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ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA FAKULTY STAVEBNÍ
VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ
prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc.*,1

*bajer.m@fce.vutbr.cz
1děkan

Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká republika

Vážené studentky a vážení studenti doktorského studia,
vážení hosté,
jsem rád, že Vás mohu přivítat na již 24. ročníku konference JUNIORSTAV. V minulém roce se tato konference
konala, vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, online formou a všichni jsme věřili tomu, že
v následujícím roce se zdravotní situace vrátí do normálu a bude možné konat konferenci prezenčně. Bohužel se
však naše očekávání nenaplnila a jednání proběhne opětovně online formou.
Minulý ročník však ukázal, že i tato forma komunikace nic neubere na odborné úrovni konference, a naopak
umožní aktivní účast většímu počtu účastníků, kteří by se vzhledem k jiným povinnostem nemohli prezenčního
jednání účastnit.
Budu rád, když i letos využijete této konference k navázání vzájemných kontaktů, jejichž vyústěním budou
společně podané projekty a kvalitní vědecké a odborné výstupy. Chtěl bych také poděkovat organizátorům za úsilí,
které přípravě a realizaci této konference dlouhodobě věnují.
Přeji Vám všem, aby se konference vydařila a abyste v budoucnu vzpomínali, že právě účast na této konferenci
přispěla k úspěšnému startu Vaší vědecké a odborné kariéry.
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ÚVODNÍ SLOVO VEDOUCÍHO POŘÁDAJÍCÍHO
ÚSTAVU
doc. Ing. Radovan Machotka, Ph.D.*,1

*
1

machotka.r@fce.vutbr.cz
vedoucí Ústavu geodézie, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno

Vážení účastníci,
jsem rád, že se i tento rok podařilo zorganizovat konferenci doktorského studia Juniorstav. Jedná se již o 24. ročník
a dle mého upřímného názoru by byla škoda tuto dlouhou tradici přerušit.
Přes obtíže způsobené epidemií nemoci COVID-19 odborný život neutichl, tím méně ve stavebnictví, které jako
jeden z mála oborů prakticky ani nezaznamenalo útlum. A nejen, že neutichly stavby a jejich projektová příprava,
neutichl ani ruch na vysokých školách, studenti se vzdělávají, snaží se vstřebat co nejvíce informací, hledají si
uplatnění v praxi. Obor se vyvíjí i po odborné, technologické a legislativní stránce. Blíží se digitalizace stavebního
řízení a povinné informační modely budov. Čekají nás výzvy v podobě projektování a výstavby
vysokorychlostních železnic. A zde je prostor pro Vás účastníky konference Juniorstav – měli byste pomoci
nastínit další vývoj, ukázat cesty, upozornit na problémy. Vždyť budoucnost stavebnictví budete vytvářet i Vy,
současní studenti a doktorandi, jednou možná rozhodující pracovníci velkých firem či vážení profesoři.
COVIDem svět neskončí, to je jisté. Je potřeba jít dál, vyměňovat si názory, navazovat osobní kontakty, hledat
inspiraci. A k tomu všemu je určena konference Juniorstav. Doufám, že pro Vás bude inspirativní a přínosná, že
i v této ořezané on-line podobě splní svůj účel.
Konference byla uspořádána pro Vás, její účastníky. Užijte si ji.

15

Obsah

JUNIORSTAV 2022

SEKCE KONFERENCE
JUNIORSTAV 2022
1. Pozemní stavitelství, architektura a městské inženýrství
•
•
•
•

Architektura v pozemním stavitelství

33

Konstrukce pozemních staveb

39

Realizace staveb

60

Městské inženýrství

2. Dopravní stavby
• Železniční konstrukce a stavby
• Pozemní komunikace
3. Konstrukce, stavební zkušebnictví a geotechnika
•
•
•
•

31

109
145
147
158
195

Konstrukce betonové a zděné

197

Konstrukce kovové, dřevěné a kompozitní

244

Geotechnika

291

Stavební inženýrství

309

4. Stavební mechanika

339

5. Vodní hospodářství a vodní stavby

379

• Vodní hospodářství krajiny
• Vodní hospodářství obcí
• Vodní stavby
6. Stavebně materiálové inženýrství
• Fyzikální a chemické vlastnosti stavebních hmot
• Nové stavební hmoty

381
409
442
475
477
525

7. Management stavebnictví

563

8. Geodézie, kartografie a geoinformatika

589

9. Stavební fyzika a technická zařízení budov

647

• Technická zařízení a energie budov
• Stavební fyzika a prostředí v budovách

649
683

17

Content

JUNIORSTAV 2022

SECTIONS OF THE CONFERENCE
JUNIORSTAV 2022
1. Building Constructions, Architecture and Municipal Engineering
•
•
•
•

Architecture in Building Constructions

33

Building Structures

39

Construction Management

60

Municipal Engineering

2. Transportation Engineering
• Railway Structures and Constructions
• Road Structures
3. Structures, Building Testing and Geotechnics
•
•
•
•

31

109
145
147
158
195

Concrete and Masonry Structures

197

Metal, Timber and Composite Structures

244

Geotechnics

291

Building Testing

309

4. Structural Mechanics

339

5. Water Management and Water Structures

379

• Landscape Water Management
• Municipal Water Management
• Water Structures
6. Building Materials and Components
• Physical and Chemical Properties of Building Materials
• Contemporary Building Materials

381
409
442
475
477
525

7. Structural Economics and Management

563

8. Geodesy, Cartography and Geographic Information Science

589

9. Building Physics, Building Services

647

• Building Services and Energy
• Building Physics and Indoor Environment

649
683

19

JUNIORSTAV 2022

Content

1. POZEMNÍ STAVITELSTVÍ ARCHITEKTURA A MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ
BUILDING CONSTRUCTIONS, ARCHITECTURE AND MUNICIPAL
ENGINEERING
ARCHITEKTURA V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ
ARCHITECTURE IN BUILDING CONSTRUCTIONS
Posúdenie budovy z hľadiska uhlíkovej stopy a cirkulárnej ekonomiky
Assessment of Building in Terms of Carbon Footprint and Circular Economy
Jana Budajová, Silvia Vilčeková, Peter Mésároš

33

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB
BUILDING STRUCTURES
Experimentální měření dynamických změn plošné hmotnosti systémů vegetačních stěn a fasád vlivem
evapotranspirace
Experimental Measurement of Dynamic Changes in the Basis Weight of Vegetation Walls and Facades Due
to Evapotranspiration
Jan Vystrčil, Ondřej Nespěšný, Dominik Cakl

39

Experimentální testování prefabrikovaných schodišť z kompozitních materiálů na bázi cementu a organických vláken
Experimental Testing of Prefabricated Stairs Made of Composite Materials Based on Cement and Organic Fibers
Ondřej Nespěšný, Jan Vystrčil, Dominik Cakl
44
Požární odolnost zelených plochých střech
Fire Resistance Testing of Green Flat Roofs
Klára Hobzová, Martin Pilinszki, Petr Beneš

49

Experimentální test požární odolnosti dřevěné konstrukce
Experimental Fire Resistance Test of Timber Structure
Tomáš Žajdlík, Karel Šuhajda

55

REALIZACE STAVEB
CONSTRUCTION MANAGEMENT
Agenda standardního specifického výzkumu FAST VUT v Brně
Agenda of Standard Specific Research Faculty of Civil Engineering Brno University of Technology
Rostislav Doubek

60

Využití metody BIM pro studie LCA a digitalizaci stavebnictví – rešerše
Use of the BIM Method for a LCA Studies and Digitalization of Construction Industry – a Review
Michal Brandtner, Adam Boháček

65

Analýza pracovních cyklů věžových jeřábů
Analysis of Tower Cranes Working Cycles
Dita Kurková

71

Analýza spotřeby energií při výstavbě bytových domů
Analysis of Energy Consumption During the Construction of Apartement Buildings
Jana Lukášková

77

20

Obsah

JUNIORSTAV 2022

Ocenění pomocí RTS BIM
Valuation Using RTS BIM
Aleš Průcha

83

Evropská legislativa a zelené střechy
European Legislation and Green Roofs
Lukáš Bříza

87

Analýza realizace zelené střechy na mateřské škole Brno-Komín
Implementation Analysis of Green Roof on Nursery School Brno-Komin
Jan Jílek

92

Emise skleníkových plynů při výrobě vybraných kontaktních tepelně-izolačních materiálů
Emissions Released During the Production of Selected Contact Thermal Insulation Materials
Dominik Horenský

98

Tahové vlastnosti tmelů při tmelení materiálu na bázi cementu
Tensional Properties of Sealants in Cement-Based Material Sealing
Adam Boháček, Michal Brandtner

104

MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ
MUNICIPAL ENGINEERING
Využití výsledků analýz numerických modelů pěší dopravy pro plánování veřejných prostorů
Use of the Results of Analysis of Numerical Models of Pedestrian Transport for Urban Public Space Planning
Daniel Nikolov, Petra Okřinová
109
Stavební vývoj Kamenné čtvrti v Brně
Construction Development of Kamenná Čtvrť in Brno
Sofie Pokorná

115

Politika architektury a stavební kultury České republiky a její aktualizace
Architecture and Building Culture Policy of the Czech Republic and its Updates
Jakub Kotrla, Adam Guzdek

121

Aproximace evakuační křivky metodou polynomické regrese
Approximation of Evacuation Curve by the Polynomic Regression Method
Ondřej Uhlík, Lucie Dobiášová, Martina Kratochvílová

127

Variantní přístupy k ekonomickému hodnocení dopravních staveb v centrech měst
Variant Approaches to Economic Evaluation of Transport Constructions in the City Centers
Jana Jíšová, Josef Filip, Tomáš Tichý

133

Multikriteriální hodnocení rozvojových lokalit na základě kvality hromadné dopravy
Multi-Criteria Rating of Development Areas Based on Public Transport Quality
Dmitrii Grishchuk, Pavel Stupka

140

21

JUNIORSTAV 2022

Content

2. DOPRAVNÍ STAVBY
TRANSPORTATION ENGINEERING
ŽELEZNIČNÍ KONSTRUKCE A STAVBY
RAILWAY STRUCTURES AND CONSTRUCTIONS
Nové poznatky ve výpočtu odezvy podloží vysokorychlostních tratí na průjezd vlaku
New Findings in Calculating of the Subgrade Response on High-Speed Lines to Train Passage
Michal Petýrek, Leoš Horníček

147

Preventivní údržba tramvajových srdcovek s mělkým žlábkem pomocí navařování
Tramway Shallow Crossing Preventive Maintenance by Surface Welding
Magdalena Křečková

152

POZEMNÍ KOMUNIKACE
ROAD STRUCTURES
Teplá asfaltová směs s použitím technologie pěnoasfaltu
Warm Mix Asphalt Using Technology of Foam Bitumen
Ondřej Machel

158

Vlastnosti polymerem modifikovaných asfaltů s přídavkem zestárlého pojiva z R-materiálu
Properties of Polymer Modified Bitumens with Addition of Aged Rap Binder
Jiří Sachr

