3]:
•

metódy hrán (z angl. Edge-based methods):

Tieto metódy sú založené na identifikácií hrán ohraničujúcich jednotlivé oblasti v mračne bodov a následnej
segmentácií týchto oblastí (resp. geometrických útvarov). Metódy ktoré spadajú medzi metódy na detekciu hrán
nám poskytujú možnosť rýchleho segmentovania mračna bodov, ale zároveň sú veľmi citlivé na šum a na
nerovnomernú hustotu mračna, čo je ale častým prípadom.
•

metódy povrchov (z angl. Region-based methods – region growing):

Metódy povrchov pri zoskupovaní bodov do jednotlivých segmentov využívajú lokálne charakteristiky povrchov,
ako sú napr. orientácia povrchu (normály), krivosť (resp. hladkosť) povrchu a pod. Susedné body, ktoré majú tieto
charakteristiky rovnaké (s určitou toleranciou) sú spájané do spoločných segmentov. Jednou zo základných a
najviac využívaných algoritmov patriacich do tejto skupiny je algoritmus postupného zväčšovania povrchu (z angl.
Surface growing) [4]. Metódy povrchov vo všeobecnosti sú menej citlivé na šum v mračne bodov ako metódy
hrán. Okrem toho sú pomerne jednoduché a sú použiteľné aj v prípade veľkých komplexných mračien bodov, čo
je ich výhodou. Na druhej strane výsledky získané týmito metódami sú citlivé na voľbu počiatočného bodu,
lokálnych charakteristík povrchov ako aj na voľbu prahových hodnôt (resp. iných kritérií).
•

metódy modelov (z angl. Model-based methods – model fitting);

Metódy modelov na zoskupovanie bodov (segmentáciu) používajú geometrické útvary, ako sú napríklad rovina,
valec, sféra, a pod. Body mračna, ktoré prislúchajú k rovnakému geometrickému primitívu (majú rovnakú
matematickú reprezentáciu) sú zoskupené do jedného segmentu. Najrozšírenejšími algoritmami sú Houghova
transformácia [5] a RANSAC (z angl. RANdom SAmple Consensus) [6].
Algoritmus RANSAC je často používaný na odhad parametrov matematického modelu geometrického tvaru z
mračna bodov pri minimálnom možnom počte náhodne vybraných bodov. Podľa [7] pre odhad roviny sú potrebné
3 body mračna ak nie sú k dispozícií informácie o ich normálových vektoroch. Pre odhad valcovej plochy a aj
sféry 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 jeden geometrický útvar.
Houghova transformácia sa najčastejšie používa pri detekcií jednoduchých geometrických útvarov, ako sú
priamky, kružnice, roviny ale aj pri detekcií valcov. Pri použití Houghovej transformácie pre odhad všetkých
k parametrov daného geometrického tvaru, dochádza k k-dimenzionálneho priestoru parametrov (v prípade
valcovej plochy k 5D), čo je časovo aj výpočtovo veľmi náročná úloha. Z uvedeného dôvodu odhad parametrov
sa väčšinou rozdeľuje do dvoch hlavných krokov. V prípade valca v prvom kroku sa odhadne smer osi valca,
následne bod na tejto osi a polomer valca.
Metódy modelov umožňujú robustný odhad parametrov matematických modelov geometrických útvarov z
mračien bodov aj v prípade, že mračno je výrazne zašumené, a obsahuje veľa odľahlých bodov (z angl. outliers).
V prípadoch rozsiahlych komplexných mračien bodov je proces segmentácie časovo a výpočtovo náročný.
•

metódy zhlukovania (z angl. Clustering (resp. Attributes) based methods);

Zoskupujú body na základe ich geometrickej alebo rádiometrickej charakteristiky (napr. poloha bodu, normála
povrchu, intenzita meracieho signálu), alebo na základe rozmiestnenia v priestore (napr. vzdialenosť bodu od
ťažiska klastra).
•

metódy grafov (z angl. Graph-based methods);
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Metódy grafov na segmentáciu mračien bodov používajú algoritmy založené na teórii grafov. Body mračna tvoria
vrcholy jednotlivých grafov a hrany spájajú susedné body mračna na základe určitých kritérií. Tieto metódy sú
pomerne efektívne a presné, v dôsledku čoho sú veľmi populárne najmä v robotike.

3

NAVRHNUTÝ
ROVÍN

ALGORITMUS

NA

SEGMENTÁCIU

Algoritmus na segmentáciu rovín z mračien bodov je kombináciou prvkov modifikovaného RANSAC algoritmu
a metódy povrchov. Priebeh algoritmu je nasledovný:
•

•
•
•

Na začiatku algoritmu je potrebné si zvoliť počiatočný bod roviny. Následne prvotný odhad
parametrov roviny je vykonaný z 10 najbližších susedov pomocou ortogonálnej regresie
minimalizujúcej kolmé vzdialenosti bodov aproximovanej časti mračna od regresnej roviny v
priestore.
Odhadnutý model je následne testovaný voči vybraným k najbližším susedom, pričom sú
identifikované body v ktorých vzdialenosť od roviny je menšia ako definovaná prahová hodnota (t.
j. body, ktoré ležia na povrchu odhadnutej roviny pri aktuálne zvolenej prahovej hodnote).
Parametre roviny sú znova odhadnuté použitím všetkých identifikovaných (resp. vyhovujúcich)
bodov.
Výpočet prebieha iteračne pri postupnom zväčšovaní počtu k najbližších bodov v jednotlivých
iteráciách (Obr. 1).

Obr. 1 Iteračné zväčšovanie k najbližších bodov.
•

Iteračné testovanie najbližších bodov a odhad parametrov roviny je ukončený (Obr. - vpravo), ak
počet bodov, aproximovaných odhadnutým modelom, je väčší ako definovaná hodnota, alebo
parametre odhadnutého modelu (roviny) sa nezmenia signifikantne medzi poslednými dvomi
iteráciami.

Obr. 2 Detaily segmentovania rovín.
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Na Obr. sú zobrazené detaily segmentovania, vľavo sú zobrazené jednotlivé roviny skrinky (časť mračna bodov
geodetického laboratória). Mračno skrinky je tvorené cca 25 500 bodmi a skladá sa zo 6-ich rovín. Segmentácia
bola vykonaná s 5 milimetrovou prahovou hodnotou. Štandardná odchýlka vypočítaná na základe ortogonálnych
vzdialeností bodov od odhadnutej roviny bola v každom prípade menšia ako 1,2 mm. Výsledkom segmentácie
mračna bodov skrinky bolo 6 rovín s celkovým počtom bodov 23 385, čo znamená, že do segmentačného procesu
nebolo zahrnutých 2 115 bodov (body, ktoré nie sú súčasťou charakteristických rovín skrinky, ako napr. úchytky
skrinky a pod.). Vynechané body predstavujú iba 8,29 % z celkového počtu bodov.
Okrem toho na obrázku v strede sú zobrazené jednotlivé roviny piliera a vpravo segmentované roviny kocky.

4 NAVRHNUTÝ
VALCOV

ALGORITMUS

NA

SEGMENTÁCIU

Existuje viacero prístupov a metód na segmentáciu valcov z mračien bodov. Tieto prístupy vo všeobecnosti
môžeme deliť na prístupy, ktoré vyžadujú predspracovanie (predsegmentáciu) mračna bodov (aby mračno bodov
neobsahovalo odľahlé merania); a do druhej skupiny patria metódy, ktoré pracujú s pôvodným mračnom bodov,
bez potreby výrazného pred spracovania (napr. RANSAC, Houghova transformácia a pod.) [8]. Pre automatizáciu
procesov segmentácie sú vhodnejšie metódy spadajúce do druhej skupiny. Okrem toho vo väčšine aplikácií sa
jednotlivé prístupy kombinujú.
Algoritmus navrhnutý na automatizovanú segmentáciu valcov z mračien bodov je možné zaradiť medzi metódy
modelov a využíva prvky Houghovej transformácie. Vstupom do algoritmu sú: mračno bodov; prahové hodnoty
pre testovanie, resp. výber vyhovujúcich bodov (𝑡€ pre vzdialenostné kritérium a 𝑡¦ pre normálové kritérium);
predpokladaný polomer valca 𝑟, prahová hodnota pre polomer valca 𝑡𝑟; a počet valcov 𝑛𝑐𝑦𝑙.
Prvým krokom algoritmu je výpočet normálových vektorov vo všetkých bodoch mračna použitím malých
lokálnych rovinných plôch z priestorových súradníc daného bodu a k-najbližších bodov. Odhad roviny sa
vykonáva pomocou ortogonálnej regresie.
Následne sa vykoná náhodný výber počiatočného bodu pre odhad valca. Prvý odhad parametrov valcovej
plochy (Obr. 3) je vykonaný z 15 najbližších susedov nasledovne:
•
•
•

V prvom kroku sa odhadne smer osi valca 𝒐
Ñ⃗, t. j. určí sa vektor, ktorý je kolmý na normálové
vektory v týchto 15 bodoch mračna. Pre tento účel je použitý singulárny rozklad matice
normálových vektorov.
Druhým krokom je premietnutie vyhovujúcich bodov do roviny v smere osi valca do roviny kolmej
na os valca v ktorej tak vytvárajú kružnicu.
V treťom kroku sa vykoná odhad parametrov kružnice (súradnice stredu a polomer kružnice)
pomocou algebraickej regresie, ktorá minimalizuje riešenie sústavy rovníc algebraických funkcií
definujúcich valec (minimalizuje súčet štvorcov „algebraických vzdialeností“). Algebraická regresia
je podrobne rozpísaná v [9]. Parametre kružnice (stred 𝑝4 a polomer kružnice 𝑟) sú zároveň aj
parametrami valca.

Obr. 3 Parametre valcovej plochy.
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Uvedené kroky odhadu sú aplikované iteračne pre vyhovujúce body. Pri každej iterácii je aktualizovaná
množina vyhovujúcich bodov na základe testovania, ktoré sa vykonáva pomocou 2 kritérií (kritérium pre
vzdialenosť bodov od valcovej plochy a kritérium pre orientáciu normálového vektora lokálnej roviny v danom
bode mračna).
Po vykonaní iteračného spresňovania parametrov valcovej plochy, vykoná sa filtrácia na základe polomerov.
Iba body ležiace na ploche valca s polomerom 𝑟 ± 𝑡´ sú považované za vyhovujúce. Hodnoty 𝑟 (predstavuje
očakávaný polomer valca) a 𝑡´ (predstavuje prahovú hodnotu pre polomer valca) treba zvoliť na začiatku
algoritmu.
Výsledok odhadu valca záleží prvotne od náhodného výberu počiatočného bodu a od okolitej oblasti. Okrem
toho z dôvodu rôznej štruktúry mračna a z dôvodu, že mračno obsahuje šum, niektoré odhadnuté valce nemusia
reprezentovať charakteristické valce daného modelu. Pre vylúčenie takýchto odhadov, na záver algoritmu sa
vykoná validácia odhadnutej valcovej plochy na základe určenia rozdielu parametrov odhadnutých valcov v dvoch
po sebe idúcich iteráciách. Ak tento rozdiel je menší ako zvolený parameter konvergencie 𝜖 (= 0,001), potom
odhad je vyhodnotený ako správny a v prípade, že mračno obsahuje ďalšie valcové plochy prejde sa na nasledujúci
segmentačný cyklus.
Pre experimentálne testovanie bolo použité mračno bodov potrubného systému (Obr. ). Skenovanie bolo
vykonané pomocou prístroja Trimble TX5 3D. S uvedeným prístrojom a uvážením podmienok počas skenovania,
bola odhadovaná presnosť v priestorovej polohe meraného bodu hodnotou menšou ako 2,2 mm vo všetkých
prípadoch. Mračno bodov (Obr. – vľavo) obsahuje 7 valcov. Segmentácia bola vykonaná v 2 krokoch, z dôvodu
rozličných polomerov jednotlivých valcov. V prvej etape sa vykonala segmentácia 2 valcov s polomerov cca.
0,150 m (Obr. – v strede), a v druhej etape 5 valcov s polomerom cca. 0,075 m (Obr. – vpravo).

Obr. 4 Mračno bodov potrubného systému s odhadnutými valcovými plochami pomocou navrhnutého algoritmu.
Na Obr. je zobrazený výsledok spracovania uvedeného mračna bodov s navrhnutým algoritmom. Jednotlivé
valce sú farebne odlíšené. Pôvodné mračno bodov obsahovalo 880 815 bodov. Štandardná odchýlka odhadu
počítaná na základe kolmých vzdialeností bodov od odhadnutej valcovej plochy, dosahovala menej ako 2,0 mm
vo všetkých prípadoch.

5 ZÁVER
V dnešnej dobe využitie TLS a následná vizualizácia (resp. tvorba priestorových modelov) má veľkú perspektívu
nielen v oblasti geodézie a stavebníctva (napr. pre účely ako sú rekonštrukcia objektov, vnútorných priestorov,
dokumentácia, resp. kontrola skutočného vyhotovenia stavebných objektov a pod.) ale aj v rôznych iných
oblastiach, ako sú architektúra, strojárstvo, robotika, archeológia a rôzne iné. V posledných rokoch môžeme
zaznamenať veľký nárast záujmu o automatizáciu a zefektívnenie rôznorodých procesov vo viacerých oblastiach,
platí to aj pre spracovanie mračien bodov. Pri tvorbe priestorových modelov identifikácia a segmentácia
jednotlivých geometrických útvarov je jedna z najdôležitejších častí.
Predkladaná práca sa venuje problematike segmentácie mračien bodov. Pomocou segmentácie je možné
vykonať identifikáciu geometrických primitív z mračna bodov. V prvej časti príspevku sú stručne uvedené možné
metódy a postupy na segmentáciu geometrických útvarov z mračien bodov. Následne sú popísané navrhnuté
algoritmy na segmentáciu rovín a valcov z mračien bodov. Na základe navrhnutých algoritmov boli vytvorené
samostatné aplikácie pre automatizáciu a zefektívnenie výpočtu, ktoré sú tiež opísané. Okrem toho sú uvedené
praktické ukážky segmentácie pomocou vytvorených aplikácií.
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1

Abstrakt
Znalosť nábehového času je dôležitá súčasť práce s laser trackerom. Použitie prístroja pred kompletným zahriatím
by malo za následok zanášanie veľkých neistôt do výsledkov. Zistenie nábehového času trackera Leica
AT 960-MR bolo vykonané pomocou kontinuálneho merania na jeden bod v dvoch polohách ďalekohľadu počas
štyroch hodín. Z výsledkov vyplýva, že po 1 hodine a 45 minútach sa zmeny v meraných veličinách ustaľujú a
teda tento interval môže byť označený za nábehový čas prístroja. Zmena v polohe bodu vplyvom zahrievania
prístroja môže dosiahnuť až niekoľko desatín milimetra, a preto je znalosť nábehového času veľmi dôležitá pri
vykonávaní presných prác.
Kľúčové slová
Leica AT 960-MR, warm-up efekt, testovanie
Abstract
Knowledge of the warm-up time is an essential part of working with the laser tracker. Using the device before
warming up would result in significant uncertainties in the results. The warm-up time of the Leica AT 960-MR
tracker was determined by continuous measurement in two-face mode to one point, which lasts for four hours. The
results show that after 1 hour and 45 minutes, the changes in the measured values stabilize, and thus this interval
can be referred to as the instrument warm-up time. The change in the position of the point due to the heating of
the device can reach up to several tenths of a millimeter. Therefore, knowledge of the warm-up time is important
when performing an accurate measurement.
Keywords
Leica AT 960-MR, warm-up effect, testing

1 ÚVOD
Laser tracker (LT) ako optický merací systém sa v niektorých veciach odlišuje od klasických optických prístrojov
používaných v geodetickej praxi (napr. univerzálne meracie stanice). Hlavným rozdielom je dosahovaná presnosť,
ktorá sa rádovo pohybuje v mikrometroch až desiatkach mikrometrov. Dosiahnuť takúto vysokú presnosť bolo
možné najmä vďaka použitiu iných technológii na meranie dĺžok. Na meranie dĺžok sa používa interferometer
(IFM), absolute distance meter (ADM – elektronický diaľkomer) alebo absolute interferometer (AIFM – absolútny
interferometer). Funkčné princípy uvedených spôsobov určovania dĺžky sú uvedené napr. v [1], [2], [3]. Výsledok
merania však závisí od viacerých faktorov, resp. javov, ktoré je nutné počas merania brať do úvahy. Jedným
z týchto javov je zahrievanie zdroja lasera diaľkomera, pri ktorom sa zahrievajú aj ostatné časti prístroja. Vplyvom
teplotnej rozťažnosti komponentov vo vnútri meracej časti trackera vznikajú rôzne posuny medzi týmito
komponentami, čo ovplyvňuje meranie (warm-up efekt). Na redukciu, resp. odstránenie tohoto vplyvu je nutné
počkať, kým sa teplota vo vnútri prístroja ustáli. Časový interval, za ktorý príde k ustáleniu teploty sa nazýva
nábehový čas (angl. warm-up time).
Cieľom tejto práce je určenie nábehového času absolútneho trackera Leica AT 960-MR. Z hľadiska práce
s trackerom je veľmi dôležité poznať, kedy je teplota vo vnútri trackera ustálená a je možné začať s meraním. Ak
by meranie začalo skôr, merania by boli zaťažené veľkými neistotami a znehodnotili by dosiahnuté výsledky.
Zaujímavé je taktiež sledovať, aký veľký vplyv má proces zahrievania na samotné merania. Pri prácach, kde je
vyžadovaná menšia presnosť určenia rozmerov objektu by sa meranie mohlo vykonať hneď po zapnutí prístroja
a tým ušetriť čas strávený v teréne.
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2 POPIS SÚČASNÉHO STAVU
Nábehový čas prístroja sa môže líšiť medzi rôznymi výrobcami a taktiež medzi jednotlivými modelmi od toho
istého výrobcu. Väčšinou je však udávaný čas približne dve hodiny, po ktorých by malo prísť k ustáleniu teploty.
Podľa informácií uvedených v [4] je hlavným dôvodom vzniku warm-up efektu zahrievanie kompenzátora. Pri
meraní s prístrojom Leica AT 960-MR je však možné vypnúť funkciu kompenzátora (ak meriame v lokálnom
systéme) a teda je možné, že bude tento vplyv menší. Taktiež je popisovaný väčší vplyv warm-up efektu na merané
zenitové uhly, než na vodorovné uhly a dĺžky. Podľa [5] je tento stav spôsobený umiestnením zdroja laserového
lúča blízko ku vertikálnemu uhlovému snímaču, ktorý je tým pádom viac náchylný na zmenu teploty. Obdobné
zistenia boli dokázané taktiež ďalšími autormi [4], [6].
Podľa informácií od výrobcu je nábehový čas použitého trackera Leica AT960-MR okolo 30 - 40 minút. Po
tejto dobe by mal prístroj spĺňať výrobcom deklarovanú presnosť. Po 3 - 4 hodinách by mal prístroj dosahovať
presnosť dokonca o 50 % lepšiu.
Pri návrhu metodiky experimentu je nutné brať do úvahy aj technológiu na meranie dĺžok, v tomto prípade
AIFM. Technológia AIFM kombinuje použitie interferometra a ADM. Pri prvom zacielení na cieľovú značku
(odrazový hranol) sa určí absolútna dĺžka pomocou technológie ADM, ktorá slúži ako referencia pre
interferometer. Následne sú všetky ostatné dĺžky určované pomocou interferometra. Ak však príde k prerušeniu
laserového lúča, znova sa určí absolútna dĺžka pomocou ADM. Z toho vyplýva, že ak počas celého experimentu
nedôjde k prerušeniu laserového lúča, tak v podstate testujeme výkon interferometra. Ak však medzi každým
meraním prerušíme cielenie (napríklad meranie v dvoch polohách), tak testujeme výkon ADM.

3 METODIKA
Overovaným prístrojom bol LT Leica AT 960-MR (Obr. 1). Skratka MR (medium range) v názve prístroja
charakterizuje dosah merania 20 m s deklarovanou presnosťou. Prístroj používa na meranie dĺžok technológiu
AIFM, čo sa odzrkadľuje aj v strednej chybe meranej dĺžky (ktorá sa v podstate zanedbáva v porovnaní s chybou
merania smeru). Uhlové snímače sú rovnaké ako pri univerzálnych meracích staniciach najvyššej triedy presnosti
od spoločnosti Leica, čomu zodpovedajú aj hodnoty stredných chýb (Tab. 1). Súčasťou systému je ďalej kontrolná
jednotka, externý snímač teploty a riadiaci softvér na prácu s prístrojom (v tomto prípade bol použitý softvér
Polyworks). Použitý LT (v. č.: 751842) bol zapožičaný od spoločnosti Hexagon v Bratislave.

Obr. 1 Leica AT 960-MR.
Tab. 1 Základné charakteristiky presnosti prístroja Leica AT 960-MR.
Parametre presnosti

Stredná chyba (1σ)

Krajná odchýlka (2σ)

Meranie smerov
Meranie dĺžok
Určenie 3D súradníc

7,5 μm + 3 μm/m
0,25 μm/m
7,5 μm + 3 μm/m

± 15 μm + 6 μm/m
± 0,5 μm/m
± 15 μm + 6 μm/m

Medzi ďalšie použité pomôcky patrí odrazový hranol, ktorý býva klasicky označený ako SMR (Spherically
Mounted Reflector). Tradične sú tieto odrazové hranoly uložené do guľovej, resp. sférickej formy (krytu) a existuje
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viacero typov a veľkostí týchto odrazových hranolov. Pri experimente bol použitý odrazový hranol typu RRR (Red
Ring Reflector) s polomerom 1,5". Tento typ hranola má k sebe pripevnený ochranný prstenec, aby sa zamedzilo
cielenie na hranol pod veľkým uhlom, čo zapríčiňuje chybu pri meraní dĺžok.
Teplota prostredia bola počas experimentu meraná pri prístroji a pri odrazovom hranole pomocou
bezkontaktných snímačov teploty. Registrácia údajov bola zabezpečená pomocou dataloggeru Comet MS6D
s intervalom záznamu 1 s.
Samotné meranie bolo vykonané v priestoroch spoločnosti Hexagon v Bratislave. Tracker bol umiestnený celú
noc v miestnosti, kde sa mal vykonať experiment, aby sa aklimatizoval. Pri experimente bolo opakovane cielené
v 1. a 2. polohe prístroja na odrazový hranol, ktorý bol umiestnený približne vo výške prístroja a vo vzdialenosti
približne 3 m od LT. Časový interval medzi meraniami bol približne 1 minúta. Keďže bol proces merania riadený
manuálne pomocou softvéru Polyworks a nie automatizovane, môže byť spomenutý interval braný iba ako
orientačný. Experiment trval 4 hodiny, aby bolo možné overiť tvrdenie výrobcu, že po tomto čase by mal prístroj
dosahovať o 50 % lepšie charakteristiky presnosti ako sú uvedené v Tab. 1.
Prístroj Leica AT960-MR umožňuje vykonávať meranie v miestnom súradnicovom systéme trackera, bez
zapnutia funkcie kompenzátora (prístroj teda nemusí byť zhorizontovaný). Keďže sú počas experimentu sledované
iba relatívne zmeny v polohe bodu a nie jeho absolútna poloha, bola funkcia kompenzátora počas merania vypnutá.
Nevýhodou použitia softvéru polyworks na meranie je, že vo výsledku poskytuje iba 3D súradnice meraného
bodu. Keďže skúmanými hodnotami sú merané uhly a dĺžky, bolo potrebné ich spätne vypočítať zo súradníc
v miestnom súradnicovom systéme LT. Miestny súradnicový systém má začiatok v priesečníku osí prístroja
a os Z je umiestnená do vertikálnej osi prístroja. Keďže bola funkcia kompenzátora počas merania vypnutá, tak
vertikálna os prístroja nie je totožná so zvislicou (dotyčnici ku tiažnici). Os Y je definovaná v smere nulového
čítania pre horizontálne uhly a os X dotvára pravotočivý karteziánsky súradnicový systém.

4 VÝSLEDKY
Po výpočte uhlov a dĺžok bolo potrebné vyjadriť ich zmenu v čase. Ako referenčný bod v tomto prípade slúžil
posledný meraný bod, ktorý by mal byť najmenej ovplyvnený prípadným warm-up efektom. Zmeny v meraných
veličinách sú teda vyjadrené ako rozdiel meraných hodnôt od poslednej meranej hodnoty. Zmeny v meranej dĺžke
sú uvedené na Obr. 2, zmeny v meranom horizontálnom uhle na Obr. 3 a zmeny vo zvislom uhle na Obr. 4. Počas
experimentu bola taktiež meraná teplota v mieste prístroja (snímač 1) a v mieste odrazového hranola (snímač 2),
priebeh týchto teplôt sa nachádza na Obr. 5.

Obr. 2 Graf zmien v meranej dĺžke.
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Obr. 3 Graf zmien v meranom vodorovnom uhle.

Obr. 4 Graf zmien v meranom zvislom uhle.
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Obr. 5 Graf teplôt meraných v mieste prístroja a odrazového hranola.

5 DISKUSIA
V grafoch uvedených v predchádzajúcej časti je vidno priebeh warm-up efektu, na základe ktorého môže byť
určený samotný nábehový čas prístroja. Najjednoduchšie môže byť nábehový čas identifikovaný na grafe zmien v
meraj dĺžke (Obr. 2). Pri meraní dochádzalo ku skokovým zmenám v hodnotách dĺžky na úrovni niekoľkých
mikrometrov v oboch polohách prístroja. Maximálny skok na úrovni takmer 10 μm sa objavil počas prvých
15 minút. Skokové zmeny sa v meranej dĺžke prestali objavovať približne po 1 hodine a 45 minútach od začiatku
merania. Po tomto čase sa meraná dĺžka ustálila a môže byť potvrdená doba nábehového času. Po približne ďalšej
polhodine môže byť vidno, že rozdiely v meraných dĺžkach opäť rastú. Ak však budú tieto údaje porovnané
s grafom teplôt (Obr. 5), je možné identifikovať ich vzájomnú koreláciu. Po približne 2 hodinách a 15 minútach
začala v miestnosti stúpať teplota (o takmer 2 °C do konca merania), čo ovplyvnilo meranie. Taktiež je nutné
doplniť, že kvôli meraniu v dvoch polohách sa overoval vplyv warm-up efektu pri meraní dĺžok pomocou ADM,
ako už bolo popísané v časti 2.
Podobné závery je možné vysloviť aj pri grafe zmien vo vodorovnom uhle (Obr. 3). Pri meraní v 1. polohe
ďalekohľadu nastáva ustálenie hodnôt rovnako ako pri dĺžkach, a to po približne 1 hodine a 45 minútach.
V 2. polohe ďalekohľadu dochádza k ustáleniu hodnôt približne po hodine od začiatku merania. Maximálny rozdiel
v zmenách uhla počas tohoto časového intervalu sa pohybuje okolo 20 grádových sekúnd, čo pri meranej
vzdialenosti 3 m predstavuje takmer 0,1 mm v smere kolmom na zámerný lúč. Pri maximálnom dosahu prístroja
20 m je to približne 0,6 mm, čo pri meraní s LT nie je zanedbateľná hodnota. Taktiež je tu vidno obdobný jav
postupného zvyšovania rozdielov ako pri určovaní dĺžok, ktorý je však opäť zapríčinený stúpajúcou teplotou
v priestoroch vykonávaného experimentu. Zvyšovanie teploty o 2 °C má v tomto prípade za následok rozdiel
v zmene vodorovného uhla o približne 5 grádových sekúnd. Priemer z 1. a 2. polohy čiastočne redukuje vplyv
warm-up efektu na meranie, avšak meranie v 2 polohách sa v praxi využíva veľmi zriedkavo.
Pri určovaní zmien vo zvislom uhle (Obr. 4) je situácia presne opačná ako pri vodorovnom uhle. K ustáleniu
zmien v 2. polohe ďalekohľadu dochádza po približne 1 hodine a 45 minútach (rovnaký čas ako v predošlých
prípadoch). Pri meraní v 1. polohe ďalekohľadu dochádza k ustáleniu skôr, približne po hodine merania. Opäť je
tu možné vidieť vplyv zmeny teploty v miestnosti, ktorá však v tomto prípade ovplyvnila meraný zvislý uhol viac
(až na úrovni 15 grádových sekúnd). Maximálny rozdiel v meraných zvislých uhlov počas nábehového času
sa pohybuje okolo 20 grádových sekúnd, čo je rovnako ako pri vodorovnom uhle.
Rozdiely v teplotách pri prístroji (Snímač 1) a pri odrazovom hranole (Snímač 2) dosahujú hodnoty okolo
0,2 °C počas celej doby trvania experimentu (Obr. 5). Táto hodnota je na hranici presnosti samotných teplotných
snímačov a preto nemusí byť rozdiel teplôt medzi snímačmi ďalej uvažovaný.
Na základe uvedených informácií je možné určiť nábehový čas na približne 1 hodinu a 45 minút. Táto hodnota
zodpovedá predošlým výskumom v tejto oblasti [4], [5], [6], ktoré udávajú nábehový čas ako približne 2 hodiny.
Výrobca uvádza, že je nábehový čas 40 minút, resp. že za túto dobu spĺňa prístroj deklarovanú presnosť. Ak sa
vezmú do úvahy rozdiely v zmenách meraných veličín po 40 minútach od zapnutia prístroja, dostaneme približne
5 grádových sekúnd pre vodorovné a zvislé uhly a 4 μm pre meranú dĺžku. Po prepočítaní je možné dostať
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priestorovú zmenu v polohe bodu vzdialeného 3 m od prístroja na úrovni približne 32 μm, pričom krajná dovolená
odchýlka v polohe pre takýto bod je 33 μm. Aj keď sa jedná o veľmi tesný rozdiel a nie sú uvažované ďalšie
vplyvy, môže byť výrok od výrobcu braný ako pravdivý.

6 ZÁVER
Cieľom práce bolo určiť nábehový čas prístroja Leica AT 960-MR pomocou kontinuálneho merania jedného bodu
v dvoch polohách ďalekohľadu. Na základe uvedených informácií je možné určiť nábehový čas LT na 1 hodinu a
45 minút, čo zodpovedá pozorovaniam iných autorov. Ak berieme do úvahy čas, od ktorého spĺňa prístroj
deklarovanú presnosť, tak tvrdenie od výrobcu (cca 40 minút) je správne. Tvrdenie, že po 4 hodinách sú
charakteristiky presnosti o 50 % lepšie sa v tomto prípade nedá overiť kvôli tomu, že zvýšenie teploty v miestnosti
zanieslo systematickú chybu do výsledkov, ktorá sa nedá jednoznačne odstrániť.
Na základe údajov v grafoch je taktiež možné určiť maximálny vplyv warm-up efektu na meranie, ktorý
v tomto prípade predstavuje niekoľko desatín milimetra. Ak by teda bola vyžadovaná menšia presnosť merania
(aj s uvážením iných vplyvov), tak je možné LT použiť hneď po zapnutí prístroja a tým ušetriť čas strávený v
teréne.
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Abstrakt
Na účely hydrotechnických výpočtov sa často využívajú rôzne modely hydrotechnických zariadení,
v ktorých sa simuluje prúdenie vody a jej vplyv na samotné vodné dielo. V hydrotechnickom laboratóriu Stavebnej
fakulty STU v Bratislave bol zhotovený model hate vodného diela Hričov v mierke 1 : 55 za účelom určenia vplyvu
prúdenia vody na dno odtokového kanála pod haťovými poľami. Pretvorenie štrkového dna sa dokumentovalo
fotogrametrickým skenovaním, ktoré sa ukázalo byť veľmi efektívnou metódou na podobné experimenty.
Výsledky fotogrametrie sú porovnané s technológiou laserového skenovania, ktorá bolo v rámci experimentu
takisto použitá na verifikáciu výstupov.
Kľúčové slová
Fotogrametria, štruktúra z pohybu, hydrotechnika
Abstract
For the purpose of hydrotechnical calculations a variety of models is used to simulate the waterflow and its impact
on a given power pond. In the hydrotechnical laboratory at the Faculty of Civil Engineering of SUT Bratislava a
1 : 55 scale model of the Hričov power pond was built for the purpose of observing the impact of waterflow on
the bottom of the drain channel close to the dam. The deformations of the gravel bed of the model were documented
using 'Structure from Motion' photogrammetry, which is an effective method for such experiments.
Photogrammetric results were compared with laser scanning results, a method which was also used for the
validation of the outputs.
Key words
Photogrammetry, Structure from Motion, hydrotechnics

1 ÚVOD
Metóda fotogrametrického skenovania umožňuje bezkontaktné neselektívne meranie povrchov
s nepravidelnou náhodnou textúrou. Jej princípy vychádzajú z techník počítačového videnia a v jednotlivých
krokoch spracovania vychádzajú najmä z detekcie významných prvkov na snímkach (napr. pomocou SIFT – Scale
Invariant Feature Transform) [1], [2], [3], [4] spárovania snímok (napr. na základe krížovej korelácie) [5]
z vyhodnotením výrazne zašumených dát prostredníctvom techník robustného odhadu (napr. RANSAC –
RANdom SAmple Consensus) [6], z rekonštrukcie scény na báze štruktúry z pohybu (SfM – Structure from
Motion) [7], [8], [9], a následným generovaním podrobných mračien bodov, pre ktoré v súčasnosti existujú stovky
rozličných algoritmov [10].
Katedra hydrotechniky a katedra geodézie SvF STU sa v rámci spoločného projektu APVV-18-0472 zaoberá
modelovaním pretvorenia dna odtokového kanála vodného diela (ďalej ako VD) Hričov pri rôznych režimoch
vypúšťania zdrže. Na tento účel bol zhotovený model časti VD Hričov v mierke 1 : 55 (obr. 1) so štrkovým dnom
(frakcia: 5 mm), ktorého premenlivá textúra a štruktúra je ideálnym povrchom pre fotogrametrické skenovanie.
Príspevok sa zaoberá popisom postupu fotogrametrického snímkovania, spracovania a zhodnotenia výsledkov.
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2 MERAČSKÉ PRÁCE
Model priehrady je vyhotovený z betónu s kovovými haťovými poľami a má rozmery približne 4 m x 8 m.
Voda počas experimentov preteká cez jednotlivé segmenty haťových polí a štrkovité dno nádrže. Štrkovité dno
odtokového kanála je skúmanou časťou modelu a jeho rozmery sú 1,7 m x 2,7 m. Pred meraním boli na okrajoch
modelu stabilizované vlícovacie body (ďalej ako VB).
Harmonogram jednotlivých etáp bol nasledovný:
•
•
•
•
•
•

Všetky segmenty zatvorené: E00,
všetky segmenty otvorené: označenie etáp E01, E02, E03,
segment č. 1 zatvorený, ostatné otvorené: označenie E04, E05, E06,
segment č. 2 zatvorený, ostatné otvorené: označenie E07, E08, E09,
segment č. 3 zatvorený, ostatné otvorené: označenie E10, E11, E12,
segment č. 4 zatvorený, ostatné otvorené: označenie E13, E14, E15.