164

Závislost nízkoteplotních vlastností asfaltových směsí na vlastnostech pojiva
Dependency of Asphalt Mixtures Low Temperature Properties on Binder Properties
Petr Veselý

171

Full-scale model vozovky pro zkoušení konstrukcí netuhých vozovek nejen z recyklovaných materiálů
Full-Scale Pavement Model for Testing of Non-Rigid Pavement Structures Not Only from Recycled Materials
Karel Spies
177
Efekt charakteristik území na parkovací minima
Effect of Locality Characteristics on Parking Requirements
Hana Kobzová, Lucie Kejvalová

183

Analýza rozhledových poměrů na přechodech pro chodce
Analysis of Sight Conditions at Pedestrian Crossings
Lucie Kejvalová, Hana Kobzová

189

3. KONSTRUKCE, STAVEBNÍ ZKUŠEBNICTVÍ A GEOTECHNIKA
STRUCTURES, BUILDING TESTING AND GEOTECHNICS
KONSTRUKCE BETONOVÉ A ZDĚNÉ
CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES
Analýza ekvivalentní šířky diagonální vzpěry ztužující stěny s otvorem
Analysis of the Equivalent Diagonal Strut Width of Infill Shear Wall with an Opening
Ondřej Šimek, Miloš Zich

22

197

Obsah

JUNIORSTAV 2022

Experimentální ověření dodatečného provádění otvoru do železobetonových stěn
Experimental Verification of Making an Additional Opening to the Reinforced Concrete Walls
Ondřej Šimek, Miloš Zich, Michal Požár, Radim Nečas

204

Experimentálne porovnanie vplyvu orientácie otvorov na odolnosť proti pretlačeniu lokálne podpretých
stropných dosiek
Experimental Investigation of the Influence of Openings Orientation on the Punching Resistance of Flat Slabs
Ľudmila Kormošová
212
Analýza spár mezi prefabrikovanými segmenty štíhlých mostních konstrukcí
Analysis of Joints Between Precast Segments of Slender Bridge Structures
Marek Velešík, Radim Nečas

218

Stanovenie miery oslabenia závesu pomocou dynamického merania
Determination of Cable Weakening using Dynamic Measurement
Kristína Bezručová, Radim Nečas

224

Degradace tahové únosnosti tvarované kompozitní výztuže vlivem alkalického prostředí
Degradation of Tensile Load-Bearing Capacity of Molded Composite Reinforcement Due to Alkaline Environment
Juraj Lagiň
231
Chování sendvičových kompozitních panelů při namáhání ohybem
Behaviour of Sandwich Composite Panels under Bending Stress
Pavlína Zlámalová

238

KONSTRUKCE KOVOVÉ, DŘEVĚNÉ A KOMPOZITNÍ
METAL, TIMBER AND COMPOSITE STRUCTURES
Porovnanie modálnych analýz membránovej konštrukcie
The Comparison of the Modal Analysis of a Membrane Structure
Lenka Štulerová, Lukáš Kapolka, Stanislav Kmeť

244

Numerická analýza nesymetrického použitia akčných prvkov membránovej konštruckie
Numerical Analysis of Asymmetrical use of Actuators on a Membrane Structure
Lukáš Kapolka, Lenka Štulerová

250

Rotačná kapacita prípojov na mostných konštrukciách
The Initial Rotational Stiffness of Connections on the Bridge Structures
Róbert Štecák

256

Teoretický výzkum vlivu změny vstupních parametrů na únosnost a množství spřahovacích prostředků
Theoretical Research of the Influence of Changes in Input Parameters on Load Capacity and Quantity of Shear
Coupling
Kristýna Hrabovská
261
Numerická analýza spriahnutia nosníkov na báze kompozitov s betónom
Numerical Analysis of Shear Resistance on Composite Beams
Michala Weissová, Vincent Kvočák, Daniel Dubecký, Patrícia Vaňová

267

Analýza efektívnosti spriahovacích líšt v drevobetónových konštrukciách
Analysis of Efficiency of Perforated Steel Strips in Timber-Concrete Structures
Adam Petrík

274

23

JUNIORSTAV 2022

Content

Parametrická štúdia porovnávajúca vplyv rozpätia a hrúbky kompozitových drevo-betónových stropov
Parametric Study Comparing the Impact of the Margin and Thickness of Composite Timber-Concrete Ceilings
Klara Freudenberger
280
Experimentálne overovanie drevených polotuhých prípojov s Alumidi konzolami
Experimental Verification of Semi-Rigid Timber Connections Using Alumidi Connectors
Matúš Neusch

285

GEOTECHNIKA
GEOTECHNICS
Optimalizace materiálových parametrů na základě monitoringu pažící konstrukce
Optimization of the Material Parameter Based on Retaining Wall Monitoring
Pavel Koudela, Juraj Chalmovský, Lumír Miča

291

Stanovenie experimenálnej únosnosti pilót
Determination of Experimenal Bearing Capacity Piles
Ján Mihálik, Filip Gago, Martina Buková

297

Obnoviteľná energia zo zakladania stavieb
Renewable Energy by Foundation of Buildings
Juraj Slavkov

303

STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ
BUILDING TESTING
Analýza schodišťového stupně z ultra vysokohodnotného betonu
Analysis of the Ultra-High Performance Concrete Stair Thread
Dominik Lisztwan, Petr Daněk

309

Vliv hustoty dřeva na naměřené hodnoty při práci s Kučerovou vrtačkou
Influence of Wood Density on Measured Values when Working with a Kučera‘s Drill
Pavel Černý

315

Vplyv asymetrického usporiadania inklúzií v betónových telesách namáhaných osovým tlakom
The Effect of Asymmetrical Inclusion Arrangement on Concrete Specimens Subjected to Uniaxial Compression
Maroš Kováč, Peter Sabol
320
Použití nedestruktivních metod a regresních vztahů v diagnostice stavebních konstrukcí
Use of Non-Destructive Methods and Regression Equation in Diagnostics of Building
Sabina Olejková, Kristýna Hrabová, Dominik Masařík

326

Nedestruktivní metody pro stanovení trvanlivosti cihel plných pálených při rekonstrukci historických staveb
Non-Destructive Methods for Determining the Durability of Solid Fired Bricks during Reconstruction
of Historical Buildings
Vojtěch Bartoň, Jaroslav Šnédar, Petr Cikrle
332

24

Obsah

JUNIORSTAV 2022

4. STAVEBNÍ MECHANIKA
STRUCTURAL MECHANICS
Čtyřuzlový konečný prvek založený na Hellinger-Reissner variačním principu
Hellinger-Reissner Variational Principle Based Quadrilateral Finite Element
Monika Středulová, Jan Eliáš

341

Vliv nelokálních parametrů microplane modelu na simulovanou odezvu trámce
Influence of Non-Local Parameters of Microplane Model on the Simulated Response of the Beam
Michal Vyhlídal

347

Víceúrovňové stanovení lomově-mechanických parametrů betonu ze štípacích testů
Multilevel Determination of Mechanical Fracture Parameters of Concrete from Wedge Splitting Tests
Martin Lipowczan, Martina Šomodíková, David Lehký

353

Předpokládaný růst únavové trhliny s vybranými geometrickymi tvary v IPE 80
Expected Fatigue Crack Propagation with Selected Geometric Shapes in IPE 80
Tereza Juhászová, Stanisla Seitl, Petr Miarka

359

Analýza výstavby membránové konstrukce s ohledem na zatížení větrem
Construction Stages Analysis of a Membrane Structure with Respect to Wind Load
Zbyněk Zajac

366

Numerická analýza rázovo zaťaženej betónovej dosky s BFRP výstužou
Numerical Analysis of BFRP Reinforced Concrete Slab Exposed to Impact Loads
Daniel Jindra, Petr Hradil

372

5. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A VODNÍ STAVBY
WATER MANAGEMENT AND WATER STRUCTURES
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY
LANDSCAPE WATER MANAGEMENT
Analýza zmien priemerných mesačných prietokov do roku 2100 na vybraných povodiach Slovenska
Analysis of Changes in Average Monthly Discharges until 2100 in Selected River Basins in Slovakia
Zuzana Sabová, Silvia Kohnová

381

Bilanční srážko-odtokový hydrologický model v denním kroku výpočtu
Lumped Water Balance Rainfall-Runoff Model Within a Daily Computational Time Step
Martin Bednář, Daniel Marton

387

Porovnání metod výpočtu potenciální evapotranspirace
A Comparison of Methods for Evaluation of Potential Evapotranspiration
Martin Bednář, Daniel Marton

393

Vplyv redukcie vhodnostných kriviek na vhodnosť toku
Influence of Reduction of Habitat Suitability Curves on Aquatic Habitat Suitability
Gréta Doláková, Viliam Macura, Andrej Škrinár, Milan Čistý

399

Chování atrazinu za denitrifikačních podmínek
The Behaviour of Atrazine under Denitrification Conditions
Kristína Pániková

403

25

JUNIORSTAV 2022

Content

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ
MUNICIPAL WATER MANAGEMENT
Srovnání vybraných adsorbentů pro odstraňování kovů z vody
Comparison of Selected Adsorbents for Removing Metals from Water
Světlana Moravčíková, Renata Biela

409

Měření hluku při průtoku dešťové vody tělesem střešního vtoku
Measurement of Noise During Rainwater Flow Through the Roof Drain Body
David Fučík, Jan Ručka

414

Čištění šedé vody v laboratorních a reálných podmínkách membránovým bioreaktorem
Membrane Bioreactor Technology for Greywater Treatment in the Laboratory and Real Conditions
Kristýna Velikovská

420

Mechanická filtrace pro čištění šedých odpadních vod
Greywater Treatment by Membrane and Sand Filtration
Kristýna Velikovská

425

Analýza stokovej siete v meste Trnava
Analysis of Sewarage in the City of Trnava
Marek Šutúš, Gergély Rózsa, Štefan Stanko

431

Optimalizace souvrství pro zelené parkoviště při využití roštů AS-TTE
Optimization of the Construction Layers of Green Parking Lot when Using AS-TTE Grassing Blocks
Michal Novotný, Tomáš Chorazy

436

VODNÍ STAVBY
WATER STRUCTURES
Analýza parametrov injekčnej clony v podloží priehrady Vlčia Dolina
Analysis of Parameters of the Injection Curtain in the Bedrock of the Vlčia Dolina Dam
Patrik Václavik

442

Citlivostní analýza softwaru AREBA pro simulace porušení sypaných hrází v důsledku vnitřní eroze
Sensitivity Analysis of the Software AREBA for Simulation Dam Breaching Due to Internal Erosion
Stanislav Kotaška

448

Simulácia povodne na Ondave
Flood Simulation on the Ondava River
Jakub Mydla, Andrej Šoltész, Martin Orfánus

456

Použitelnost JONSWAP spektra pro vlnové události na malých vodních plochách
The Applicability of the JONSWAP Spectrum for Wave Events at Small Water Surfaces
Adam Gřegoř

462

Analýza rozsahu prozkoumanosti přepadu přes tenkostěnné přelivy s trojúhelníkovým výřezem
Analysis of the Exploration Range of Triangular–Notch Thin–Plate Weirs
Šimon Pospíšilík