Meranie vlícovacích bodov bolo vykonané univerzálnou meracou stanicou (ďalej ako UMS) Leica TS30
s presnosťou merania dĺžok 0,5 mm + 1 ppm a so strednou chybou meraného smeru 0.5". Meranie bolo vykonané
v miestnom súradnicovom systéme z dvoch stanovísk, pričom na meranie dĺžok bol využitý presný minihranol
od firmy Leica.

1
2
3
4

Obr. 1 Model VD Hričov a rozmiestnenie vlícovacích bodov s číslovaním segmentov (vľavo), konfigurácia
snímkovania (vpravo).
Snímky boli vyhotovené digitálnou zrkadlovkou Nikon D800E s objektívom Nikkor f20 mm a Nikkor f35 mm.
Nakoľko laboratórium nebolo vhodne osvetlené, použil sa integrovaný blesk kamery. Konfiguráciu snímkovania
vidno na Obr. 1 (vpravo) s počtom snímok 15 pre každú etapu.
Terestrické laserové skenovanie (ďalej ako TLS) bolo realizované skenerom Trimble TX5 z troch stanovísk.
Rozmiestnenie stanovísk je znázornené na Obr. 2.

3 SPRACOVANIE
Súradnice vlícovacích bodov pre fotogrametriu aj laserové skenovanie boli vypočítané v systéme Groma
s odhadmi presnosti 𝑚° = 0,3 mm; 𝑚± = 0,3 mm; 𝑚² = 0,2 mm. Takáto hodnota presnosti prestavuje v mierke
55:1 hodnoty zhruba 0,016 m, čo je pre dané účely úplne postačujúce.
Fotogrametrické spracovanie prebehlo v systéme Agisoft Metashape. Štandardným postupom [11] bolo
generované mračno cca 6 miliónov bodov pre každú etapu. Pred vyrovnaním (po priestorovej podobnostnej
transformácii modelu) dosiahli rezíduá hodnoty do 1,5 mm. Rezíduá na VB dosiahli po prevyrovnaní pomocou
tzv. optimalizácie (úpravy prvkov vnútornej orientácie s cieľom minimalizovať rezíduá na VB) hodnotu 0,6 mm.
Ukážka rezíduí na VB v etape E00 je zhrnutá v Tab. 1. V každej etape boli dosiahnuté podobné výsledky. Výsledné
mračno bodov obsahuje 6 miliónov bodov.
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Tab. 1 Rezíduá na VB v etape E00.

target 1
target 2
target 3
target 4
target 5
target 6

ΔX [mm]

ΔY [mm]

-0,1
-0,5
-0,3
-0,2
0,3
0,8

0,4
-0,2
-0,5
-0,3
-0,1
0,3

ΔZ
[mm]
0,1
-0,4
0,0
-0,1
0,2
0,1

ΔXYZ [mm]
0,4
0,6
0,6
0,3
0,4
0,8

Spracovanie laserových skenov prebehlo v systéme Trimble RealWorks. Skenované boli etapy E00 a E01.
Každá etapa pozostávala z 3 skenov rozmiestnených okolo modelu (Obr. 2). Registrácia skenov prebehla v móde
"target based registration" čo znamená, že jednotlivé skeny boli priorientované pomocou vlícovacích bodov. Tieto
body boli signalizované šachovnicovými terčmi a stredná chyba ich detekcie dosiahla 0,6 mm. Po registrácii bol
následne celý model transformovaný do referenčného systému cez vlícovacie body zamerané UMS TS30, a to
s výslednou priestorovou strednou chybou 0,7 mm. Výsledné mračno bodov obsahuje 12 miliónov bodov.
Tak sa získali všetky dáta v jednotnom súradnicovom systéme.

Obr. 2 Mračno bodov z TLS a rozmiestnenie stanovísk skenera.
Mračná etáp E00 a E01 získané z fotogrametrického a terestrického laserového skenovania boli následne
porovnané v systéme CloudCompare. Grafické porovnanie 1,9 m x 1,2 m výrezov z mračien týchto etáp je
znázornené na Obr. 3.

Obr. 3 Porovnanie vzorky (5 miliónov bodov) FTG a TLS mračna bodov etapy E00 (vľavo) a E01 (vpravo) v
smere osi Z.
Na Obr. 3 vidno, že mračná sa nezhodujú, mračná bodov z TLS sú približne 2 mm pod mračnami
z fotogrametrického skenovania. Tento systematický posun môže byť spôsobený viacerými faktormi: vplyv
na distribúciu odchýlok mohla mať jednak poloha stanovísk skenera, nepresnosť pri meraní na minihranol, ale aj
krok optimalizácie prvkov vnútornej orientácie kamier, pretože vlícovacie body sa nachádzali iba po obvode
meraného objektu a neboli zobrazené na každej snímke. Každopádne dosiahnuté kontrolné rozdiely medzi dvomi
vzájomne nezávislými technológiami meraní boli pre daný účel postačujúce. 2 mm rozdiel v mierke 1 : 55
v skutočnosti je 0,11 m.
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Viacerí autori [12], porovnávajú výstupy z fotogrametrie a TLS, a poukázali na to, že textúra a štruktúra
povrchu sú silne korelované s rozdielmi medzi výstupmi, t.j. mračno bodov získané z fotogrametrického
skenovania a TLS pre daný objekt sa pre určité povrchy líšia minimálne, kým ďalšie výrazne.
Presnosť oboch technológií v tomto prípade je štatisticky podobná, aj keď, vzhľadom na predmetové
vzdialenosti môžeme predpokladať vyššiu presnosť dosiahnutú fotogrametrickou metódou. Pre dokázanie tejto
hypotézy je však potrebné podrobnejšie preskúmať výstupy z fotogrametrického skenovania a TLS pre štrkovitú
textúru pri rôznych konfiguráciách stanovísk.

4 VÝSLEDKY
Mračná získané v každej etape boli v systéme CloudCompare porovnané s mračnom z nultej etapy. Takýmto
spôsobom sa získali grafické znázornenia rozdielov spolu s číselnými štatistickými výstupmi. V nižšie uvedených
grafoch sú vyhodnotené grafické výstupy z porovnaní mračien.

Obr. 4 Porovnanie etapy E01 s etapou E00 - všetky segmenty otvorené.
V prípade, keď boli všetky haťové polia otvorené, dochádzalo k vymieľaniu štrku rovnomerne pod všetkými
haťovými poľami do hĺbky zhruba 40 mm a k zanášaniu štrku na ľavej strane modelu. Výmoľ, ale aj nános štrku
sa sústreďovali na stred štrkového dna. Zaujímavou skutočnosťou je úbytok materiálu až do hĺbky 80 mm
pod krajnými haťovými poľami pri stene brehu v malom regióne.

Obr. 5 Porovnanie etapy E04 (vľavo) a E13 (vpravo) s etapou E00.
Z horeuvedených rozdielových modelov vidno, že ak sú haťové polia č. 1 alebo 4 zatvorené, dochádza
k výraznému úbytku materiálu tesne pod týmito haťovými poľami (do hĺbky okolo 80 mm) a následne
k pribudnutiu materiálu na strane bližšej k brehu nádrže. Vymieľanie štrku sa uskutoční aj pod ostatnými haťovými
poľami, je však menej výrazné. Štrk, ktorý sa nachádzal pod otvorenými haťami, bol presunutý do ľavej a strednej
časti modelu.

Obr. 6 Porovnanie etapy E07 (vľavo) a E10 (vpravo) s etapou E00.
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Pre segmenty č. 2 a 3 platí, že v etapách keď sú zatvorené, dôjde k vymieľaniu štrku pod vedľajšími haťami a
k zanášaniu materiálu tesne pod uzatvoreným haťovým poľom. V týchto prípadoch dochádza k výmoľu štrku
aj pod haťovými poľami č. 4 a 1. Tento jav je však menej intenzívny a dochádza k nemu v malej časti modelu.

5 ZÁVER
Digitálna blízka fotogrametria sa v súčasnosti ukazuje ako jedna z najvhodnejších metód pre prípady, kde treba
bezdotykovo, neselektívne a detailne dokumentovať objekty s premenlivou štruktúrou a textúrou. Na základe
rezíduí, ktoré boli na fixných vlícovacích bodoch minimálne je možné zhodnotiť, že daná konfigurácia
snímkovania a geodetického merania dokáže zabezpečiť dostatočne vysokú presnosť a podrobnosť pre dané účely.
Na dosiahnutie submilimetrovej hodnoty rezíduí na vlícovacích bodoch však bolo nutné použiť optimalizáciu
orientácie kamier. Vďaka vysokému rozlíšeniu kamery sú snímky postačujúce na generovanie podrobného mračna
bodov s hustotou zhruba 1 bod na 1 mm. Tieto mračná môžu byť následne použiteľné na výpočet a znázornenie
pretvorenia štrkového dna vodnej nádrže, čo slúži ako veľmi hodnotný výstup pre následné hydrotechnické
analýzy.
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Abstrakt
Článek se zabývá možnostmi využití bezpilotních leteckých systému - UAS s využitím neměřických kamer při
geodetických činnostech z hlediska přesnosti a efektivity požadovaných výstupů. Je zde uvedena motivace autorky
a současný stav problematiky. Dále je popsána metodika budování testovacího bodového pole vlícovacích bodů v
rámci areálu AdMaS spolu s fotogrammetrickým snímkováním lokality zvoleným bezpilotním leteckým
prostředkem. Závěrem jsou zhodnoceny dosažené výsledky a navrženy kroky pro další vývoj.
Klíčová slova
UAS, vlícovací bod, fotogrammetrické snímkování, bezpilotní letecký prostředek
Abstract
The paper deals with the possibilities of using unmanned aerial systems – UAS equipped with a non-metrical
camera in geodetic activities in terms of required outputs accuracy and efficiency. There is presented the author
motivation and the current state of issue. Furthermore, methodology of the GCP testing field building within the
AdMaS site is described together with photogrammetric imaging of the site by the selected unmanned aerial
vehicle. Finally, the results are considered and steps for further development are proposed.
Key words
UAS, ground control point, photogrammetric imaging, unmanned aerial vehicle

1 ÚVOD
UAS (unmanded aerial vehicles) jsou v současnosti hojně využívaným prostředkem pro pořizování mapových
podkladů. Cenová dostupnost bezpilotních systémů a rozvoj uživatelsky přívětivých zpracovatelských softwarů
umožňuje rychlou a poměrně nenáročnou výrobu požadovaných produktů (DSM, DTM, Ortofoto apod.). Do
popředí se dostává otázka přesnosti, efektivnosti a vhodného způsobu využití v geodetických oblastech. V ČR je
snaha o zavedení jednotných metodik pro použití UAS. Metodiky jsou zaměřeny na popis bezpilotních systémů,
stanovení pravidel snímkování, zhodnocení dosažených výsledků experimentu v rámci konkrétního využití.
Kvalita výstupů vychází z předpokládaného účelu použití, z typu použitého senzoru, přesnosti určení souřadnic
vlícovacích bodů a jejich rozložení, výšce letu, překrytům a způsobu vyrovnání. Klíčovým krokem pro využívání
UAS pro geodetické účely je kalibrace senzoru (kamery). Jedním z cílů projektu a motivací autorky je zbudování
jednotného testovacího pole pro kalibraci neměřických kamer osazených na bezpilotních letadlech. Bodové pole
vlícovacích bodů může sloužit jako veřejná testovací základna pro UAS, která bude umožňovat přesné určení
kalibračních parametrů kamery a testování dosažitelné přesnosti zvoleného bezpilotního systému
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2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Problematikou využití dronů pro geodetické práce se v ČR dlouhodobě zabývá Výzkumný ústav geodetický a
kartografický. Jedná se především o návrhy metodik – ověřené technologie pro využití v katastru nemovitostí,
pozemkových úpravách [1][2]
Využitím dronů pro určování objemů při povrchovém dobývání se zabývá [3]. V této práci se autor popisuje
téma polních kalibrací a kalibračních testovacích základen, současně se věnuje otázce vhodné kalibrační základny
pro polní kalibraci RPAS (remote piloted aircraft systems), která by byla dostupná pro všechny potencionální
uživatele. Autor stanovuje požadavky na takovou základnu, mezi něž patří přístupnost, výšková členitost, ochrana
vlícovacích bodů před zničením a navrhuje optimální rozvržení vlícovacích bodů tak, aby vyhovovalo různým
velikostem čipů v kamerách. Navržené kalibrační pole VB o velikosti 400x400m je složeno ze 100VB.
Porovnáváním laboratorní kalibrace a polní kalibrace neměřických kamer je popsáno v [4]. Prvky vnitřní
orientace u obou metod jsou porovnávány vzhledem k jejich standartním odchylkám. Polní kalibrace poskytuje v
tomto případě spolehlivější výsledky. Výhodou této metody je pořizování snímků za podobných podmínek, jako
je tomu při samotném snímkování zájmového území.
V [5] se zaměřují na porovnání softwarů, které je dnes možné využít pro výpočet metodou Structure from
motion (SfM), jejich porovnání z hlediska zpracování šikmých snímků při tvorbě 3D modelu budovy, která je
součástí kulturního dědictví. Výsledná data byla porovnávána s daty z LiDARU.

3 METODIKA
Testovací základna pro UAS
Pro vybudování testovací základny byla vybrána lokalita areálu výzkumného centra AdMaS. Tato lokalita by
zvolena na základě několika kritérií, která berou v úvahu ochranu bodů před zničením. Tato je alespoň částečně
zaručena omezeným přístupem do areálu, ačkoliv některé body bylo nezbytné umístit i za hranice mimo stávající
oplocení. Dalším kritériem výběru byla výšková rozmanitost a členitost terénu a dobrá přístupnost. Vlícovací body
byly signalizovány pomocí fotogrammetrických terčů. Tvar a rozměr terčů byl vybrán s ohledem na zvolenou
metodiku testování. Jedná se o černobílý čtvercový signalizační terč z tvrzeného plastu o rozměrech 19x19cm.
Body byly stabilizovány tak, aby byla zaručena jejich neměnná poloha. Rozložení bodů je rovnoměrné s
dostatečným přesahem za hranice snímkované lokality. Body jsou umístěny v rozdílných výškových úrovních –
na terénu, na terasách, na střechách budov.
Před měřením byl stanoven vstupní požadavek na přesnost zaměření vlícovacích bodů se střední souřadnicovou
chybou a střední výškovou chybu menší než 1cm. Pro tento účel byla nejprve vytvořena měřická síť. Tato síť byla
terestricky zaměřena pomocí totální stanice Trimble S8 a trojpodstavcové soustavy. Pro navázání měřické sítě do
S-JTSK bylo použito statické metody GNSS. Střední chyba vyrovnané sítě je 4mm. Vlícovací body byly následně
zaměřeny polární metodou z jednotlivých vrcholů měřické sítě. Celkem bylo zaměřeno 75 vlícovacích bodů. Body
byly určeny dvakrát nezávisle. Střední souřadnicová chyba vlícovacích bodů je 8mm a střední výšková chyba
7mm. Maximální souřadnicová odchylka mezi dvojím určením je 0.02m.

Snímkování lokality
Snímkování lokality bylo naplánováno s rozlišením 1cm, 2.5cm a 5 cm s podélným a příčným překrytem 85% s
využitím bezpilotního snímkovacího systému. Pro testování byl zvolen běžně dostupný bezpilotní letoun DJI
Phantom 4 Advanced vybavený kamerou s 1 palcovým 20 Mpix snímačem. Letecky optimalizovaný širokoúhlý
F2.8 objektiv sestává z 8 prvků, včetně dvou asférických, disponuje 84° zorným úhlem. Vzhledem k tomu, že
lokalita se nachází v CTR Tuřany, bylo nutné koordinovat let ve výšce nad 100m s řízením letového provozu.
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Tab. 9 Charakteristiky použité digitální kamery
Typ

Celokovový kompakt DJI FC6310
1 palcový CMOS, rozlišení 20Mpix
(5472x3648pix)
13.2x8.8mm
2.4x2.4μm
1/2000s
JPEG, RAW
100-3200

Typ snímače
Velikost snímače
Velikost pixelu na čipu
Expoziční čas
Formát záznamu
ISO
Tab. 10 Parametry snímkování
GSD

Rychlost
letu
[m/s]

Výška
letu
[m]

Počet
snímků

Počet
řad

Doba letu

Datum

1cm

1.9

36.6

710

29

43min 47sec

6.4.2019

2.5cm

3.5

91.2

139

12

11min 31sec

6.4.2019

5cm

7

183.3

60

7

4min 57sec

6.4.2019

Obr. 15 Letový plán pro GSD 1cm
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Fotogrammetrické zpracování dat
Pro vyhodnocení pořízených dat byly vybrány tři softwary. Software Bentley ContextCapture jehož akademickou
verzi vlastní Ústav Geodézie na VUT, software PIX4D zapůjčený firmou Hrdlička spol. s r.o. a software Agisoft
Metashape (Photscan) zapůjčený firmou Jamcopters. Na trhu existuje celá řada dalších firem nabízející softwary
pro zpracování výsledků z RPAS, mezi nejrozšířenější patří: 3D Zephyr, UAS Master, Photomod UAS. Všechny
tyto softwary jsou založená na metodě Structure from Motion – SfM. Proces výpočtu je víceméně automatický,
umožňující výpočet velkého množství snímků jednoduše a rychle bez výraznějších zásahů uživatele do výpočtu
hustého mračna bodů.

4 VÝSLEDKY
Tab. 11 Výpočet v Bentley Context Capture
GSD

1cm

2.5cm

5cm

Počet VB

75

75

75

Počet CP

0

0

0

0,009
0,005
0,010
1:28
10 min 44s
8,82
2723,69
1836,85
0,003
-0,0171
0,0172
0
0,0002

0,016
0,011
0,019
1:68
2 min 35s
8,82
2726,05
1837,64
0,0017
-0,0108
0,0107
0
0,0002

0,017
0,013
0,022
1:140
0 min 54s
8,83
2723,81
1838,57
0,0024
-0,0128
0,013
0
0,0002

Global RMS – horizontal [m]
Global RMS – vertical [m]
Global RMS – 3D [m]
Měřítko
Doba výpočtu
Ohnisková vzdálenost [mm]
x0 [pixels]
y0 [pixels]
k1
k2
k3
p1
p2

5 DISKUZE
Vlícovací body byly trvale signalizovány a stabilizovány tak, aby bylo možné bodové pole opakovaně využívat
pro testování bezpilotních systémů. Bylo provedeno snímkování lokality s vysokým překrytem ve třech výškách
odpovídacích průměrné velikosti pixelu 1cm, 2.5cm a 5cm. Vlícovací body byly geodeticky zaměřeny se střední
polohovou chybou 8mm a střední výškovou chybou 7mm, což splňuje vstupní požadavky na přesnost určení bodů
pro testování snímků s rozlišením 1cm.V programu Bentley Context Capture bylo provedeno blokové vyrovnání
snímků a byly zhodnoceny dosažené výsledky.

6 ZÁVĚR
Na základě výsledků výpočtu snímků v programu Bentley Context Capture je stanoven další postup návrhu
optimalizace. Jak již bylo zmíněno výše, jedním z důležitých kroků bude analýza s využitím různých typů
softwarů. Přesnost bude nezávisle ověřena na kontrolních bodech a to jak uměle signalizovaných, tak přirozených.
V dalších krocích budou simulovány varianty uspořádání snímků a vlícovacích bodů, na základě kterých budou
výsledky analyzovány. Testování přesnosti a stanovení optimálních podmínek pro její dosažení je bezesporu
žádoucím prvkem při implementaci bezpilotních leteckých systémů do geodetické praxe.
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Abstract
One of the most efficient sources for the use of geothermal energy are thermally activated piles - energy piles.
Generally, the thermal processes in the energypile can be modeled using numerical or analytical methods. In
numerical modeling, there is a problem to determine the boundary of the computational domain for the pilot, which
is infinitely surrounded by earth. This paper deals with the optimization of the computational domain size of
thermally activated piles using the analytical model - Finite line source model. Using our own computational
program, the distribution of the temperature field around the pile is obtained and on this basis the width and height
of the computational domain is optimized. The aim is to determine these dimensions so that we achieve sufficient
accuracy of the solution and at the same time low computational cost in numerical calculation. Parameters were
determined by simulations on which size of the computational domain is dependant - diameter and length of
energypile, overall computational time and value of percentage of activation temperature.
Key words
Energy pile, Finite line source model, computational domain, temperature response

1 INTRODUCTION
Energy pile is a vertical foundation structure in which a ground heat exchanger is placed, through which heat is
transferred between the soil and the heat transfer medium. There are two ways how to solve thermal processes
taking place in energy pile - analytical and numerical models. Analytical models contain several simplifications,
which significantly reduces their computational complexity and computational time. Analytical models usually
work with infinite or semi-infinite computational space.
Numerical models can accurately simulate the thermal processes taking place in and around the pile, but their
computational cost is much higher. One of the possibilities how to reduce this computational complexity is the
ideally selected size of the computational space. The results obtained by numerical calculations depend on the size
of the computational domain, the smaller the computational domain we use in the computation, the faster the
constant heat flow between the pile and the soil is achieved. The results obtained in this way are more positive
than in real pilot operation. If the chosen computational domain is too large, we get accurate results, but
computational cost is unnecessarily increased. The aim of this work was to find a way to determine the optimal
size of a computational domain for numerical calculation. The Finite line source model was used to achieve this
goal.
Finite line source model considers ground as a homogenous semi-infinite medium. Boundary of the medium,
which is representing the ground surface, maintains a constant temperature throughout calculation. This model
allows us to determine the temperature of the soil at any point in the semi-infinite area around the pile, and thus to
determine the temperature field of the soil around the pile. By monitoring this temperature field, it is possible to
determine where the temperature is stable. This location is then specified as the boundary of the computational
domain. The temperature response of the pile was calculated at selected locations of pile, which in this model
theoretically reaches a steady state at infinite. In this case, we can define a nominal steady state in which the
temperature drop relative to the pile surface temperature reaches a certain limit.
The main objective of this work were to find the method for determining the optimal size of the computational
domain for the numerical models of the energy pile. And further to determine the parameters on which the size of
the computational domain is dependent and how they affect its size.
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2 FINITE LINE SOURCE MODEL
The theoretical basis for most conventional analytical models is based on Kelvin's theory of heat sources, Laplace
transform method and Duhamel's theorem [Ingersoll et al, 1], [Carslaw et al, 2]. In the analytical calculation of
energy piles, heat transfer is generally modeled in 2 areas - in the soil and in the pile, which are simply considered
to be a homogeneous medium. The searched quantity when modeling these thermal processes is the heat flux
q [W/m] between the heat transfer medium and the soil as a function of time at a certain temperature difference
between the heat transfer medium and the soil and is dependent on the total thermal resistance between them
R(t) [mK / W ].
q=

T• (t) − TD
T• (t) − TD
=
R(t)
R Ô + G(x, t)

(1)

The mean temperature of the heat transfer medium and the temperature of the soil are known quantities, the
analytical models deal with finding equation to determine the total thermal resistance R (t). Total thermal resistance
in analytical models is divided into 2 components - time-dependent and time-independent. The time-dependent
component is referred to as the G-function - G (x, t) – and it is the temperature response of the soil with respect to
the unit change in heat flow. The G function describes the thermal processes taking place in the soil outside the
piles. The time-independent component of total thermal resistance - Rp - describes the thermal events taking place
in the pile itself and expresses that the non-stationary conduction of heat in the pile is neglected. It is therefore the
thermal resistance between the circulating heat carrier and the pile outer wall [3].
One of the possible solutions for G-function calculation, that takes into account soil surface temperature is the
Finite line source model (FLSM) [Zeng et al, 4]. Ground is considered as a homogeneous semi-infinite medium
with an initial uniform temperature and its thermophysical are constant with temperature change. The boundary of
the medium, representing the ground surface, maintains a constant temperature throughout the calculation.

Fig. 1 Boundary conditions of Finite line source model [4]
The model is using the assumptions of the Line source model and therefore the radial dimension of the pile is
neglected. The ground surface is considered a reflecting plane and there is a mirror-image of heat sinks. The
symmetrical distribution of line source and heat sinks can keep ground surface temperature constant.
If time approaches infinity, the solution to the problem can be reduced to [4]:
SρR + (z − hR )
b
2√aτ

á ⎧erfc _

G(r, z, t) =

⎪
1
u
4πλ× ⎨
D ⎪
⎩

SρR + (z − h)R
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−

SρR + (z + hR ) ⎫
erfc _
b⎪
2√aτ
SρR + (z + h)R

⎬
⎪
⎭

dh

(2)
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3 METHODOLOGY OF CALCULATION
Using the Finite line source model, the width (X direction) and height (Y direction) of the computational domain
were calculated. This model allows calculation of the soil temperature at any point around the pile. In the X
direction, the temperature response was computed on a line perpendicular to the pile center. In the Y direction, a
temperature response was calculated at the line that begins at the bottom of the pile and is parallel to it (Fig. 3c).
The points at which the temperature was calculated were placed in a step of 0.1 m in both directions. The
temperature at each node was calculated, the calculation was terminated when the difference between the pile
surface temperature and the temperature at that node was:
𝑡ø − 𝑡y < 𝑝 ∙ 𝑡ø

𝑝 = {0.01; 0.05; 0.1}

𝑡ø − 𝑡õ < 𝑝 ∙ 𝑡ø

𝑝 = {0.01; 0.05; 0.1}

(3)
(4)

Where p[-] is value of percentage of activation temperature, ts [°C] is temperature on pile surface and ty [°C ] is temperature
on computational domain border. Size of computational domain was calculated for piles with a length of 2-20 m
in a 0.1 m step and with a diameter of 0.3 -1.2 m again in a 0.1 m step, altogether 1810 different variants of pile
geometry. The selected temperature of 10 ° C was used for the soil and the soil surface. The heat flux of value q =
30 W / m was considered on the pile surface during the entire period of operation. The dimensions of the
computational domain do not depend on this heat flux, so any heat flux value can be selected.
In the first variant, the width and height of the computational domain were determined for a numerical model
that simulates continuous heat extraction from the soil for 100 days. The effect of pile diameter and pile length on
the size of the computational domain was determined by this simulation. In the second variant, it was researched
how the dimensions of the computational domain vary with the varying overall length of the calculation time and
with the varying length of the pile - different periods of overall calculation time were compared, during which heat
was continuously removed from the soil. In these simulations, a uniform pile diameter of 0.3 m was selected.
The last simulation shows the effect of percentage of activation temperature on the size of the computational
domain. Various percentage of activation temperature values were chosen for which the computational domain
dimensions were calculated. The temperature field in this area was calculated. The pile with radius o 1,2 m, length
of 20 m and overall calculation time of 1000 days was selected. Thermophysical properties were constant, isotropic
and tempreture independent in all simulations and are shown in Fig. 2.

Fig. 2 a) The scheme of modeled cases b) Boundary conditions of modeled cases (compiled by the author)
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4 RESULTS
These graphs show the dependence of the computational domain size on pile diameter and pile length.

Fig. 3 Computational domain width in X direction (compiled by the author)

Fig. 4 Computational domain height in Y direction (compiled by the author)
On these graphs the dependence of the computational domain size on overall computational time and pile
length is shown.
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Fig. 5 Computational domain width in X direction (compiled by the author)

Fig. 6 Computational domain height in Y direction (compiled by the author)
This figure shows the dependency of computational domain on the value of precentage of activation
temperature.

Fig. 7 Temperature field of energypile with different values of percentage of activation temperature (compiled
by the author)
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5 DISCUSSION AND CONCLUSION
From the results of simulations, we can conclude that the Finite line source analytical model can be used as a
suitable tool for calculating the size of a computational domain for numerical models. This model can efficiently
determine the boundary of the computational area without great demands on computational cost and complexity,
which was shown by the calculation of the temperature field (Fig. 7). Parameters on which the size of the
computational domain depends were determined - pile diameter, pile length, overall calculation time and value of
percentage of activation temperature
The width of the computational domain (X direction) increases with increasing energypile diameter and length
until the state of constant heat flow between the pile and the soil is reached (Fig. 3). From this point, the width of
the computational domain remains constant and independent of these two parameters. The height of the
computational domain (Y direction) depends mainly on the pile length and this dependency is almost linear. It is
less dependent on the radius of the pile (Fig. 4). This is mainly due to the fact that heat is transferred primary in
the radial direction and much less in the axial direction of energypile. As the overall calculation time increases,
the size of the computational domain also increases. Again, this increase only occurs until a constant heat flow
between the pile and the soil is reached. As in the previous case, the dimension of the domain in the Y direction,
where the heat transfer is lower than in the X direction, reach the constant state sooner (Fig.5, Fig.6).
The last researched parameter was the percentage of activation temperature. With higher values the dimensions
of the computational domain increase. This parameter significantly influences the dimensions of the computational
domain, but at the same time the accuracy of the numerical solution depends on it. At higher values we achieve
higher accuracy of the numerical solution, but the computational complexity of the numerical model increases.
This parameter should be further investigated to find its optimal value with respect to the pile temperature response
curve to ensure sufficient calculation accuracy and, at the same time, the as low as possible computational
complexity.
The next steps in this research should be to verify the computational domain dimensions obtained by a
numerical solution. Using the results of this simulations, a equation can be found by means of multicriterial
regression, which could easily determine the height and width of the computational domain.
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Abstrakt
Zásobovanie objektov pitnou a hygienicky nezávadnou vodou je dôležité tak pre obytné budovy
ako aj pre budovy komerčné, t.j. nemocnice, administratívne budovy, hotely, športové zariadenia, priemyselné
závody, reštaurácie a iné. Základné faktory ovplyvňujúce kvalitu pitnej vody v budovách sú: výber vhodného
materiálu potrubia, správne dimenzovanie potrubia a ohrievačov, prevádzka vodovodu bez stagnácie, správna
prevádzka a údržba systému. Príspevok zohľadňuje hygienu pitnej vody z hľadiska stagnácie vody, ktorá hrozí
pri nepravidelne používaných zariaďovacích predmetoch a ich výtokových armatúrach. Vhodne navrhnuté
potrubie vodovodu môže znížiť riziko stagnácie a tým prispieť k udržaniu kvality pitnej vody v budove.
Kľúčová slová
Pitná voda, studená voda, teplá voda, pripájacie potrubie, hygiena pitnej vody
Abstract
Potable and hygienically suitable water supply is important for both residential and commercial buildings
like hospitals, schools, office buildings, hotels, sports facilities, restaurants and others. The contribution focuses
on potable water hygiene from cold and hot water pipes routing point of view and its arrangement. To ensure
the hygiene of potable water, it is necessary to propose the proper system solution of the water supply because
in buildings usually are not ideal conditions for potable water. The resulting hygienic risks can be reduced using
the right technical solution. In the paper the classical trunk-and-branch system with the hygienically more suitable
installations using a special flow-through valves are compared.
Key words
Potable water, cold water, hot water, branch pipes, hygiene of potable water

1 ÚVOD
Požiadavky na zvýšenie kvality pitnej vody v budovách sa neustále zvyšujú. Odberateľ právom očakáva pitnú
vodu s primeranou teplotou a dostatočnou kvalitou. Hyginu pitnej vody ovplyvňujú viaceré aspekty,
medzi najdôležitejšie patria materiál potrubia, teplota vody, kontakt vody s rôznymi materiálmi, požadovaný
prietok v závislosti na dimenzii (priemere) potrubia, pravidelná výmena (preplach) vody v celom distribučnom
systéme. Z technického hľadiska musíme zabezpečiť okrem správne navrhnutého materiálu, aby:
•
•
•

voda stále prúdila bez dlhšej stagnácie, v celom systéme sa musí voda vymeniť min. raz týždenne,
teplota studenej vody bola maximálne 25 °C, teplota teplej vody minimálne 55 °C,
rýchlosť prúdenia bola optimálna (z hľadiska hlučnosti), nezväčšovať zbytočne priemer potrubia [1]

Stagnácia vody vedie k množeniu mikroorganizmov, keďže stojaca voda podlieha chemickým a fyzikálnym
zmenám. V dôsledku stagnácie môže pitná vody dosahovať kritické teplotné rozsahy - teplota studenej vody môže
stúpnuť nad 15 °C a teplota teplej vody môže klesnúť pod 45 °C, čím vznikajú ideálne podmienky
mikroorganizmy. Medzi ohrozené patria zriedkavo používané výtokové armatúry, napr. toaleta pre hostí,
pripojenie vody na záhradnú hadicu či požiarny vodovod. Ak sú k dispozícii zároveň vaňa aj sprchovací kút,
nie je zaručené pravidelné používanie oboch zmiešavacích batérií. Vhodne navrhnuté potrubie môže znížiť riziko
stagnácie, najmä v zriedkavo používaných armatúrach, a tým prispieť k udržaniu kvality pitnej vody.
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2 POPIS SÚČASNÉHO STAVU
Pitná voda sa definuje ako voda, ktorá je určená na ľudskú spotrebu [2]:
a) voda v jej pôvodnom stave alebo po spracovaní, určená na pitie, varenie, prípravu potravín
alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny
alebo vo fľašiach či nádobách;
b) voda používaná v potravinárskych podnikoch pri výrobe, spracovaní, konzervovaní alebo predaji výrobkov
alebo látok určených na ľudskú spotrebu [1].
Pitná voda musí spĺňať požiadavky podľa platnej legislatívy. Na všetky členské štáty Európskej únie
sa vzťahuje smernica Rady 98/83/ES [2] z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu. Smernica
je na Slovensku implementovaná v nariadení vlády SR č. 247/2017 Z. z. [3], ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík
pri zásobovaní pitnou vodou. Za kvalitu pitnej vody a jej kontrolu zodpovedajú dodávatelia pitnej
vody - prevádzkovatelia verejných vodovodov. V objekte zodpovedá za kvalitu pitnej vody prevádzkovateľ
budovy. Príspevok sa venuje vplyvu pripájacieho potrubia na hygienu pitnej vody. Pripájacie potrubie vodovodu
je úsek od napojenia na stúpacie potrubie k výtokovým armatúram. Pripájacie potrubia môžu byť vedené:
•
•
•

v predstenovom systéme,
v drážkach a otvoroch v stene (vzniká riziko šírenia hluku),
zabudované v podlahových vrstvách, vedené v ochranných rúrkach a v tepelnej izolácii.