468

26

Obsah

JUNIORSTAV 2022

6. STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ
BUILDING MATERIALS AND COMPONENTS
FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH HMOT
PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF BUILDING MATERIALS
Vliv kombinace vysokopecní jemně mleté granulované strusky a inertních příměsí na fyzikálně-mechanické
parametry betonu
Effect of the Combination of Blast-Furnace Finely Ground Granulated Slag and Inert Admixtures
on Physical-Mechanical Parameters of Concrete
Milan Meruňka, Rudolf Hela
477
Vliv druhu provzdušňovacích přísad na vlastnosti betonu
Effect of Type of Air-Entraining Admixtures on the Properties of Concrete
Ondřej Pikna, Martin Ťažký, Rudolf Hela

483

Návrh zloženia ťažkého betónu vo funkcii biologického tienenia pomocou jadrových elementárnych analytických
techník
Design of Heavyweigth Concrete Used in Radiation Protection by Nuclear Elemental Analytical Techniques
Janette Podhorská, Martin T. Palou
489
Ověření fyzikálně-mechanických vlastností polymerních lepicích hmot
Assessment of Physical-Mechanical Properties of Polymer Adhesive Materials
Radek Hermann, Jana Majerová, Petr Figala

497

Možnosti využití odpadních látek v systémech bezvýkopových renovací potrubí
Possibilities of Using Waste Materials in Trenchless Renovation Piping Systems
Jana Majerová, Rostislav Drochytka, Radek Hermann, Petr Figala

502

Nové možnosti stanovení odolnosti cementových kompozitů proti abrazi
New Possibilities of Determining of Cement Composites to Abrasion Resistance
Ondřej Pikna, Rudolf Hela, Martin Ťažký, Klára Křížová

508

Vliv vodoretenčních přísad na přídržnost malty k podkladu
Influence of Water-Retentive Admixtures on the Adhesive Strength of Mortars
Tomáš Žižlavský

514

Korozní odolnost a mikrostruktura žárovzdorné forsterit-spinelové keramiky
Corrosion Resistance and Microstructure of Refractory Forsterite-Spinel Ceramics
Martin Nguyen, Radomír Sokolář

519

NOVÉ STAVEBNÍ HMOTY
CONTEMPORARY BUILDING MATERIALS
Vliv obsahu CaO na specifické vlastnosti LCC, ULCC a NCC
Influence of CaO Content on Specific LCC, ULCC and NCC Properties
David Zemánek, Lenka Nevřivová

525

Vliv odpadní křemeliny jako vstupní suroviny na vlastnosti anorganického pěnového skla
Influence of Waste Diatomite as a Raw Material on the Properties of the Inorganic Foam Glass
Martin Nguyen, Martin Sedlačík, Radomír Sokolář, Tomáš Opravil

533

27

JUNIORSTAV 2022

Content

Silikátové elektro vodivé kompozity s grafitovým plnivem
Silicate Conductive Composites with Graphite Fillers
Šimon Baránek, Rostislav Drochytka

539

Senzorické vlastnosti metakaolinového geopolymeru s uhlíkovými nanotrubičkami při zatěžování v tlaku
Self-Sensing Properties of Metakaolin Geopolymer with Carbon Nanotubes under Compressive Loading
Cecílie Mizerová, Pavel Rovnaník, Ivo Kusák, Pavel Schmid

546

Vývoj nové správkové malty s využitím druhotných surovin
Development of a New Repair Mortar Using Secondary Raw Materials
Petr Figala

551

Možnosti využití mikrovlnného záření pro urychlení tuhnutí směsí tvořené pojivem z polymerní matrice
a plnivem z odpadních tepelně izolačních materiálů
Possibilities of Using Microwave Radiation to Accelerate the Solidification of Mixtures Consisting of a Polymer
Matrix Binder and a Waste Thermal Insulation Filler
David Průša, Stanislav Šťastník, Karel Šuhajda
557

7. MANAGEMENT STAVEBNICTVÍ
STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT
Ohodnocení přínosu výsatby stromů pro územní rozvoj
Evaluation of Benefits of Tree Planting in Context of Urban Development
Svatopluk Pelčák

565

Vývoj ceny vodného a stočného v České republice
Development of the Price of Water and Sewer in the Czech Republic
Aneta Oblouková

571

Ekonomické zhodnotenie revitalizácie brownfieldu Nová Cvernovka
Economic Evaluation of Brownfield Nova Cvernovka Revitalisation
Jakub Sabo

577

Dôležitosť hospodárenia s odpadom
The Benefit of the Waste Management
Martin Marek

583

8. GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA
GEODESY, CARTOGRAPHY AND GEOGRAPHIC INFORMATION SCIENCE
Testovanie stability obrazu na účely meraní posunov metódou fotogrametrickej časovej základnice
Image Stability Testing for Displacement Measurements Using Time Base Photogrammetry
Andrej Hideghéty

591

Posouzení přesnosti fotogrammetrických výsledků z nízkonákladové a profesionální kamery
Accuracy Assessment of Photogrammetric Results from Low Cost and Professional Camera
Jaromír Prokop, Jakub Nosek, Petr Kalvoda, Milan Veselý

597

Využitie ArcGIS Dashboards na zobrazenie dát o pandémií Covid-19
Use of ArcGIS Dashboards to Visualize Covid-19 Pandemic Data
Adriana Brezničanová

603

28

Obsah

JUNIORSTAV 2022

Dantovo Peklo jako ArcGIS StoryMap
Dante‘s Inferno as an ArcGIS StoryMap
Josef Műnzberger

610

Využitie fotogrametrického skenovania kultúrneho dedičstva pre účely katastra nehnuteľností
Usage of Photogrammetric Scanning of Cultural Heritage for the Purposes of the Cadastre of Real Estate
Peter Kyseľ

616

Vliv počtu vlícovacích bodů na přesnost mobilního laserového skenování
Influence of the Number of Control Points on Mobile Laser Scanning Accuracy
Jakub Nosek, Petr Kalvoda, Michal Kuruc, Tomáš Volařík

622

Monitorovanie variácií kontinentálneho ľadovca Austfonna pomocou dát družicových misií GRACE a GRACE-FO
Austfonna Glacier Ice Sheet Variation Monitoring Using GRACE and GRACE-FO Data
Barbora Korekáčová
628
Rozdíly výšek v systému Bpv a výšek založených na modelu EGM96
Differences Between Heights in the Bpv System and Heights Based on the EGM96 Model
Zuzana Vaňková

634

Geodetic Observatory Pecny GNSS Analysis Supporting Solid Earth Tide Modelling
Jakub Nosek, Jan Douša, Pavel Václavovic, Lukáš Běloch

640

9. STAVEBNÍ FYZIKA A TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV
BUILDING PHYSICS, BUILDING SERVICES
TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ A ENERGIE BUDOV
BUILDING SERVICES AND ENERGY
Analýza vnitřního prostředí a dynamiky tepelných toků v montovaném baťovském půldomku ve Zlíně
Analysis of the Internal Environment and Dynamics of Heat Flows in a Prefabricated Baťa
a Semi-Detached House in Zlín
Alexandr Baroň

649

Energetická úspora jednoduchého podtlakového větrání s vyústěním do exteriéru před sání tepelného čerpadla –
případová studie
Energy Savings Simple Vacuum Ventilation with End to the Exterior Before the Heat Pump Suction –
a Case Study
Dominik Cakl, Ondřej Nespěšný, Jan Vystrčil
655
Porovnanie hydraulických pomerov v primárnych rozvodoch tepla
Comparison of Hydraulic Conditions in Primary Heating Networks
Martina Mudrá, Ján Takács

661

Měření spotřeby vody na potrubí k zásobování WC v budově internátu
Measurement of Water Consumption on the Supply of the WC Boarding School Building
Jan Moštěk

667

Matematické modely pro analytický výpočet energopilot
Mathematical Models for Analytical Calculation of Energypiles
Jakub Oravec, Ondřej Šikula

671

29

JUNIORSTAV 2022
Aké sú možnosti využívania odpadového tepla z bazénovej vody?
What Are the Possibilities of Using Swimming Pool Wastewater Heat?
Anna Predajnianska

Content

677

STAVEBNÍ FYZIKA A PROSTŘEDÍ V BUDOVÁCH
BUILDING PHYSICS AND INDOOR ENVIRONMENT
Vliv vegetační střechy a klasické ploché střechy na tepelnou stabilitu objektu
The Effect of a Green Roof vs. a Conventional Flat Roof on Thermal Stability of a Building
Josef Polášek, David Průša, Stanislav Šťastník, Karel Šuhajda

683

Vliv odporu při přestupu tepla na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu okna
Effect of Heat Transfer Resistance on the Lowest Internal Window Surface Temperature
Petra Vorlíčková, Miloš Kalousek

689

Nevizuálne svetelné prostredie v budovách
Non-Visual Lighting Environment in Buildings
Tomáš Josai

695

Hodnotenie vybraných faktorov kvality vnútorného prostredia v LEED certifikovanej administratívnej budove
Evaluation of Selected Indoor Environmental Quality Factors in the LEED Certified Administrative Building
Katarína Harčárová
704
Měření činitele zvukové pohltivosti v impedanční trubici
Measurement of Sound Absorption Coefficient in Impedance Tube
David Jun, Ondřej Nespěšný

712

Eliminace povrchové kondenzace na zasklení a připojovací spáře dřevěného okna
Elimination of Surface Condensation on Glassing and Connection Joints of a Wooden Window
Petra Vorlíčková, Miloš Kalousek

718

Vplyv zmeny klímy na efektívnosť EPC projektov
The Impact of Climate Change on the Effectiveness of EPC Projects
Veronika Klincová

723

30

JUNIORSTAV 2022

1.
Pozemní stavitelství, architektura
a městské inženýrství
Building Constructions, Architecture
and Municipal Engineering

31

1. Pozemní stavitelství, architektura a městské inženýrství

JUNIORSTAV 2022

POSÚDENIE BUDOVY Z HĽADISKA UHLÍKOVEJ STOPY
A CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY
ASSESSMENT OF BUILDING IN TERMS OF CARBON FOOTPRINT AND CIRCULAR
ECONOMY
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Abstrakt
Stavebný priemysel je primárny zdroj environmentálnych vplyvov, najmä uhlíkovej stopy. Hodnotenie životného
cyklu (LCA) sa používa na hodnotenie vplyvu skúmanej budovy na životné prostredie. Náklady na životný cyklus
(LCC) z pohľadu cirkulárnej ekonomiky vytvárajú ekonomický model uprednostňujúci opätovné použitie
a recykláciu. Cieľom tohto príspevku je posúdiť rezidenčnú budovu z hľadiska uhlíkovej stopy pomocou analýzy
LCA a cirkulárnej ekonomiky pomocou analýzy LCC. Rezidenčná budova spôsobuje 1 756 ton CO2e,
čo predstavuje 41,35 kg CO2e/m2/rok. Celkové odhadované náklady životného cyklu budovy v nominálnom
vyjadrení sú 1 694 699,61 €. Priemerné celkové náklady životného cyklu 1 995,21 €/m2.
Kľúčové slová
Uhlíková stopa, cirkulárna ekonomika, životný cyklus budov, náklady na životný cyklus
Abstract
The construction industry is the primary source of environmental impacts, especially the carbon footprint. Life
cycle assessment (LCA) as an analytical method is used for quantifying the environmental impact of the
investigated residential building. Life cycle costs (LCC) from the point of view of the circular economy create
an economic model prioritizing reuse and recycling. The aim of this paper is to assess the residential building in
terms of carbon footprint, using LCA analysis and circular economy, using LCC analysis. The residential building
emits 1 756 tons of CO2e, which represents 41.35 kg CO2e/m2/year. The total estimated life cycle cost of the
building in nominal terms is 1 694 699.61 €. This is the average total life cycle cost of 1 995.21 €/m2.
Key words
Carbon footprint, circular economy, life cycle assessment, life cycle costs

1

ÚVOD

Nadmerné využívanie dostupných zdrojov a neustále sa rozvíjajúce mestá mali dôsledky v podobe znečistenia
a nerovnováhy životného prostredia. Stavebný priemysel a jeho miestne a globálne dodávateľské reťazce sú
zodpovedné za značné množstvo nesprávneho prideľovania zdrojov a využívania energie v kombinácii s emisiami
skleníkových plynov (GHG). Udržateľnosť je široký pojem zahŕňajúci tri aspekty – ochranu životného prostredia,
sociálnu rovnosť a ekonomickú bezpečnosť. Cirkulárna ekonomika je nevyhnutným predpokladom udržateľnosti
[1]. Cirkulárna ekonomika (CE) poskytuje širokú škálu riešení na predĺženie životnosti budov s cieľom oddeliť
vplyv na životné prostredie a ekonomický rast znížením spotreby surovín a predchádzaním vzniku odpadu
udržiavaním hodnoty produktov čo najdlhšie. V strednej Európe je potrebné posunúť sa smerom k správnej
hierarchii odpadu, od recyklácie po predchádzanie vzniku odpadu a opätovné použitie produktov a komponentov.
Jedným zo spôsobov podpory CE by mohlo byť hodnotenie životného cyklu (LCA), ktoré sa stáva súčasťou
predpisov a stáva sa kľúčovým nástrojom environmentálneho manažmentu v stavebníctve [2]. Stavebníctvo tvorí
až 39 % celkových emisií CO2 a približne 35 % celkového toku odpadu zo skládok [3]. LCA sa v súčasnosti
vo veľkej miere využíva na hodnotenie vplyvov budov a zastavaného prostredia na životné prostredie vzhľadom
na rastúci záujem o využívanie zdrojov v stavebníctve; spotreba energie počas ich prevádzky; likvidácia odpadu
po skončení životnosti budov a súvisiace environmentálne dôsledky [4]. Tento článok hodnotí rezidenčnú budovu
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z hľadiska uhlíkovej stopy pomocou LCA a CE jej vplyv na životné prostredie a ekonomiku. Môže byť budova
bez negatívnych vplyvov na životné prostredie zároveň predražená? Túto otázku kladiem v tomto článku.

2

UHLÍKOVÁ STOPA

Pojem uhlíková stopa sa používa na označenie celkového množstva emisií CO2 a iných skleníkových plynov
(GHG), za ktoré je zodpovedná osoba alebo organizácia. Uhlíkovú stopu teda možno charakterizovať ako celkové
množstvo CO2 a iných skleníkových plynov emitovaných počas životného cyklu produktu alebo služby [5].
Uhlíková stopa je podkategóriou ekologickej stopy [6].
Podľa Kjótskeho protokolu existuje šesť hlavných skleníkových plynov s potenciálom spôsobiť zmenu klímy,
pričom každý z nich má iný potenciál globálneho otepľovania. Na uľahčenie bola vplyvu otepľovania CO2
priradená hodnota jedna a potenciál globálneho otepľovania iných skleníkových plynov sa používa na premenu
bezuhlíkových plynov na ekvivalenty CO2 [5].

Potenciál globálneho otepľovania (GWP)
Potenciál globálneho otepľovania (GWP) spôsobený emisiami skleníkových plynov sa vzťahuje na oxid uhličitý
CO2 a vyjadruje sa ako ekvivalent oxidu uhličitého CO2e [7]. Pomocou GWP môžeme určiť uhlíkovú stopu
produktu. GWP je toľko tepla (infračerveného žiarenia) koľko zachytí jednotka skleníkového plynu v atmosfére
počas daného obdobia v porovnaní s tým, čo je zachytené v rovnakom množstve oxidu uhličitého (CO2) [8].

Hodnotenie životného cyklu (LCA)
Uhlíková stopa môže byť hodnotená pomocou metódy LCA a vyjadrená prostredníctvom potenciálu globálneho
otepľovania GWP. Životný cyklus budovy zahŕňa všetky etapy od jej vzniku cez vývoj počas života až po jej
zánik. Naším cieľom je preto znižovať vplyv budov na životné prostredie počas celého životného cyklu budov [9].
Analýza životného cyklu budovy je riešená metódou LCA, ktorá hodnotí vplyv výstavby od prvej etapy ťažby,
získavania materiálu, výroby stavebných konštrukcií cez zaťaženie počas prevádzky a aktívnej životnosti budovy
až po likvidáciu odpadu a demoláciu [10 ]. Podľa tohto hodnotenia je možné stavbu posúdiť v rámci systémových
hraníc:
●
●
●

"od kolísky po bránu" alebo "od kolísky po bránu s možnosťami",
"od kolísky po hrob"
"od kolísky ku kolíske" [9].

Náklady na životný cyklus (LCC)
Náklady na životný cyklus sa môžu vykonávať v ktorejkoľvek fáze životného cyklu budovy. Náklady na životný
cyklus (LCC) sú celkové náklady spojené s projektovaním a výstavbou budovy, prevádzkou a údržbou budovy,
s výnimkou nákladov spojených s demoláciou budovy na konci jej životného cyklu.
Medzinárodná norma ISO 15686-5: 2008 poskytuje jasnú štruktúru rozpisu nákladov na zložky nákladov
životného cyklu budovy, ktorá zahŕňa štyri hlavné kategórie, ktorými sú: 1. náklady na návrh a výstavbu,
2. prevádzkové náklady, 3. náklady na údržbu a 4. koniec - životné náklady. V rámci každej kategórie sú navrhnuté
podrobnejšie zložky nákladov na pokrytie všetkých relevantných nákladov spojených s vlastníctvom budovy počas
jej životného cyklu [11].

3 METÓDY A MATERIÁLY
Prípadová štúdia – rezidenčná budova
Rezidenčná budova sa nachádza v Poprade. Hrubá podlahová plocha je 849,38 m2 na štyroch podlažiach. Budova
je súčasťou komplexu štyroch rovnakých bytových domov a spĺňa tepelnotechnické požiadavky pre kategóriu A0
(nulová budova). Stavba má murovaný nosný systém z pálených tehál; stropy sú tvorené železobetónovými
doskami hrúbky 160 mm. Budova je zateplená izoláciou Greywall EPS (expandovaný polystyrén). Hodnoty
energetickej spotreby budovy sú 42,4 kwh/m2 a elektrickej energie a 68,8 kwh/m2. Uhlíková stopa obytnej budovy
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bola vypočítaná na 1 m2 podlahovej plochy za obdobie 50 rokov. Materiály použité v rezidenčnej budove,
ich množstvo a cena sú uvedené v tab. 1.
Tab. 1 Materiály, množstvo a náklady.
CLASS
QUANTITY UNIT
€
FOUNDATION
Aggregate (crushed
gravel)
19,272
m3
559
Ready-mix concrete
C16/20
13,178
m3
1 996
Ready-mix concrete
C25/30
42,268
m3
6 404
Reinforcement steel
(rebar)
1,82
ton 1 101
Ready-mix concrete
C25/30
99,74
m3 15111
Formwork blocks

5,825

m2

79

Formwork blocks
Reinforcement steel
(rebar)
Aggregate (crushed
gravel)
Geotextile
Geotextile
Asphalt penetration
varnish
EXTERNAL
WALL

63,9

m2

746

0,628

ton

380

CLASS
BEAM
Ready-mix concrete
C25/30
Reinforcement steel
(rebar)
Reinforcement steel
(rebar)
Ready-mix concrete
C25/30
Reinforcement steel
(rebar)
Ready-mix concrete
C25/30
Reinforcement steel
(rebar)
PVC roofing
membrane

39,875
52,65
66,603

m3
m2
m2

1 156
45
57

Geotextile
EPS 150 mm
EPS 150 mm

324
11,9
17,2

m2
m3
m3

279
827
1 195

70,042

kg

538

PIR insulation 200 mm
Asphalt roofing
membrane
Bitumen roofing
membrane
Penetration
Oriented strand board
(OSB)
PE foil
EPS 100 S 50 mm
EPS 100 S 100 mm
EPS acoustic floor slab
Rock wool insulation
panels
FINISH
Lime plaster
Penetration
Acrylic dispersion
paint
Dispersion-based
interior paints
Reinforcement steel
(rebar)
DPL laminated
flooring

232

m2

3 371

262

m2

1 782

262
68

m2
kg

1 782
143

262
809,12
214,19
214,19
2,681

m2
m2
m2
m2
m2

2 835
785
169
169
3

623,095

m2

683

480
3011,254

kg
m2

62
6 324

140

kg

672

2200

kg

10560

9,6

ton

5 856

618,375

m2

2 962

231,663
217,492

m2
m2

1 297
1 183

Clay brick 25
Clay brick 20

190,127
27,832

m3
m3

21945
1 548

Clay brick 25
Clay brick 2in1
Masonry lintel
Masonry lintel
Masonry lintel

52,93
7,057
2
85
3

m3
m3
m
m
m

3 460
815
23
988
35

Clay brick 11,5 P10
Clay brick 14 P10
Formwork blocks
Aerated concrete
Extruded
polystyrene (XPS)

318,396
264,689
30,03
38,64

m3
m2
m2
m2

15824
1 779
1 779
804

70,8

m2

1 415

EPS 70 F 100 mm
Greywall EPS 100
mm
Greywall EPS 150
mm
Greywall EPS 180
mm
SITE

90,8

m2

579

61,546

m2

478

612,866

m2

7 141

59,024

m2

825
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Ceramic tiles
Waterproofing

QUANTITY UNIT

€

164,784

m3

24965

5,863

ton

3 548

12,583

ton

7 614

5,148

m3

776

0,651

ton

394

3,229

m3

489

0,361

ton

218

324

m2

2 494

35

JUNIORSTAV 2022

Ready-mix concrete
C12/15
Aluminium plinth
Aggregate (crushed
gravel)
OTHER
Ready-mix concrete
C25/30
Reinforcement steel
(rebar)
DOOR and WINDOW
External door
External door
External door
Window
Interior door

1. Building Constructions, Architecture and Municipal Engineering

2,808
68,3

m3
m

510
464

Silica (sand)
Silicone resin plaster

30,552
95,475

kg
kg

5
372

5,265

m3

153

Screed mortar
Screed mortar

1737
722

kg
kg

499
207

6,889

m3

1 044

Screed mortar

2 000

kg

574

0,766

ton

464

26,792
27
87
173,51
86,68

m2
m2
m2
m2
m2

0
3 828
7 846
34876
0

Ready mix screed
Textile mesh
Silicone resin plaster
Lime-cement plaster
Dry mortar mixture
Lime-cement plaster
Glass fibre mesh

21 976,071
71,971
1 904,1
71 000
3 200
14 000
89,02

kg
m2
kg
kg
kg
kg
m2

31138
297
3 515
9 230
4 368
1 820
191

LCA analýza
Na analýzu vplyvov budovy na životné prostredie bol použitý softvér One Click LCA, ktorý pracuje v súlade
s EN 15987, STN EN ISO 14040 a ISO 14044 pre systémovú hranicu „od kolísky po bránu s možnosťami“. Vplyvy
na životné prostredie boli zisťované na celkovej podlahovej ploche budovy za obdobie 50 rokov. Hodnotenie LCA
zahŕňa tieto fázy: etapa produktu (A1-A3), doprava z výroby na stavenisko (A4), výmena (B4), renovácia (B5),
spotreba energie (B6), spotreba vody (B7), fáza konca životnosti (C1-C4), modul D.