3 VARIANTY NAPOJENIA PRIPÁJACÍCH POTRUBÍ
Vetvové pripájacie potrubie s napojením armatúr pomocou tvaroviek z T-kusov
Vetvové pripájacie potrubie pozostáva z pripájacieho potrubia na studenú resp. teplú vodu. Výtokové armatúry
sú na pripájacie potrubie napojené pomocou T-kusov (Obr. 1). Tento typ pripojenia sa v našich podmienkach
navrhuje najčastejšie. Za predpokladu, že sa všetky armatúry používajú pravidelne, vytvárajú sa vhodné
podmienky pre hygienickú prevádzku potrubia pitnej vody. Nebezpečné sú len zriedka používané úseky potrubia,
ktoré môžu vytvoriť vhodné podmienky pre baktérie, ktoré kontaminujú zvyšok potrubnej siete [4].

Obr. 1 Vetvové pripájacie potrubie s napojením armatúr pomocou tvaroviek z T-kusov [autor]
studená voda,
teplá voda,
cirkulácia teplej vody,
AP: automatická práčka, S: sprcha, V: vaňa, U: umývadlo, IP: inštalačný prvok, WC: záchod, RV: rohový ventil
Napojenie viacerých výtokových armatúr pomocou jedného pripájacieho potrubia znamená menšiu spotrebu
materiálu, inštalácia je najjednoduchšia a toto riešenie je najlacnejšie. Ďalšou výhodou je priaznivá hydraulika
vďaka nízkym tlakovým stratám a pripájacie potrubia možno pohodlne viesť aj v drážke. Pri pravidelnom
používaní zariaďovacích predmetov je zabezpečená správna hygiena pitnej vody. Nevýhodou je, že hrozí riziko
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stagnácie v nepravidelne používaných úsekoch potrubia. Na konci pripájacieho potrubia by mal byť umiestnený
pravidelne používaný zariaďovací predmet – v prípade studenej vody WC, v prípade teplej vody umývadlo [4].

Pripájacie potrubie napojené
pre jednotlivé výtokové armatúry

cez

rozdeľovač

so

samostatnými

potrubiami

Tento variant pozostáva zo samostatných pripájacích potrubí studenej a teplej vody pre každú výtokovú armatúru
(Obr. 2). Pri tomto type pripojenia je potrebná inštalácia rozdeľovača na studenú a teplú vodu.
Každá výtoková armatúra je k rozvádzaču pripojená samostatným pripájacím potrubím. V porovnaní s vetvovou
inštaláciou je pri tomto type zabezpečený vyšší štandard hygieny vody s ohľadom na kratší čas preplachovania
potrubia [4].

Obr. 2 Pripájacie potrubie napojené cez rozdeľovač so samostatnými potrubiami pre jednotlivé armatúry [autor]
Každá výtoková armatúra je napojená samostatným pripájacím potrubím, čo predstavuje vyššiu spotrebu
materiálu, čo spoločne s inštaláciou rozdeľovačov celú inštaláciu predražuje. Výhodami tejto inštalácie
je ale vyváženejšia hydraulika, potreba menších dimenzií potrubia, nízky objem vody v potrubí, nižšie tlakové
straty a krátšia doba preplachovania potrubia. Usporiadanie zariaďovacích predmetov neovplyvňuje hygienu pitnej
vody, preto môžu byť zariaďovacie predmety usporiadané ľubovolne. Rovnako ako pri inštalácii
z T-kusov, stále hrozí nebezpečenstvo stagnácie v nepravidelne používaných úsekoch potrubia [4].

Pripájacie potrubie so sériovým napojením výtokových armatúr
Tento spôsob napojenia pozostáva zo sériovej inštalácie pripájacieho potrubia (Obr. 4) s napojením výtokových
armatúr cez špeciálne prietokové nástenné kolená (Obr. 3). Pri odbere vody z výtokovej armatúry prechádza voda
postupne cez prietokové nástenky, čo vďaka lepšiemu preplachovaniu potrubia významne znižuje riziko stagnácie
vody. Tento typ pripojenia zatiaľ nie je rozšírený, ale stáva sa čoraz dôležitejším. Úplná výmena vody
je zabezpečená otvorením poslednej výtokovej armatúry, preto by sa mal jako posledný zariaďovací predmet
inštalovať ten, ktorý sa používa najčastejšie. Sériový spôsob inštalácie predstavuje hygienické vylepšenie
oproti zavedeným variantom [4].

Obr. 3 Prietokové nástenné koleno – variant z červeného bronzu a ušľachtilej ocele [5]
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Výtokové armatúry sú napojené pomocou jedného pripájacieho potrubia, čo oproti predošlému typu inštalácie
znamená menšiu spotrebu materiálu. Medzi ďalšie výhody patrí to, že systém je lepšie preplachovaný vodou a tým
je výrazne znížené riziko stagnácie vody. Sériové pripojenie výtokových armatúr zvyšuje tlakové straty, čo môže
viesť k väčším dimenziám potrubia čo spolu s potrebou použitiu špeciálnych prietokových násteniek znamená
zvýšenú cenu [4].

Obr. 4 Pripájacie potrubie so sériovým napojením výtokových armatúr [autor]

Pripájacie potrubie so sériovým okruhovým napojením výtokových armatúr
Pri tomto type pripojenia je každá výtoková armatúra napojená na prívod vody z dvoch strán
cez prietokové ventily, pripájacie potrubie je zokruhované (Obr. 5). Ku každej výtokovej armatúre prúdi voda
z oboch strán, tlakové straty sa preto minimalizujú a pri každom odbere vody sa uvedie do pohybu celý objem
vody v potrubí. Otvorením ktorejkoľvek zmiešavacej batérie sa voda po celej trase vymení, čím sa riziko stagnácie
a jej negatívny vplyv na kvalitu pitnej vody zníži na minimum. V prípade prerušenia prevádzky
sa vyžaduje prepláchnutie ktorejkoľvek výtokovej armatúry [4].

Obr. 5 Pripájacie potrubie so sériovým okruhovým napojením výtokových armatúr [autor]
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Výhodami tohto zapojenia je priaznivá hydraulika, nízke tlakové straty, použitie malých dimenzií potrubia,
malý objem vody v potrubí a zlepšenie preplachovania potrubia vodou. Nevýhodou riešenia je vyššia spotreba
materiálu a vyššia cena, ktorá je ale odôvodnená hygienickými výhodami a lepším preplachovaním potrubia. Voda
prúdi ku každej výtokovej armatúre z dvoch strán, potrubie je pri každom otvorení armatúry prepláchnuté a preto
je usporiadanie zariaďovacích predmetov ľubovolné [4].

Pripájacie potrubie so sériovým okruhovým napojením výtokových armatúr
s cirkuláciou teplej vody
Posledným variantom je okruhové napojenie výtokových armatúr s cirkuláciou teplej vody,
kde od sériového pripojenia je rozdiel v tom, že teplá voda je napojená na cirkuláciu (Obr. 6). Tento typ inštalácie
predstavuje veľmi vysoký štandard riešenia hygieny pitnej vody, keďže okrem zabezpečenia maximálne možnej
výmeny vody v systéme bude zabezpečená aj dostatočná teplota teplej vody za relatívne krátky čas [4].

Obr. 6 Sériové okruhové napojenie výtokových armatúr s cirkuláciou teplej vody [autor]
Výhody tohoto systému sú rovnaké jako při predošlej alternatíve - priaznivá hydraulika, nízke tlakové straty,
malé dimenzie potrubia a lepšie preplachovanie potrubia vodou. Nevýhodou ostáva vyššia spotreba materiálu
a vyššia cena kvôli použitiu prietokových násteniek a kvôli nutnosti inštalovať regulačné ventily na cirkulačné
potrubie. Medzi nevýhody je nutné spomenúť fakt, že kvôli cirkulácii teplej vody vzniká komplikácia pri meraní
a faktúrovaní spotreby teplej vody, preto sa tento variant neodporúča aplikovať v bytových domoch [4].

Venturiho rozdeľovač prúdenia na zabezpečenie hygienickej prevádzky vodovodu
Pre výtokové armatúry zariaďovacích predmetov, ktoré sú menej využívané a tam, kde hrozí stagnácia vody (napr.
pripojenie vody na záhradnú hadicu (Obr. 7), kúpeľňa pre hostí a pod.) sa odporúča okruhové pripojenie
v kombinácii s Venturiho rozdeľovačom prúdenia (Obr. 7, položka 1).
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Obr. 7 Venturiho trubica s dynamickým rozdeľovačom prúdenia [6]
1 - Venturiho rozdeľovač prúdenia [6], 2 – mrazuvzdorná vonkajšia armatúra na pripojenie hadice [6]
Tieto rozdeľovače umožňujú rozdelenie prietoku do hlavného (stúpacieho) a do pripájacieho potrubia
bez regulačných armatúr. Činnosť sa zakladá na princípe techniky Venturiho trubice (Obr.7, princíp činnosti).
Vďaka zúženiu vnútorného priemeru potrubia sa vytvára rozdiel tlaku, ktorý vynucuje nútené prúdenie vody
do pripájacieho potrubia (cca 5–10 % z celkového objemu prúdiacej vody). Tento podiel vody prejde okruhom
pripájacieho potrubia a prepláchne ho bez nutnosti otvorenia výtokovej armatúry. Zvyšných cca 90 % objemu
vody preteká ďalej stúpacím potrubím, za rozdeľovačom prúdenia sa na tento tok opäť pripojí aj zvyšných
10 % objemu prúdiacej vody [6].

4 ZÁVER
Pripájacie potrubia vodovodu majú veľký význam pri zabezpečovaní hygieny pitnej vody. V príspevku
je popísaných päť spôsobov riešenia pripájacieho potrubia. Pre rodinné a bytové domy sa odporúča sériová
alebo okruhová inštalácia. Pre kancelárske budovy sa odporúča inštalovať pripájacie potrubie so sériovým
okruhovým napojením armatúr na cirkuláciu teplej vody. Pre menej využívané zariaďovacie predmety
sa odporúča využívať Venturiho dynamický rozdeľovač prúdenia. Pripojenia výtokových armatúr pomocou
odbočiek z T-kusov je najlacnejším variantom a preto sa využíva najčastejšie, toto pripojenie je však z hľadiska
hygieny pitnej vody najhorším riešením. Otázkou do budúcna je, či sa budú chcieť investori preorientovať
z riešenia lacnejších alternatív a použití lacnejších materiálov potrubia na zabezpečenie hygienicky
bezpečnejšej prevádzky vodovodu v budove.
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Abstrakt
Táto štúdia prezentuje analýzu životného cyklu (LCA) desiatich rodinných domov situovaných na Východnom
Slovensku s cieľom porovnať ich z hľadiska rôzneho použitia stavebných materiálov a technológií. Hlavným
dôvodom analýzy je zvýraznenie dôležitosti použitia zelených materiálov a zelených technológií pri redukcii
environmentálnych dopadov na životné prostredie. Prostredníctvom softvéru etoolLCD boli stanovené tieto
kategórie dopadov: potenciál globálneho otepľovania, eutrofizácie, acidifikácie, tvorby fotochemických
oxidantov, narušovania ozónovej vrstvy, ako aj použitie obnoviteľných primárnych energetických zdrojov, ktoré
sa používajú ako suroviny, použitie obnoviteľných primárnych energetických zdrojov, ktoré sa používajú ako
primárna energia, použitie pitnej vody, komponenty pre znovupoužitie a materiály pre recykláciu. Skúmané domy
sú postavené z konvenčných materiálov, napr. pórobetónové tvárnice, EPS, XPS, minerálna vlna,
v kombinácií s prírodnými materiálmi ako je drevo, celulóza, slama, extenzívna vegetačná strecha. Na interpretáciu
výsledkov bola použitá multikriteriálna analýza.
Kľúčové slova
Rodinný dom, LCA, environmentálne dopady, multikriteriálna analýza
Abstract
The adoption of green design and building technologies that can mitigate negative environmental impacts is
considered a key step towards sustainable global development. The paper presents a life cycle analysis (LCA) of
ten family houses located in Eastern Slovakia with the aim to compare them in terms of different use of building
materials and technologies. The main object of the analysis is to highlight the importance of using green materials
and green technologies in reducing environmental impacts. Through the etoolLCD software, the following Life
cycle impact assessment (LCIA) categories have been identified within the cradle-to-grave boundary: global
warming potential, ozone depletion potential, acidification potential, eutrophication potential, photochemical
ozone creation potential, abiotic depletion potential - elements, abiotic depletion potential - fossil fuels, use of
renewable primary energy resources, net use of fresh water, components for reuse and materials for recycling are
determined. Assessed family houses are built as a combination of conventional materials such as aerated concrete
blocks, expanded polystyrene (EPS), extruded polystyrene (XPS) and roofing mineral wool and natural materials
such as wood, cellulose, clay, straw and extensive vegetation roofs. Methods of multi-criteria decision analysis are
used for interpretation of the results.
Key words
Single family house, LCA, environmental impact, multi-criteria decision analysis

1 ÚVOD
Budovy a stavebné činnosti zohrávajú dôležitú úlohu v urbanizácii pri tvorbe obytných a pracovných priestorov
[1,2]. Avšak majú aj výrazné negatívne účinky na prírodné prostredie. Výstavba, prevádzka a búranie budov vedú
k veľkému množstvu hluku, prachu, znečisteniu vody a tvorbe odpadov [3]. Okrem toho budovy predstavujú
najväčší energeticko - konzumný sektor (35% konečnej globálnej spotreby) a výrazne prispievajú
k emisiám CO2. Medzinárodná energetická agentúra predpovedá, že spotreba energie v stavebníctve stúpne
o 50% do roku 2050, ak sa neprijmú žiadne opatrenia na zlepšenie energetickej účinnosti budov [4].
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Zelené budovy sa snažia zmierniť negatívne účinky na životné prostredie a zároveň sa snažia zvýšiť pozitívne
účinky budov počas celého ich životného cyklu. Pojem zelená budova zahŕňa nielen „udržateľnosť“, ale aj „vysokú
výkonnosť“, čo znamená, že energetická účinnosť nemôže byť na úkor zníženia kvality vnútorného prostredia
alebo úrovne pohodlia [5,6,7]. Zelené budovy však stále predstavujú iba malý podiel výstavby [8,9]. Mnohé štúdie
naznačujú, že je potrebné vytvoriť trhový mechanizmus na podporu rozvoja zelených budov [7,8,10]. Preto, aby
sa podporili tieto budovy v trhovo orientovaných ekonomikách, je potrebné účastníkov trhu presvedčiť, že „zelená
sa môže stať zlatom“ [11].
Predmetom príspevku je posúdenie životného cyklu desiatich rodinných domov z Východného Slovenska
pomocou metódy LCA. Táto analýza je zameraná na environmentálne kategórie dopadov: potenciál globálneho
otepľovania (GWP), eutrofizácie (EP), acidifikácie (AP), tvorby fotochemických oxidantov (POCP), narušovania
ozónovej vrstvy (ODP), vyčerpávania abiotických nefosílnych zdrojov (ADPE) a fosílnych zdrojov (ADPF), ako
aj použitie pitnej vody (FW), obnoviteľných primárnych energetických zdrojov, ktoré sa používajú ako suroviny
(PERM) a primárna energia (PERE), komponenty pre znovupoužitie (CRU) a materiály pre recykláciu (MFR).

2 METODOLÓGIA
DEFINÍCIE CIEĽA A ROZSAHU
Jednotlivé rodinné domy sú postavené kombináciou zaužívaných a prírodných stavebných materiálov. Na
vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) využívajú konvenčné zariadenia, ale aj zariadenia používajúce
obnoviteľné zdroje. Kombinácia materiálov a energetických zdrojov je pri každom rodinnom dome iná. Cieľom
tohto porovnávania environmentálnych dopadov skúmaných rodinných domov je:
•
Zistenie, v ktorej fáze životného cyklu rodinného domu dochádza k najväčším environmentálnym
škodám.
•
Určenie, ktoré stavebné materiály sa najviac podieľajú na týchto škodách.
•
Podporiť vývoj technológií a postupov nových environmentálne šetrnejších produktov a materiálov.

POUŽITÁ METÓDA
LCA analýza daných rodinných domov bola vykonaná použitím softvéru eToolLCD [12], ktorý pracuje
v súlade s normami EN ISO 14040, EN ISO 14044 a EN 15978. Softvér poskytuje výsledky hodnotenia pomocou
metodiky CML-IA. Využíva procesy pozadia tretích strán agregované ako stredné ukazovatele uložené v knižnici
softvéru, ktoré sú spojené s algoritmami a užívateľskými vstupmi na vypracovanie hodnotenia vplyvu na životné
prostredie.
Zvolenou funkčnou jednotkou pre každý rodinný dom je 1m2 celkovej podlahovej plochy.
Dĺžka referenčného obdobia bola stanovená na dobu 60 rokov, čo je v súlade s hodnotiacim systémom
certifikácie BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method).
Hranica systému bola zúžená na tie fázy, ktoré sú s najväčšou pravdepodobnosťou rozdielne pre jednotlivé
skúmané domy. Vybrané fázy sú popísané v Tabuľke 1.
Tab. 1 Hranica systému (vypracoval autor)
Fáza životného cyklu
Fáza pred
používaním

Výroba
produktu
Výstavba

Fáza používania
Fáza konca životnosti

Detailný popis
Získavanie a spracovanie surovín
Doprava k výrobcovi
Výroba
Doprava na stavenisko
Zabudovanie do budovy
Použitie
Údržba
Renovácia
Použitie prevádzkovej energie
Použitie prevádzkovej vody
Zneškodňovanie
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3 INVENTARIZAČNÁ ANALÝZA
Kľúčovým krokom inventarizácie je vyčíslenie množstva spotrebovaných surovín a množstva do prostredia
emitovaných látok, ktoré sú vo vzťahu k funkčnej jednotke vyjadrené referenčným tokom posudzovaného
produktu. Softvér eToolLCD používa dostupnú databázu BRE IMPACT, verziu 4.

POŽADOVANÉ ÚDAJE PRE INVENTARIZAČNÚ ANALÝZU
Po definovaní cieľa a rozsahu LCA analýzy je potrebné získanie dát, ktoré informujú o použitých množstvách
stavebných materiálov a spotrebe energií skúmaných domov. Tieto informácie boli poskytnuté majiteľmi daných
rodinných domov. Následne bola vykonaná inventarizačná analýza. Dostupná databáza softvéru disponuje
materiálmi, ktoré sa bežne používajú v štátoch Európskej Únie.
Nasledujúca tabuľka 2 zobrazuje základné informácie o posudzovaných rodinných domoch (RD), použitých
stavebných materiáloch a ich vykurovacích systémoch.
Tab. 2: Stručný popis materiálov a zdroja energie rodinných domov (vypracoval autor)
RD
1
2
3
4
5
6
7
8

Vonkajšie obvodové steny
ubíjaná nepálená hlina do
debnenia, drevené debnenie,
hlinená omietka
drevený rošt, slamená izolácia,
drevené debnenie, hlinená
omietka
drevený rošt, slamená izolácia,
drevené debnenie, hlinená
omietka
drevený rošt, drevovláknitá
izolácia, drevené debnenie,
sadrokartón

Strechy
extenzívna vegetačná,
hydroizolácie, minerálna vlna,
drevená krokvová sústava
extenzívna vegetačná, fúkané
drevovlákno, hydroizolácie,
drevená krokvová sústava
extenzívna vegetačná,
hydroizolácie, minerálna vlna,
drevená krokvová sústava
extenzívna vegetačná,
hydroizolácie, celulóza,
železobetónový strop

CLT systém, ovčia vlna,
drevený obklad

extenzívna vegetačná,
hydroizolácie, PUR, CLT systém

pórobetónové tvárnice,
drevovláknitá izolácia,
silikónová omietka
pórobetónové tvárnice,
drevovláknitá izolácia,
silikónová omietka
železobetón, keramické
tvárnice, minerálna vlna, XPS,
silikónová omietka

keramické tašky, hydroizolácie,
celulóza, drevená krokvová
sústava
betónové tašky, hydroizolácie,
fúkaná celulóza, drevená
krokvová sústava

9

keramické tvárnice, minerálna
vlna, silikónová omietka

10

pórobetónové tvárnice, EPS,
silikónová omietka

keramická dlažba, hydroizolácie,
EPS, železobetónový strop
extenzívna vegetačná,
hydroizolácie, EPS,
železobetónový strop
modifikované asfaltové pásy,
hydroizolácie, EPS,
železobetónový strop

Podlahy
drevo,
keramická
dlažba, EPS
drevo,
keramická
dlažba, EPS
drevo,
keramická
dlažba, EPS
drevo,
keramická
dlažba, EPS
drevo,
keramická
dlažba, EPS
drevo,
keramická
dlažba, EPS
drevo,
keramická
dlažba, EPS
drevo,
keramická
dlažba, EPS
drevo,
keramická
dlažba, EPS
drevo,
keramická
dlažba, EPS

Zdroj energie
plynový kotol
plynový kotol
tepelné čerpadlo
vzduch-voda,
slnečné kolektory
tepelné čerpadlo
vzduch-voda
tepelné čerpadlo
vzduch-voda,
slnečné kolektory
tepelné čerpadlo
vzduch-voda,
slnečné kolektory
plynový kotol
plynový kotol
tepelné čerpadlo
vzduch-voda
plynový kotol

4 HODNOTENIE ŽIVOTNÉHO CYKLU
V nasledujúcej Tabuľke 3 je poskytnutý informačný prehľad environmentálnych kategórii dopadov
hodnotených RD. Jednotlivé dopady sú vyjadrené na 1 m2 celkovej podlahovej plochy za celé referenčné obdobie.
Hodnotenie bolo vykonané prostredníctvom softvéru eToolLCD.
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Tab. 3: Environmentálne kategórie dopadov RD vyjadrené na m2 celkovej podlahovej plochy (vypracoval autor)
RD
Kategórie dopadov
GWP
kg CO2eq
AP
kg SO2eq
EP
kg PO43-eq
ADPE
kg Sbeq
ADPF
MJ
ODP
kgCFC11eq
POCP
kg C2H4eq
PERM
MJ
PERE
MJ
FW
m3
CRU
kg
MFR
kg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1400
2,8
0,91
1,5E-3
6700
2,4E-5
0,42
0,64
2200
87
38
1800

330
2,3
1,2
1,4E-3
5400
2,1E-5
0,33
2,7E-3
4500
760
13
900

1400
9,9
3,4
6,8E-3
29E3
1,1E-3
0,96
0,02
9100
130
4,9
1400

1600
8,9
2,0
4,6E-3
26E3
0,8E-3
0,63
0,012
2700
140
18
2100

970
7,1
1,9
8,5E-3
21E3
1,2E-3
0,86
7,4E-3
2100
110
60
2600

1700
7,7
2,5
2,0E-3
23E3
5,6E-4
0,67
0,05
820
110
130
4100

1400
2,7
0,7
9,7E-4
6900
6,4E-5
0,38
5,6E-3
2600
87
60
1800

1300
3,4
0,92
1,7E-3
8800
2,7E-5
0,53
0,021
740
40
15
2000

1400
6,9
1,7
2,6E-3
19E3
0,4E-3
0,62
9,5E-3
780
65
45
1800

1900
3,5
1
1,8E-3
9700
6,4E-5
0,59
0,053
1200
62
37
3200

GWP - potenciál globálneho otepľovania, AP - potenciál acidifikácie, EP - potenciál eutrofizácie,
ADPE - potenciál vyčerpávania abiotických nefosílnych zdrojov, ADPF - potenciál vyčerpávania abiotických
fosílnych zdrojov, ODP - potenciál narušovania ozónovej vrstvy, POCP - potenciál tvorby troposférického
ozónu, PERM - použitie obnoviteľných primárnych energetických zdrojov, ktoré sa používajú ako suroviny,
PERE - použitie obnoviteľných primárnych energetických zdrojov, ktoré sa používajú ako primárna energia, FW
- použitie pitnej vody, CRU - komponenty pre znovupoužitie, MFR - materiály pre recykláciu
Tab. 4 Environmentálne kategórie dopadov pre jednotlivé fázy životného cyklu – RD 2 vyhodnotený ako
najlepší (vypracoval autor)
Kategórie
dopadov
GWP
kg CO2eq
AP
kg SO2eq
EP
kg PO43-eq
ADPE
kg Sbeq
ADPF
MJ
ODP
kg CFC11eq
POCP
kg C2H4eq
PERM
MJ
PERE
MJ
FW
m3
CRU
kg
MFR
kg

Fáza pred
používaním

Koniec
životnosti

Fáza používania

Spolu

A1 – A3

A4

A5

B1

B2

B5

B6

B7

C4

-110

29,00

11

0

0,14

20

360

12,00

12,00

330

1,40

0,068

0,073

0

6,4E-4

0,54

0,10

0,06

0,072

2,30

0,39

0,015

0,045

0

1,5E-4

0,13

0,025

0,014

0,58

1,20

7

0,6E-3

0,12E-5

2,8E-6

3,7E-8

1,4E-3

-

0,14E

7,8 E-4

0,1E-5

0,3E-6

0

3400

410

150

0

2,20

1100

180

190

0,40

5400

1,2E-5

1,9E-6

6,3E-7

0

0,7E-8

0,5E-5

0,6E-6

6,1E-7

7,8E-9

2,1E-5

0,21

0,013

0,012

0

3,6E-5

0,07

0,014

3,5E-3

5,2E-3

0,33

2,1E-3

0,4E-5

6,5E-6

0

3,0E-7

4,8E-4

2,6E-5

2,5E-5

7,7E-7

2,7E-3

4200

0,61

0,95

0

0,041

200

3,50

8

0,13

4500

360

0,046

0,08

0

3,4E-3

360

0,29

38

4,4E-4

760

0

0

1,2

0

0

0

0

0

12

13,2

0

0

51

0

0

37

0

0

810

900
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Tab. 5: Environmentálne kategórie dopadov pre jednotlivé fázy životného cyklu – RD 6 vyhodnotený ako
najhorší (vypracoval autor)
Kategórie
dopadov
GWP
kg CO2eq
AP
kg SO2eq
EP
kg PO43-eq
ADPE
kg Sbeq
ADPF
MJ
ODP
kg CFC11eq
POCP
kg C2H4eq
PERM
MJ
PERE
MJ
FW
m3
CRU
kg
MFR
kg

Fáza pred
používaním

Koniec
životnosti

Fáza používania

Spolu

A1 – A3

A4

A5

B1

B2

B5

B6

B7

C4

520

59

25

-12

0,033

92

1000

24

22

1700

2

0,14

0,18

0

1,5E-4

0,51

4,8

0,12

0,053

7,70

0,46

0,65

0,045

0

3,5E-6

0,17

1,10

0,027

0,087

2,50

1,3E-3

3,5E-5

2,1E-7

0

3,3E-9

6,7E-4

1,0E-4

5,6E-6

2,4 E-8

2,0E-3

5000

830

360

0

0,52

970

16000

370

0,23

23000

2,3E-5

5,5E-3

1,6E-6

0

1,7E-9

3,1E-5

5,2E-5

1,2E-6

6,1E-9

5,6E-3

0,28

0,64

0,034

0

8,7E-6

0,053

0,27

6,8E-3

2,3E-3

1,30

0,047

0,62

4,3E-6

0

7,3E-8

8,9E-3

2,3E-3

4,9E-5

4,8E-7

0,67

260

1,20

0,79

0

0,01

240

310

16

0,11

820

11

0,10

0,07

0

8,2E-3

1,60

25

75

3,8E-4

110

0

0

13

0

0

0,13

0

0

120

130

0

5,5E-3

290

0

0

24

0

0

3800

4100

Kľúč hodnotenia červená: nad 60 %, oranžová: 51–60 %, fialová: 41 –50 %, žltá: 31 –40%, zelená: 21–30%,
modrá: 10–20%
Na prezentáciu výsledkov hodnotenia environmentálnych dopadov boli zvolené RD 2 a 6 (Tabuľky 4, 5), ktoré
boli vyhodnotené pomocou multikriteriálnej rozhodovacej analýzy ako najlepšia (2) a najnevhodnejšia (6)
alternatíva. Varianty, 10 RD, boli vyhodnotené od najlepšieho po najhorší pomocou CDA (Concordance
Disconcordance Analysis) multikriteriálnej rozhodovacej metódy s tzv. kardinálnymi informáciami o kritériách.
Na výpočet bolo ako kritérium zvolených 12 environmentálnych kategórií dopadov (Tabuľka 3), ktorým sa
pridelili tzv. váhy kritérií podľa dôležitosti, tak aby sa súčet rovnal 100%. Jednotlivé kritéria boli podľa ich povahy
rozdelené na maximalizačné alebo minimalizačné.
Farebne zvýraznené bunky v tabuľke znázorňujú úroveň vplyvu každého hodnoteného ukazovateľa.
Z uvedených tabuliek je zrejmé, že najvyšším prispievateľom environmentálnych dopadov sú fázy: výroby
produktu (A1-A3), použitie prevádzkovej energie (B6) a v značnej miere aj fáza renovácie (B5). V prípade RD 2,
ktorý je zrealizovaný z prevažnej časti zo „zelených“ materiálov sú dopady pre potenciál globálneho otepľovania
(GWP) najnižšie. V porovnaní s RD 6 je to až o 80% menej. Tiež v prípade potenciálu acidifikácie (AP) a
eutrofizácie (EP) je RD 2 lepšou alternatívou. Hodnoty potenciálu AP/EP sú nižšie o 70%/52% v porovnaní s RD6.
Zdá sa, že tento rozdiel vznikol v dôsledku použitia rôznych zdrojov vykurovania (RD 2 – plynový kotol, RD 6 –
tepelné čerpadlo).
Z materiálov najväčší podiel na GWP majú betónové konštrukcie. Predstavujú 18–29% zo všetkých použitých
materiálov. Vysoký podiel majú aj tepelnoizolačné dosky z extrudovaného polystyrénu (2,1-3,6%) a PP či PVC
fólie (1,6-4,5%). Ďalším prispievateľom GWP sú hliníkové rámy okien a betónové strešné tašky.
Na AP a EP sa najviac podieľajú pórobetónové tvárnice (11-15%), betónové konštrukcie (34-14%),
hydroizolácie (7-15,7%), sadrokartónové obklady (4%) a hliníkové okná (6-11%). K tvorbe POCP výrazne
prispievajú železobetónové konštrukcie (15-37,6%), impregnované drevené materiály (47,4%) a pórobetónové
tvárnice (9,61-11,7%). Tieto materiály majú aj najvyšší percentuálny podiel na ODP. Izolácie z ovčej vlny a
celulózy, keramická dlažba a klampiarske výrobky vykazujú najväčší vplyv na tvorbe ADPE.
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5 ZÁVER
Tento článok poukazuje na to, že správny výber stavebných materiálov, ako aj technológií spojených
s prevádzkou budov, má výrazný vplyv na znižovanie negatívnych dopadov na životné prostredie. Z výsledkov
porovnania vyplynulo, že najudržateľnejšou budovou je RD 2. Obvodové steny domu tvorí nosný drevený rošt
s výplňou zo slamenej izolácie, ktorý je opláštený drevom a následne omietnutý hlinenou omietkou. Zastrešený je
vegetačnou strechou na nosnej drevenej krokvovej sústave, zateplenej fúkaným drevovláknom. Za zdroj
vykurovania bol zvolený plynový kotol. Vzhľadom k tomu, že veľkým rizikom je tvorba skleníkových plynov,
ktorých koncentrácia v atmosfére vyvoláva celosvetovú zmenu klímy, je ukazovateľ GWP kľúčový. Fáza
prevádzkovej energie (B6) pri tomto globálnom potenciáli má najväčšie environmentálne dopady z celého
životného cyklu budov.
Prínosy zelených budov zahŕňajú nižšie prevádzkové náklady, zvýšené zdravie a produktivitu a v neposlednom
rade pozitívne environmentálne vplyvy. Na základe toho začínajú investori dávať prednosť dlhodobo udržateľným
projektom, ktoré im môžu ponúknuť splnenie týchto nárokov, znížiť spotrebu energie, poskytnúť nájomcom
zdravšie ačistejšie prostredie, ale hlavne priniesť na trh kvalitnejšie budovy.
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Abstract
The dissertation, the part of which is the article dealed with the possibilities of integration of interspaces
into the existing building structure in the form of conservatories or greenhouses. The aim of the research was
regulate glazed loggias, balconies, which the owners of housing units arbitrarily, unregulatedly adjust, resulting
in an ambiguous manuscript on the facades of apartment buildings. The research was the basis for the possibility
of regulation of interspaces and facades from both energy and architectural aspects. At the same time, the article
dealed with the optimization of the integration of the space into the existing heated volume and without it, where
there was possibility of bumper space. The present case study focused on free standing panel apartment building
built in 1976 in the construction system ZTB-13B situated in the city district of Petržalka in Bratislava.
Key words
Panel construction, apartment building, interspace, energy performance of buildings, buffer zone, facade
regulation

1 INTRODUCTION
At present, measures in the territory of the European Union, including Slovakia, are being introduced, which
should ultimately be environmentally friendly, reduce air emissions and thus reduce the ecological footprint of our
planet. Given that 40 % of the world's energy consumption accounts for buildings, it is essential that energy
consumption in buildings is minimized [1]. The European Directive 2010/31 / EU responds to the problem of
energy consumption in buildings and therefore, from 1 January 2021, all new buildings in the EU territory will
have to be built with almost zero energy consumption. This is one of the reasons why technical standards have
been tightened, which deal mainly with thermal protection of buildings and their energy intensity. Currently, it is
sufficient to meet the recommended values for new buildings and renovated buildings [2]. Since 2021, we will
move to the standard and will need to meet the target benchmarks that apply to building structures (non-transparent
fragments, external openings), specific heat demand for heating, hot water, air conditioning, lighting, total energy
consumption and total primary energy consumption. The block construction of apartment buildings built after 1947
is no exception, which will have to meet all these criteria during the renovation. Currently, there are still nonrenewed prefabricated apartment blocks built between the 1950s and 1990s in Slovakia, or are being renewed, but
do not meet the latest energy criteria after 2021. Even some apartment buildings will need further modernization
sooner or later. For this reason, too, the work focused on regulation for the renewal of prefabricated housing
construction (Fig. 1) with a focus on interspaces as one of the mechanisms for improving the energy performance
of buildings.
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Fig. 1 Existing status of apartment building. The red space indicates the space which is the subject of alternative
positions to the heated volume. The staircase buffer area is indicated in yellow.

2 LITERARY OVERVIEW/DESCRIPTION
CURRENT STATUS

OF

THE

Interspace was also perceived in the past as an optical connection between interior and exterior with the possibility
of social interaction of an individual built in this space with the immediate surroundings. The social aspects were
important design parameters. Architecture has lost the meaning of its social ambitions and is more interested in
decor than a wardrobe, a marketing product designed with clearly defined business goals [3]. Thinking about the
facade should be part of thinking about the apartment. Precisely because facades have become so complicated and
costly, new housing concepts that include and integrate the facade should be considered. If time is likely to change,
the facades must be able to react. The main research questions are as follows: Is there any relation between
apartments and facade as a layer between interior and exterior? How can facades facilitate the transition between
interior and exterior? Are lifestyle changes making new demands [4]? Based on Jürgenhake's research questions,
the topic of the dissertation thesis was also proposed, part of which was dealt with in this article. On the other
hand, an appropriately selected energy-efficient interspace can improve the project assessment of the building, as
Omidian's research has shown. Obviously, double facades offer a better view of the exterior and reduce heat loss
and external noise while taking into account the additional layer of glazing compared to a traditional single-layer
transparent construction. The double-facade contains the necessary elements of energy-responsible building
design, which are believed to be essential for the further development of sustainable buildings. The double glazing
system is more cost-effective in the long run [5]. No research has yet been found to investigate the impact of
smaller interspaces on the energy efficiency of panel construction in Slovakia. Against this background, the
research presented began to address issues in this respect as well. The first adept of the research is an apartment
house built in 1976 in the construction system ZTB-13B.

3 METHODOLOGY
The article mainly focused on the energy aspects of the case study. The chosen methodology in this work dealt
with the comparison and optimization of interspaces on the facade of the building, which became the basis for the
architectural design. First, the energy efficiency of the existing state of the building was assessed and subsequently
the energy efficiency of the existing state was assessed with the addition of glazing on loggia in two variants - the
principle of the first solution lies in the glazing that created the buffer zone, but the space of the loggia was not
counted in the heated volume, in the second solution, the glazed loggia space was integrated into the heated
volume. The existing state and the two solutions of glazed loggia integration in the existing state were compared.
This procedure was also repeated after thermal insulation and replacement of windows and doors, where it was
necessary to choose technical solutions of fragments and constructions that met the target recommended values
according to the standard STN 73 0540-2/Z1[6]. Energy efficiency also depended on the orientation of the building
on the plot. For this reason, this calculation was also made for other cardinal points and compared in the end. The
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compared data helped us to choose the ideal solution of the interspace in relation to the heated volume in relation
to the orientation. Later, the selection was judged from the architectural and artistic side. The calculations were
processed in ISOVER Project Evaluation 1.0 and ISOVER Fragment 5.0.
The boundary conditions were taken from the thermo-technical standard STN 73 0540-3 [7]. The case study
was solved in the territory of the city of Bratislava, which is according to the standard located in temperature area
1 with altitude 140 and wind area 2. The external calculation temperature was considered for the city of Bratislava
with value -11 ° C (calculation area -10 ° C) The design relative humidity of the indoor air is 83,2 %. The proposed
indoor temperature for apartment buildings (living rooms) was 20 ° C with a design indoor humidity of 50 %. For
a general comparison of the energy performance of individual solutions, a new fragment composition was designed
uniformly. The existing wall structure was considered from a 150 mm thick reinforced concrete panel with a cavity
and 260 mm thick ceramic reinforced concrete. The wall insulation was designed from ISOVER CLIMA 034
mineral wool thickness 200 mm. The existing structure of the roof was similar to the thermal insulation made of
stone (basalt) wool ISOVER LAM 50, 400 mm thick. On the first floor there was a technical background, a room
for bicycles and entrance areas that were not heated. For this reason, the lower surface of the heated volume is the
inner ceiling (with heat flow from top to bottom) between the first and second floors. The ceiling was estimated
as a reinforced concrete slab 150 mm thick, where the ISOVER Styrodur 2800 C thermal insulation 100 mm thick
was designed on the underside. In the variant, where the loggia glazing was considered as a buffer barrier, it was
necessary to design a 100 mm thick ISOVER UNI mineral wool thermal insulation on the existing staircase wall.

4 RESULTS
Alternative calculations of the project assessment of the energy performance of a
building with different integration of interspace into existing volume
The basic calculation of the energy performance of the building was the existing state, whose orientation was
southwest. This calculation declared the energy efficiency of the building without thermal insulation, replacement
of openings and without glazing loggia (Fig. 2). In the second calculation, the existing loggies were technically
modified to remove the window sill and the entire loggia opening was glazed with double glazing (Fig. 3). In the
last - third calculation of the existing condition, the loggie sill was not removed. The space between the loggia and
the ceiling was glazed with a thermal insulating triple glazing. In this case, loggia became part of the heated volume
(Fig. 4). The only exception was the staircase area, which remained as a buffer zone. In the fourth calculation, we
only considered restoring the original cladding, roof and slab between the second and third floors, without using
glazing in loggia (Fig. 2). The fifth and sixth variants are similar to the second and third, but with the use of thermal
insulation and replacement of openings (Fig. 3, Fig. 4).

Fig. 2 Setting out the heated volume without integrating the interspaces.
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Fig. 3 Setting out the heated volume with the integration of glazed loggias as buffer zones.

Fig. 4 Setting out the heated volume with the integration of glazed loggies within the heated volume, except for
the staircase.
In the last phase, a comparison was made between the different options, which in the end showed a real
improvement in energy efficiency due to the integration of interspaces. In Tab. 1 we can see a comparison of the
seasonal energy consumption, the global total energy consumption indicator and the global primary energy
consumption indicator. The energy consumption for heat water production per season is the same in every variant
in order to be able to objectively evaluate especially the consumption for heating. Tab. 1 also evaluates the
percentage improvement over the glazing-free state of the loggia and classification into energy class.
Tab. 1 Comparison of the original and the new state with or without integration of the intermediate space into the
heated volume of the building.
Condition without insulation and
Restored state
replacement of windows, doors
Expected
classification in
2. glazed
3. glazed
5. glazed
6. glazed
energy
1. without
loggia as
loggia within
4. without
loggia as
loggia within
efficiency class
interspace
bumper
the heated
interspace
bumper
the heated
space
volume
space
volume
Energy
134,353
121,312
114,093
24,924
20,974
22,066
consumption for
0%
9,71 %
15,08 %
0%
15,85 %
11,47 %
heating per
season
F
E
E
A
A
A
(kWh/(m2.a))
Energy
15,267
15,267
15,267
15,267
15,267
15,267
consumption for
heatt water
production per
B
B
B
B
B
B
season
(kWh/(m2.a))
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Global indicator
- total energy
consumption
(kWh/(m2.a))
Global indicator
- primary energy
consumption
(kWh/(m2.a))

149,62
0%

136,578
8,72 %

129,359
13,54 %

40,191
0%

36,24
9,83 %

37,333
7,11 %

D

D

D

A

A

A

194,506
0%

177,553
8,72 %

168,168
13,54 %

52,248
0%

47,113
9,83 %

48,533
7,11 %

D

C

C

A1

A1

A1

Comparison of the energy efficiency of the restored state according to the orientation
of the building
One of the effects on the overall energy efficiency of the building was also the location on the plot and orientation
to the cardinal points. Given that the same type of prefabricated apartment building does not have to be oriented
only to one side, it was necessary to select cardinal points where the same calculation would take place as in the
previous calculations. The north, north-east and north-west sides were disregarded as buildings of this type were
not oriented towards these sides. Solar gains on the southwest and southeast were almost identical, as well as solar
gains on the east and west. Of course, it depends on the ratio of glazing on individual facades, but in our case on
the side facades the ratio of windows was approximately the same. Only the front facades were important, for
which three cardinal points were finally chosen: southwest, south and west. In Tab. 2 shows a comparison of the
different approaches to the integration of interspaces (variants 4, 5, 6 from the previous calculation), whose energy
performance results of a building are greatly influenced by the orientation of the building. In selected cardinal
orientations, they were best when loggia glazed and used as a buffer space. On the southwest side, the difference
between the five and six variations was 4,38 %, on the south side 4,35 % and on the west side only 1,12 %. From
the results it is evident that in terms of energy, the southwest and south sides have similar values and loggies in
the form of a buffer area would be preferred. On the west side, the overall values were more favorable, but they
are almost in an equal position, and the choice of a given loggia glazing need not be subject to energy
considerations. In this case, we can take into account in particular the architectural design of loggia.
Tab. 2 Comparison of the energy performance of the new state building according to cardinal points and
according to the integration of the interspace into the heated volume.
Restored state
Southwest
South
West
Expected
6.
6.
5.
6. glazed
5.
classification
4.
glazed
4.
glazed
glazed
loggia
4.
glazed
5. glazed
in energy
withou
loggia withou
loggia
loggia
within
without
loggia
loggia as
efficiency
t
within
t
within
as
the
intersp
as
bumper
class
intersp
the
intersp
the
bumpe
heated
ace
bumpe
space
ace
heated
ace
heated
r space
volume
r space
volume
volume
Energy
consumption
for heating per
season
(kWh/(m2.a))

24,924

20,974

22,066

22,897

19,346

20,342

25,346

20,616

20,899

0%

15,85
%

11,47 %

0%

15,51
%

11,16
%

0%

18,66 %

17,55
%

Global
indicator total energy
consumption
(kWh/(m2.a))

52,248

47,113

48,533

48,447

44,997

46,292

52,797

46,648

47,016

0%

9,83
%

7,11 %

0%

7,12
%

4,45 %

0%

11,65 %

10,95
%

differe
nce

differe
nce

4,38 %

2,72 %

differe
nce

differe
nce

863

4,35 %

2,67 %

differe
nce

differe
nce

1,12 %

0,70 %
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5 DISCUSSION
The main question before the research was whether loggia glazing makes any sense in terms of improving the
building's energy efficiency. The results show that glazing increases energy efficiency in both restored and nonrestored condition. An interesting fact is that when glazing an existing state of loggia it has better result values of
variants, where the loggia is within the heated volume and after the heat-exchange envelope of the building is
restored, the loggia wins as a buffer space. Another surprise was the difference in the results when setting the
building on different cardinal points. The results on the south and west sides were approximately the same, and
the difference between the interspace integrated into the heated volume and outside was 1 kWh / (m2.a). However,
this rule did not apply to the western side, proving that the cardinal orientation should be taken into account in this
matter.

6 CONCLUSION
In the present research we dealt with the energy aspect of the renovation of an apartment building and the impact
of energy-efficient interspace on the overall energy performance of the building. The research was processed as a
basis for the selection of the type of interspace, the result of which depended on the rate of use of thermal insulation,
the degree of integration of loggia into the heated volume and orientation on cardinal points. Comparison of the
alternatives encourages a clear choice of glazed loggia as a buffer space (only in the case of a comprehensive
restoration), but it is important not to forget the architectural and artistic aspects that should be examined at the
next stage of the work. The case study deals with one of the many prefabricated housing construction systems of
the last century. The research met expectations by confirming the hypothesis that a properly selected space
significantly improves the energy performance of a building. The work would need to continue and compare
similar calculation methods with other construction systems of panel construction. The construction system ZTB13B is a good example of a point type apartment building with loggia, but there are other representatives such as.
longitudinal construction system T06B BA, where there are no loggies and it is possible to extend the space
throughout the apartment building.
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Abstrakt
Energie z obnovitelných zdrojů by měla v budoucnu představovat hlavní roli každé stavby vzhledem ke splnění
cílů Pařížské dohody z roku 2015, která chce omezit globální oteplování snížením emisí skleníkových plynů pod
2 °C [2]. Z toho důvodu je nutné nahrazovat zdroje tepla z fosilních paliv obnovitelnými zdroji energie (OZE) a
postupně zkoumat a vylepšovat technologie, které nám umožní přebytky tepla zejména v letních měsících uložit
do země a následně využít v zimních měsících, vše pomocí tepelného čerpadla země-voda a vzduch voda v
kombinaci s fotovoltaickými panely.
Modelování průběhu teplot pod základy bylo provedeno v programu AREA. Modelovaný detail odpovídá
reálnému pasivnímu dvojdomu umístěném v Moravanech u Brna a na výstupu z programu je patrný vliv umístění
a tloušťky izolantu na vlivu teplot na jednotlivých obrázcích izoterm a teplotních polích. K dispozici jsou i měřené
data ze tří sezón, kde byly měřeny zejména průběhy teplot na vstupu i výstupu tepelného čerpadla, průtoky, teplota
v okolí, výroba energie z fotovoltaiky a další.
Klíčová slova
Tepelné čerpadlo, ukládání energie, průběh teplot, vodorovné zateplení, obnovitelné zdroje energie
Abstract
Renewable energy should in the future be the main role of any building in order to meet the objectives of the
2015 Paris Agreement, which aims to reduce global warming by reducing greenhouse gas emissions below 2 ° C.
For this reason, it is necessary to replace heat sources from fossil fuels with renewable energy sources (RES) and
to gradually investigate and improve technologies that allow us to store the surplus heat especially in the summer
months and then use it in the winter months, all using a ground-water heat pump and air-water in combination
with
photovoltaic
panels.
Temperature modeling under the foundations was done in AREA. The modeled detail corresponds to a real passive
semi-detached house located in Moravany at Brno and the output of the program shows the influence of the
location and thickness of the insulator on the influence of temperatures in individual images of isotherms and
temperature fields. Measured data from three seasons are also available, where in particular the course of
temperatures at the inlet and outlet of the heat pump, flow rates, ambient temperature, photovoltaic power
generation and others were measured.
Key words
Heat pump, store energy, temperature course, horizontal thermal insulation, renewable energy sources
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1 ÚVOD
Vyřešení detailu z tepelně-technického hlediska má napojení obvodové stěny na základ jasný cíl, a to zamezit
promrzání konstrukce v tomto oslabeném místě. Nejčastěji se u objektů zateplených tepelnou izolací volí protažení
tepelného izolantu základů do konce tepelné izolace stěny, většinou tedy 300 mm nad terén z důvodu odstřikové
zóny. Zejména u pasivních domů je toto tepelně-technické řešení alfou omegou celé stavby. Jedna z častých
možností, jak pasivní dům vytápět je pomocí tepelného čerpadla (dále TČ). V případě vedení zemního kolektoru
v základech, které je jedním z možností vedení, je vhodné izolaci základu upravit tak, aby byla využita maximální
efektivní plocha pro uložení (nebo odebírání) tepelné energie do země a zvětšit tak akumulační plochu v okolí
domu.
Tato práce uvádí možnost zateplení a následné vyhodnocení v místě napojení základu na obvodovou stěnu
u reálné stavby pasivního dvojdomu umístěného v Moravanech u Brna (obr. 1). Na jednotlivých výstupech z
programu je zřejmé, že takto zvolené zateplení má smysl a z ekonomického hlediska je u menších staveb pasivního
domu téměř zanedbatelný. Vzhledem k celkovému monitorování místa stavby pomocí čidel jsou k dispozici
shromážděné data za poslední 3 roky, zejména průběhy teplot na vstupu i výstupu TČ, průtoky, teplota v okolí,
výroba energie z fotovoltaiky (dále FV) a další. Tento článek navazuje na článek monitorování sezónní efektivnosti
ukládání tepelné energie do země pomocí tepelného čerpadla, kde jsou blíže popsané schémata

Obr. 1 Fotka pasivního dvojdomu (zpracoval autor).

2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Sezónní ukládání tepelné energie do země, aneb země a voda jako nejlevnější baterie. Problematiku vysokých
přebytků vyrobené elektřiny v létě už dnes již umíme řešit např. pomocí sezónního ukládání vyrobené elektřiny
z FVE nebo HFVE pomocí TČ. Pokud jsou v podloží vhodné podmínky, je možné využít zem jako akumulátor s
půlročním nabíjecím a půlročním vybíjecím cyklem. Plynulým řízením výkonu TČ je přebytečná energie ukládána
do zemních kolektorů nebo vrtů v nízkoteplotní formě a je ji tak možné později na podzim a v zimě efektivně
zužitkovat pro vytápění. Přebytky z FV tak můžou v létě dlouhodobě aktivně nebo pasivně nahřívat kolektory
nebo vrty (případně chladit) a v zimě je naopak tato tepelná energie stahována zpět z okolí vrtu. Elektřina je v
tomto okamžiku zdarma, takže se dá chladit celý den a nakumulovat chlad do budovy a teplo naopak do vrtu nebo
zemního kolektoru [2].
Myšlenka skladování tepelné energie (TES) byla poprvé zmíněna a zkoumána s cílem řešit krizi nedostatku
energie v 70. letech 20. století. Díky akumulaci energie může přerušovaná sluneční energie nejen splnit požadavky
na vytápění a zásobování vodou pro domácnost, ale také nabídnout kvalitní zdroj tepla po celý rok bez ohledu na
časové nebo sezónní omezení.
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Skladování energie lze rozdělit na krátkodobé a dlouhodobé. Používání přebytečného tepla shromážděného
v létě ke kompenzaci nedostatečného zásobování teplem v zimním období je koncept sezónního skladování tepelné
energie (STES), nazývaného také dlouhodobé skladování tepla.
Fisch a kol. (1998) shrnuli třináct stávajících a čtrnácti plánovaných rozsáhlých solárních topných systémů
v Evropě s různými skladovacími aplikacemi krátkodobého (denního) a dlouhodobého (sezónního) skladování
a porovnali poměry nákladů a přínosů těchto systémů. Výsledky ukázaly, že struktura sezónního skladování by
mohla uspokojit 50–70% roční potřeby tepla, zatímco denní způsob by mohl uspokojit pouze 10–20%. Šetření
ukázalo, že sezónní skladování bylo schopno šetřit energii a snížit spotřebu fosilních paliv pro zlepšení životní
prostředí. [3]. Vzhledem k Pařížské dohodě a závazku Evropská unie je plán snížit emise skleníkových plynů do
roku 2050 nejméně o 80% ve srovnání s úrovněmi v roce 1990 [4].
Zajímavým vylepšením pro sezónní skladování tepelné energie do země je navržení absorpčních sezónních
termálních akumulačních cyklů s vícestupňovými výstupy, které vedou ke zvýšení hustoty akumulace energie
absorpčního systému k vylepšení cyklu. Navrhované cykly dosahují klouzání s velkou koncentrací prostřednictvím
vícestupňového výstupu, což dále zvyšuje hustotu akumulace energie. Podrobné analýzy navrhovaných cyklů jsou
prováděny výpočtem s pracovním párem sloučeniny vody, lithia a bromu (H2O+LiBr). Bylo provedeno se studium
různých teplotních parametrů a porovnání různých pracovních kombinací. Např. s dvoustupňovým a
trojstupňovým výstupem může být méně tepelných ztrát než konvenční jednostupňový cyklus [5]. Za zamyšlení
také stojí kombinace TČ s FV panely protože množství dopadajícího slunečního záření na střechu typického domu
může překračovat spotřebu energie za rok. Díky relativně nízkým teplotám potřebným pro aplikace vytápění a
TUV je účinnost solárního sběru relativně vysoká. Použití půdy jako pasivního úložného média má potenciál vést
k nízkonákladovým systémům [6].
Z těchto důvodů je vhodné se této problematice věnovat, ať už z důvodu zlepšování SCOP u tepelných
čerpadel, účinnosti FV panelů nebo experimentování v oblasti tepelně-technického vylepšení detailů konkrétně
pro tuto problematiku ukládání tepelné energie do země.

3 METODIKA
Modelování proběhlo na reálném pasivním dvojdomku umístěném v Moravanech u Brna v programu AREA.
V domě se nachází dvě TČ, a to země-voda s výkonem 4kW a vzduch-voda s výkonem 8kW. 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, která může být dohřívána
elektrickou patronou s výkonem 6 kW buď ze sítě, nebo pomocí FV panelů o výkonu 5kWp. Vytápění je pomocí
otopných těles s nízkoteplotním spádem 40/30 °C. Hlavním cílem je využít vyrobenou obnovitelnou energii z FV
panelů na provoz TČ nebo na uskladnění do země a využití v chladnějším období. Ukládání a odebírání tepelné
energie do/ze zeminy probíhá celou sezónu s ohledem na venkovní teplotu. Nedá se tedy přesně stanovit měsíc,
kdy byla tepelná energie do země ukládána, ale orientačně platilo, že když teplota překročila +5 °C, byla tepelná
energie z TČ vzduch-voda ukládána a pod +5 °C bylo teplo akumulované do země z TČ země-voda odebíráno, to
vše díky propojení přes server podle přednastavených priorit. Schéma soustavy včetně modelovaných detailů
znázorňuje Obr. 2.
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Obr. 2 Schéma soustavy (zpracoval autor).
Na obr. 2 je patrný průběh terénu v oblasti základu, který je na jižní straně odsazen o 800 mm a na severní
straně o 250 mm oproti úrovně čisté podlahy. V současné době se svislé zateplení základu na jižní straně v zemině
(DET A) již nachází a monitorované teploty základu přes teplotní čidla mají prokazatelně lepší průběhy teplot, než
na severní straně, kde zateplení chybí. Určitý podíl na tom má i lepší prohřátí zeminy v letních měsících (jižní
osluněná strana). Na straně druhé, tedy severní, se vodorovná izolace v základu zatím nenachází.

Obr. 3 Modelovaný detail (zpracoval autor).
Z monitorování teplot akumulace tepla do země na pravé a levé straně základu se teplota pohybovala v letních
měsících kolem 19-21 °C na jižní straně základu a 17-19 °C na severní straně základu, jsou potom rozdíly v letních
měsících kolem 2 °C a v zimních měsících, kde je jižní strana z důvodu většího odkrytí základu na jižní straně
teplota 6-8 °C a na severní straně 7-9 °C. Rozdíly mezi jižní a severní stranou jsou přibližně 2 K.
Při modelování detailu v programu AREA byly uvažovány shodné materiály, jako u dvojdomu, celkově byly
zadány 4 okrajové podmínky pro Brno, jejich konkrétní hodnoty jsou patrné z legendy u jednotlivých obrázků.
Podmínky jsou pro interiér, exteriér, zeminu a teplotu na spodní straně základového pasu nahrazující potrubní
kolektor v základových pasech, kde byla teplota stanovena z průměrné teploty ukládání (nahřívání zeminy) na 40
°C. Uvažováno bylo stacionární vedení tepla v zimním schématu-průměrný scénář v zimním období roku ze
sezóny 2016-2017. Rozměry modelovaného detailu byly uvažovány do středu objektu, tedy 6 m a na každou stranu
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potom také 6 m, horní líc je potom ukončen 1,5 m nad podlahou. Jednotlivé výstupy z programu AREA jsou pak
ořezány na rozměr cca 2 m × 2 m v pořadí vždy nalevo izotermy a napravo teplotní pole.

4 VÝSLEDKY

Obr. 4 Jižní strana bez vodorovného zateplení (zpracoval autor).

Obr. 5 Jižní strana s vodorovným zateplením (zpracoval autor).

Obr. 6 Severní strana bez vodorovného zateplení (zpracoval autor).
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Obr. 7 Severní strana s vodorovným zateplením (zpracoval autor).

5 DISKUZE
Z výsledných obrázků modelovaného detailu můžeme pozorovat, že provedené vodorovné zateplení má pouze
kladný vliv na větší množství uložené tepelné energie do země v okolí základů. Modelace proběhla na stávajícím
objektu pasivního dvojdomu, kde vodorovné zateplení bylo provedeno především kvůli nižšímu okolnímu terénu
na jižní straně objektu. Díky čidlům umístěnými na různých místech základů bylo možné pozorovat teploty v
zemině v závislosti na čase, aktuální teplotě a množství tepla naakumulované do zeminy po celý rok.
Jak je patrné při srovnání obr. 4 a 5, izoterma pro 0 °C (červená křivka) je díky vodorovnému zateplení
vodorovnější a přímější, v případě delšího zateplení směrem ven od základu zde vznikne daleko větší prostor pro
akumulaci tepla do zeminy. Aktuální stav jižní strany má tedy díky vodorovnému zateplení o cca 0,5 m více
prostoru pro akumulaci tepla. Bodové množství tohoto tepla by bylo ve 2D zanedbatelné, nicméně na celou délku
základu, která je závislá na velikosti a typu objektu, kdy se běžně tato délka pohybuje mezi 10 až 20m,
zanedbatelná není. V tomto konkrétním případě se množství akumulace tepla do zeminy zvětší díky délce objektu
15m o 7,5 m3 pro jednu stranu, tedy o 15 m3 pro obě strany základu. V případě provedení vodorovného zateplení
základu po celém obvodu domu by se dalo uvažovat až o celkovém akumulačním objemu 27 m3 k dobru.
Z dalšího srovnání z obr. 6 a 7 je zřejmé, že i menší tl. izolantu (v tomto případě počítáno s 50 mm v délce 500
mm) má na celou délku základu patrný vliv při srovnání obou izoterm, ovšem v teplotním poli je v tomto případě
jen nepatrný rozdíl, oproti zateplení na jižní straně, tam je tepelná izolace ve dvojnásobné tloušťce oproti navržené
straně na severu a rozdíl na jižní straně je i v teplotním poli znatelný. Pokud by tedy pozemek obecně umožňoval
toto vodorovné zateplení po celém svém obvodu včetně větší šířky (cca 1 - 2 m), dalo by se předpokládat, že
množství naakumulovaného tepla by se zdvojnásobilo až zčtyřnásobilo. Kvůli zastavění na východní a západní
straně, kde se nachází terasa se vstupy do objektu v tomto konkrétním případě dodatečná realizace zateplení celého
obvodu neproběhne.
Díky monitorování teplot akumulace tepla do země pro sezónu 2017 - 2018 na jižní (levé) a severní (pravé)
straně základu se teplota pohybovala v letních měsících kolem 19 - 21 °C a na jižní straně základu a 17 - 19 °C na
severní straně základu, průměrná venkovní teplota se v teplejších měsících 2017 (květen - září 2017) pohybovala
kolem 19,3 °C [7]. Rozdíly jsou potom v letních měsících kolem 2 K. V zimních měsících, kde je jižní strana z
důvodu většího promrzání základu díky sníženému terénu pohybovala teplota v zemině kolem 6 - 8 °C a na severní
straně 7 - 9 °C při průměrné teplotě v zimních měsících (říjen 2017 - březen 2018) pohybovala kolem 3,3 °C [7].
Rozdíly mezi jižní a severní stranou jsou přibližně 2 K.

6 ZÁVĚR
Tato práce poukazuje na možnosti zvětšení tepelné akumulační plochy v zemině a to díky vodorovnému zateplení,
které je znatelné i při menší tloušťce izolantu. Už při vodorovném zateplení izolantem tl. 100 mm do délky 500
mm je předpoklad akumulace o 27 m3 víc, než s chybějícím izolantem. Při větší šířce zateplení se plocha jen
násobí. Ekonomické hledisko na provedení vodorovného zateplení je v porovnání s pořizovacími náklady
tepelného čerpadla na menší stavbě téměř zanedbatelné.
Jak je již známo z předchozích studií, sezónní akumulace tepla do země a předpoklad využití zeminy jako
baterii má smysl stále zkoumat a vylepšovat, navzdory snižování emisí z vytápění fosilními palivy a tedy i
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příznivějším vlivům na životní prostředí včetně využívání OZE. Nastavení určitého schématu v jakém časovém
období akumulovat energii do země nebo kdy je lepší využít tuto energii rovnou na vytápění či ohřev vody bude
dalším pokračováním výzkumu a monitorování.
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1

Abstrakt
Tlakové ztráty na vzduchotechnických tvarovkách hrají klíčovou roli při návrhu ventilátoru s odpovídajícím
výkonem, který je značným spotřebitelem elektrické energie v budově. V současnosti jsou tyto tlakové ztráty
počítány pomocí koeficientů tlakových ztrát, přičemž hodnoty koeficientů nejsou v českém prostředí obecně
stanoveny a napříč literaturami se jejich hodnoty liší. Obsahem článku je metodika zjištění koeficientů tlakových
ztrát základních vzduchotechnických tvarovek laboratorním měřením. Vhodnou formu výsledků měření lze zúročit
při automatizaci výpočtů, například v BIM modelování.
Klíčová slova
Tlakové ztráty, koeficient tlakových ztrát, vzduchotechnické tvarovky, BIM
Abstract
Duct fittings pressure losses play key role while proper power fan is designed. The fan consumes large amount of
electricity in buildings. These days duct fittings pressure losses are calculated using coefficients. There is no Czech
standard for pressure loss coefficients se we can find them in different literatures with different values. The
coefficients are as different as the literatures are. The article is about to define method for getting pressure loss
coefficients by laboratory measurements. Proper results form can be used for automations of calculations. It can
be used in BIM modelling also.
Key words
Pressure losses, pressure loss coefficient, duct fittings, BIM

1 ÚVOD
Vzduchotechnika zásobuje čerstvým vzduchem místnosti v budově a odvádí odpadní vzduch pryč. Je zásadní pro
udržení zdravého prostředí v budově. Vzhledem ke klíčové roli vzduchotechniky pro vnitřní prostředí budovy, je
její provoz častý, ne-li nepřetržitý. Díky tomu se stává významným spotřebitelem elektrické energie v průběhu
celé provozní fáze životního cyklu budovy [1].
Návrhem optimálního (nepředimenzovaného) ventilátoru lze snížit náklady spojené s provozem budovy. Pro
návrh ventilátoru o daném výkonu je klíčové znát tlakovou ztrátu potrubní větve, kterou musí vzduch projít, než
je dopraven do cílového místa. Tlaková ztráta na potrubí vzniká zejména v místech směrových změn trasy potrubí,
změnách průřezu potrubí nebo prouděním skrze armatury (např. požární klapky). S každou změnou trasy (s
každým kolenem) tedy vzrůstá tlaková ztráta, kterou musí ventilátor vyrovnat, z čehož vyplývá potřeba vyššího
výkonu ventilátoru.
Vzhledem k často členitým trasám potrubí je pak zásadní znát tlakové ztráty jednotlivých tvarovek pro
optimální návrh ventilátoru.