LCC analýza
Kalkulácia životného cyklu sa vykonáva pomocou softvéru One Click LCA v súlade s normou ISO 15686-5 pri
dodržaní štruktúry normy EN 16627. Analýza nákladov životného cyklu zahŕňa fázu produktu (A0 - A5), výmenu
(B4), renováciu (B5), prevádzkovú spotrebu energie (B6), prevádzkovú spotrebu vody (B7) a fázu konca životnosti
(C1-C4).

4 VÝSLEDKY A DISKUSIA
LCA – potenciál globálneho otepľovania GWP
V kategórii GWP má najväčší podiel na emisiách CO2e prevádzková energetická fáza B6 až 78,6 %, nasleduje
produktová fáza s 13 %, kde najnegatívnejší vplyv na vývoj majú použité tehly, malty a potery 25,5 % a 18,1 %.
životné prostredie. Fázou s najnižším podielom CO2e je doprava s podielom 0,6 %. Spotreba elektriny a energie
sú hlavnými prispievateľmi CO2e.
Celý objekt komplexne vytvára emisie CO2e v rozsahu 1 756 ton CO2e, čo je 41,35 kg CO2e/m2/rok. Etapy,
ktoré najviac prispievajú k uhlíkovej stope, sú prevádzková energia B6, produkt A1-A3 a obnova a renovácia
B4-B5. Fáza transportu A4 najmenej vplýva na emisie. Výsledky sú uvedené na obrázkoch 1 a 2.

LCC výsledky
Celkové odhadované náklady životného cyklu budovy v nominálnej hodnote sú 1 694 699,61 €. Celkové náklady
životného cyklu na hrubú podlahovú plochu sú 1 995,21 € / m2 (1 694 699,61 € / 849,5 m2). Tabuľka Tab. 1
poskytuje celkový súhrn odhadovaných nákladov na životný cyklus a hmotnosti. Náklady na energiu tvoria 52,0 %
z celkového rozpočtu životného cyklu. Okrem nákladov na energie predstavujú náklady na výstavbu 16,8 %
a náklady na údržbu budovy 17,5 %.
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Obr. 1 Potenciál globálneho otepľovania GWP.

Obr. 2 Náklady na životný cyklus stavby.

Diskusia
Uhlíková stopa rezidenčnej budovy bola určená prostredníctvom GWP pomocou LCA. Predpokladaná životnosť
bola vypočítaná na obdobie 50 rokov, čo sa bežne používa pri hodnotení LCA v stavebníctve. Celá budova
produkuje emisie CO2e v rozsahu 1 756 ton, čo predstavuje 41,35 kg CO2e/m2/rok a 2 065 kg CO2e/m2. V porovnaní
so štúdiou rezidenčných budov z juhovýchodného Turecka [12], ktorá hodnotí 5-poschodovú budovu a 13poschodovú budovu, spôsobuje budova hodnotená na Slovensku menej emisií CO2e. Rozsahy emisií v budovách
sa pohybujú od 3 956 do 5 809 kg CO2e/m2.
V budovách sa posudzovali aj náklady na životný cyklus. Celkové náklady na životný cyklus sa odhadujú na
7,28 milióna USD, čo je 6,4 milióna € pre 5-poschodovú budovu a 1,72 milióna USD, čo je 1,5 milióna € pre
13-poschodovú. Náklady na stavbu tvoria 52–49 % z celkových LCC, pričom najdrahšie položky sú základy
a podlahy. V porovnaní s riešenou stavbou na Slovensku, ktorá má celkové odhadované náklady životného cyklu
1,69 mil. €, majú vyššie náklady [12].

5 ZÁVER
Stavebné konštrukcie sa vyrábajú zo širokého spektra zdrojov energeticky náročnými procesmi, od ťažby surovín
až po konečnú fázu likvidácie. Energeticky náročné procesy spotrebúvajú veľké množstvo energetických zdrojov
a produkujú značné emisie a odpad. Vplyvy na životné prostredie spojené s výstavbou zahŕňajú ťažbu materiálu,
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prepravu, výrobu produktu, fázu prevádzky, obnovu, koniec životnosti a recykláciu. Tieto fázy majú tiež značné
ekonomické náklady. Posúdenie vplyvu na životné prostredie a nákladov na budovu ako celok je zložitá úloha,
pretože si vyžaduje posúdenie všetkých jej prvkov a štádií životného cyklu [13]. Výsledky tejto štúdie poukazujú
na to, že na uhlíkovej stope sa najviac podieľa prevádzková energia (78,6 %) a zároveň najväčšie náklady
spôsobuje prevádzková energia. Množstvo emisií CO2e je ovplyvnené nielen výberom materiálov, ale aj celkovou
hrubou podlahovou plochou. Budúce výskumné práce budú zamerané na hĺbkovú analýzu a porovnanie
environmentálnych a ekonomických aspektov viacerých budov s cieľom nájsť environmentálne priaznivé
opatrenia.
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EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ DYNAMICKÝCH ZMĚN
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Abstrakt
Systémy zelených stěn a fasád jsou moderním prvkem pozemních staveb. Pro zajištění správného návrhu
a funkčnosti těchto systémů v průběhu jejich životního cyklu je nezbytný popis jejich vlastností. Jednou ze
základních vlastností fasádních a obkladových prvků je plošná hmotnost. Ta závisí na zvoleném systému
provedení vegetační stěny či fasády, zvoleném množství a druhovém zastoupení vegetace a v neposlední řadě na
okolních podmínkách místa instalace. Vzhledem k tomu, že se jedná o živé prvky, je nutné konstatovat, že tato
vlastnost nelze vyjádřit jednou hodnotou, ale hmotnostním rozsahem. Z důvodu velké odlišnosti těchto systémů
od standardních obkladových či fasádních prvků jsou pro zjištění plošné hmotnosti standardní metody zkoušení
nepoužitelné. Tento příspěvek popisuje možnou metodiku pro stanovení plošné hmotnosti systémů vegetačních
fasád a jejich změn v čase.
Klíčová slova
Vegetační stěna, plošná hmotnost, experimentální měření, zkušební stand, trvale udržitelná architektura.
Abstract
Green wall and facade systems are a modern element of building construction. To ensure the correct design and
functionality of these systems during their life cycle, it is necessary to describe their properties. One of the basic
properties of facade and cladding elements is the basis weight. It depends on the chosen system of vegetation wall
or facade, the chosen amount, and species representation of vegetation and last but not least on the surrounding
conditions of the installation site. Given that these are living elements, it must be stated that this property cannot
be expressed in a single value, but in a mass range. Due to the great difference between these systems and standard
cladding or façade elements, standard testing methods are not applicable for determining the basis weight. This
paper describes a possible methodology for determining the basis weight of vegetation facade systems and their
changes over time.
Key words
Green wall, basis weight, experimental measurements, test stand, sustainable architecture, climate change.

1 ÚVOD
Dle organizace spojených národů je klimatická změna jednou z největších hrozeb lidského života [1]. Změny
klimatu jsou velmi patrné v posledních deseti letech napříč oblastmi celé naší země [2]. V návaznosti na tyto
změny je kladen čím dál větší společenský a politický důraz na trvale udržitelný rozvoj společnosti.
Architektura, urbanismus a stavebnictví má zásadní vliv na život lidí, a to zejména v urbanisticky vyspělých
oblastech. V těchto souvislostech jsou velmi diskutovaná témata, jako nakládání s pitnou a dešťovou vodou, vliv
zeleně na kvalitu okolního prostředí [3], eliminace tvorby tepelných ostrovů [4], snížení emisní stopy oxidu
uhličitého atd. Při návrhu opatření redukující vlivy klimatických změn je velmi často využíváno prvků zelené
a modré infrastruktury [5]. Tato infrastruktura zahrnuje mnoho přirozených a přírodních prvků jako jsou například
parkové úpravy, prvky uliční zeleně, výsadba alejí, suché poldry, zelené střechy a fasády apod.
http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.39
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V souvislosti s vyšším výskytem vegetačních stěn a fasád, jakožto prvků interiérů a vnějších plášťů pozemních
staveb je nutno přistoupit k inženýrskému návrhu těchto prvků tak, aby splňovaly základní požadavky na stavební
konstrukce a byla zajištěna jejich správná funkčnost po celou dobu životního cyklu při zajištění pouze základní
údržby. Pak budou tyto prvky součástí trvale udržitelné architektury.

2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Vyhláška 268/2009 sb. O technických požadavcích na stavby [6] uvádí, že stavba musí být navržena a provedena
tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní
požadavky, kterými jsou:
•
•
•
•
•
•

Mechanická odolnost a stabilita,
Požární bezpečnost,
Ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí,
Ochrana proti hluku,
Bezpečnost při užívání,
Úspora energie a tepelná ochrana.

Rozdělení vegetačních fasád dle jednotlivých systémových řešení je kvalitně popsáno v [7] a [8]. V současné
době jsou vegetační fasády řešeny ve třech základních typech konstrukčního řešení. Jedná se o tyto typy:
•
•
•

Systémy využívající popínavých rostlin, umístěných přímo na fasádě objektu nebo na předsazených
ocelových konstrukcích,
Systémy fasád s větranou nebo nevětranou mezerou, využívající sendvičových vegetačních
panelů, umístěných na roštu z nerezových profilů kotvených do nosné konstrukce obvodového
pláště objektu,
Systémy zavěšených kapes tvořených netkanými textiliemi nebo systémy kovových nebo
plastových kontejnerů zavěšených na rastru z kovových profilů. Tyto systémy jsou v současné době
navrhované ve variantách jak kontaktních, tak i provětrávaných fasád.