2 SOUČASNÝ STAV
Tlakové ztráty na vzduchotechnickém potrubí lze rozdělit na dva základní typy: tlakové ztráty třením po délce a
tlakové ztráty místní. Ztráty třením po délce vznikají na přímých úsecích potrubí vlivem tření částic vzduchu o
stěny potrubí. Místní ztráty vznikají v místech změn směru trasy potrubí, změn průřezu potrubí nebo v armaturách,
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přičemž jsou větší než tlakové ztráty třením po délce. Součtem ztrát místních a třením po délce lze vyjádřit
celkovou tlakovou ztrátu potrubní větve, od které se odvíjí návrh ventilátoru. Výpočtově jsou ztráty třením po
délce méně komplikované, vychází ze vztahu:
∆𝑝
𝜌 ∙ 𝑣R
=𝜆∙
𝐿
2∙𝐷

(1)

∆𝑝
rozdíl tlaků na přímém úseku,
𝐿
délka přímého úseku,
𝜆
součinitel ztráty třením,
𝜌
objemová hmotnost dopravovaného média (vzduchu),
𝑣
střední rychlost průřezu,
𝐷
hydraulický poloměr potrubí.
Ve výše uvedeném vztahu jsou všechny veličiny snadno zjistitelné včetně koeficientu 𝜆, pro který existuje řada
matematických aproximací (např. Colebrook, Altshul, Tsaal, Moody, Haaland) vzniklých z měření tlakových ztrát
na přímém potrubí o různých drsnostech stěn [2].
Naproti tomu místní tlakové ztráty mají matematický zápis jednodušší (2), avšak je zde problematický
koeficient 𝜉, který je obtížně obecně vyjádřitelný:
kde je

∆𝑝 = 𝜉 ∙

𝜌 ∙ 𝑣R
2

(2)

∆𝑝
rozdíl tlaků před a za tvarovkou,
𝜉
koeficient tlakových ztrát,
𝜌
objemová hmotnost dopravovaného média (vzduchu),
𝑣
rychlost v průřezu.
Na rozdíl od součinitele 𝜆 je obtížné nalézt hodnoty koeficientu 𝜉, neboť je závislý na geometrii daného prvku.
Proto je poněkud nepřirozené zobecňovat hodnoty 𝜉 pro technickou praxi, kde je používáno množství tvarovek
rozličných geometrických parametrů.
Existují zdroje, které obsahují hodnoty 𝜉 pro dané tvarovky v tabelární podobě, přičemž respektují závislosti
na geometrických parametrech tvarovky, např. [3], [4]. Hodnoty koeficientů jsou v literaturách však rozličné. Tato
nekonzistentnost může působit negativně na přesnost výsledků, z čehož plyne možné předimenzování ventilátorů
z důvodu bezpečnosti. Nepřesné výsledky vznikají také díky faktu, že existují zdroje, které uvádí koeficienty
tlakových ztrát pouze velmi hrubě se značným zanedbáním závislosti na geometrii prvku, někdy jsou hodnoty
koeficientů i odhadovány [5].
V české praxi se pro výpočet místních tlakových ztrát používají koeficienty zejména tabelární. Pro
automatizaci výpočtů je však příhodné publikovat hodnoty koeficientů prostřednictvím matematického modelu,
založeného na geometrických parametrech tvarovek. Tyto modely mohou mít uplatnění v podobě nástrojů pro
výpočet tlakových ztrát. Příkladem takového nástroje mohou být BIM projekční softwary, u kterých pomocí těchto
modelů a známých vymodelovaných geometrických parametrů (které jsou samotnou podstatou BIM v podobě
informací zahrnutých v modelu budovy), lze výpočty automatizovat. V současnosti matematické vyjádření
závislosti velikosti koeficientu na geometrických parametrech chybí.
kde je

3 METODIKA
Bernoulliho energetická rovnice
Pro stanovení koeficientů místních tlakových ztrát 𝜉 lze vycházet z měření na reálném potrubí nebo z hodnot, které
dostaneme CFD (Computational Fluid Dynamics) analýzou. V tomto experiment byla zvolena možnost měření na
reálném potrubí.
Výpočet koeficientu 𝜉 z laboratorních dat vychází z Bernoulliho rovnice pro nestlačitelnou tekutinu.
𝑣R 𝑝
+ + ℎ𝑔 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡
2 𝜌
𝑝
statický tlak v potrubí,
ℎ
výškový rozdíl měřeného profilu od myšlené roviny.
Úpravou lze získat

kde je
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𝜌
kde je

𝜌

^¡
R

𝑣R
+ p + ρgℎ = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡
2

(4)

kinetický tlak,

𝑝
statický tlak,
ρgℎ
polohový tlak.
Zachování energie na potrubí může být vyjádřeno prostřednictvím tlaků.
𝑣aR
𝑣RR
(5)
+ 𝑝a + ρgℎ = 𝜌 + 𝑝R + ρgℎ
2
2
Pro reálnou tekutinu je nutné započítat její viskozitu, která se promítne ve formě energie transformované na
teplo, což je tlaková ztráta 𝑝} .
𝜌

𝜌

𝑣aR
𝑣RR
+ 𝑝a + ρgℎ = 𝜌 + 𝑝R + ρgℎ + 𝑝}
2
2

(6)

Pro měření vzduchotechnického potrubí je uvažováno s konstantním hmotnostním průtokem 𝑄Á v každém
průtočném profilu (je uvažována nulová ztráta vzduchu netěsnostmi).
𝑄Á = ρAv = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡

(7)

kde je A
plocha profilu potrubí.
Vzhledem ke známé objemové hmotnosti vzduchu a známé průřezové ploše, která se navíc po délce potrubí
nemění, je zřejmé, že střední rychlost v každém měřeném profilu je stejná. V případě vodorovného potrubí se
stejným průřezovým profilem, což je případ tohoto experimentu, je rozdíl výšek ℎR −ℎa (výšková složka energie)
nulový. Rozdíl výšek lze také obecně zanedbat vzhledem k nízké objemové hmotnosti vzduchu [6].
𝑝a = 𝑝R + 𝑝}

(8)

𝑝a − 𝑝R = 𝑝}

(9)

Bernoulliho výšková rovnice
Bernoulliho rovnici lze zapsat také ve formě výšky sloupce vystoupané tekutiny jako
𝑣aR 𝑝a
𝑣RR 𝑝R
𝑒}
+
+ ℎa =
+
+ ℎR +
2g 𝜌𝑔
2g 𝜌𝑔
𝑔
kde je

^¡
Râ
k
ãá

ℎ

rä
á

(10)

rychlostní výška,
tlaková výška,
polohová výška,
výška sloupce tekutiny představující ztrátu třením.

Ztráty energie lze vyjádřit třemi způsoby:
𝑒} = ξ

^¡

𝑝𝑟𝑜 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑡𝑖𝑐𝑘𝑜𝑢 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑖,

(11)

𝑝𝑟𝑜 𝑡𝑙𝑎𝑘𝑜𝑣𝑜𝑢 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑖,

(12)

𝑒} = 𝑔ℎ} 𝑝𝑟𝑜 𝑧𝑡𝑟á𝑡𝑜𝑣𝑜𝑢 𝑣ýš𝑘𝑢.

(13)

𝑒} =

R
kä
ã

S předpokladem konstantního hmotnostního průtoku a nulovým rozdílem výšek lze obdržet vztah
𝑝a
𝑝R
=
+ ℎ}
𝜌𝑔 𝜌𝑔
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Obr. 1. Znázornění tlakových výšek na profilu potrubí (zdroj: archiv autora).

Obr. 2. Umístění měřených profilů na trati s popisem měřených veličin - tlakových výšek (zdroj: archiv autora).
Známým rozdílem výšek sloupců proudící tekutiny ℎ} v potrubí lze pomocí vztahu (13) určit přesnou hledaného
součinitele tlakové ztráty.
𝜉=
kde je

ℎ} =

rä
á

2𝑔ℎ}
𝑣R

(15)

sloupec tekutiny roven tlakové ztrátě.

Laboratorní měření
Podstatou tohoto experimentu je určit rozdíl statických tlaků mezi dvěma měřenými místy na vzduchotechnické
trati. Statický tlak je v daném místě stejný pro celý průřez potrubí. Tato místa jsou vybrána na přímém úseku, těsně
před vstupem média do tvarovky (soustavy tvarovek) a na přímém úseku na výstupu z tvarovky (soustavy
tvarovek). Rozdíl těchto dvou tlaků udává tlakovou ztrátu mezi měřenými průřezy (tedy tlakovou ztrátu tvarovky
nebo soustavy tvarovek). Z tohoto rozdílu lze podle vztahu (15) dopočítat koeficient tlakové ztráty daného úseku.
Vzhledem k tomu, že do vztahu (15) vstupuje také kvadrát rychlosti, je potřeba opakovat měření mnohokrát
na dané měřící trati s měnící se rychlostí proudění. Změnu rychlostí lze provést díky ventilátoru s proměnnými
otáčkami. Tím je možné regulovat průtok vzduchu, který je měřen pomocí objemového průtokoměru.
Z naměřených hodnot lze stanovit střední rychlost v profilu díky neměnnosti profilu potrubí po celé délce tratě.
Měření statického tlaku je vhodné provést diferenčním tlakoměrem, který udává přímo hodnotu rozdílu mezi
dvěma měřenými profily. Vhodným manometrem se jeví kapalinový analogový manometr, který může eliminovat
vychylování hodnot způsobené tlakovými rázy ventilátoru. Výsledkem je výška sloupce tekutiny, která je odčítána
na stupnici.
Měření je opakováno na typově stejných tratích, avšak s jinými geometrickými rozměry tvarovek. V tomto
případě se jedná o změnu poměru stran obdélníkového potrubí.
Výsledky tlakových ztrát jsou zaznamenány společně s objemovým průtokem a následně vyhodnoceny.
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Měřicí tratě
Pro účely tohoto experimentu byly vybrány na měření tvarovky obdélníkového průřezu. Jako typy byly vybrány
základní tvarovky-kolena. Konkrétně pak kolena 45° a 90°. Pro účely stanovení korelací mezi geometrií tvarovek
a koeficienty tlakových ztrát byly vybrány 3 profily potrubí pro měření. Průtočná plocha těchto profilů je přibližně
stejná, avšak poměr stran je 1:1,0, 1:2,5 a 1:3,9.
Tab. 1 Porovnání typů průřezů potrubí a jejich parametrů (zdroj: archiv autora).
Šířka profilu [mm]
Výška profilu [mm]
Průtočná plocha [m2]
Poměr stran
315
315
0,099
1:1,0
500
200
0,100
1:2,5
630
160
0,101
1:3,9
Z tvarovek je možno poskládat několik variant měřících tratí. Kromě základních kolen 45° a 90° budou sestaveny
i dvě za sebou umístěná kolena (45° i 90°) s různě dlouhými vloženými přímými mezikusy.

Obr. 3. Znázornění měřených profilů na trati se dvěma, za sebou jdoucími koleny (zdroj: archiv autora).
Tab. 2 Typy uspořádání dvou kolen za sebou s přímým mezikusem o dané délce (zdroj: archiv autora).
Typ trasy
2×45°, 2×90°
2×45°, 2×90°
2×45°, 2×90°

Rozměry
profilu [mm]
315×315
500×200
630×160

Poměr stran
1:1
2,5:1:
4:1

Délka mezilehlých
částí [mm]
160, 315, 630
250, 500, 1000
315, 630, 1260

Poměr šířky potrubí a
délky mezilehlé části
1:0,5, 1:1, 1:2
1:0,5, 1:1, 1:2
1:0,5, 1:1, 1:2

4 OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY
Naměřené hodnoty tlakových ztrát pro množství průtočných rychlostí budou proloženy křivkou metodou
nejmenších čtverců, přičemž výsledkem bude rovnice aproximační křivky. Pro kolena 45° a 90° se očekává
korelace mezi poměrem šířky a výšky průtočného profilu a naměřeného koeficientu tlakové ztráty. Dále se očekává
korealce mezi poloměrem zaoblení kolene a šířkou profile [4].
Pro dvě kolena umístěná za sebou na měřící trati je očekáván vliv zejména délky mezilehlého přímého
kusu potrubí na velikost koeficientu 𝜉.

5 DISKUZE
Vytvoření matematických modelů pro koeficienty místních tlakových ztrát může být provedeno i aproximací
současných tabelárních hodnot. Vzhledem k tomu, že hodnoty jsou napříč literaturami odlišné, je vhodné vytvořit
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orientační hodnoty elementárních tvarovek, jejichž porovnáním s hodnotami, uváděnými v literatuře, vybrat
nejlepší shody.

6 ZÁVĚR
Výsledky práce mohou vnést reálně naměřené hodnoty koeficientů místních tlakových ztrát do českého
projekčního prostředí a položit tak základ jednotnému souboru hodnot. Předností tohoto souboru mohou být také
přidané matematické modely, popisující závislosti velikosti koeficientu místních tlakových ztrát na geometrických
parametrech tvarovek, ze kterých lze čerpat zejména v oblasti automatizace.
Využití lze spatřit i v rozboji informačních modelů budovy, neboť právě zde je prostor pro matematické
modely. Geometrické informace obsažené v modelu mohou pomoci zautomatizovat výpočet tlakových ztrát na
potrubních větvích. Výhodou tohoto postupu je eliminace možných nepřesností ve výpočtech zejména v případě
více kolen vřazených za sebe na trati. V závislosti na délce mezilehlého kusu je pak možné zpřesnit výsledky
celkové tlakové ztráty, přičemž tyto případy mají nejlepší předpoklady k tomu být zautomatizovány.

Poděkování
Výzkum vznikl za podpory specifického výzkumu FAST-J-19-6091.
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Abstrakt
První část příspěvku popisuje měření průtoků v malém a velkém bytovém domě, jejich vyhodnocení a porovnání
s hodnotami stanovených podle norem. V druhé části příspěvku je provedeno porovnání naměřených špičkových
průtoků v různých časových intervalech a jeho vyhodnocení. Pro srovnání jsou, kromě dvou bytových domů,
uvedeny také výsledky měření průtoků v potrubí zásobujícím nádržkové splachovače na WC v objektu internátu
pro středoškolské studenty. V závěru článku je provedeno shrnutí autorem.
Klíčová slova
Špičkový průtok, vodovodní potrubí, průtokoměr
Abstract
The first part article describes the measurement of flows in a small and large apartment building, their evaluation
and comparison with values determined by standards. The second part of the contribution compares the measured
maximum flow at different time intervals and evaluation. For comparison, in addition to two apartment buildings,
the results of the measurement of flow rates in the piping supplying the tank flushing in the toilet in the boarding
for house secondary school students are also listed. In the end of the article is done summary by the author.
Key words
Maximum flow, water pipes, flowmeter

1 ÚVOD
Analýzu špičkových průtoků provádíme pro potřeby zjednodušení dimenzování maximálních průtoků, pro zjištění
spotřeby vody v řešených objektech a přesnější návrh zásobníkových ohřívačů teplé vody.
Měření průtoků na vnitřních vodovodech v různých objektech v České republice není z důvodu různých překážek
možné. Překážkami jsou především nesouhlas vlastníků objektu, ve kterém má přijít k měření na vnitřním
vodovodu a osazení měřícího zařízení (průtokoměru) do potrubí. Nemožnost osazení průtokoměru do potrubí nebo
připojení měřící ústředny na elektrickou energii a zajištění uzamykatelné místnosti, z důvodu ochrany měřící
ústředny. Měření tudíž provádíme především pří různých příležitostech a opravách vnitřních vodovodů v objektu.
V roce 2019 bylo provedeno měření na dvou bytových domech různé velikosti. V menším bytovém domě
se nacházely dvě bytové jednotky a obytné podkroví a v druhém měřeném objektu se nacházelo 150 bytů. Průtok
vody byl měřen v obou objektech měřen každou sekundu.
V roce 2019 bylo provedeno měření v objektu internátu pro středoškolské studenty, kde se provádělo měření
průtoků na potrubí vnitřního vodovodu zásobujícím nádržkové splachovače na WC.

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
V dané kapitole bude popsán skutečný stav na měřených objektech.
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Měření v prvním bytovém domě
V prvním bytovém domě proběhlo měření od 10. 1. do 4. 2. 2019. Bytový dům má dvě nadzemní podlaží a nachází
se v něm dvě bytové jednotky a obytné podkroví. Průměrný počet obyvatel bydlících v řešeném bytovém domě
v průběhu měření činil 6 osob. Příprava teplé vody je řešena, jako místní v každém bytové jednotce. Měřící zařízení
(průtokoměr) byl osazen na hlavním přívodním potrubí v domě za vodoměrnou sestavou na vodovodní přípojce.
V místnosti s osazeným průtokoměrem byla umístěna měřící ústředna, která byla připojena k průtokoměru.

Měření v druhém bytovém domě
V druhém bytovém domě proběhlo měření od 3. 5. do 20. 5. 2019. Bytový dům má devět nadzemních podlaží
a nachází se v něm 150 bytů. V době měření byly některé bytové jednotky neobydlené a při stanovení výpočtového
průtoku bylo počítáno pouze se 145 byty. Přibližný počet obyvatel nacházejících se v bytovém domě v průběhu
měření byl 268 osob. Ohřívač vody je ústřední. Měřící zařízení průtokoměru bylo osazeno na hlavním přívodním
potrubí v bytovém domě Obr. 1 navazujícím na přívod vody od vodoměrné sestavy na vodovodní přípojce.
V místnosti s osazeným průtokoměrem byla umístěna měřící ústředna, která byla připojena k průtokoměru Obr. 1.

Obr. 1 Osazení průtokoměru CONTROL-PLUS a měřící ústředny KHS-Mini MASTER 2.0 v druhém bytovém
domě.

Měření v objektu internátu pro středoškolské studenty
V objektu internátu pro středoškolské studenty proběhlo měření od 12. 3. do 26. 3. 2019. Měření proběhlo
na potrubí zásobujícím nádržkové splachovače na WC v řešeném objektu. Měřící zařízení průtokoměru bylo
umístěno na jednom ze stoupacích potrubí zásobující nádržkové splachovače na 4 WC u pokojů internátu a 1 WC
v hygienickém zařízení pro vrátné. Kde na každém pokoji jsou ubytováni 2 studenti (celkem 8 studentů ve čtyřech
pokojích) a na vrátnici jsou předpokládány 1 až 2 osoby. V místnosti s osazeným průtokoměrem byla umístěna
měřící ústředna, která byla připojena k průtokoměru Obr. 2.
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Obr. 2 Osazení průtokoměru AHLBORN ALMEMO FVA915VTH25, měřící ústředna AHLBORN ALMEMO
5690-2 v objektu internátu pro středoškolské studenty
a prvním bytovém domě.

3 METODIKA
Při provádění měření průtoku v různých objektech provádíme měření pomocí průtokoměru připojenému k měřící
ústředně. Měření musí být prováděno po dobu nejméně 14 dní, aby byla naměřená data dostačující k analýze
průtoků a spotřeb vody v měřeném objektu.
Při prováděném měření bude měřící ústředna vždy nastavena k měření sekundových průtoků. Při daném
nastavení zařízení se musí v průběhu měření data ukládat. Aby se zmenšila pravděpodobnost chybného ukládání
dat, provádíme při jejich sběru kontrolu zařízení a tím eliminujeme možnou chybu.
Následuje ukládání posledních naměřených dat a odpojení měřící ústředny s měřícím zařízením.
Dále provádíme ukládání naměřených dat do počítače s následným roztříděním dat podle dnů měření
a vyhodnocení naměřených výsledků. Podle nastavení měřící ústředny s ukládanými daty můžeme provádět
mnoho vyhodnocení různých výsledků. V daném výzkumu se provádělo měření průtoku na vnitřních vodovodech
v různých objektech. Vyhodnocení výsledků výzkumu se provádí pomocí tabulkových hodnot s následným
grafickým vyhotovením naměřených dat.

4 VÝSLEDKY
Maximální špičkové průtoky naměřené v jednotlivých dnech v prvním bytovém domě činily hodnoty
od 0,21– 0,42 l/s. Průtok 0,42 l/s byl naměřen v úterý 15. 1. 2019. V úterý dne 15. 1. 2019 trval maximální špičkový
průtok 1 sekundu a časový úsek zvýšeného průtoku, ve kterém se vyskytl špičkový průtok, trval 30 sekund.

Obr. 3 Průtok l/s–úterý 15. 1. 2019. Časové úseky s maximálním špičkovým průtokem dne 15. 1. 2019.
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Maximální špičkové průtoky naměřené v jednotlivých dnech v druhém bytovém domě činily hodnoty
od 1,32– 3,56 l/s. Průtok 3,56 l/s byl naměřen v neděli 19. 5. 2019.
Výpočtové průtoky v obou bytových domech pro porovnání s naměřenými hodnotami maximálních
špičkových průtoků byly stanoveny podle [2], [3] a [4]. Porovnání naměřených maximálních špičkových průtoků
s průtoky výpočtovými uvedenými v normách ukazuje tab. 1.
Tab. 1 Porovnání naměřeného maximálního špičkového průtoku s průtoky výpočtovými
Výpočtové
Průtoky l/s
Bytový dům
1
2

Maximální špičkové
průtoky
0,42
2,15; 3,56

ČSN 75 5455
0,75
5,3

Změny Z1
ČSN 75 5455
0,78
3,42

DIN 1988-300
0,85
2,7

Maximální špičkové průtoky naměřené v jednotlivých dnech v objektu internátu pro středoškolské studenty
činily hodnoty od 0,2–0,67 l/s. Průtok 0,67 l/s byl naměřen ve čtvrtek 21. 3. 2019 a trval 1 sekundu. Jelikož je daný
výsledek ve velkém nepoměru s ostatními dny měření, proto v této části provádím porovnání s druhým nejvyšším
průtokem 0,372 l/s naměřen v pondělí 18. 3. 2019.

Obr. 4 Průtok l/s–čtvrtek 21. 3. 2019. Časové úseky s maximálním špičkovým průtokem dne 21. 3. 2019.

Obr. 5 Průtok l/s–pondělí 18. 3. 2019. Časové úseky s maximálním špičkovým průtokem dne 18. 3. 2019.

Analýza maximálních špičkových průtoků pro různé časové intervaly
V této části příspěvku se zabýváme analýzou maximálních špičkových průtoků naměřených ve výše uvedených
objektech pro různé časové intervaly, kde data pro vyhodnocení jsou uvedeny v tabulkách tab. 2, tab. 3 a tab. 4.
V tabulkách vidíme, že při měření špičkového průtoku je důležité správně zvolit interval pro měření, abychom
zjistili správný špičkový průtok pro řešený objekt.
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Tab. 2 Porovnání maximálních špičkových průtoků pro různé časové intervaly v prvním bytovém domě
interval měření

maximální průtok l/s

datum naměření hodnoty

1s
10 s
1 min
5 min
1 hod

0,420
0,389
0,357
0,222
0,041

15. 1 (úterý)
15. 1 (úterý)
13. 1 (neděle)
29. 1 (úterý)
2. 2 (sobota)

Tab. 3 Porovnání maximálních špičkových průtoků pro různé časové intervaly v druhém bytovém domě
interval měření

maximální průtok l/s

datum naměření hodnoty

1s
10 s
1 min
5 min
1 hod

2,15
1,924
1,703
1,289
0,746

6.5 (pondělí)
6. 5 (pondělí)
6. 5 (pondělí)
12. 5 (neděle)
8.5 (středa)

Tab. 4 Porovnání maximálních špičkových průtoků pro různé časové intervaly v objektu internátu
interval měření

maximální průtok l/s

datum naměření hodnoty

1s
10 s
1 min
5 min
1 hod

0,372
0,269
0,172
0,054
0,008

18. 3 (pondělí)
13. 3 (středa)
14. 3 (čtvrtek)
20. 3 (středa)
26. 3 (úterý)

5 DISKUZE
Provedl jsem interpretace vyhodnocených výsledků z měření. Kde se provádělo měření na dvou bytových
objektech a objektu internátu pro středoškolské studenty a výsledky měření a vyhodnocení jsou provedeny
v tabulkách.
Při porovnávání maximálních špičkových průtoků s průtoky výpočtovými v tab. 1 vyhodnocení podporuje
názor, že výpočtový vztah s odmocninou uvedený v [2] způsobuje předimenzování potrubí vnitřního vodovodu.
To byl jeden z důvodů, proč bylo dané měření uskutečněno, aby se dalo zjistit, zda se normová data ztotožňují
se skutečností. Dříve nebyla vhodná kapacita úložišť pro velké množství dat z měření, aby se mohlo provádět
přesnější měření, a to měření každou sekundu. Po takto provedených měřeních a jejich vyhodnocení na bytových
domech mohla být v České republice zpracována [3], která umožnuje použít nový výpočtový vztah. V dané
výzkumné práce je možné i nadále pokračovat a tím zvětšit přesnost našich závěrů a snížit pravděpodobnost chyby.
V další fázi výzkumu se může provádět měření na různých typech budov s různými účely, aby tak mohla být
provedena úprava normy i pro jiné než bytové objekty. Zde se ovšem setkáváme s největším omezení výzkumné
práce, jelikož ne všichni majitelé objektů jsou ochotni ke spolupráci a k přístupu měření na jejich objektech, což
znamená i částečný zásah do již navrženého potrubí vnitřního vodovodu.
V druhé části článku jsme se zabývali vyhodnocením a porovnáním maximálních špičkových průtoků pro různé
časové intervaly na dvou objektech bytových domů a objektu internátu pro středoškolské studenty. Vyhodnocení
je provedeno v tabulkové formě v tab. 2, tab. 3 a tab. 4. Kde v jednotlivých tabulkách můžeme vidět naměřeny
maximální špičkové průtoky v 1 sekundě, které jsou ve všech objektech největšími hodnotami, a proto pro správné
stanovení maximálního průtoku je nutné provádět měření právě v daném časovém intervalu. Jak je patrné, tak při
větších časových intervalech se odchylka od maximální sekundové hodnoty postupně zvětšuje z důvodu kolísání
průtoku v daném časovém intervalu.
Při měření v druhém objektu bytového domu a objektu internátu se nám vyskytly překvapivé výsledky, které
jsme do výzkumu neuvažovali. V druhém bytovém domě se jednalo o datum 19. 5. 2019, kde jsme naměřili
v jediném měření hodnotu průtoků 3,56 l/s a v objektu internátu se jednalo o datum 21. 3. 2019. Dané výsledky
se objevili při měření pouze v 1 okamžiku měření a jednalo se o měření v jednom případě v pozdních večerních
hodinách a v druhém v případě v brzkých ranních hodinách. Podle úvah z grafických vyhodnocení Obr. 4 jsme
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usoudili, že se nejspíše jednalo o vodní ráz nebo chybu měřícího zařízení, který se objevil v instalovaném měřícím
zařízení na měřeném potrubí vnitřního vodovodu.

6 ZÁVĚR
Po vyhodnocení naměřených výsledků byly potvrzeny moje očekávané předpoklady a potvrdily se hypotézy
z dřívějších výzkumných prací, kde jsme zjistili, že výpočtový vztah s odmocninou uvedený v [2] způsobuje
předimenzování potrubí vnitřního vodovodu. A po provedených měřeních a jejich vyhodnocení na bytových
domech mohla v zpracovat [3], která umožňuje použít nový výpočtový vztah.
V druhé části článku jsme provedli porovnání maximálních špičkových průtoků pro různé časové intervaly,
kde se mně vyhodnocením potvrdily moje předpokládané výsledky. Kde jsem při vyhodnocení zjistil, že naměřený
maximální špičkový průtok v 1 sekundě, je v řešených objektech největší hodnotou. A proto pro správné stanovení
maximálního průtoku je nutné provádět měření právě v daném časovém intervalu.
Při dané výzkumné práci je možné i nadále pokračovat v měřeních na dalších objektech. A v další fázi výzkumu
se může provádět měření na různých typech budov s různými účely, aby tak mohla být provedena úprava normy
i pro jiné než bytové objekty.
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Abstract
The European Commission in 2010 accepted Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) and the 2012
Energy Efficiency Directive (EED) are the main energy conservation legislative instruments for to reduce the
energy consumption of new built and renovated buildings in Europe. The national regulation based on EPBD states
that after the year 2016 only so called ultra-low energy buildings can be built. The next tightening in energy saving
will come after 2021 (for commercial buildings after 2019), when only nearly zero energy buildings (NZEB) would
be allowed to build. It means that these buildings must fulfil A0 category requirements by energy labelling. But
what about the indoor environmental quality in objects like this? This article shows results of indoor environmental
quality measurement in NZEB building. Indoor air temperature, relative humidity, carbon dioxide concentration
and air exchange rate had been measured. Except these parameters energy consumption from the grid and from
the photovoltaic panel had been evaluated.
Key words
Indoor air quality, indoor environmental quality, nearly zero energy building

1 INTRODUCTION
Most of the residential buildings in Slovakia that were built in the 20th century do not satisfy the current
requirements for energy efficiency presented in the national building code. [1]
Nationwide remedial measures have been taken to improve the energy efficiency of these buildings and reduce
their energy use [2].
From the year 2021, all the newly built buildings will have to comply the most stricter building energy criteria
so far in Slovakia. It means that the houses will have to fit into energy class A0 according to the global indicator.
Simplistically the primary energy consumption of the buildings mentioned above need to be lower than 54
kWh/(m2.a) regarding to family houses, 32 kWh/(m2.a) regarding to apartment buildings and
60
kWh/(m2.a) regarding to office buildings. provides These buildings are called as nearly zero energy buildings
(nZEB).
These requirements can be achieved by perfect application and increased thickness of thermal insulation
systems on to building envelope (for example 350 mm of mineral wool to the roof, 200 mm of EPS polystyrene to
the external walls and 150 mm of XPS polystyrene to the floor). Of course, the terms for the transparent
constructions are as much strict as for the thermal insulation requirements mentioned above.
Indoor environmental quality (IEQ) refers to all aspects of the indoor environment that affect the health and
well-being of occupants. This must include not only air quality but also light, thermal, acoustic, vibration, and
other aspects of the indoor environment. With respect to the indoor environment, a healthy building is one that
does not adversely affect the occupants. Some authors suggest that it should even enhance the occupants’
productivity and sense of well-being to be considered healthy. Thus, it is not only the absence of harmful
environmental characteristics but also the presence of beneficial ones that defines a healthy building. Thus,
designers should begin by avoiding harmful elements and attempt to incorporate supportive, beneficial ones The
aim of the study was to evaluate the indoor environmental quality in a nearly zero energy building.
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2 BUILDING DESCRIPTION
The investigated single-family house (Fig. 1;) is located in Bad Tatzmannsdorf, Austria. It was built after 2010
from modern materials with good thermal insulation parameters. Four permanent occupants lived in the house,
when the measurements were carried out.

Fig. 1 The evaluated building
The evaluated buildingMechanical ventilation system with heat recovery is installed in the building (Figure 2.) An
air-source reversible heat pump is used as heating source, which is connected to the ventilation system – warm air
heating by compact heat pump and ventilation unit.
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Fig.2 Compact heat pump, unit scheme – DHW, heating, ventilation [drexel-weiss]
Compact heat pump, unit scheme – DHW, heating, ventilation. The heat is transferred from outgoing to
incoming air using the hear recovery system. This type of heating is used in passive houses with very low energy
demand.

Fig.3 Compact heat pump, unit photos
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3 METHODOLOGY
Two rounds of measurements had been completed. The first round of the indoor air quality and thermal
environment measurements was performed in summer 2018 when the building was set up to cool the indoor
environment. The second round had been performed in January and February 2018 in winter season. This study is
presenting the winter season indoor environmental quality measurements.
Two rounds of measurements had been completed. The firThree rooms had been selected across the building,
where measuring devices were installed:
Livingroom
Master bedroom
Children’s room
The same rooms were investigated in both winter and summer seasons over a period of 16 days where
temperature, relative humidity and CO2 concentration, were measured with the following device.
Lutron MCH-383SD
Range:

CO2 concentration
Temperature
Relative humidity

from 0 ppm to 4000 ppm
from 0 °C to 50 °C
from 10 % to 95 %

Resolution

CO2 concentration
Temperature
Relative humidity

1 ppm
0,1 °C

CO2 concentration
Temperature
Relative humidity

± 40 ppm
± 0,8 °C
± 0,1 %

Accuracy

0,1 %

Fig. 4 Measuring device Lutron MCH-383SD
This device saved the measured values every 5 minute in all the evaluated rooms. Except full time
measurements three time periods were defined for the analysis:
Full time measurements
Work time
Free time
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Night time
The data evaluation was carried out according to standards EN 15 251 and EN 7730 (the evaluation categories
can be observed in Tab. 1).

Fig. 5 Measuring devices in children’s room (left) and in livingroom (right)

Categories I. and II. can be accepted according to the thermal environment standard, when the indoor air
temperature is between 20-24 °C, while the relative humidity should be between 30 and 70 %. In case of the indoor
air quality the category I, II, and III can be accepTab.. category IV can be not accepTab. because of there is CO2
concertation higher than the limit, 1000 ppm.
Tab. 1 Categories of evaluation
Temperature
(°C)

CO2 concentration
(ppm)

I.

21-23

<600

II.

20-24 (except cat. I)

600-800

III.

19-25 (except cat. I. and II.)

800-1000

IV.

<19 - >25

>1000

4 RESULTS
In this section the indoor air quality analysis and the thermal environment evaluation results are presented room
by room only from winter measurements.
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Livingroom
The average CO2 concentration in the room was 623 ppm. The measured maximum was 1817 ppm. Only 4 % of
the measured time was spent in category IV. Average indoor air temperature was 23,4°C and relative humidity
25,4 %.

Fig. 6 CO2 concentration (left) and thermal comfort (right) in the Livingroom
Tab. 2 Tab. data – full time measurements (left), free time measurements (right) - Livingroom
Full time
AVERAGE
MEDIAN
MIN
MAX

CO2
(ppm)
623.1
516
465
1817

Livingroom
T
(°C)
23.4
23.2
21.2
26.7

Free Time

RH
(%)
25.4
25.1
20.4
32.4

AVERAGE
MEDIAN
MIN
MAX

CO2
(ppm)
648.4
552
469
1274

Livingroom
T
(°C)
23.6
23.5
21.4
26.6

Fig. 7 CO2 concentration behaviour during the winter season measurements in Livingroom
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Master bedroom
The average concentration in the room was 575 ppm, at night time 787 ppm. The maximum measured value 1154
ppm at worktime. Thermal comfort parameters are: average temperature 22,7°C and average relative humidity
32,8 %.

Fig. 8 CO2 concentration (left) and thermal comfort (right) in the Livingroom Tab. 3:Tab. data–full time
measurements (left), night time measurements (right)–Master bedroom
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Tab. 3 Tab. data–full time measurements (left), night time measurements (right)–Master bedroom
Master bedroom
CO2
T
RH
(ppm)
(°C)
(%)
574.8
23.2
32.8
509
23.1
32.7
444
21
24.1
1154
25.8
44.1

Full time
AVERAGE
MEDIAN
MIN
MAX

Night Time
AVERAGE
MEDIAN
MIN
MAX

Master bedroom
CO2
T
RH
(ppm)
(°C)
(%)
505.5
22.7
32.8
495
22.6
33.3
446
21
26.9
787
24.1
40.1

Fig. 9 CO2 concentration behaviour during the winter season measurements in Master bedroom

Children´s room
CO2 concentration in average was 587 ppm, maximum measured value was 1241 at worktime. The average room
temperature was 22,6 °C and the average relative humidity was 34,8 %

Fig.10 CO2 concentration (left) and thermal comfort (right) in Childrens room
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Tab. 4 Tab. data–full time measurements (left), night time measurements (right) –Childrens room
Childrens room
CO2
T
RH
(ppm)
(°C)
(%)
587.1
23.2
34.5
489.5
23.2
34.4
411.0
20.8
28.8
1241.0
26.5
43.2

Full time
AVERAGE
MEDIAN
MIN
MAX

Childrens room
CO2
T
RH
(ppm)
(°C)
(%)
477.8
22.6
34.8
463.0
22.6
34.7
416.0
20.8
31.2
683.0
24.2
38.4

Night Time
AVERAGE
MEDIAN
MIN
MAX

Fig. 11 CO2 concentration behaviour during the winter season measurements in Childrens room

5 DISCUSSION
Summarized results of indoor environment quality in the single-family house with three occupants, evaluated in
four rooms in winter season showed the following.
Thermal comfort in the evaluated rooms in full time measurements mainly ranged between categories I and II. In
the bedroom some peeks had been measured during daytime, which can be explained by the solar radiation through
the transparent construction. Only 16 % of the measured time was categorized to unaccepTab. categories (15,43
% in c. III. And 4,47 % in c. IV.) The average temperature was 23,4 °C for evaluated rooms in winter season,
which is accepTab.. Relative humidity was very low, the average from the measured values was 30,9 %. The CO2
concentration crossed the 1000 PPM limit only: 5,96 % in full time measurements. The average indoor air quality
for the evaluated rooms is the following:
Tab. 5 Indoor air Quality in the evaluated rooms perceptually categorized based on the spent time in time in the
category
Livingroom

Master bedroom

Childrens room

categorized
IAQ (qCO2)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Full Time

66.37

11.52

17.74

4.37

70.46

21.99

6.58

0.97

66.24

17.56

11.38

4.81

Night Time

69.70

9.99

14.48

5.74

94.91

5.00

0.00

0.00

94.31

5.60

0.00

0.00

Work Time

69.15

9.27

17.10

4.49

52.22

32.20

13.29

2.29

52.22

32.20

13.29

2.29

Free Time

55.13

18.48

24.62

1.78

62.47

32.12

5.25

0.16

56.09

29.46

10.01

4.44
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Fig. 12 Co2 concentration behaviour boxplot

6 CONCLUSION
Indoor air quality is a dominant contributor to total personal exposure because most people spend a majority of
their time indoors [7]. The findings presented in this measurement campaign further support the conclusions of
previous studies [2],[3],[4] that mechanical ventilation helps set up a healthier and more comforTab. indoor
environment. The study showed that to the building (full time measurements) provided fresh air (average CO2
concertation below 600ppm) and thermal comfort parameters shows 23,5°C in the whole building Lots of studies
have also attributed this phenomenon that the new built buildings are very tight. This can cause indoor environment
quality problems, which primary lead to sick building syndrome. Mechanical ventilation system and modern
environmental technology can insure the proper indoor environmental quality. The validation of the results on a
larger sample size is warranted. The study is ongoing, and additional results will be available in the near future.
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Abstrakt
Tato práce je věnována popisu termoreflexních izolací, jejich vlastností a případné aplikaci jejich využití ve
stavebnictví, například při výstavbě rodinných a bytových domů, pasivních a energeticky úsporných domů apod.
V práci je popsán mechanismus šíření tepla vnitřní strukturou termoreflexních izolantů a jejich fyzikální vlastnosti.
Klíčová slova
Tepelný odpor, proudění, vedení, sálání, termoreflexní izolace
Abstract
This aim of task describes thermoreflective insulation properties and their application in the building industry. It
also describes heat transfer in the internal structure of thermoreflective insulations and their physical properties.
Key words
Thermal resistance, heat convection, heat conduction, heat radiation, thermoreflective insulation

1 ÚVOD
Nedílnou součástí projektování a výstavby budov je znalost vlastností tepelně-izolačních materiálů a uvážení
vhodnosti jejich použití. Vzhledem ke stále se zvyšujícím požadavkům na účinnost využití tepelné energie
představují tepelné izolace zabudované ve stavbách důležitou materiálovou součást. Hlavním úkolem tepelných
izolací je vytvořit zábranu pro omezení úniků tepelné energie. Kvalitně tepelně izolovaná budova přináší značné
snížení spotřeby energie potřebné pro vytápění a přispívá tak nepřímo k omezení spotřeby zdrojů tepla, jako jsou
fosilní paliva, především zemního plynu, v menší rozsahu pak uhlí a je též snižována produkce skleníkových plynů.
Přímo pak dochází k úspoře elektrické energie a tím ke snížení finančních nákladů vynaložených na vytápění.
V současné době je snahou připravit tepelně izolační materiály s výhodnými mechanickými vlastnostmi a nízkou
objemovou hmotností, na které značně závisí konkrétní hodnota součinitele tepelné vodivosti. Z materiálového
hlediska existuje široká škála tepelně izolačních hmot, od pěnového polystyrenu, případně modifikovaného
koloidním grafitem, a jiných vypěněných plastů, přes silikátové izolanty včetně minerálně vláknitých izolací, nově
používané vakuové izolace až po vývojové termo-reflexní izolace.
Smyslem izolací je v chladných obdobích udržet tepelnou energii v domě, ale zároveň zamezit přehřívání
interiéru v letních měsících. Splnění požadavku je možné zařazením reflexních vrstev do skladby vrstvených
obvodových konstrukcí. Použití reflexní fólie jako tepelného izolantu je ale nedostatečné, neboť fólie vykazuje
téměř nulový tepelný odpor, není tedy tepelným izolantem. Pro jejich návrh je použit teoretický poznatek
vyplývající z obecné teorie šíření tepelné energie. Fólie zabraňuje šíření tepla sáláním díky své odrazivosti
a vzhledem k tomu, že má téměř nulový tepelný odpor je rozhodující, aby se při ní nacházel prostor, (vakuum,
nebo alespoň vzduchová dutina bez možnosti proudění), kde jsou minimální možnosti přenosu vedením
a prouděním. Tento trend také sledují výrobci termoreflexních fólií a vyrábí vícevrstvé produkty různě sestavené
z reflexních folií vyrobených například z velmi čistého hliníku (až 99,9 %) a bublinkových polyetylenových fólií
v tloušťkách od 3 do 40 mm. Při realizaci stavby je taktéž rozhodující vytvoření účinné skladby, protože účinnost
reflexní izolační vrstvy významně narůstá podle toho, jak se podaří realizovat uvedenou dutinu mezi termoreflexní
fólií a konstrukcí ve směru tepelného toku. Proto se fólie neaplikuje samostatně, ale v podobě předvyrobeného
souvrství s názvem termoreflexní izolace.
.
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2 VLASTNOSTI TERMOREFLEXNÍCH IZOLACÍ
U termoreflexních izolací jsou důležité její tři základní vlastnosti a to emisivita, odrazivost
a tepelný odpor. Emisivita udává poměr množství světla vyzářeného z materiálu (šedého tělesa) k množství, které
vyzařuje absolutně černé těleso při téže teplotě. Je to schopnost materiálu vyzařovat elektromagnetická kvanta.
Absolutně černé těleso pohltí veškeré dopadající záření a zároveň je ideálním zářičem. Jeho záření závisí pouze
na teplotě a dosahuje maximální hodnoty. Absolutně černé těleso dosahuje hodnot emisivity 𝜀 = 1, naopak 𝜀 = 0
připadá absolutně bílému tělesu.
Reflektance neboli odrazivost R charakterizuje schopnost materiálu odrážet záření. Je závislá na dopadajícím
záření, jeho úhlu, vlnové délce, frekvenci a polarizaci světla, na druhu materiálu, jeho struktuře a povrchu. Pro
běžné reflexní fólie dosahuje hodnot 0,8 až 0,9.
Jedním z nejvíce důležitých parametrů v oblasti tepelných charakteristik stavebních materiálů je součinitel
tepelné vodivosti λ, který udává množství tepelné energie, které projde za jednotku času (1 s), při jednotkovém
teplotním spádu krychlí materiálu o délce hrany 1 m, přičemž hodnoty tepelných izolantů se běžně pohybují pod
hodnotou 0,15 W·m−1·K−1 (např. pěnový polystyrén dosahuje výrobcem deklarovaných hodnot až 0,033
W·m−1·K−1). Nicméně mnohdy není žádoucí nízká hodnota součinitele tepelné vodivosti, například
u podlahového vytápění, kde zároveň požadujeme vysokou míru odrazivosti sálavé složky směrem k nášlapné
vrstvě podlahy. Výsledný tepelný odpor je dán poměrem tloušťky dané vrstvy a jejího součinitele tepelné vodivosti
a platí, že celkový tepelný odpor je pak dán součtem jednotlivých tepelných odporů vrstev aplikovaných v dané
konstrukci a přestupovými odpory na straně interiéru a exteriéru. Jelikož je obtížné měřit součinitel tepelné
vodivosti velmi tenkých vrstev, materiálů s vysokou hodnotou odrazivostí a bublinkových fólií a zároveň zde
neplatí předpoklad o součtu tepelných odporů, měří se až výsledný tepelný odpor metodou „hot box“ dle normy
EN ISO 8990.
Jak už bylo řečeno, tato metoda slouží ke stanovení hodnoty tepelného odporu termoreflexních izolací. Název
Hot Box můžeme do češtiny volně přeložit jako chráněná teplá skříň. Toto zařízení je určeno pro stanovení
celkového množství tepla, které projde vzorkem termoreflexní izolace ze strany o vyšší teplotě na stranu o teplotě
nižší. Je tedy nutné vytvořit určitý teplotní spád, přičemž hodnota celkového množství procházejícího tepla je
nezávislá na jednotlivých způsobech šíření. Měřící zařízení se skládá z teplé a chladné části o určité teplotě,
imitující podmínky prostředí. Jak udává norma, rozdíl teplot by měl být 10 ± 1 K. Mezi tyto dvě komory je upevněn
vzorek izolace. Teplá část skříně je vyhřívána pomocí termočlánků na požadovanou konstantní teplotu pro dané
měření a je rozdělena na dvě části. Vnější část plní funkci kompenzační, která pouze vyrovnává teplotu vnitřní
měřící části. To je důležité z hlediska minimalizace ztrátového tepelného toku stěnami vnitřní části teplé skříně.
Proto je důležité celou konstrukci navrhovat z materiálů, které mají velmi dobré tepelně izolační vlastnosti.
Většinou se jako konstrukční materiál skříně volí polystyren (EPS či XPS). Teplota v jednotlivých částech
zařízení a na povrchu vzorku je snímána pomocí čidel, která jsou rovnoměrně rozmístěna v prostoru.

3 SKLADBA TERMOTEFLEXNÍCH IZOLACÍ
Při návrhu skladby obvodového pláště konstrukce budov je třeba také přihlédnout ke skutečnosti, že reflexní fólie
jsou svoji materiálovou povahou parotěsnou zábranou a stíní prostor před elektromagnetickým zářením. Dále jsou
odolné proti různým chemikáliím, UV záření, škůdcům a nenavlhají. Neuvolňují do svého okolí žádné zdraví
škodlivé látky a jedná se o naprosto recyklovatelný materiál. Třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 se u těchto
izolací pohybuje mezi E a F, jedná se tedy o snadno hořlavý materiál. Plošná hmotnost izolací je velmi malá.
Je nutné jejich účinek kombinovat s tradičními izolanty a jejich použití jako samostatné tepelné izolace není
v současných technologických podmínkách na stavbách možné.
Ekvivalentní difúzní tloušťka sd (tedy tloušťka vzduchové vrstvy v metrech, která by nahradila danou vrstvu
izolace), se nejčastěji pohybuje od 1000 do 2000 m. Odolnost proti protržení izolace by měla být min. 50 N.
Bublinková fólie je velmi lehký materiál, který je odolný proti vlhkosti, má dobré tepelně izolační vlastnosti a je
pružný, je s ním tedy velmi snadná manipulace a lze jej použít na různé tvary konstrukcí. Izolace odolává teplotám
od -65 °C do +90 °C. Vyznačuje se samoregulační schopností, tedy v zimním období odráží teplo zpět do interiéru
a v letním období naopak odráží nechtěné sluneční záření do venkovního prostředí. Tepelný odpor je závislý
na tloušťce izolace, na skladebném uspořádání vrstev dle druhů použitých materiálů atd. Jeho hodnoty se tedy
velmi liší, ale obecně vzato dosahuje hodnot R = 0,5 ÷ 3 m2∙K∙W-1. Z dosavadních poznatků vyplývá, že hodnoty
stejných termoreflexních izolací se liší v závislosti na směru aplikace ve stavební konstrukci. V zásadě se dá říci,
že nižších hodnot dosahujeme ve svislé poloze zabudování v konstrukci a vyšších ve vodorovné poloze v
konstrukci. Parotěsné tepelné izolace s reflexními účinky, dále jen termoreflexní, se vyrábí ve dvou základních
kategoriích, z nichž každá obsahuje dva charakteristické výrobky.

896

JUNIORSTAV 2020

V první kategorii je izolace na bázi polyetylénové bublinkové fólie s natavenou leštěnou hliníkovou fólií –
jedná se o jednovrstvé reflexní izolace, které vidíme na obrázku 1. Tyto reflexní izolace jsou vyrobeny tepelným
svařeních leštěné hliníkové fólie s bublinkovou fólií z jedné nebo obou stran. Použití těchto izolací je vhodné
v kombinaci s minerální vlnou do střešních konstrukcí pro jejich vysoký difúzní odpor, jako parotěsnou izolaci.

Obr. 1 detail uspořádání jednovrstvé termoreflexní izolace

Obr. 2 detail uspořádání vícevrstvé
termoreflexní izolace.

Do druhé kategorie patří reflexní izolace vyráběné z více vrstev hliníkových, jak můžeme vidět na obrázku 2,
pěnových a bublinových folií – jedná se o vícevrstvé reflexní izolace. Tyto reflexní izolace jsou vhodné také
v kombinaci s minerální vlnou pro jejich vysoký difúzní odpor, jako parotěsnou folii, ale také tepelné izolace
zvyšující odpor stavební konstrukce. Obě tyto kategorie izolací slouží jako přídavná tepelná izolace, při dodržení
stejných zásad provedení jako u parozábrany slouží současně jako parozábrana. Jejich výhodou je tedy snížení
nákladů na hlavní izolaci a snížení pracnosti při provádění, tj. zrychlení procesu výstavby.

4 REFLEXNÍ OCHRANA TEPELNÝCH IZOLACÍ
Stavební tepelné izolace jsou až z 98 % vyplněny vzduchem a při pokojové teplotě se v nich šíří teplo z přibližně
30 % sáláním, při vyšších teplotách – např. pod rozpálenou krytinou – je to až ze 40 %. Důsledkem je, že v rozsahu
praktických teplot od –30 °C do 60 °C se mění účinnost tepelné izolace. K tomu ještě musíme doplnit, že u běžných
tepelných izolací narůstá hodnota součinitele tepelné vodivosti s teplotou. Přesněji při zvýšení teploty z 15 °C na
60 °C dojde k zvýšení hodnoty součinitele tepelné vodivosti o přibližně 15 %. Pomocí reflexních izolací můžeme
vliv sálavých mechanismů šíření tepla v izolaci téměř eliminovat. Přínosy takového řešení jsou zejména při
provádění tepelné izolace střech. Termoreflexní izolace se dále osvědčily u lehkých staveb s přerušovaným
vytápěním v zimním období a jsou účinné v letním období pro velký teplotní útlum. Tyto lehké stavby jsou
reprezentovány například obloukovými ocelovými halami, sloužícími na sport, sklady a lehké výroby. Aplikace
reflexních izolací v těchto halách je snadná a způsob zateplení nezatěžuje konstrukci haly.
Na základě provedených měření a experimentů a nových poznatků je prokázáno, že použití těchto reflexních
fólií jako hlavní izolační vrstvy příložné doplňkové tepelné izolace svislých konstrukcí není vhodné. Jejich
účinnost je závislá na okrajových podmínkách a těsnosti vzduchových dutin. Právě tato těsnost je z hlediska
provedení na stavbě limitující pro jejich použití, protože při ztrátě těsnosti dutin účinnost reflexních izolací
progresivně klesá a nedosahuje pak od výrobce deklarovaných vlastností. Zároveň řada nedávných měření
potvrdila předpoklad, že výsledný tepelně izolační účinek není závislý pouze na okrajových podmínkách, ale i
míře sklonu uchycení tepelné izolace vůči směru tepelného toku. Právě proto není vhodné využít tuto termoreflexní
izolaci jako hlavní, samostatnou část zateplovacího systému obvodového pláště budov.
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Obr. 3 Ukázka nejčastějšího uspořádání zateplovací konstrukce.

Obr. 4 Aplikace zateplení vnějšího líce budovy reflexní vícevrstvou izolací.

U příložného zateplování dle obr. 3 dochází při netěsnosti dutin a vzniku proudění ve vzduchové mezeře
k největším ztrátám účinnosti. K tomuto jevu dochází stejně pro izolační plášť montovaný na straně exteriéru tak
i v interiéru budovy. V případě vnitřní izolace je však těsnění pláště s využitím dostupných možností spolehlivější,
ale drahé. Než dutiny těsnit je vhodnější vyplnit je klasickým izolantem. Je třeba kombinovat specifické vlastnosti
reflexních a klasických izolantů k vzájemnému posílení požadovaného tepelně izolačního účinku.

5 ZÁVĚR
Ceny energií potřebných na vytápění v posledních letech rostou čím dál rychlejším tempem
a výhled do dalších let nevypadá o nic lépe. Jedna z možností úspory těchto energií je kvalitně zaizolovaná budova.
A právě v tento moment přichází na scénu výrobci tepelných izolačních materiálů. Typů tepelných izolací je celá
řada, ať už to jsou přírodní materiály na bázi ovčí vlny, technického konopí či dřevité vlny, polystyrenové
a polyuretanové izolace, pěnové sklo, minerální vlna, či novější druhy tepelných izolací jako je např. aerogelová,
vakuová a termoreflexní. Výrobci spolu vedou boj o co nejnižší součinitel tepelné vodivosti, což je základní
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hodnotící faktor tepelných izolací. Rovněž se snaží dosáhnout co nejnižší tloušťky tepelné izolace, aniž by se
zhoršily jiné vlastnosti. Toho se snaží docílit i výrobci termoreflexních bublinkových izolací.
Termoreflexní izolace mají řadu nesporných výhod. Od nízké hodnoty objemové hmotnosti, parotěsné
vlastnosti až recyklovatelnost. Vše je ale vykompenzováno různými vlastnostmi těchto izolací při odlišných
okrajových podmínkách, sklonu instalace a skladby daného souvrství a mnohdy vysokou cenou. Zároveň nesmíme
opomenout, že se stále jedná o hořlavý materiál s třídou reakce na oheň E až F, materiál, který stárne a musí se
dostatečně ošetřovat, neboť by ztratil svou funkci a také musíme brát v potaz případnou korozi hliníkové části
izolace, která by negativně ovlivnila odrazivost sálavé složky tepelné energie. Při výběru tepelné izolace je důležité
zvážit výrobcem deklarované hodnoty a zejména u termoreflexních izolací sledovat, v jaké míře je zde výsledný
tepelně izolační účinek a zda je vhodné ji využít právě do vybrané části konstrukce. Řada výrobců uvádí pouze
jednu hodnotu tepelného odporu, je třeba si uvědomit, že tyto izolace mají různé tepelně izolační vlastnosti při
různých směrech tepelného toku a různém teplotním spádu, a tedy tuto jednu hodnotu nepovažovat za dogma.
V opačném případě by se zaizolování budovy nemuselo vyplatit a celkový tepelně izolační účinek by se příliš
nezměnil. Výrobce by tímto nelhal, pouze by uvedl reálné vlastnosti materiálů, avšak pouze pro omezený systém.
Taktéž se musí provést řádná aplikace těchto materiálů do konstrukce, která je nedílnou součástí procesu správného
tepelného zaizolování budov. V neposlední řadě se musí zohlednit cena, jak v poměru vůči standardním tepelným
izolantům, tak v rámci cen výrobců a distributorů termoreflexních izolací, jelikož zde neplatí, že dražší je nutně
lepší.
Cílem článku bylo čtenáři přiblížit problematiku termoreflexních fóliových izolací. Jelikož můj výzkum teprve
začal jedná se spíše o rešeršní práci, nicméně jsem již započal fázi měření a vyhodnocování výsledků a dále se této
problematice budu věnovat v průběhu svého doktorského studia.
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1

Abstrakt
Zaplavovací větrání je jednou z možností distribuce vzduchu do objektu. Základem pro jeho návrh je odhad
vertikálního teplotního gradientu místnosti. Existuje již několik zjednodušených metod, které se zabývají tímto
odhadem. V minulých letech byla vyvinuta nová metoda výpočtu, tzv. „4-bodová metoda", která by měla podávat
přesnější výsledky teplotního gradientu. Pro modelovou místnost byl vypočten průběh teplot a následně porovnán
se skutečnými hodnotami. Práce také na závěr shrnuje porovnání s jinými metodami výpočtu. Výsledky ukazují,
že oproti některým zjednodušeným metodám podává 4-bodová metoda výsledky více se přibližující skutečnému
průběhu teplot a díky svojí relativně jednoduché technice výpočtu by mohl být implementován do simulačních
softwarů a využíván v komerčním sektoru.
Klíčová slova
Zaplavovací větrání, teplotní gradient, 4-bodová metoda, pobytová zóna, výška mísení
Abstract
Displacement ventilation is one of the possibilities of air distribution into the room. The basis for the design is an
estimate of the vertical temperature gradient. There are already several simplified methods that deal with this
estimation. A novel calculation method has been developed, the so-called "4-nodal model" method, which should
give more accurate temperature gradient results. The temperature gradient was calculated for the model room and
then compared with measured values. Finally, the thesis summarizes comparison with some existing nodal
methods. The results show that the “4-nodal model” gives results closer to the real temperature gradient. Thanks
to its relatively simple calculation technique, it could be implemented in simulation software and used in the
commercial sector.
Key words
Displacement ventilation, temperature gradient, 4-nodal model, occupied zone, mixing height

1 ÚVOD
K základním způsobům distribuce přívodního vzduchu do místnosti patří větrání směšováním a větrání
zaplavováním. Při zaplavovacím větrání je zdroj čerstvého vzduchu umístěn obvykle v nižších polohách místnosti,
přičemž vzduch je přiváděn malou rychlostí. Díky tomu dochází k rozprostření studeného vzduchu v rovnoměrné
vrstvě nad podlahou a nedochází tak výraznějšímu mísení s vnitřním znečištěným vzduchem. Vzduch se
v místnosti pohybuje vlivem proudění vznikajícího podél zdrojů tepla umístěných v pobytové zóně (např. osoby,
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technologie apod.). Systém využívá tyto vztlakové síly a ohřátý vzduch od zdrojů tepla stoupá vzhůru ke stropu.
U stropu, kde je zpravidla umístěn výfukový ventil, dochází k jeho odsávání [1], [2].
Pro návrh zaplavovacího větrání je základem znalost vertikálního teplotního gradientu místnosti. Ten totiž
přímo souvisí s výpočtem požadovaného množství přiváděného vzduchu do prostoru. Pro odhad této teplotní
stratifikace již bylo vyvinuto několik zjednodušených metod [1], [3]. Cílem práce je porovnat nový model (dále
jen „4-bodová metoda“) a stávající metody výpočtu a na modelovém příkladu porovnat výsledky těchto metod se
skutečně naměřenými hodnotami v laboratoři.

2 SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY
Existuje již několik zjednodušených metod zabývajících se odhadem teplotního gradientu, které jsou v současnosti
využívány. Tyto metody se navzájem různí přístupem k výpočtu. Liší se například počtem bodů (uzlů) v grafu,
variabilitou sklonů v grafu (různé úhly mezi uzly), výpočtem směšovací výšky nebo například uvažováním radiace
[3]. K nejjednodušším výpočtům teplotního gradientu patří model podle Elisabeth Mundt, 1996 [5]. Ten udává, že
vertikální teplotní gradient mezi podlahou a stropní konstrukcí je lineárním rozložením teplot mezi dvěma body.
Tento jednoduchý model je hojně využíván zejména pro jeho snadné použití. Teplotní gradient místnosti podle
Nielsena, 2003 [6] je modelován pomocí 3 bodů (uzlů). Do svého odhadu teplotního gradientu započítává
s výpočtem výšky mísení. Teplotní gradient místnosti podle Matues a da Graca, 2015 [3] je modelován pomocí 3
bodů. Tento model začleňuje do svých výpočtů teplotu povrchů (podlaha, strop a stěny). Stěny jsou navíc rozdělené
na vyšší část stěny a nižší část stěny, kde tato dělicí úroveň je dána výškou mísení.
Mezi další metody patří dále také například: Rees and Haves, 2001 [7], Graca a Linden, Li et al, a další. Některé
tyto zjednodušené bodové (uzlové) metody jsou v současné době implementovány v různých simulačních
softwarech. Například model od Rees and Haves v nástroji ESP-r, výpočty na základě Mundt a Mateus a da Graca
v programu EnergyPlus. Software IDA ACE zase využívá model podle Mundt [1], [3], [4].

3 METODIKA VÝPOČTU
Nová „4-bodová metoda“ předpovídá teplotu ve čtyřech výškách: ve výšce 0,1 m (výška kotníků), ve výšce
pobytové zóny (hoc=1,2 m), ve výšce směšovací vrstvy (nebo také "výška mísení") (hmx) [1].
Výška mísení hmx je úroveň, kdy objemový přítok čerstvého vzduchu je roven rychlosti proudění vzduchu
vznikajícího podél zdrojů tepla v místnosti (stoupání ohřátého vzduchu vzhůru díky vztlakovým silám) [8].

Obr. 1 "4-bodový model" pro odhad teplotního gradientu pro zaplavovací větrání – schéma [1].
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V případech, kdy je zdroj tepla umístěn nad pobytovou zónou (např. svítidla, elektronické vybavení, okna
apod.) a zároveň zde nejsou žádné zdroje tepla umístěné v pobytové zóně, lze předpokládat lineární rozvrstvení
teplot mezi bodem výšky 0,1 m a směšovací vrstvou (hmx) [1].
hoc = h0.1 + ( H - 0.1) ×

(q oc - q 0.1 )

(1)

(q mx - q 0.1 )

kde θ0.1 je teplota vzduchu ve výšce 0,1 m nad podlahou [°C], θoc je teplota vzduchu v pobytové zóně ve
výšce 1.2 m [°C], θmx je teplota vzduchu ve výšce směšování (stratifikační výšce) hmx [°C], H je výška odvodu
znečištěného vzduchu [m] [1].
Tato studie, stejně jako například [3] a většina experimentálních studií, používá 50% rozdělení mezi konvekční
a radiační tepelnou zátěží. Rovnici pro konvektivní tepelnou bilanci pak lze mezi těmito body vypočítat s pomocí
vzorců:
r × c p × qv × (q 0.1 - q s ) - r × c p × qv × (q oc - q 0.1 ) = a c, f × A f × (q f - q 0.1 )

(2)

r × c p × qv × (q oc - q 0.1 ) + r × c p × qv × (q oc - q 0.1 ) - F oc = a c, wl × Awl × (q wl - q oc )

(3)

r × c p × qv × (q mx - q oc ) - F mx = a c, wl × Awl × (q wl - q mx )

(4)

r × c p × q v × (q e -q mx ) - F high = a c, c × Ac × (q c -q mx ) + a c, wu × Awu × (q wu -q mx )

(5)

kde qv je objemový průtok vzduchu [m3/s], θe je teplota odváděného odpadního vzduchu [°C], θf je průměrná
teplota povrchu podlahy [°C], θwl je průměrná teplota povrchu stěn pod směšovací vrstvou [°C], θwu je průměrná
teplota povrchu stěn nad směšovací vrstvou [°C], θc je průměrná teplota povrchu stropu [°C], Φoc je tepelná zátěž
(tepelné zisky) konvekcí (např. od osob, strojů) v pobytové zóně [W], Φmx je tepelná zátěž konvekcí mezi
pobytovou zónou (1.2 m) a výškou mísení [W], Φhigh je tepelná zátěž konvekcí nad výškou mísení [W], αc,c,
αc,f, αc,wl a αc,wu [W/(m2 ⋅°C)] jsou součinitele přestupu tepla konvekcí pro jednotlivé povrchy místnosti (strop,
podlaha, povrchy stěn pod a nad směšovací vrstvou hmx).
Vzduch v pobytové zóně je uvažován za plně smíšený. Předpokládá se, že teplotní gradient mezi vrstvou míšení
(θmx) a výškou 0.1 m nad podlahou (θ0.1) je lineární. Z tohoto důvodu tepelnou zátěž konvekcí v pobytové zóně
lze získat poměrovým vztahem mezi výškou pobytové zóny a směšovací vrstvy [1].
F oc =

hoc
hmx ×

(6)

× F mx

Ve 4-bodovém modelu, vzhledem k zohlednění radiace mezi povrchy, jsou plochy obklopujících stěn
rozděleny do dvou částí – nižší (Awl) a vyšší (Awu), kdy dělicí hranice je dána výškou směšování.
Rovnice pro výměnu sálavého tepla pro povrchy místnosti jsou zavedeny do rovnic pro zachování energie na
povrchu místnosti, předpokládající stejný dopad přenosu tepla radiací na všechny povrchy. Teplotu jednotlivých
povrchů lze spočítat dle následujících vztahů [3].
a c, c × (q c - q mx ) + a r , c × (q c -

q f A f + q wl Awl + q wu Awu
At - Ac

)=

Fr
At

q A + q A + q wu Awu
F
a c, f × (q f - q 0.1 ) + a r , f × (q f - c c wl wl
)= r
A -A
A
t
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a c, wl × (q wl - q oc ) + a r , wl × (q wl -

q c Ac + q f A f + q wu Awu
At - Awl

a c, wu × (q wu -q mx ) + a r , wu × (q wu -

)=

Fr
At

q c Ac + q f A f + q wl Awl
F
)= r
At - Awu
At

(9)

(10)

kde Φr je tepelná zátěž (zisk) radiací [W], At celková plocha, tj. součet ploch podlahy, stropu a stěn [m2 ], Ac
plocha povrchu stropu [m2], Af plocha povrchu podlahy [m2], Awl nižší plocha stěn místnosti pod směšovací
vrstvou [m2], Awu vyšší plocha stěn místnosti nad směšovací vrstvou [m2], αr,c, αr,f, αr,wl a αr,wu [W/(m2 ⋅°C)]
jsou součinitele přenosu tepla radiací pro jednotlivé povrchy místnosti (strop, podlaha, povrchy stěn pod a nad
směšovací vrstvou hmx) [1].
Pokud se v místnosti nachází počet n nespojitelných („non-coalescing“ [3]) symetrických zdrojů tepla, tj.
zdrojů o stejné tepelné zátěži, je výška směšovací vrstvy počítána dle vztahu:
1/ 5
hmx, p = 23.95 × æ
ç qv3 Fcf , p ö÷ × n - 3 / 5 + h0
è
ø

(11)

kde Φcf,p je tepelná zátěž konvekcí od bodového zdroje [W], n je počet zdrojů tepla, h0 (někdy též z0) je výška
virtuálního počátku zdroje tepelné zátěže („virtual origin of heat source“) (Skistad „Dsiplacement Ventilation“).
Virtuální počátek je umístěn ve výšce h0 pod vrcholem zdroje tepelné zátěže a lze jej spočítat pomocí úhlu
rozptýlení oblaku s uvažováním umístění počátku v 1/3 průměru zdroje tepelné zátěže nad dnem zdroje tepla [1],
[3].
Virtuální počátek h0 (někdy rovněž označováno jako z0) lze pak spočítat dle vztahu:

D
0.8 D
h0 = H pl + 3 ( 2tg12.5°)

(12)

kde Hpl je výška vertikálního zdroje tepla tvaru válce [m], D je průměr podstavy válce [m].
Směšovací výška pro případ, že jsou tepelné zdroje umístěny na stropě a podlaze je pak počítána dle vztahu:
hmx, h = qv (0.5 × 10

-3

1/ 3 3/ 5
2/ 3
×L
× F cf ,h
)
-W

(13)

kde L je délka horizontálního povrchu [m], W je šířka horizontálního povrchu [m], Φcf,h je tepelná zátěž
konvekcí od plošného horizontálního zdroje tepelné zátěže (podlaha, strop) [W].
Směšovací výška hmx,w tepelné zátěže z okna lze vypočítat od spodní části okna na úroveň, kde se struktura
proudění mění z laminárního na turbulentní Ra = 7·108 :
1/ 3

æ
ö
Ra ×n × k
÷
hmx, w = ç
ç ( g × b × (q w -q mx ) × c p × r ) ÷
è
ø

+ Hw

(14)

kde Ra je Rayleighovo číslo (Ra = g⋅β⋅(θw – θmx)·cp·ρ hmx,w 3/(ν⋅k)), g je gravitační zrychlení, β je součinitel
teplotní roztažnosti, k je součinitel teplotní vodivosti, ν je součinitel kinematické viskozity, θw je teplota povrchu
okna, ρ je hustota vzduchu, cp je měrná tepelná kapacita, Hw je výška okna.
Pro případy, kde dochází ke kombinaci zdrojů tepla je směšovací výška hmx počítána pomocí váhových faktorů
pro všechny zdroje tepelné zátěže:
F cf = F cf , p + F cf , h + F cf , w
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F cf , p
F cf , h
F cf , w
hmx = hmx, p ×
+ hmx, h ×
+ hmx, w ×
F cf
F cf
F cf

(16)

Podle výše uvedených vztahů a schématu modelu dle Obr. 1 byl navržen postup výpočtu iterační metodou.
Nejprve byl výpočet řešen pro nejjednodušší variantu, tj. místnost pouze s jedním tepelným zdrojem. Následně
byly výpočty modelovány pro složitější případy (např. více zdrojů tepla, nesymetrické zdroje tepla a jejich
kombinace). V této práci budou představeny výsledky pro 2 příklady. Tyto konkrétní případy byly vybrány
z důvodu převzatých měřených skutečných hodnot průběhu tepla v téže modelové místnosti [1].

4 VÝSLEDKY VÝPOČTU
Porovnání vypočtených dat a skutečných (naměřených) pro příklady a) a b) na Obr. 2. :

Obr. 2 Kombinace tepelných zdrojů a) 10 osob (celková tepelná zátěž 750W), okno šířky 3.6 m (520 W), světlo
(232 W); b) 10 osob (celkem 750 W) + tepelná zátěž stropem (466 W).
V dokumentu „Modelling of vertical temperature gradient with displacement ventilation“ [1] jsou tyto dva
modelové příklady řešené 4-bodovou metodou porovnány s některými zjednodušenými bodovými metodami, a to
s metodou Mundt, Nielsen, Rees a Haves.