Ahmed B. Besir shrnuje v přehledovém článku [9] současný stav poznání problematiky popisu vlastností
a chování zelených střech a vegetačních fasád. Dobrým příkladem je provedené měření in situ v Barceloně, které
prokázalo, že vlivem vegetační fasády dojde v letním období ke snížení teploty okolního prostředí až o 2,9 °C [10].
Vliv ozelenění jednotlivých částí pozemních staveb na jejich energetickou náročnost shrnuje B. Raji v [11]. Vliv
vegetační a vodní stěny v interiéru popisuje Čákyová v [12].
Současná literatura se zabývá nejvíce druhovým dělením vegetačních stěn a fasád, estetickými a botanickými
aspekty. Dále jsou popsány konkrétní případy dopadu vegetace na zlepšení okolního prostředí. Pro možnosti
inženýrského přístupu k navrhování vegetačních prvků je však základním pilířem popis vlastností systémů
vegetačních stěn a fasád dostupných na trhu. Na základě těch dále bude možné inženýrským způsobem prokázat
již v projektové přípravě ověření požadavků vyplývajících z [6] a navazujících předpisů.

3 METODIKA
Vzhledem ke specifickému zadání zjištění plošné hmotnosti systémů vegetačních stěn a její změny v čase
v závislosti na zálivce a evapotranspiraci bylo přistoupeno k experimentálnímu přístupu k této problematice. Pro
účely zjištění plošné hmotnosti jednotlivých systémů byl vytvořen zkušební stand. Jedná se o samostatně stojící
zařízení, které umožňuje zavěšení vzorku systému vegetační fasády na předem připravenou podložku.
Ta je umístěna na lineárním vedení, umožňujícím svislý pohyb vzorku v závislosti na změně hmotnosti. Podložka
je dále zavěšena na tahovém tenzometru, který prostřednictvím převodníku umožňuje náhled aktuální hodnoty
zatížení a dále umožňuje analogový výstup do ústředny s kontinuálním záznamem hodnot. Vzorek je dále doplněn
o měřící čidla teploty a vlhkosti okolního prostředí, a to jak v bezprostřední blízkosti vegetace, tak i ve vzdálenosti
1 m od měřeného vzorku. Dále jsou na vzorku osazena vlhkostní čidla pro zjištění změn vlhkosti ve vegetační
vrstvě. Zkušební stand je patrný na Obr. 1.
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Obr. 1.
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Zkušební stand pro testování výsekových modelů vegetačních fasád s možností sledování
dodaného množství zálivkové vody a její následný úbytek vlivem evapotranspirace.

Následně byly stanoveny podmínky, za kterých může měření probíhat. Testovaný vzorek musí být minimálně
3 týdny před začátkem měření zapěstovaný v systémových prvcích testovaného vzorku. Měření probíhá na vzorku
o minimální ploše 1 m², za běžných podmínek při 22 ± 3 °C a relativní vlhkosti 50 ± 5 %. Pokud měření probíhá
v laboratoři s přirozeným osvětlením a osluněním vzorku, je v České republice možné provádět měření od 21. 3.
do 23. 9. Pokud je laboratoř a zkušební vzorek osvětlen umělým zdrojem světla, je nutné zajistit takový zdroj
světla, který obsahuje dostatečné světelné spektrum, simulující denní světlo a dále nastavit osvětlení tak, aby bylo
zajištěno stmívání a rozsvěcení osvitu simulující denní a noční dobu. Měření probíhá po dobu minimálně dvou
týdnů nebo tak, aby byly provedeny vždy min. tři zalévací cykly zkušebního vzorku. Záznam hodnot byl zvolen
v periodicitě 15 min. Příklad měření je patrný na Obr. 2.
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Obr. 2. Pohled na vzorek vegetační fasády, osazený na zkušebním standu.

4 DISKUZE
Zvolená metoda zjištění plošné hmotnosti systémů vegetačních stěn a fasád a jejích změn v čase se ukázala jako
velmi účinná. Tímto měřením je možný popis jedné ze základních vlastností systémů vegetačních stěn
a fasád, včetně následného porovnání jednotlivých systémů.
Výstupem experimentálního měření jsou:
•
•

Maximální naměřená plošná hmotnost vzorku,
Graf průběhu kolísání plošné hmotnosti v průběhu měření.

5 ZÁVĚR
Díky experimentálnímu testování vzorků vegetačních stěn a fasád je možný bližší popis jednotlivých systémů,
jejich následná komparace s vyzdvihnutím výhod a nevýhod pro konkrétní příklady použití v praxi. Díky této
metodě byly zodpovězeny otázky kladené na začátku řešení projektu, dále byly zjištěny další otázky, které bude
třeba řešit. Jako například měření doby setrvačnosti zálivky u průtočných systémů vegetačních fasád v závislosti
na dostupné dimenzi zdroje zálivkové vody, apod.
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EXPERIMENTÁLNÍ TESTOVÁNÍ
PREFABRIKOVANÝCH SCHODIŠŤ
Z KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ NA BÁZI
CEMENTU A ORGANICKÝCH VLÁKEN
EXPERIMENTAL TESTING OF PREFABRICATED STAIRS MADE OF
COMPOSITE MATERIALS BASED ON CEMENT AND ORGANIC FIBERS
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*ondrej.nespesny@vut.cz
1Vysoké

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

Abstrakt
Schodiště jsou nedílnou součástí vícepodlažních budov a musí splňovat řadu požadavků vycházejících zejména
z technických norem. Jedním ze základních požadavků na stavby je mechanická odolnost a stabilita, která je
v současnosti často ověřována výpočtovými metodami. Pokud jsou výpočtové metody nedostačující musí být
využíváno experimentální metody zatěžování konstrukcí, kterou popisuje tato publikace. Příspěvek shrnuje průběh
statického zatěžování prefabrikovaných schodišťových sestav z kompozitních materiálů na bázi cementu
a výztužných organických vláken. Aplikované metody vycházejí z evropských technických norem a řídících
pokynů pro evropská technická schválení.
Klíčová slova
Schodiště, experimentální testování, statické zatěžování, kompozitní materiály
Abstract
Stairs are an integral part of multi-storey buildings and must meet a few ones based mainly on technical standards.
One of the basic requirements for buildings is mechanical resistance and stability, which is currently often verified
by calculation methods. If the calculation methods are insufficient, the experimental methods of loading the
structures described in this publication must be used. The paper summarizes the course of static loading of
prefabricated stair assemblies made of composite materials based on cement and reinforcing organic fibers. The
applied methods are based on European standards and guidelines for technical technical approval.
Key words
Staircase, experimental testing, static loading, composite material

1 ÚVOD
Kompozitní desky na bázi cementu a organických vláken (označovány jako cementovláknité desky) jsou dnes
environmentálním, univerzálním a trvanlivým stavebním materiálem. Slouží jako náhrada přírodního dřeva
a výrobků ze dřeva, jako jsou například překližky, nebo desky s orientovanými vlákny (OSB). Vlastnosti
cementovláknitých desek, jako stavebního materiálu umožňují různorodá použití v širokém spektru stavebních
konstrukcí. Mezi ty nejčastější patří fasádní obklady větraných fasád pro rekonstrukce i novostavby, vnitřní
a vnější podhledy, obklady vnitřních a vnějších konstrukcí, kabelové mosty či konstrukce požární ochrany.
Jednou z teoreticky možných oblastí použití cementovláknitých desek je využití v rámci konstrukcí pozemních
staveb ve formě interiérových schodišť [1], na která je kladena řada požadavků. Tyto požadavky jsou v České
republice dány obecně závaznými předpisy [2], [3].
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2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Základními požadavky na stavby, tedy i na schodiště stanovuje v České republice vyhláška č. 268/2009 Sb., [2],
která uvádí, že konstrukce musí být navržena a provedena tak, aby byla vhodná při respektování hospodárnosti
pro zamýšlené využití a aby současně splnila (při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu
předpokládané existence) základní požadavky, kterými jsou:
•
•
•
•
•
•

Mechanická odolnost a stabilita,
požární bezpečnost,
ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí,
ochrana proti hluku
bezpečnost při užívání
úspora energie a ochrana tepla.

Současně je v [2] uvedeno, že konstrukce schodiště nesmí způsobit náhlé nebo postupné zřícení nebo
destruktivní poškození vlastní, nebo přilehlé stavby a nesmí dojít k nepřípustnému přetvoření, které může narušit
stabilitu, mechanickou odolnost, trvanlivost nebo uživatelnost. Řídící pokyn pro evropská technická schválení pro
prefabrikované schodišťové sestavy [3] uvádí, že konstrukce schodiště musí být navržena a provedena takovým
způsobem, aby zatížení, která na ni budou pravděpodobně působit v průběhu výstavby a užívání neměla za
následek:
•
•
•
•

Zřícení celé stavby nebo její časti,
větší stupeň nepřípustného přetvoření,
poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení v důsledku
většího přetvoření nosné konstrukce,
poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

Statickou únosnost schodiště lze prokázat numerickou analýzou, nebo statickou zatěžovací zkouškou (fullscale) jako Pěnčík v [4], kde bylo analyzováno dřevěné segmentové schodiště z buku lesního (Fagus sylvatica),
dubu zimního (Quercus petrea), borovice lesní (Pinus sylvestris) a smrku (Picea abies). Podle Sachse [5] je mimo
statického zatížení konstrukce schodiště, často věnována pozornost i vibracím vyvolaným člověkem, tzn.
dynamické účinky na konstrukci. Hodnocení dynamického chování ocelových schodišť na přítomnost osob
publikoval Cappellini v [6], kde aplikovali metodiku kvantifikace změn modálních parametrů v důsledku
přítomnosti pasivních lidí na štíhlé konstrukci [7]. Dynamické testy lze považovat za pokročilý stupeň analýzy
konstrukce, kterým předchází statická zatěžovací zkouška, full-scale experiment, nebo numerická simulace. Fullscale experiment lze považovat za jednu z nejpřesnějších metod pro ověření chování konstrukce, nebo materiálu.
Ve výzkumu v oblasti stavebnictví metoda ověření full-scale experimentem velmi oblíbená, což potvrzuje řada
nedávných vědeckých publikací [8], [9] a [10]. Průběh full-scale experimentu prezentují autoři i v rámci této
publikace.

3 METODIKA
Prezentovaná metoda experimentálního testování konstrukcí segmentových schodišť za účelem ověření statické
únosnosti uvažuje hodnoty zatížení a dílčích součinitelů bezpečnosti materiálů 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀 podle ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení
pozemních staveb [2] a řídícího pokynu pro evropská technická schválení pro prefabrikované schodišťové sestavy
[3]. Prezentovaná metodika byla aplikována na konstrukci jednoramenného segmentového schodiště
z cementovláknitých desek na bázi cementu a organických vláken. Metodika je zaměřena na interiérová schodiště,
tzn. že jsou uvažovány běžné podmínky vnitřního prostředí s teplotami kolísajícími mezi + 5 °C až + 30 °C
a relativními vlhkostmi kolísajícími mezi 30 % až 70 %.
Zatěžovací zkouška je ze statického hlediska prováděna za nejméně příznivých podmínek. Schodišťové
rameno je řešeno jako prostý nosník s kloubovým uložením v horní části, kde kloubové uložení simulují
prolisované L-úhelníky z pozinkované, nebo nerezové oceli o rozměrech minimálně 65 × 90 × 90 × 2,5 mm se
závitovými tyčemi o průměru 10 mm, viz Obr. 1. Posuvnou podporou v patě simuluje ocelová tyč o průměru 10
mm. Ke kontinuálnímu zaznamenávání svislých posunů při statickém zatěžování se doporučuje použití
potenciometrických lankových snímačů s měřícím rozsahem 0–500 mm [11], měřící rozsah je možné prodloužit
pomocí nerezového ocelového lanka [11].

http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.44

45

JUNIORSTAV 2022

1. Building Constructions, Architecture and Municipal Engineering

Svislý posun 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑦𝑦𝑦𝑦 je zaznamenáván na nosných prvcích (schodnicích) schodiště, minimálně v 1/3, 1/2 a 2/3
délky nosného prvku a u kloubové podpory z důvodu záznamu jejího poklesu. Alternativním způsobem
zaznamenávání svislých posunů schodnic je aplikace systému prostorového měření v reálném čase [12].