Obr. 3 Měřené a vypočtené hodnoty tepelného gradientu pro kombinace zdrojů tepla a) 10 osob (celková tepelná
zátěž 750W), okno šířky 3.6 m (520 W), světlo (232 W); b) 10 osob (celkem 750 W) + tepelná zátěž stropem
(466 W) [1].
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5 APLIKACE VÝSLEDKŮ MODELU
Na Obr. 2 jsou prezentovány výsledky vypočtených hodnot v porovnání s hodnotami naměřenými pro dvě
kombinace tepelného zatížení a) a b). V případě a), kde kombinaci tepelné zátěže tvoří osoby, okno a světlo, je
teplota v blízkosti podlahy mírně poddimenzována oproti skutečné. Celkově ale 4-bodová metoda velmi dobře
predikuje skutečný průběh teplotní stratifikace v místnosti. Na Obr. 2 b), kde zdrojem tepelné zátěže je kombinace
osob a tepelné zátěže stropem, se průběh vypočtených hodnot velmi blíží hodnotám naměřeným.
Dále, v porovnání nové 4-bodové metody s ostatními zjednodušenými metodami (Obr. 3) je zřejmé, že
dvoubodové lineární modely (Mundt) nejsou schopny predikovat průběh teplot a předpovídají příliš nízkou teplotu
vzduchu v pobytové zóně. Pro případy s kombinací tepelných zdrojů poskytují vícebodové modely (Nielsen, Rees,
4-bodová metoda) dobrý odhad teplotního gradientu. Avšak pro případy se zdrojem tepla umístěným ve vyšších
polohách místnosti (Obr. 3 b)) se pouze Rees a 4-bodová metoda přibližují skutečnému průběhu teplotního
gradientu. Model Rees však nepredikuje správně teplotní gradient do výšky 1,2 m [1] .

6 SOUHRN A ZÁVĚRY
Pro výpočet teplotního gradientu místnosti pomocí nové „4-bodové metody“ bylo vytvořeno schéma postupu
výpočtu. Byla zvolena iterační metoda a vypočten teplotní gradient pro dva zvolené příklady kombinací tepelného
zatížení. Výsledky byly následně porovnány se skutečnými (naměřenými) hodnotami. Z výsledného grafu je
patrné, že kromě mírného poddimenzování oblasti v blízkosti podlahy (Obr. 1 a)) se vypočtená data blíží
skutečnému průběhu teplot v místnosti.
V závěru dokumentu bylo dále shrnuto porovnání s jinými vybranými metodami výpočtu teplotního gradientu
místnosti. Z porovnání vyplývá, že dvoubodové modely nejsou schopny predikovat vertikální teplotní gradient pro
běžné zdroje tepelné zátěže v místnosti. Přesnost ostatních vícebodových zjednodušených metod je velmi dobrá
pro zdroje tepelné zátěže, které jsou umístěny v nižších polohách místnosti. Avšak při jejich umístění v blízkosti
stropu nebo v případě tepelného zatížení oknem se teplotní gradient značně liší od měřených dat. V takovémto
případě může dojít k nepřesnému návrhu a tedy k horšímu komfortu v pobytové zóně. Pro prezentované výsledky
poskytuje 4-bodová metoda přesnější výsledky než všechny ostatní metody.
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1

Abstrakt
Příspěvek řeší polutanty ve vnitřním prostředí budov, především oxid uhličitý (CO2) a vybrané těkavé organické
látky (VOC). Okrajově pojednává o základních rizicích v případě působení těchto látek na uživatele budovy.
Stanovuje experimentální metody pro jejich eliminaci a jsou vzájemně srovnány účinnosti jednotlivých metod na
základě stanoveného modelu. Vychází se z provedených měření, ze kterých vyplývá, že většinu polutantů lze
poměrně účinně eliminovat pomocí větrání. Se zvyšujícím se množstvím měněného vzduchu se přímo zvyšuje
kvalita vzduchu ve vnitřním prostředí budov, zároveň přímo narůstají celkové energetické požadavky na úpravu
přiváděného vzduchu. Některé polutanty lze účinně eliminovat i pomocí rostlin umístěných ve vnitřním prostředí
v budovách. Z výzkumu vyplývá, že rostliny mohou významně přispívat ke snižování polutantů ve vnitřním
prostředí budov, především z pohledu CO2 a tím potenciálně přinášet úspory v oblasti větrání.
Klíčová slova
Polutanty, vnitřní prostředí budov, CO2, VOC, rostliny
Abstract
The present paper deals with the problem of pollutants occurrence in the indoor environment of buildings,
especially carbon dioxide (CO2) and selected volatile organic compounds (VOC). There are partially shown basic
hazards of these harmful substances to the building users. Present research determines experimental methods for
their elimination and compares the effectiveness of individual methods on the basis of the established model. This
research is based on the provided measurements, which show that the most pollutants can be eliminated relatively
effectively by ventilation. With the increasing amount of air that being changed directly is also increasing the
quality of indoor air in buildings, while directly increasing the overall energy requirements on the supply air. Some
pollutants can also be eliminated by effective use of indoor plants in buildings. This paper improves that plants
can make a significant contribution for the pollutants reducing in the indoor environment of buildings, particularly
from the perspective of CO2, potentially bringing energy savings in ventilation field.
Key words
Pollutants, internal building environment, CO2, VOCs, plants

1 ÚVOD
Příspěvek se zabývá vnitřním prostředím budov z pohledu působení polutantů. Pojednává zejména o CO2
(CAS 124-38-9), a vybraných VOC – konkrétně benzenu (CAS 71-43-2), toluenu (CAS 108-88-3) a
trichloretylenu (CAS 79-01-6). Jedná se o látky, které negativně působí na lidské zdraví uživatelů budov, a je
potřebné jejich výskyt ve vnitřním prostředí redukovat. V dnešní době lze poměrně účinně snižovat koncentrace
uvedených škodlivin pomocí intenzivního větrání, které má ovšem přímý dopad na provozní náklady vynaložené
na ventilaci. S požadavkem vysoké kvality vnitřního prostředí tedy přímo souvisí požadavek na intenzivní ventilaci
vzduchu a úpravu přiváděného vzduchu na předem stanovenou provozní teplotu a kvalitu. Zejména v oblastech se
značnými rozdíly teplot vnějšího prostředí oproti vnitřnímu prostředí je tato problematika velice aktuální a je
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předpokladem, že i minimální snížení množství přiváděného vzduchu má potenciál značné úspory provozních
nákladů v globálním měřítku.
Ve snaze zachovat vysoké nároky na vnitřní prostředí a zároveň snižovat energetické nároky budov je nutné
nacházet nové eliminační způsoby škodlivin, díky kterým bude možné snižovat množství ventilovaného vzduchu
při zachování požadované kvality vzduchu ve vnitřním prostředí. Je prokázáno, že rostliny mají značný potenciál
snižovat koncentraci CO2, částečně jsou schopny i redukovat vybrané polutanty. V příspěvku jsou provedeny
modelace vlivu rostlin na snižování koncentrace škodlivin ve vnitřním prostředí a provedeno vzájemné srovnání
efektivity s ventilací.

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Mezi základní požadavky na kvalitu vnitřního prostředí se řadí kvalita vzduchu, která se primárně posuzuje dle
aktuální koncentrace CO2 [1], [2], pro VOC jsou stanoveny limitní koncentrace pro pobytové místnosti [3], a zvlášť
pro pracoviště [4]. Jev kdy budovy negativně ovlivňují zdraví uživatelů lze nazvat jako syndrom nemocných
budov, který je již dobře popsán [5] a obecně znám i širší veřejnosti. Je dokázáno, že pobyt uživatele v prostředí,
kde je nadlimitní koncentrace řešených polutantů, či v případě vystavení se dlouhodobému působení škodlivin
mohou mít na lidské zdraví řešené polutanty negativní vliv, který může vést k chronickým onemocněním [6].

Vymezení řešených polutantů a rizika
Řešené škodliviny benzen, trichloretylen jsou klasifikovány jako prokázané karcinogeny skupiny 1 [6], [7], toluen
není prokázaným karcinogenem, při vyšších koncentracích může způsobovat nevolnost, únavu a halucinace, dráždí
sliznice. CO2 při zvýšených koncentracích způsobuje únavu a nevolnosti, je prokázáno, že již při koncentraci 0,1 %
klesá u základních pracovních činností produktivita přibližně o 25 % [8].
V běžně užívaných pobytových místnostech či administrativních pracovištích se nepředpokládá, že by některá
ze zmíněných škodlivin byla ve vnitřním prostředí v takové koncentraci, aby byly ohroženy životy uživatelů. Díky
větrání vnitřního prostředí jsou řešené škodliviny udržované v přípustných koncentracích. Existují ovšem měření,
které dokazují, že v nových budovách, či v budovách, které prošly významnou rekonstrukcí, může být koncentrace
VOC natolik vysoká, že budova je během prvních několika měsíců neobyvatelná [9]. Přípustné koncentrace
řešených škodlivin pro pobytové místnosti jsou pro vybrané VOC následující [3]: benzen 7 μg·m−3,
toluene 300 μg·m−3, trichloretylen 150 μg·m−3. Přípustná koncentrace CO2 je 0,15 % [1], [2].

Možnosti snižování koncentrace polutantů ve vnitřním prostředí budov
Snižovat koncentraci škodlivin ve vnitřním prostředí budov lze řešit buď výměnou zamořeného vzduchu za nově
přivedený vzduch z vnějšího prostředí upravený vzduchotechnikou nebo úpravou stávajícího vnitřního vzduchu.
Možnost vyměnit vzduch přirozeně okny bez použití vzduchotechnického zařízení je v tomto příspěvku
zanedbána, při výměně v horkých či chladných dnech by byl větráním způsoben teplotní diskomfort uživatelů
budovy. Úprava přívodního vzduchu z vnějšího prostředí je energeticky náročná. Je prokázáno, že vybrané rostliny
mohou redukovat řešené škodliviny obsažené v prostředí, ve kterém se nachází [10]. V tab. 1 jsou uvedeny vybrané
rostliny a jejich schopnost redukovat sledované VOC.
Tab. 1 Průměrná schopnost vybraných rostlin redukovat sledované VOC v μg·m−3·m−2·h−1 [10]
Lat. název rostliny

Benzen

Toluen

Trichloretylen

Hemigraphis alternata
Hedera helix
Tradescania pallida
Asparagus densiflorus
Hoya carnosa

5,54
3,63
3,86
2,65
2,21

9,63
8,25
9,10
7,44
5,81

11,08
8,07
7,95
6,69
5,79

Schopnost rostlin redukovat CO2 závisí především na teplotě, osvětlení a koncentraci CO2. Je prokázáno, že se
zvyšující se koncentrací CO2 ve vnitřním prostředí roste také schopnost rostliny vázat CO2, se snižující se mírou
osvětlení klesá schopnost rostliny vázat CO2 [11]. Vnitřní prostředí lze klasifikovat jako teplotně ustálené
prostředí. Světlo může být proměnlivé v závislosti na umístění rostliny v rámci prostoru, a v závislosti na
kombinaci a intenzitě umělého a přirozeného osvětlení. Pro návrhovou teplotu 21 °C, atmosférickou koncentraci
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CO2 0,04 % lze uvažovat míru fotosyntézy pro rostliny s metabolickým cyklem C3 a C4 přibližně
na 22 μmol·m−2·s−1, [12] z důvodu celodenního proměnného osvětlení není možné přesně stanovit skutečnou míru
fotosyntézy a je vhodné uvážit i možné odchylky.

3 METODIKA MODELOVÁNÍ, VÝPOČTOVÉ VZTAHY
Popis metodiky a vstupní data
Pro stanovení účinnosti jednotlivých eliminačních metod byl vytvořen model, který zkoumá, jakou plochu musí
mít rostliny ve vnitřním prostředí v modelovém prostoru, aby se vyrovnaly ventilaci, která bude řízena dle limitní
koncentrace řešených škodlivin. Dále je zkoumán, jak velký vliv může mít 1 m2 rostliny pro modelový prostor na
úsporu větrání pro případ, že budou obě metody použity naráz ve srovnání s tradičním větráním bez rostlin.
Pro modelový případ je uvažována kancelář o celkovém objemu 67,2 m3, ve které jsou 4 uživatelé, počáteční
koncentrace látek jsou uvažovány jako 80% přípustného limitu: CO2 0,12 %, benzen 5,6 μg·m−3,
toluen 240 μg·m−3, trichloretylen 120 μg·m−3. Při redukci je zároveň nutné uvažovat následující příbytek škodlivin:
CO2 pro administrativní práci 0,28 l·min−1·os−1 [13], pro VOC je náročné stanovit konkrétní hodnoty produkce,
protože v každém životním cyklu budovy může být koncentrace odlišná [9], proto je stanovena hodinová produkce
jako 3% z původní výchozí koncentrace, tj. benzen 0,168 μg·m−3·h−1, toluen 7,2 μg·m−3·h−1, trichloretylen 3,6
μg·m−3·h−1. Koncentrace sledovaných škodlivin v přívodním vzduchu je stanovena: CO2 0,04% [13], z důvodu
filtrace vnějšího vzduchu je v modelaci předpokládáno, že vzduch je zcela zbaven škodlivých VOC, účinnost
filtrace je uvažována jako 100%, je zanedbáno opotřebení či netěsnosti systému, které by mohly mít na účinnost
v reálném prostředí vliv.
Výkonnosti jednotlivých rostlin uvedených v tab. 1 se schopnosti vázat VOC byly zprůměrovány. Pro další
výpočty je tedy počítáno s následující schopnosti rostlin vázat škodliviny: benzen 3,58 μg·m−3·m−2·h−1,
toluen 8,05 μg·m−3·m−2·h−1, trichloretylen 7,92 μg·m−3·m−2·h−1.

Výpočtové modely
Pro převod produkce objemové na hmotnostní sledované škodliviny je nutné vycházet ze vztahu (1):
𝑉=

𝑚 ·𝑅 ·𝑇
𝑀·𝑝

(1)

Kde 𝑉 [dm3] je objem plynu, 𝑚 [g·dm−3] hmotnost plynu, 𝑅 [J·K−1·mol−1] univerzální plynová konstanta, 𝑇 [K]
teplota plynu, 𝑀 [kg·mol−1] molární hmotnost plynu, 𝑝 [Pa] tlak plynu. Pro 4 osoby je produkce CO2 vypočtena
na 112,3 g·h−1.
V modelovém prostoru je navržena celková plocha listů zelené rostliny 1 m2, to odpovídá 0,25 m2 pro 1 osobu.
Schopnost vázat rostlinou CO2 22 μmol·m−2·s−1 odpovídá při přepočtu na hodiny a gramy hodnotě 0,872 g·m−2·h−1.
Požadavek na množství přiváděného vzduchu v návaznosti na požadovanou koncentraci vychází ze vztahu (2):
𝑞• =

𝑉A¦ · “𝐶´rl − 𝐶A¦ ”
(𝐶4˜< − 𝐶A¦ )

(2)

Kde 𝑞• [m3·h−1] je požadavek na množství přiváděného vzduchu pro 1 osobu, 𝑉A¦ [m3] je objem vzduchu v
místnosti, 𝐶´rl [ppm] je požadovaná koncentrace škodliviny, 𝐶A¦ [ppm] je aktuální koncentrace škodliviny uvnitř
místnosti, 𝐶4˜< [ppm] je koncentrace škodliviny přívodního vzduchu.
Koncentrace okamžitá sledované škodliviny ve vnitřním prostředí vychází ze vztahu (3):
𝐶A¦ =

𝑚4´A + 𝑚k´4 − 𝑚´r€
𝑉A¦ · 𝑚D,DDDa

(3)

Kde 𝐶A¦ [ppm] je okamžitá koncentrace škodliviny ve vnitřním prostředí, 𝑚4´A [g] je výchozí hmotnost
škodliviny ve vnitřním prostředí, 𝑚k´4 [g] je hmotnostní příbytek škodliviny ve vnitřním prostředí, 𝑚´r€ [g] je
hmotnostní úbytek škodliviny ve vnitřním prostředí, 𝑉A¦ [m3] je celkový objem vzduchu ve vnitřním prostředí,
𝑚D,DDDa [g] je hmotnost 1 ppm škodliviny pro stanovenou teplotu a tlak.
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4 VÝSLEDKY MODELOVÁNÍ
Účinnost zkoumaných metod, respektive stanovení minimálního množství větraného vzduchu a stanovení
minimální plochy zelených rostlin jako ekvivalent, jež má potenciál vyrovnat ventilaci je uvedeno v tab. 2. Z této
tab. vyplývá, že pro trvalé udržení koncentrace ve vnitřním prostředí je buď nutné větrat nebo mít v budově
umístěné rostliny. Z výsledků je patrné, že rostliny mohou přispívat především pro snižování koncentrace CO2 a
benzenu, pro toluen a trichloretylen je schopnost snižovat koncentrace o řád nižší, a tedy jen komplikovaně
využitelná v praktickém prostředí budov.
Tab. 2 Přehled požadované výkonnosti jednotlivých metod pro udržení požadovaných koncentrací ve vnitřním
prostředí, respektive pro CO2 0,12 %, benzen 5,6 μg·m−3, toluen 240 μg·m−3, trichloretylen 120 μg·m−3
Látka
CO2
Benzen
Toluen
Trichloretylen

Větrání
(m3/h/prostor)
76,08
2,01
2,01
2,01

Rostliny
(m2/prostor)
35,16
3,15
60,13
30,56

Z výsledků vyplývá, že majoritním důvodem větrání budov je koncentrace CO2 ve vnitřním prostředí.
Přítomnost a větrání z důvodu VOC je z hlediska priorit podružné.
Při využití kombinovaného režimu, tedy kdy je společně s větráním využito i rostlin ke snižování koncentrací
škodlivin, lze konstatovat, že rostliny mají potenciál snižovat požadavek na větrání. Srovnání pro CO2 pro případ
využití větrání bez rostlin a větrání s rostlinami je zobrazeno v obr. 1.

Obr. 1 Zobrazení větrání prostoru bez rostlin a s rostlinami pro sledovanou škodlivinu CO2 pro požadovanou
koncentraci 0,12 %.
Z obr. 1 je patrný 2,58% potenciál na snižování požadavku na množství přiváděného vzduchu pro modelovou
místnost z důvodu koncentrace CO2. Tento potenciál platí pro 1 m2 zelených listů rostliny na celou modelovou
místnost.
V obr. 2 je zobrazen potenciál úspory pro snižování koncentrací řešených VOC pro větrání prostoru
s rostlinami a bez rostlin.
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Obr. 2 Zobrazení větrání prostoru bez rostlin a s rostlinami pro sledovanou škodlivinu CO2 pro požadovanou
koncentraci 0,12 %.
Z obr. 2 je patrné, že rostliny z pohledu schopnosti snižovat koncentraci škodlivin ve vnitřním prostředí mají
největší význam u benzenu, kdy mohou mít až 31,66% vliv na snížení požadavku na množství přiváděného
vzduchu. Pro trichloretylen mají rostliny pouze přibližně 3,26% potenciál a u toluenu 1,66% potenciál na snížení
požadavku na množství přiváděného vzduchu pro udržení stanovené koncentrace. Modelace uvažovala s 1 m2
plochy zelených listů na celou místnost, v případě většího množství rostlin ve vnitřním prostředí je potenciál
významněji snižovat požadavek na množství přiváděného vzduchu.
V modelovém případě byl zanedbán vliv proměnlivého osvětlení, který může mít negativní dopad na schopnost
vázat sledované škodliviny rostlinami. Také byl zanedbán vliv zvýšené koncentrace škodlivin ve vnitřním
prostředí, který může mít pozitivní vliv na schopnost vázat sledované škodliviny rostlinami. Mísení čerstvého
přiváděného vzduchu a upraveného rostlinami s odpadním odváděným vzduchem bylo zanedbáno. Všechny tyto
značně proměnlivé faktory mohou mít dopad na výslednou koncentraci škodlivin ve vnitřním prostředí.

5 SOUHRN
Příspěvek dle předpokladu poukazuje na možnost využití rostlin ve vnitřním prostředí budov za účelem snižování
koncentrace sledovaných škodlivin ve vnitřním prostředí a s tím spjatým sníženým požadavkem na množství
přiváděného vzduchu. Z výzkumu vzniká teoretický předpoklad, že rostliny mohou napomáhat ke snižování
provozních nákladů na větrání budov. Také z výzkumu vyplývá, že rostliny mají potenciál zvyšovat kvalitu
vnitřního prostředí v případě zachování stejného množství větraného vzduchu ve srovnání s prostředím, kde
rostliny nejsou, protože napomáhají snižovat koncentraci škodlivin ve vnitřním prostředí budov.

6 ZÁVĚRY
V příspěvku bylo pomocí modelace dokázáno, že rostliny mohou významně ovlivňovat kvalitu vnitřního prostředí
a vést k úsporám nákladů na větrání budov. Byly zkoumány 4 škodliviny, tj. CO2, benzen, toluen a trichloretylen
a dle předpokladu rostliny mají vliv na snižování koncentrace u všech zkoumaných látek, přičemž schopnost
snižovat koncentraci škodlivin ve vnitřním prostředí přímo závisí na množství rostlin, respektive jejich efektivní
ploše zelených listů.

910

JUNIORSTAV 2020

Jedná se o nový pohled do problematiky větrání budov a zvyšování kvality vnitřního prostředí, přičemž dle tohoto
teoretického předpokladu lze značně snižovat náklady na provoz budov v globálním měřítku. Výzkum lze dále
rozšířit o praktické měření, které by prokázalo tento teoretický předpoklad.
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Abstrakt
Prchavé organické látky patria do skupiny chemických látok bežne sa vyskytujúcich vo vnútornom prostredí
budov. Do interiéru budov vstupujú hlavne z interných zdrojov prostredníctvom stavebných materiálov alebo
spotrebných výrobkov. Ich prítomnosť vo vnútornom ovzduší sa monitoruje z dôvodu ich negatívneho vplyvu na
ľudské zdravie. Cieľom tohto článku je poskytnúť stručný prehľad o výskyte a zdrojoch prchavých organických
zlúčenín vo vnútornom prostredí budov so zameraním predovšetkým na obytné budovy, školy, administratívne a
verejné budovy. BTEX, α-pinén, limonén a formaldehyd sú najčastejšie monitorovanými látkami vo vnútornom
prostredí budov. Ich koncentrácie v rôznych vnútorných prostrediach sú variabilné a závislé od rôznych faktorov,
akými sú emisné charakteristiky zdroja, sezónne zmeny a podmienky ventilácie. Benzén vstupuje do vnútorného
prostredia budov z vonkajších zdrojov, najmä z dopravných alebo priemyselných oblastí. Formaldehyd sa do
ovzdušia uvoľňuje vo forme emisií zo stavebných materiálov a nábytku. Limonén a α-pinén sú obsiahnuté v
čistiacich prostriedkoch.
Kľúčové slová
Kvalita vnútorného prostredia, prchavé organické zlúčeniny, zdroje a výskyt prchavých organických zlúčenín,
vnútorné prostredie budov
Abstract
Volatile organic compounds (VOCs) belong to a group of chemical substances commonly found in indoor
environments. They enter the indoor environment of the building mainly from internal sources through building
materials or consumer products. Their presence in the indoor air is monitored because of their negative impact on
human health. The aim of this article is to provide a brief overview of the occurrence and sources of VOCs in the
indoor environment of buildings, focusing predominantly on residential buildings, schools, office and public
buildings. BTEX, α-pinene, limonene and formaldehyde are the most frequently monitored substances in indoor
buildings. Their concentrations in different indoor environments are variable and depend on various factors such
as emission characteristics of the source, seasonal changes and ventilation conditions. Benzene enters the indoor
environment of buildings from external sources, especially from transport or industrial areas. Formaldehyde is
released into the atmosphere in the form of emissions from building materials and furniture. Limonene and αpinene are contained in cleaning products.
Key words
Indoor air quality, volatile organic compounds (VOCs), sources and occurrence of VOCs, indoor environment

1 ÚVOD
V súčasnosti ľudia trávia väčšinu svojho času vo vnútorných priestoroch. Ovzdušie vo vnútornom prostredí budov
je častokrát znečistené viac ako vonkajší vzduch v dôsledku emisií z vnútorných zdrojov a nízkej intenzity výmeny
vzduchu. Zlá kvalita vzduchu vo vnútorných priestoroch môže mať nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a viesť
k tzv. syndrómu chorých budov [1, 2].
Prchavé organické látky sú považované za všade prítomné polutanty, ktoré sa do vnútorného prostredia budov
dostávajú z vonkajších zdrojov vo forme vedľajších produktov z priemyselnej činnosti, nedokonalého spaľovania
organickej hmoty a z výfukových plynov. Prevažná časť prchavých organických látok, však do interiéru budov
vstupuje z vnútorných zdrojov, a to vo forme emisií zo stavebných materiálov, podláh, výrobkov z kompozitného
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dreva, lepidiel a iných spotrebných výrobkov [3]. Tieto látky svojou prítomnosťou prispievajú k zlej kvalite
ovzdušia v interiéroch a svojím účinkom sú schopné ovplyvniť každodenný život človeka. Krátkodobé vystavenie
vysokým hladinám VOC môže spôsobiť podráždenie očí, nosa alebo hrdla, bolesti hlavy, nevoľnosť alebo
zvracanie, závraty, alergie a astmu. Dlhodobé vystavenie vysokým hladinám VOC môže viesť k zvýšenému riziku
rakoviny, poškodeniu pečene, obličiek a centrálneho nervového systému [4]. Z tohto dôvodu sa monitoring
prchavých organických zlúčenín zameriava na také objekty, ktoré sú považované za kritické a v ktorých ich
užívatelia trávia najviac svojho času. Za takéto objekty sa považujú najmä školy, verejné budovy a domácnosti.
Hlavným cieľom tohto príspevku je zhrnutie súčasného stavu poznatkov zamerané na výskyt a zdroje
prchavých organických zlúčenín vo vnútornom prostredí budov.

2 PRCHAVÉ ORGANICKÉ LÁTKY
Vo všeobecnosti sa za prchavé organické látky považujú všetky chemické zlúčeniny s teplotou varu v rozmedzí
od 50-100 °C a 240-260 °C [5].
Existuje niekoľko klasifikácií prchavých organických zlúčenín. Najčastejšie zaužívanou je klasifikácia podľa
Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá rozlišuje prchavé organické látky na základe ich prchavosti
(teploty varu), a to konkrétne na látky veľmi prchavé, prchavé a poloprchavé (Tab. 1). Táto klasifikácia zároveň
zohľadňuje molekulárnu dĺžku uhlíkovej štruktúry, resp. počet atómov uhlíka v chemickom vzorci. Pod pojmom
celkové organické zlúčeniny sa rozumie suma všetkých prchavých organických zlúčenín [6].
Medzi prchavé organické látky s najčastejším výskytom vo vnútornom prostredí budov patria BTEX (benzén,
toluén, etylbenzén a xylény), terpény (α-pinén a limonén) a aldehydy (formaldehyd, hexanal, benzaldehyd).
Tab. 1 Klasifikácia prchavých organických zlúčenín.
Skratka

Názov

Teplota varu [ °C]

Počet atómov uhlíka
v molekule

VVOC

Veľmi prchavé organické zlúčeniny

< 0 do (50 - 100)

< C6

VOC

Prchavé organické zlúčeniny

(50 - 100) do (240 - 260)

C6 do C16

SVOC

Poloprchavé organické zlúčeniny

(240 - 260) do (380 - 400)

> C16

TVOC

Celkové organické zlúčeniny

Suma všetkých zlúčenín uvedených vyššie

3 VÝSKYT PRCHAVÝCH ORGANICKÝCH ZLÚČENÍN VO
VNÚTORNOM PROSTREDÍ BUDOV
Obytné domy
V štúdii podľa Kaunelienė a kol. bola monitorovaná kvalita vnútorného prostredia v 11 nízkoenergetických
rezidenčných novostavbách. Koncentrácie celkových prchavých organických látok boli monitorované v rôznych
štádiách kompletizácie. Výsledky ukázali, že aj napriek nízkej výmene vzduchu sa koncentrácie TVOC pohybovali
na prijateľných úrovniach, zatiaľ čo koncentrácie formaldehydu (3,3-52,3 µg/m3) prekročili limity dané
legislatívou. V druhom štádiu kompletizácie sa koncentrácie TVOC rapídne zvýšili po inštalácii bytových
zariadení. V dôsledku stálej ventilácie bol v priebehu jedného mesiaca zaznamenaný exponenciálny pokles
koncentrácií BTEX opäť na prijateľnú úroveň. Autori taktiež poukázali na to, že jedným z cieľov pri výstavbe
nízkoenergetických novostavieb, by mal byť výber vhodných nízkoemisných stavebných a povrchových
materiálov, ktoré sú spolu s účinnou mechanickou ventiláciou schopné zaručiť dobrú kvalitu vnútorného prostredia
[6]. Priemerné denné koncentrácie TVOC boli podľa Stamatelopoulou a kol., v niekoľkých prípadoch nad
požadovaným limitom 500 µg/m3. Ukázalo sa, že zvýšené koncentrácie TVOC v monitorovaných rezidenciách
súviseli najmä s aktivitami účastníkov zapojených do prezentovanej štúdie. Tieto aktivity zahŕňali fajčenie, varenie
a upratovanie [7]. Cahna a kol. skúmali vplyv prirodzenej ventilácie na kvalitu vnútorného prostredia v miestnosti
počas spánku užívateľa. Najvyššia priemerná koncentrácia TVOC o hodnote 820 µg/m3 bola dosiahnutá za

913

JUNIORSTAV 2020

podmienok, kedy boli v miestnosti súčasne zatvorené okná aj dvere. Naopak najvyššia priemerná koncentrácia
formaldehydu o hodnote 205 µg/m3 bola pozorovaná v prípade, keď boli okno a dvere súčasne otvorené. Ukázalo
sa, že prirodzenou ventiláciou síce možno docieliť v miestnosti vyššiu intenzitu výmeny vzduchu, ale zároveň
môže dochádzať ku kontaminácii vnútorného ovzdušia v dôsledku infiltrácie nežiaducich polutantov z vonkajšieho
prostredia [8]. Monitoring vnútorného prostredia v domácnostiach, podľa Sun a kol., bol vykonaný v
miestnostiach, v ktorých ich užívatelia trávia najviac času. Výsledky ukázali, že medzi TVOC s najčastejším
výskytom patrí toluén, nonanal, α-pinén a p-xylén s príslušnými priemernými koncentráciami 21,45 µg/m3, 16,13
µg/m3, 12,91 µg/m3 a 12,23 µg/m3. Priemerná koncentrácia TVOC a formaldehydu bola 586,95 µg/m3 a 0,1 mg/m3.
Najvyššia koncentrácia formadehydu bola pozorovaná počas letných mesiacov. Výskum zároveň poukázal na to,
že vyššia intenzita výmeny vzduch (≥ 0,30 h-1) viedla k poklesu koncentrácii VOC a formaldehydu. Výrazný
pokles bol zaznamenaný v prípade toluénu a benzénu [1]. Huang a kol. sledovali koncentrácie formaldehydu v 21
domácnostiach v priebehu štyroch ročných období za vzduchotesných podmienok a za podmienok prirodzenej
ventilácie. Za podmienok vzduchotesnosti boli najvyššie priemerné koncentrácie formaldehydu vo vybraných
miestnostiach zaznamenané počas leta a najnižšie priemerné koncentrácie počas zimy. Najvyššia priemerná
koncentrácia o hodnote 94 µg/m3 bola dosiahnutá v obývacej miestnosti na jeseň. V prípade prirodzeného vetrania
bola najnižšia priemerná koncentrácia vo vybraných miestnostiach zaznamenaná počas leta. Najvyššia priemerná
koncentrácia bola dosiahnutá počas jesene a následne v zime, nakoľko v zime je miera infiltrácie vyššia ako v
iných ročných obdobiach. Druhá fáza výskumu zahŕňala monitoring koncentrácií VOC a formaldehydu pomocou
vhodných senzorov. V prípade tohto dlhodobého monitoringu bola najvyššia priemerná koncentrácia
formaldehydu zaznamenaná počas zimy. Ukázalo sa, že so zvyšujúcou sa vonkajšou teplotou klesá koncentrácia
formaldehydu vo vnútorných priestoroch v dôsledku prirodzenej ventilácie. Najvyššia priemerná koncentrácia
TVOC bola zaznamenaná za podmienok vzduchotesnosti v prechodnom období (1243 µg/m3), následne v zime
(978 µg/m3) a v lete (573 µg/m3). V prípade dlhodobého monitoringu bola najvyššia priemerná koncentrácia TVOC
v letnom období 924 µg/m3 s najvyššou dennou koncentráciou 1415 µg/m3. Zo všetkých detekovaných VOC
dosahoval najvyššie koncentrácie vo všetkých obdobiach toluén. Štúdia zároveň poukázala na to, že existuje
negatívna korelácia medzi koncentráciou formaldehydu a dobou otvorenia okien, teplotou vnútorného prostredia
a relatívnou vlhkosťou. Naopak pozitívna korelácia bola pozorovaná medzi koncentráciami TVOC a teplotou a
relatívnou vlhkosťou vo vnútornom prostredí [9]. Li a kol. vyšetrovali koncentrácie VOC v kanadských obytných
domoch. Zo všetkých nameraných VOC, dosiahli najvyššie priemerné koncentrácie práve limonén (43,3 µg/m3),
dekametylcyklopentasiloxán (37,7 µg/m3), α-pinén (18,5 µg/m3), toluén (16,6 µg/m3), hexanal (14,1 µg/m3) a
nonanal (10,5 µg/m3). Z uvedených VOC limonén a α-pinén sú považované za prirodzene sa vyskytujúce VOC.
Limonén je prítomný v čistiacich prostriedkoch a α-pinén v mnohých parfumoch a deodorantoch. Toluén sa vyskytuje v palivách, je súčasťou farieb a riedidiel, alebo sa používa ako rozpúšťadlo. Dekametylcyklopentasiloxán
sa vyrába umelo a je súčasťou kozmetických prípravkov. Hexanal a nonanal sú aldehydy s ovocnou arómou,
vyskytujúce sa v stavebných materiáloch. V štúdii bolo zároveň podotknuté, že koncentrácie alifatických a
aromatických uhľovodíkov boli vyššie v zime a v letných mesiacoch. Na druhej strane kyslíkaté deriváty
uhľovodíkov (alkoholy, aldehydy a ketóny) dosahovali vyššie koncentrácie v teplejších mesiacoch a svoje
maximum dosiahli počas leta [10].