Obr. 1 Kloubové uložení schodišťového ramene pomocí ocelového L-úhelníku (A), posuvná podpora v patě
schodiště (B), sada potenciometrických lankových snímačů dráhy (C).
Zatížení na konstrukci schodiště o vlastí hmotnosti 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑘𝑘𝑘𝑘 je uvažováno jako rovnoměrné spojité. V reálném
případě je obtížné rovnoměrné spojité zatížení simulovat. Největším přiblížením reálného stavu je zatěžování
konstrukce pomocí vaků naplněných kapalinou o známé hmotnosti. Alternativním způsobem je krokové
zatěžování vaky s pískem frakce 0/4 mm, nebo kačírkem frakce 4/8 mm, které jsou postupně ukládány do OSB
boxů o rozměrech stupnice.
Hmotnost zatěžovacích vaků, je stanovena na základě plošného rozměru schodiště, zatížení stanovené podle
[2] je 𝑉𝑉𝑉𝑉 = 3,0 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚2. Hodnota koeficientu 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀 [−] je podle [3] závislá na materiálu konstrukce schodiště. Pro
výrobky ze dřeva a na bázi dřeva je uvažována hodnota 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀 = 1,3, pro betonové prvky pojené cementem nebo
pryskyřicí je 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀 = 1,5, pro ocelové konstrukce schodiště je 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀 = 1,1. Na základě hodnoty součinitele 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀 je
stanoveno zatěžovací schéma.
Statická zatěžovací zkouška je rozdělena do dvou fází – zatěžování a odtěžování. Cyklus zatížení a odtížení je
nezbytné opakovat celkem dvakrát. Mezi jednotlivými fázemi, resp. mezi jednotlivými zatěžovacími kroky,
tj. 1,0 × 𝑉𝑉𝑉𝑉, 1,3 × 𝑉𝑉𝑉𝑉 a 1,5 × 𝑉𝑉𝑉𝑉 je přestávka v délce 15 minut, které je uvažována z důvodu ustálení konstrukce
schodiště, resp. ustálení svislých posunů 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑦𝑦𝑦𝑦 [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚] a možnosti sledovat relaxaci konstrukce v čase. První a druhé
zatěžování probíhá podle schématu: 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑘𝑘𝑘𝑘 → 1,0 × 𝑉𝑉𝑉𝑉 → 1,3 × 𝑉𝑉𝑉𝑉 → 1,5 × 𝑉𝑉𝑉𝑉 → 1,3 × 𝑉𝑉𝑉𝑉 → 1,0 × 𝑉𝑉𝑉𝑉 → 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑘𝑘𝑘𝑘 .
V případě stanovení maximálního možného zatížení, tzn. do ztráty stability se postupuje podle zatěžovacího
schématu: 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑘𝑘𝑘𝑘 → 1,0 × 𝑉𝑉𝑉𝑉 → 1,3 × 𝑉𝑉𝑉𝑉 → 1,5 × 𝑉𝑉𝑉𝑉 → zhroucení konstrukce. Příklad rozdělení zatěžovacích vaků
pro jednoramenné schodiště o 9. stupních se stupnicemi o plošných rozměrech 900 × 300 mm je uveden v Tab. 1.

zatěžovací krok (A–F)

Tab. 1 Příklad rozdělení zatížení podle zatěžovacích kroků na jednotlivé schodišťové stupně 1−9.

A

1. st.

2. st.

3. st.

4. st.

5. st.

6. st.

7. st.

8. st.

9. st.

10,34

10,76

10,28

10,51

10,93

10,66

8,5

11,17

10,41

20,26

19,84

20,32

20,09

19,67

19,94

22,1

19,43

20,19

korekční vak

45

45

45

45

45

45

45

45

45

3 x 15 kg vak

B
C

22,68

D
E
F

15,12

stabilizace při zatížení 1,0 x 3,0 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 75,60 kg/stupeň
22,68

22,68

22,68

22,68

22,68

22,68

22,68

stabilizace při zatížení 1,3 x 3,0 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚 = 98,28 kg/stupeň
15,12

15,12

15,12

15,12

2

15,12

15,12

15,12

OSB box

22,68 1 x 22,68 kg vak
15,12 1 x 15,12 kg vak

stabilizace při zatížení 1,5 x 3,0 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 113,40 kg/stupeň

Schodišťové stupně jsou v každém zatěžovacím kroku zatěžovány na základě optimalizačního výpočtu. Cílem
je umisťovat zatěžovací boxy v takovém pořadí, aby se průběh ohybového momentu od působícího zatížení co
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nejvíce přiblížil průběhu ohybového momentu od spojitého rovnoměrného zatížení, tj. parabola druhého stupně
s maximální hodnotou v polovině rozpětí. Příklad zatěžování jednoramenného schodiště o 9. stupních je uveden
na Obr. 2.

Obr. 2 Příklad postupného zatěžování jednoramenného schodiště s 9. stupni – zatížení (červeně), odtížení
(modře).

4 VYHODNOCENÍ EXPERIMENTU
Výstupy ze zatěžování konstrukce schodiště podle uvedené metodiky jsou rozděleny do kategorií:
•
•

Mechanická odolnost/únosnost a stabilita,
Chování při zatížení/posuvu.

Únosnost je uváděna jako přepočtená hmotnost na jeden schodišťový stupeň, resp. stupnici v 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘. Současně je
výstupem přepočtené zatížení na celé schodišťové rameno v 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 při porušení konstrukce, nebo jako prokázání
dosažení požadovaných hodnot.
Chování při zatížení, resp. posuvu je uváděno v 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 vztaženo k měřícímu bodu na konstrukci. Vyhodnocuje
se průhyb konstrukce při odpovídajícím zatížení v odpovídajícím zatěžovacím kroku a výsledný průhyb
konstrukce při maximálním zatížení. Při provozních zatíženích se průhyb schodiště uvádí ve vztahu ke středové
čáře ramene 𝑙𝑙𝑙𝑙 [mm]. Průhyb nesmí přesáhnout hodnotu 𝑙𝑙𝑙𝑙/200. Únosnost spojovacích prostředků je předmětem
samostatného měření.

Poděkování

Příspěvek vznikl za podpory projektu FAST-J-21-7449 "Stanovení materiálového modelu kompozitního materiálu
tvořeného cementovou matricí s rozptýleními výztužnými organickými vlákny nebo anorganickými vlákny
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s ohledem na směr zatěžování" a FAST-S-21-7422 "Studium tepelně vlhkostních procesů v 3D tištěných
konstrukcí pozemních staveb".
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POŽÁRNÍ ODOLNOST ZELENÝCH PLOCHÝCH
STŘECH
FIRE RESISTANCE TESTING OF GREEN FLAT ROOFS
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Abstrakt
Požadavky na plášť střechy s vegetačním souvrstvím, z pohledu požární bezpečnosti, nejsou v dnešní době v České
republice přímo definovány. Pro klasifikaci střech / střešních krytin vystavené působení vnějšího požáru se dle
ČSN P CEN/TS 1187:2012 používají čtyři zkušební metody. Podkladem pro určení požární odolnosti zelené
střechy jsou protokoly o klasifikaci zpracované dle dané normy (střešní pláště zařazené do třídy Broof (t3) nešíří
požár a brání vznícení hořlavých částí konstrukce).
Článek se zabývá zkoušením požární odolnosti zelené intenzivní střechy dle vlastní metodiky, která vychází
ze zkoušky Broof (t3). Byl sledován průběh teplot v jednotlivých vrstvách střešního pláště. Z teplotních čidel se
určila maximální teplota pod travním kobercem, dále pak maximální nárůst teploty 150 mm a 300 mm pod
povrchem. Nakonec se změřil rozsah šíření plamene po povrchu.
Cílem bylo určit vliv vnějšího požáru na nosnou konstrukci střešního pláště, dále pak zatřídit konstrukci do
příslušné klasifikace dle ČSN EN 13501-5:2017.
Klíčová slova
Požární odolnost, požární zkouška, zelená intenzivní střecha, průběh teplot
Abstract
The requirements for the roof covering with a vegetation layer, from the point of view of fire safety, are not
currently directly defined in the Czech Republic. According to ČSN P CEN / TS 1187: 2012, four test methods
are used for the classification of roofs / roof coverings exposed to external fire. The basis for determining the fire
resistance of a green roof are classification protocols prepared according to the standard (roof coverings classified
in the Broof (t3) class do not spread fire and prevent ignition of flammable parts of the structure).
The article deals with testing the fire resistance of a green intensive roof according to our own methodology,
which is based on the Broof (t3) test. The course of temperatures in individual layers of the roof cladding was
monitored. The maximum temperature under the grass was determined from the temperature sensors, followed by
the maximum temperature rise of 150 mm and 300 mm below the surface. Finally, the extent of flame spread
across the surface was measured.
The aim was to determine the effect of external fire on the supporting structure of the roof cladding, then to
classify the structure into the appropriate classification according to ČSN EN 13501-5: 2017.
Key words
Fire resistance, fire test, green intensive roof, temperature course

1 ÚVOD
Článek se zabývá posouzením požární odolnosti střešního souvrství intenzivní zelené ploché střechy za účelem
hodnocení odolnosti při působení vnějšího požáru. Pro účely klasifikace střech / střešních krytin se používají čtyři
zkušební metody uvedené v ČSN P CEN/TS 1187:2012 – Zkušební metody pro střechy vystavené působení
vnějšího požáru [1]. Uvažuje-li se pouze klasifikace Broof (t3), Croof (t3) nebo Droof (t3), uskuteční se pouze
zkouška 3 s hořícími hraničkami, větrem a přídavným sálavým teplem. Tato zkouška byla provedena dle vlastní
metodiky. Zkouška probíhala za skutečných podmínek ve venkovním prostředí. Zkoušelo se na vzorku ve sklonu
5° o velikosti 2x1 m s mocností substrátu 300 mm. Byla měřena teplota venkovního vzduchu a rychlost větru.
Na povrch vzorku byly položeny hraničky, které svou přípravou i rozměry odpovídaly výše zmíněné normové
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zkušební metodě. Zkouška probíhala po dobu 33 minut, kde byly zaznamenávány probíhající teploty ve třech
výškových úrovních střešního pláště.
Cílem zkoušky bylo ověřit teplotu na nosné konstrukci střechy, zda působení vnějšího požáru může tuto
konstrukci narušit. Dále bylo cílem zatřídit danou konstrukci dle klasifikačních parametrů z ČSN EN 135015:2017 – Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru [2] do klasifikace Broof (t3).