Školy
V porovnaní s dospelými sú deti vo všeobecnosti zraniteľnejšie voči negatívnym účinkom látok znečisťujúcich
ovzdušie. Vdychujú viac vzduchu na jednotku telesnej hmotnosti a sú menej odolné voči toxickým chemikáliám.
Školy sú miestom, kde deti trávia veľkú časť svojho času, a preto sa niekoľko štúdií zameralo na monitorovanie
vnútorného ovzdušia práve na školách.
Kalimeri a kol. posudzovali kvalitu vnútorného prostredia v dvoch základných školách a v jednej materskej
škole. Z hľadiska VOC sa štúdia prioritne zamerala na monitoring formaldehydu a benzénu, ktoré sú považované
za známe ľudské karcinogény. Prítomnosť formaldehydu bola detekovaná vo všetkých troch školách. Očakáva sa,
že do všetkých tried bol umiestnený nábytok a drevené výrobky (drevotrieskové a drevovláknité dosky a preglejky)
obsahujúce živice na báze formaldehydu. Najvyššia koncentrácia formaldehydu bola zaznamenaná v materskej
škole, kde boli navyše umiestnené koberce a vo väčšej miere použité spotrebiteľské produkty. Priemerná
koncentrácia formaldehydu dosiahla vyššiu hodnotu v lete (14,2 µg/m3) ako v zime (4 µg/m3) a naopak priemerná
koncentrácia benzénu bola vyššia v zime (6,2 µg/m3) ako v lete (3,1 µg/m3). Na základe pomeru vnútorných a
vonkajších koncentrácií sa potvrdilo, že prítomnosť formaldehydu a benzénu vo vybraných triedach je spôsobená
emisiami z vnútorných zdrojov. Trichlóretylén, α-pinén a limonén boli detekované len vo vnútornom prostredí
budov, pričom len limonén dosahoval najvyššie koncentrácie v zimnom období. Podrobnejšia analýza použitého
stavebného materiálu preukázala, že podiel emisií stavebného materiálu na koncentráciách VOC zistených v
školských prostrediach môže dosiahnuť až 30%, zatiaľ čo príspevok iných zdrojov môže byť vyšší ako 90%. Tieto
ďalšie zdroje môžu zahŕňať nábytok, čistiace prostriedky, kancelárske vybavenie, výrobky osobnej starostlivosti,
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výrobky remeselnej výroby, hračky a činnosti užívateľov [11]. Najbežnejšími látkami znečisťujúcimi ovzdušie na
školách v Španielsku boli aldehydy - formaldehyd a hexanal. V tejto štúdii sa Villanueva a kol. zamerali
predovšetkým na školy situované vo vidieckych, mestských a priemyselných oblastiach. Výsledky preukázali, že
medzi týmito troma oblasťami neboli markantné rozdiely v koncentráciách TVOC. Vplyv dopravy a
petrochemického závodu sa významným spôsobom odzrkadlil na zvýšených koncentráciách benzénu vo
vnútornom prostredí škôl situovaných v priemyselnej oblasti. Tieto koncentrácie boli výrazne vyššie v porovnaní
s mestskými, či vidieckymi oblasťami. Vyhodnotením pomerov vnútorných a vonkajších koncentrácií (I/O) sa
ukázalo, že väčšina VOC pochádza prevažne z vnútorných zdrojov. Benzén a n-pentán pochádzajú z externých
zdrojov. VOC, ako sú aldehydy, terpény, alkány a väčšina aromatických uhľovodíkov, pochádzajú z vnútorných
zdrojov a etylbenzén a toluén z vnútorných aj vonkajších zdrojov [12]. Jovanović a kol. sledovali koncentrácie
formaldehydu a piatich individuálnych VOC v troch triedach základnej školy. Celková priemerná koncentrácia
VOC dosiahla hodnotu 48,67 µg/m3. Najvyššia priemerná koncentrácia bola pozorovaná v prípade trichlóretylénu
(29,15 µg/m3). Priemerná koncentrácia formaldehydu vo vnútornom prostredí bola 63,74 µg/m3 a vo vonkajšom
prostredí 5,07 µg/m3. Zvýšené koncentrácie formaldehydu v ovzduší monitorovaných tried sú spôsobené
prítomnosťou vnútorných zdrojov, akými boli v tomto prípade starý nábytok a koberce, regály a podlaha [4].
Goodman a kol. monitorovali vnútorné koncentrácie VOC vo vybraných priestoroch univerzitného kampusu.
Analýza odhalila, že vnútorné koncentrácie VOC sú vyššie v porovnaní s vonkajšími koncentráciami. Zdraviu
nebezpečné látky, ako je formaldehyd, benzén, toluén a xylény, boli o jednu úroveň vyššie v interiéri ako v
exteriéri. Suma koncentrácií týchto zlúčenín dosahovala hodnoty 51,6 µg/m3 pre učebne, 42,8 µg/m3 renovované
kancelárie a 23 µg/m3 pre zelené budovy. Limonén, etanol, hexanal, α-pinén a izobután boli o dve úrovne vyššie
v interiéri ako v exteriéri. Z uvedeného vyplýva, že kontaminácia vnútorného prostredia pochádza prevažne z
vnútorných zdrojov. Zo všetkých budov zapojených do výskumu boli najvyššie pomery I/O formaldehydu, toluénu
a xylénov pozorované práve v budove, ktorá je považovaná za tzv. zelenú budovu. Stavebné materiály a voňavé
spotrebiteľské výrobky boli identifikované ako možné hlavné zdroje prchavých organických zlúčenín [13]. Na
základe výsledkov podľa Beccera a kol. sa preukázalo, že na celkovú kvalitu vnútorného prostredia vplýva aj
lokalita, v ktorej je škola situovaná. Umiestenie školy do prostredia s vysokou hustotou cestnej premávky alebo v
blízkosti priemyselných zón dokáže výrazne ovplyvniť vnútorné koncentrácie TVOC, benzénu a toluénu. Autori
taktiež poznamenali, že hladiny TVOC a aldehydov v triedach môžu byť ovplyvnené širokou škálou stavebných a
bytových materiálov, čistiacich prostriedkov alebo špecifických výrobkov, ktoré sú spojené s aktivitami v triede.
Prekročenie koncentračných limitov etylbenzénu, m+p-xylénu a o-xylénu v niektorých učebniach, priamo súvisí
s vnútornými zdrojmi. Podobné prekročenia sa pozorovali v niekoľkých triedach pre toluén, tetrachlóretylén a αpinén a súviseli s externými zdrojmi [14].

Administratívne a verejné budovy
Väčšina ľudí trávi veľkú časť svojho pracovného dňa v kancelárskych priestoroch. Medzi hlavné zdroje prchavých
organických látok v kanceláriách patria kopírovacie stroje, tlačiarne, nábytok, čistiace prostriedky, obklady stien
a podláh. Zistilo sa, že používanie tlačiarní vedie k zvýšeným koncentráciám toluénu, xylénu a etylbenzénu, zatiaľ
čo k emisiám toluénu a xylénu môžu prispievať aj iná elektronika, napríklad počítače [15]. Výsledky výskumu
podľa Nunes et al. uvádzajú, že výskyt zlúčenín VOC súvisí s ich možnými zdrojmi a sezónnymi zmenami.
Koncentrácie boli nižšie a vykazovali menšie variácie počas zimy a leta v porovnaní s jarnou a jesennou sezónou.
Od októbra do apríla, keď sú teploty nižšie, t.j. v zimnom období, bola väčšina zlúčenín detekovaná v nižších
koncentráciách. Počas tohto obdobia, keď je vykurovací systém zapnutý a najvyššia miera zrážok, zostávajú
kancelárske okná a dvere väčšinou zatvorené, čím sa v kancelárii znižuje intenzita výmeny vzduchu. Opak je
pozorovaný od mája do júna , t.j. na jar. S miernymi teplotami sú okná a dvere otvorené po celý deň. Na druhej
strane v teplejších letných mesiacoch, počas dovolenkovej sezóny, bol v kanceláriách znížený počet zamestnancov.
V priebehu tohto obdobia klesol počet zamestnancov v kanceláriách z 9 až 10 ľudí na 6 ľudí. Tým bola znížená aj
kancelárska činnosť, čo viedlo k zníženiu koncentrácie kontaminantov v tomto vnútornom prostredí. Na jeseň bola
zistená vyššia koncentrácia limonénu a počas jari, jesene a zimy zase ɑ-pinénu. Najvyššie priemerné ročné
koncentrácie boli zistené v prípade toluénu, limonénu a heptánu s príslušnými hodnotami 5,10 µg/m3, 3,48 µg/m3,
8,46 µg/m3 [16]. V ďalšej rozsiahlej štúdii, podľa Mandin a kol., sa sledoval vplyv sezónnych zmien na
koncentrácie VOC v moderných mechanicky vetraných kancelárskych budovách v 8 európskych krajinách.
Vnútorné koncentrácie VOC namerané v lete sa výrazne líšili od koncentrácií nameraných v zime, s výnimkou
xylénov. Formaldehyd dosiahol v lete vyššie koncentrácie ako v zime (16 µg/m3 a 8,1 µg/m3) a zlúčeniny ako
benzén a terpény (α-pinén a limonén) dosiahli vyššie koncentrácie v zime ako v lete. Relatívne vysoká vnútorná
koncentrácia tetrachlóretylénu v zimnej sezóne, v jednej z budov, bola pravdepodobne spôsobená čistiarňou
umiestnenou na prízemí [17]. Zvýšené koncentrácie BTEX v kanceláriách počas letnej a zimnej sezóny, v štúdií
podľa Campagnola a kol., boli pripísané zdrojom z vonkajšieho prostredia. Ďalšie najvýznamnejšie zdroje boli
spojené so stavebnými materiálmi, ako sú podlahové materiály (najmä koberce), výrobky na báze dreva a rôzne
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druhy farieb. K zhoršeniu kvality vnútorného prostredia v letných mesiacoch prispievali aj zvýšené koncentrácie
ozónu, ktorý reaguje s VOC prítomnými v ovzduší za vzniku ďalších medziproduktov. V menšej miere bola kvalita
vzduchu v kanceláriách ovplyvnená aj emisiami z tlačiarní a z čistiacich prostriedkov, a to najmä v zime [15].
Baurѐs a kol. sledovali koncentrácie vybraných VOC v dvoch nemocniciach. Najvyššie koncentrácie v oboch
nemocniciach boli namerané v prípade etanolu a izopropanolu v zimnom období. Dôvodom bola prítomnosť
etanolu v roztoku na drhnutie rúk, ktorý sa používa v celej nemocnici. Jeho koncentrácia závisí od frekvencie
trenia rúk a rýchlosti výmeny vzduchu. Koncentrácie BTEX dosahovali vo všetkých priestoroch oboch nemocníc
veľmi nízke hodnoty. Koncentrácie limonénu boli relatívne nízke, vyššie koncentrácie boli zistené len v jednej
nemocnici, čo súviselo s upratovacími aktivitami. Vyššie koncentrácie toluénu boli pozorované v priestoroch
laboratória jednej z nemocníc, kde sa používa ako rozpúšťadlo. Priemerné koncentrácie formaldehydu dosahovali
v oboch nemocniciach vyššie hodnoty v letných mesiacoch. Táto štúdia poukazuje na nízke znečistenie v dvoch
nemocničných budovách v porovnaní s vnútorným prostredím obydlí, čo pravdepodobne súvisí s vetraním a
centrálnou klimatizáciou [18]. Cincinelli a kol. zistili, že najhojnejšie zastúpenou skupinou VOC vo vnútornom
prostredí knižníc a archívov boli BTEX, následne cyklické prchavé metylsiloxány, aldehydy, terpény a organické
kyseliny. Získané výsledky ukázali, že BTEX vo vnútornom ovzduší knižníc a archívov situovaných v mestských
oblastiach a niektorých prípadoch aj v mestských centrách nepochádzajú len z emisií vnútorných zdrojov, ale aj z
vonkajšieho prostredia. Kyselina octová, ktorá je látkou, ktorá dokáže oxidovať knihy a iné exponované objekty,
bola detekovaná pri koncentráciách v rozmedzí 1,04 µg/m3 až 18,9 µg/m3, zatiaľ čo furfural, ktorý je známym
markerom degradácie papiera, bol neustále prítomný pri koncentráciách v rozmedzí medzi 5,26 µg/m3 a 32,6
µg/m3. Priemerná koncentrácia TVOC dosiahla hodnotu 161 µg/m3, pričom najvyššie koncentrácie boli zistené v
priestoroch akademických knižníc a najnižšie v priestoroch historických knižníc [19]. Kolektív autorov Shang a
kol. sledovali koncentrácie TVOC a formaldehydu v štyroch nákupných centrách. Ukázalo sa, že koncentrácie
formaldehydu boli cez víkend vyššie ako v priebehu týždňa. V dôsledku uzavretej štruktúry a nedostatočného
prirodzeného vetrania bola pozorovaná zhoršená kvalita ovzdušia na podzemnom podlaží v porovnaní s
nadzemnými podlažiami. V štúdii bolo podotknuté, že v mnohých špecializovaných predajniach je samotný tovar
považovaný za možný zdroj emisií VOC a formaldehydu. Výrobky z kože môžu byť zdrojom benzénu a toluénu.
Textil je možným zdrojom formaldehydu [20].

4 ZÁVER
Množstvo a výskyt nežiaducich prchavých organických zlúčenín vo vnútornom prostredí budov závisí od
niekoľkých parametrov. Medzi tie najdôležitejšie patrí počet ľudí v interiéri, interiérové a technické zariadenie v
miestnosti, relatívna vlhkosť vzduchu v miestnosti, vek budovy a jej umiestnenie v rámci urbanistickej jednotky,
stupeň znečistenia vonkajšieho ovzdušia, intenzita a kvalita vetrania, ročné obdobie a druh vykurovania.
Väčšina VOC vo vnútornom ovzduší budov pochádza predovšetkým z vnútorných zdrojov, a to najmä zo
stavebných materiálov a spotrebných výrobkov. Zdrojom formaldehydu vo vnútornom ovzduší budov sú stavebné
materiály alebo nábytok. Limonén a α-pinén prenikajú do ovzdušia z čistiacich prostriedkov. Benzén je častým
produktom vonkajších zdrojov, ktoré zahŕňajú emisie z dopravy a priemyselnej činnosti. Dlhodobé vystavenie
týmto zlúčeninám má nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a môže viesť k syndrómu chorých budov.
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Abstrakt
Jedno z nejkritičtějších míst budov z hlediska stavební tepelné techniky je připojovací spára okenního rámu,
případně zasklení. Hlavní roli zde přitom hraje mnoho faktorů ovlivňujících funkčnost celého systému. Jsou to
především vnitřní a venkovní návrhové teploty s příslušnými vlhkostmi, tepelně-technické vlastnosti okenního
rámu a zasklení nebo typ distančního rámečku. Dále například vzduchotěsnost funkční spáry či umístění rámu ve
stěně.
Práce se zabývá možností zvýšení povrchové teploty v těchto kritických místech, tj. na dolní části okenního
zasklení a připojovací spáře v místě parapetu, využitím vodivých vlastností materiálu, v našem případě hliníkového
plechu různých tlouštěk. Bylo přitom potřeba zachovat nejlepší poměr mezi estetickým hlediskem, tj. tvarem lišty
a maximální plochou do vnitřního prostředí tak, aby byl schopen materiál přenést potřebné množství tepla do
řešené lokality. S přihlédnutím k výše uvedeným kritériím bylo pomocí počítačových modelů nalezeno řešení, při
kterém došlo k podstatnému zvýšení teploty (bodově/lineárně) v řešených místech. Modelování proběhlo v
programu Ansys a Area.
Klíčová slova
Nejnižší vnitřní povrchová teplota, povrchová kondenzace, rosný bod, připojovací spára, okenní zasklení
Abstract
One of the most critical places of buildings in terms of building thermal technology is the connecting joint of the
window frame or glazing. The main role here is played by many factors influencing the functionality of the whole
system. These are mainly indoor and outdoor design temperatures with appropriate humidity, thermo-technical
properties of window frame and glazing or type of spacer frame. Furthermore, for example, airtightness of the
functional joint or placement of the frame in the wall.
The work deals with the possibility of increasing the surface temperature in these critical places, ie on the lower
part of the window glazing and connecting joint at the window sill, using the conductive properties of the material,
in our case aluminum sheet of different thicknesses. It was necessary to maintain the best ratio between the
aesthetic aspect, ie the shape of the bar and the maximum surface area into the internal environment, so that the
material can transfer the necessary amount of heat to the site. Taking into account the above mentioned criteria, a
solution was found using computer models in which the temperature increased substantially (point / linear) in the
solved places. Modeling was carried out in Ansys and Area.
Key words
Lowest internal surface temperature, surface condensation, dew point, connection joint, window glazing

1 ÚVOD
Okna představují 30–50 % ztrát přes obálku budovy [1]. Správnou optimalizací lze tyto ztráty snížit až o 50 % [2],
přičemž pro spolehlivé studium jedné vlastnosti musíme zahrnout řadu souvisejících vlastností [4]. Z hlediska
polohy okna ve stěně je potřeba sledovat 3 hlavní faktory: paralelní izotermy (zachování kontinuity tepelné
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obálky), nízké hodnoty lineárního činitele prostupu tepla (tepelné ztráty) a vysoké povrchové teploty (zabránění
povrchové kondenzace). Samozřejmě svou roli zde hrají i další faktory (mimo druh a rozměr rámu): tepelný výkon
(viz. výše), denní osvětlení (umístění různých funkcí v místnostech [4]), solární zisky, stavitelnost, vzduchotěsnost
a estetické hledisko [3].
Cílem je zjišťování průběhu teplot a vlhkosti v místě připojovací spáry okenního rámu a zasklení.
Rozhodujícím faktorem při vyhodnocování je nejnižší vnitřní povrchová teplota (faktor vnitřního povrchu) tak,
aby bylo zabráněno vzniku povrchové kondenzace. Jako způsob sanace v nevyhovujících stavech je použita lepená
hliníková lišta s různým umístěním a tvarem. Předpokladem je, že vodivý materiál přivede do podchlazeného místa
na konstrukci teplo z vnitřního prostoru. Modelování bylo uskutečněno v programu Ansys a Area 2017.

2 LITERÁRNÍ PŘEHLED
Povrchová kondenzace na okenním zasklení a připojovací spáře
Příčin vzniku povrchové kondenzace je hned několik. Nejčastějším problémem bývají špatné tepelně-technické
vlastnosti posuzovaných konstrukcí. Plíseň se objevuje již při 80 % vlhkosti. Obecně platí, že teplejší vzduch je
schopen přijmout více vlhkosti (lidi, zvířata, květiny, sušení, vaření, koupání). Jakmile se teplý vzduch přiblíží
k chladnějším povrchům, ochladí se, zvýší se jeho relativní vlhkost, v důsledku čehož se teplota může dostat až
pod rosný bod a přebytečná vlhkost, kterou studený vzduch již není schopen pojmout, zkondenzuje na povrchu.
Řešení je zvýšení povrchové teploty a tím zvýšení teplotního faktoru vnitřního povrchu [5], [6].
Povrch okna je i přes nejkvalitnější provedení skla stále jedno z nejslabších izolačních prvků v objektu [7]. Na
interiérové straně může být největší problém nepravidelné vytápění. V noci se většinou přestává topit, a proto
necirkuluje ani vzduch, který v prostoru okna chladne, především ve vzduchové kapse nad parapetem (široké
parapety, záclony). Po zkondenzování vlhkosti na okně je její následovné odpaření problematičtější, protože ani
po vyvětrání a zatopení nemusí být v kritickém místě zasklení dostatečná teplota na odpaření vody v kapalném
stavu [6].
Připojovací spára mezi stěnou a okenním rámem je velmi kritické místo. Jak už bylo řešeno výše, návrh osazení
okna má velký vliv na jeho funkčnost. Záleží na druhu stavební konstrukce (stavebním systému) a typu montáže
(zapuštěná, předsazená, lícová). Spára musí být přitom dilatační a měla by bránit kondenzaci vody a přístupu
vzduchu (pomocí okenních pásek) [7], [8].

Možnosti osazení okenních rámů
Ze všech druhů předsazené montáže uvádíme montáž na ocelové úhelníky, které jsou sice levné, ale tepelnětechnicky naprosto nevýhodné, nebo na kompozitní sklolaminátové profily (nevodivý materiál). Další možností
jsou systémová řešení tepelně-oddělené montáže oken, buď pomocí podložek z termoplastické pěny
(COMPACFOAM) nebo profilů z recyklované tuhé pěny (Illbruck) [9].
Vlivem užívání objektu vznikají největší tepelné mosty v místě funkční spáry. Pro zajištění utěsnění
a zabránění degradace tepelné izolace v uložení rámu (PUR pěny) je vhodné používat těsnící pásky na interiérové
i exteriérové straně nebo tzv. komprimační (kompresní) pásky, které nepodléhají degradaci vlivem vlhkosti.
Použití plastové krycí lišty v žádném případě nenahradí použití parotěsnící pásky [10].

3 METODIKA
V teorii šíření tepla existuje závislost mezi stoupající teplotou a pohybem (příp. kmitáním) molekul. Z oblasti
s vyšší kinetickou energií se energie (teplo) přenáší do oblasti s nižší kinetickou energií. Teplo se může šířit třemi
různými způsoby nebo jejich kombinacemi: vedení (kondukce), proudění (konvence) a sálání (radiace) [11].
V našem případě počítáme s tepelnou výměnou vedením. Jedná se o nejběžnější způsob přenosu tepla, kdy je
teplo přenášeno přímým kontaktem látek (přímými srážkami molekul). Vedení je vyjádřeno hodnotou součinitele
tepelné vodivosti, který závisí na měrné teplené kapacitě [11].
Součinitel tepelné vodivosti λ (W/mK) udává, kolik tepla je schopen daný homogenní materiál převést.
Přesněji, jak rychle se teplo rozšíří ze zahřáté části látky směrem k chladnější. Měrná tepelná kapacita c (J/kgK)
představuje množství tepla potřebného k ohřátí 1 kg látky o 1 teplotní stupeň. Z tohoto vyplývá, že mezi
tzv. vodiče, tj. látky s malou měrnou kapacitou, patří například hliník, měď, stříbro a zlato [12].
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Při modelování byl použit jako prostředek pro zvýšení povrchové teploty hliníkový plech (λ = 150 W/mK)
tloušťky 1 mm v různých velikostech, celoplošně lepený montážním lepidlem (λ = 0,6 W/mK) v tloušťce 0,5 mm.
Pro srovnání byl použit i měděný plech (λ = 372 W/mK), tl. 1 mm lepený stejným druhem lepidla.
Výpočet v programech byl proveden pomocí metody konečných prvků.

4 VÝSLEDKY
Al lišta na zasklení
Řešenou problematikou je nejnižší povrchová teplota na styku okenního zasklení a rámu a připojovací spáře rámu.
Tato teplota se liší podle typu okenního rámu, distančního rámečku i zasklení. Níže je Tab. 1 s nejzajímavějšími
výsledky, kde byly modelovány dřevěná a plastová okna s izolačním dvojsklem (viz. Obr. 1). Řeší se kritický
detail parapetu a jsou zde aplikovány opět hliníkové lišty tloušťky 1 mm v různých rozměrech a tvarech.
b)

a)

c)

d)

Obr. 1 Schéma – plastový rám s hliníkovou lištou na okenním zasklení: a) L profil, dřevěné okno, b) krycí profil,
dřevěné okno, c) L profil, plastové okno, d) krycí profil, plastové okno.
Tab. 1 Minimální povrchové teploty v kritických místech na spodní části okenního zasklení.

Bez úpravy
Al lišta, tl. 1 mm – L profil, 20/20 mm
Al lišta, tl. 1 mm – krycí profil, 20/25/20 mm
Al lišta, tl. 2 mm – L profil, 20/20 mm
Cu lišta, tl. 1 mm – L profil, 20/20 mm

Dřevěné okno
Zasklení
Rám
3,87 °C
10,38 °C
7,86 °C
9,70 °C
10,19 °C
9,69 °C
7,89 °C
9,70 °C
7,89 °C
9,70 °C

Plastové okno
Zasklení
Rám
5,11 °C
8,51 °C
8,70 °C
7,90 °C
9,80 °C
7,89 °C
8,73 °C
7,90 °C
8,73 °C
7,90 °C

Al lišta na rámu a následná analýza osazení okna v ostění
V Tab. 2, Tab. 3 a Tab. 4 jsou ukázány výsledky tepelně technického posouzení v kritickém místě připojovací
spáry standardních řešení osazení okenních rámů a aplikace hliníkové lišty (viz. Obr. 2, 3, 4). Modely se zaměřují
na novostavby realizované z keramických tvárnic PTH 30 Profi zaizolovaných kontaktním zateplovacím systémem
EPS 100 F (Ustěna = 0,142 W/m2K) tak, aby bylo možné co nejpřehlednější srovnání jednotlivých řešení.
a)

b)

c)

d)

Obr. 2 Schéma – prosté uložení okenního rámu s hliníkovou lištou: a) bez úpravy, b) Al lišta na omítce
20/100 mm, c) Al lišta pod omítkou 35/100 mm, d) Al lišta pod omítkou 15/100 mm.
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Tab. 2 Prosté uložení okenního rámu s hliníkovou lištou.
Minimální
povrchová
teplota
θsi (°C)
Bez úpravy
Al lišta na omítce 20/100 mm
Al lišta pod omítkou 35/100 mm
Al lišta pod omítkou 15/100 mm
a)

10,50
13,07
12,74
13,17

b)

Teplotní
faktor
vnitřního
povrchu
fRsi (-)
0,73
0,80
0,79
0,80

c)

Lineární
činitel
prostupu
tepla
ψ (W/mK)
0,097
0,098
0,099
0,099

Celkový
tep. tok
Q (W/m)

Max.
hustota
tep. toku
q (W/m2)

19
19
19
19

170
1203
1333
1247

e)

d)

Obr. 3 Schéma – prosté uložení okenního rámu: a) prostě uložení, b) předsazené o 30 mm, c) zateplené z
venkovní strany, d) zateplené z obou stran, e) uložení na vysek. drážku v ostění.
Tab. 3 Prosté uložení okenního rámu.

Prosté uložení
Předsazené o 30 mm
Zateplené z venkovní strany
Zateplené z obou stran
Uložení na vysek. drážku v ostění
Uložení na drážku, zat. z venku
Uložení na drážku, zat. z obou stran
a)

b)

θsi (°C)

fRsi (-)

ψ (W/mK)

Q (W/m)

q (W/m2)

10,50
12,49
13,72
12,94
11,83
14,03
12,96

0,73
0,79
0,82
0,80
0,77
0,83
0,80

0,097
0,034
0,062
0,060
0,102
0,077
0,075

19
17
16
16
19
17
17

170
68
149
131
83
133
107

c)

d)

e)

Obr. 4 Schéma – předsazená montáž okenního rámu se zateplením rámu: a) kompoz. úhelník, vyložení 76 mm,
b) COMPACFOAM, vyložení 95 mm, c) Illbruck PRO11, vyložení 35 mm, d) Illbruck PRO007,
vyložení 90 mm, e) Illbruck PRO10, vyložení 120 mm
Tab. 4 Předsazená montáž okenního rámu se zateplením rámu.

Kompoz. úhelník, vyložení 76 mm
COMPACFOAM, vyložení 95 mm
Illbruck PRO11, vyložení 35 mm
Illbruck PRO007, vyložení 90 mm
Illbruck PRO10, vyložení 120 mm

θsi (°C)

fRsi (-)

ψ (W/mK)

Q (W/m)

q (W/m2)

13,22
13,26
13,26
13,12
13,00

0,81
0,81
0,81
0,80
0,80

0,034
0,021
0,044
0,029
0,029

17
16
17
17
17

134
325
217
150
216
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5 DISKUZE
Al lišta na zasklení
Z výsledků vyplývá, že při standardním řešení uložení okenního rámu není splněn požadavek na minimální
povrchovou teplotu, tj. více než 8,25 °C pro okenní rám a 11,58 °C pro stěnu. Tato úprava hliníkovou lištou zajistila
zvýšení povrchové teploty v místě napojení zasklení – rám okna. Lišty jsou připevňovány na dolní (problémovou)
část zasklení po celé délce okenní spáry. Maximální výška lišty na zasklení byla volena 20 mm, aby nebylo příliš
bráněno dennímu osvětlení. Z tohoto úhlu pohledu i z hlediska zvýšení teploty se ukázala jako nejvhodnější lišta
,,krycí“ (nejméně stíní a nebrání ani vnitřním žaluziím).
Účinnost lišty se zvyšovala s její narůstající plochou ohřívanou vnitřním prostředím, ovšem s větší tloušťkou
lišty nedošlo k tak výraznému nárůstu teploty. Z dalšího hodnocení kvůli horší zpracovatelnosti byla vyřazena.
Stejně tak se užití teplotně vodivého lepidla (λ = 1,4 W/mK) ukázalo být jako nadbytečné, protože vodivost lepidla
použitého v modelech (λ = 0,6 W/mK) je dostatečná pro přenesení tepla z lišty na styčné plochy s nižší teplotní
vodivostí. Při srovnání chování měděné lišty se stejnou tloušťkou i tvarem jako lišta hliníková nedošlo ke zvednutí
teploty materiálem s vyšší teplotní vodivostí. Možným vysvětlením je, že byla vyčerpána měrná tepelná kapacita
materiálu (měď c = 383 J/kgK, hliník c = 896 J/kgK).
Dle normy ČSN 73 0540-2, čl. 5.2.4, je možno v odůvodněných případech, kdy nelze plně vyloučit vznik
povrchové kondenzace, například z důvodů ekonomických nebo technických (u historických objektů), takový stav
ponechat za podmínek zajištění bezchybné funkce konstrukce a vyloučení nepříznivého působení na navazující
konstrukce, příp. odvodu kondenzátu. [13] Lišta může sloužit i jako ochrana parapetu a dalších navazujících
konstrukcí před vznikajícím kondenzátem v neidealizovaných podmínkách díky své variabilitě do nejrůznějších
tvarů, jako např. ,,žlábku“.
a)

b)

Obr. 5 Průběhy teplot – plastové okno a) bez úpravy, b) Al lišta na zasklení, tl. 1 mm – krycí profil.

Al lišta na rámu a následná analýza osazení okna v ostění
Z výše uvedených variant osazení okenních rámů vyplývá, že je výhodné vytáhnout tepelný izolant až na rám.
Zaizolováním jsme dosáhli splnění normových hodnot na minimální povrchovou teplotu i lineární činitel prostupu
tepla. Toto řešení může působit i esteticky, když bude viditelná část rámu méně masivní. Ovšem ne vždy je možné
použít výše uvedené řešení. U většiny rekonstrukcí, ve kterých se nezatepluje venkovní fasáda, není možné
dodatečné zaizolovat okenní rám.
Při aplikaci hliníkové lišty v místě funkční spáry vyšly srovnatelné teploty jako u prostě uloženého,
zaizolovaného rámu. V modelu byly testovány varianty nalepení hliníkové lišty přímo na omítku a rám (při
rekonstrukcích) a dále podomítková aplikace se zarovnanou lištou s omítkou a vyčnívající na rám (rekonstrukce i
novostavby).
Předsazená montáž nabízí z pohledu průběhu teplot velmi zajímavé řešení, avšak bylo potvrzeno, že s větší
velikostí předsazení, nad cca. 95 mm, se snižuje výhodnost systému. Při uvážení cenové náročnosti přípravků pro
předsazenou montáž a náročnosti provádění v porovnání s kotvením přímo do nosné konstrukce se zateplením
rámu zde není vidět blízká ekonomická návratnost vyložení okenního rámu do tepelné izolace v návrhových
podmínkách pro exteriér -15 °C [9].
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Pokud by bylo v modelu zahrnuto proudění vzduchu, ukázalo by se, že okno blíže vnitřnímu líci má sice větší
únik tepla, ovšem je k němu přivedeno větší množství tepla (není zde tak velká vzduchová kapsa) a tím dojde k
přirozenému zvýšení povrchové teploty.

6 ZÁVĚR
S příchodem těsných oken je zabráněno přirozené infiltraci vzduchu a tím zvyšování měrné vlhkosti vzduchu.
Je proto nutno důsledně větrat, obzvláště v prostorách se zvýšenu vlhkostí, jako je koupelna či kuchyně. Pokud
nelze vyřešit problém povrchové kondenzace dostatečnou výměnou vzduchu s místnostech či stavebními úpravami
(zateplením), ukázalo se použití lišty z vodivého materiálu jako efektivní řešení. Díky vysoké tepelné vodivosti
dokáže lišta přivést teplo získané z prostoru interiéru do kritického místa. S větší plochou vodivého materiálu se
zvedá teplo přenesené na funkční/připojovací spáry. Navíc hliníková lišta uložená na připojovací spáře plní i funkci
parotěsnící pásky. V případě viditelného umístění lišty je zde možná povrchová úprava do požadované barvy.
Přilepením hliníkové lišty na spodní část zasklení došlo k vysokému k nárůstu povrchové teploty v připojovací
spáře. Maximální výška lišty na zasklení byla volena 20 mm, aby nebylo příliš bráněno dennímu osvětlení. Z
nejrůznějších tvarů a rozměrů lišt vyšel jako nejefektivnější ,,krycí“ profil s nastavitelnou délkou svislé koncové
části. Při aplikaci hliníkové lišty v místě funkční spáry rám – stěna vyšly srovnatelné teploty jako u prostě
uloženého, zaizolovaného rámu. Rám zaizolovaný a založený na vysekané izolované drážce vyšel pouze o 1 °C
lépe, než rám opatřený podomítkovou hliníkovou lištou. Předsazená montáž okenního rámu se ukázala jako
neefektivní (v návrhových podmínkách exteriéru: -15 °C) při vyložení nad 90 mm i přes zachování kontinuity
tepelné obálky a nejlepší hodnoty lineárního činitele prostupu tepla.
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