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
V současnosti nejsou v České republice specifikovány požadavky z hlediska požární bezpečnosti zelených střech.
Návrh zelených střech a požadovaných odstupových vzdáleností je uvažován za dodržení předpokladů realizace:
•
•
•

výšky minerálního substrátu > 30 mm,
nízké vegetace, která je málo náchylná k hoření,
štěrkového pásu nebo dlažby šířky 500 mm kolem prostupů, světlíků, střešních oken, atik,
vyčnívajících konstrukcí apod. [3].

Z hlediska šíření požáru po povrchu střechy se rozlišuje, zda je střecha nebo její část v požárně nebezpečném
prostoru (PNP) nebo mimo něj. Pokud je střecha v požárně nebezpečném prostoru, to znamená zjednodušeně, že
na ni mohou padat hořící části, případně se na ní může šířit oheň z jiné části stavby, je třeba, aby splňovala
klasifikaci Broof (t3), čili aby byla odzkoušena v požární zkušebně na tuto klasifikaci. Zkušební vzorek skladby
střechy je vystaven působení ohně, větru a sálavého tepla a musí vyhovět několika daným kritériím.
Pokud je střecha mimo PNP a její plocha je do 1500 m2, nemusí mít žádnou klasifikaci. Pokud její plocha
přesahuje 1500 m2, musí mít klasifikaci Broof (t1), která se prokazuje rovněž zkouškou, vzorek je zde ale vystaven
pouze ohni, nikoliv sálavému teplu a větru. Druhou možností, kterou uvádí norma, je rozdělení střechy na části
s plochou menší než 1500 m2 pruhy šířky 2 m s klasifikací Broof (t3). Uvedené požadavky se z důvodu velikosti
plochy netýká rodinných domů a obvykle ani bytových domů. Řešit je to však nutné např. u střech velkých hal.
Z hlediska požární odolnosti musí střechy splňovat požadavky R, RE nebo REI. Požární odolnost je stanovena
v minutách dle stupně požární bezpečnosti, který závisí na druhu konstrukčního systému, výpočtovém požárním
zatížení a požární výšce. Každopádně např. u nejvyšších stupňů požární bezpečnosti (VI a VII) je kromě času
v minutách předepsána konstrukce typu DP1. To jsou konstrukce, které nezvyšují v požadované době intenzitu
požáru a sestávají se především z nehořlavých materiálů a výrobků (třída reakce na oheň A1 nebo A2).
Pro hodnocení odolnosti konstrukcí vůči účinkům požáru jsou konstrukce klasifikovány na základě, již výše
zmíněných, mezních stavů s požární odolností v minutách. Hodnoty jednotlivých kritérií jsou získány z výsledků
požárních zkoušek [4]. Pro průběh zkoušky zelených plochých střech je důležité dodržení předem stanovených
postupů, jejichž hlavními parametry jsou sklon střešní konstrukce, rychlost větru, laboratorní teplota, rozměry
zkušebních vzorků a hořící hraničky, kterým je konstrukce vystavena.

3 METODIKA
Zkoušený vzorek:
•
•

travní koberec,
substrát tl. 300 mm.

Postup řešení dle vlastní metodiky
V průběhu zkoušky se měřil tlak vzduchu, rychlost větru, teplota okolního vzduchu a průběhy teplot v konstrukci.
Tlak vzduchu:
1020 hPa
Rychlost větru:
0-0,35 m/s
Exteriérová teplota: 7,3 – 8,2 °C
Vzorek pro experimentální zkoušku byl o rozměru 1 000 x 2 000 mm, uložen ve sklonu 5°. Zkouška proběhla
ve venkovním prostředí tak, aby co nejvíce odpovídala reálném průběhu požáru na povrchu zelené střechy.
Hraničky byly vyrobeny celkem ze čtyř kusů dřevovláknité desky o hustotě 230 kg/m3, každý o rozměru
55 x 16 x 25 mm, které byly spojeny do mřížky o podstavě 55 x 55 mm a výšce 32 mm. Před započetím zkoušky
byly hraničky 5 min dopředu namočeny do n-heptanového roztoku, poté se usadili na vzorek ve vzdálenosti
500 mm od spodní hrany a 500 mm od boční hrany (orientace je v podélném směru vzorku).

50

http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.49

1. Pozemní stavitelství, architektura a městské inženýrství

JUNIORSTAV 2022

Obr. 1 Hraničky [1].
V časovém intervalu po 1 sekundě se zaznamenávala teplota na jednotlivých čidlech. Čidlo 1 je umístěno
pod travním kobercem, čidlo 2 je umístěno 150 mm pod čidlem 1, čidlo 3 je umístěno 300 mm pod čidlem 1.

Obr. 2 Umístění hraniček a čidel.
Během zkoušky se dále sledoval čas vzplanutí, stékající a odkapávající hořící částice. Po skončení zkoušky se
změřil rozsah šíření plamene po povrchu.
Zkouška probíhala po dobu 33 min.

4 VÝSLEDKY
Zkouška byla provedena v celkové délce 33 minut. Během této doby byly z jednotlivých čidel zaznamenávány
naměřené teploty.
V čase 40 sekund byly hraničky zapáleny, a tak došlo ke zvyšování teplot na prvním čidle. Nejvyšší
teploty (90,6 °C) bylo dosaženo v čase 13 minut a 8 sekund od začátku zkoušky.
Na druhém čidle byla během zkoušky maximální změna teploty 0,2 °C. Na třetím čidle zůstala teplota
konstantní.
Dle doby vnějšího šíření požáru TE a doby prohoření Tp bylo určeno zatřídění do skupiny Broof (t3) dle normy
ČSN EN 13501-5:2017 [2]. Konstrukce střešní krytiny (trávníkový koberec) při vnějším působení požáru splňuje
požadavky TE a Tp ≥ 30 minut.
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Obr. 3 Naměřené průběhy teplot.

Obr.4 Rozsah šíření plamene po povrchu.
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5 DISKUZE
Dle naměřených výsledků byla maximální dosažená teplota při působení vnějšího požáru na zelenou střechu
90,6 °C, kdy tato teplota byla naměřena pod trávníkovým kobercem. Při mocnosti substrátu 150 mm se teplota
změní o 0,2 °C a při mocnosti 300 mm již zůstává konstantní. Z těchto výsledků vyplývá, že při působení vnějšího
požáru na zelenou střechu, již při mocnosti substrátu 150 mm, nemá vnější požár vliv na nosnou konstrukci
střešního pláště.
Při této zkoušce budou ovšem důležité podmínky měření. Nejedná se jen o teplotu vzduchu, ale také o vlhkost
použitého substrátu a stavu zeleně na povrchu pláště.
Studie o tepelném obsahu vegetace ukázaly, že do značné míry závisí na rostlinných druzích. Bylo pozorováno,
že rostoucí médium ve vlhkém stavu nepředstavuje riziko požáru, u suchých podkladů byla v první minutě
zaznamenána maximální rychlost uvolňování tepla až 3x větší než u médií ve vlhkém stavu, v druhé minutě se pak
rychle snížila na stejnou jak u médií ve vlhkém stavu. [5]

Obr.5: Porovnání rychlosti uvolňování tepla (HRR) zelených střech v suchém a vlhkém stavu s typická střešní
krytinou: (a) substrát 1 (obsah vlhkosti 0%); (b) substrát 2 (0%); (c) Substrát 1 (30%); (d) substrát 2 (30%); e)
polymerem modifikovaná bitumenová membrána s požárními pásy [5]
Tato zkouška byla přínosná pro získání základního přehledu průběhu teplot v konstrukci při působení vnějšího
požáru a šíření plamene po povrchu zelených střech. Nicméně, pro získání adekvátních výsledků by bylo nutné
provést měření na více druzích zeleně ve vlhkém i suchém stavu.

6 ZÁVĚR
Z provedeného měření vyplývá, že při působení vnějšího požáru na zelenou střechu, již při mocnosti substrátu
150 mm, nemá vnější požár vliv na nosnou konstrukci střešního pláště. Tento závěr ovšem nelze brát obecně
na všechny typy zelených střech. Je nutné se dále zabývat jednotlivými vlivy, které mohou intenzitu požáru
ovlivnit. Z publikace výše uvedené: Flammability Characteristics of Green Roofs [5] vyplývají souvislosti mezi
vlhkostí substrátu a rychlostí uvolňování tepla, které by bylo potřeba dále podrobně rozpracovat s ohledem
na zelenou vrstvu střechy.

Poděkování
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Abstrakt
Použití dřevěných materiálů pro konstrukce v budovách má nesporné výhody. Stejně jako pro ostatní materiály
platí pro jejich použití pravidla a omezení vyplývající především z jejich mechanicko-fyzikálních vlastností.
S užitím dřevěné konstrukce v objektu dochází ke zvýšení požárního zatížení a zpřísnění požadavků na celkové
řešení z hlediska požární bezpečnosti. Hořlavá nosná konstrukce má vliv na návrh objektu z hlediska jeho funkce,
dispozičního řešení, užití samotných materiálů a požárně bezpečnostních zařízení. Údaje o chování dřevěných
materiálů při působení požáru jsou zásadní pro správný návrh konstrukce s požadovanou požární odolností. Článek
se zabývá experimentálním testováním materiálů a konstrukcí na bázi dřeva vystavených extrémním návrhovým
situacím jako jsou účinky požáru.
Klíčová slova
Dřevostavba, degradace dřeva, zuhelnatělá vrstva, požární zkouška
Abstract
Wooden materials have many advantages for their use in buildings. There are many limitations for their use as
with other materials. It's because of the mechanical-physical properties of natural wood. With the use of the
wooden structure of the building, the fire load is increased and the requirements for the fire safety solution are
stricter. The combustible load-bearing structure influences the design of the building in terms of its function, layout
solution, structural materials, and fire safety equipment. The data of the behaviour of wooden materials in the
event of fire are necessary for the correct design a timber structure with the required fire resistance. This paper is
focused on experimental testing of timber structures exposed to extreme situations such as the effects of fire.
Key words
Timber structure, wood degradation, char layer, fire test

1 ÚVOD
Přirozené vlastnosti dřeva dělají z této základní suroviny vhodný materiál pro stavební prvky ať už
z environmentálního hlediska jako obnovitelný zdroj, tak z hlediska konstrukčního díky mechanicko-fyzikálním
vlastnostem, potažmo vlastnostem určující jeho chování při požáru. Oproti oceli je tak dřevo poměrně stabilní
materiál s předvídatelnou odezvou na účinky požáru.
Při řešení otázky požární odolnosti dřevostaveb lze tyto objekty rozdělit na lehké dřevostavby (u kterých je
požární odolnost zajištěna obvykle obkladovými materiály s třídou reakce na oheň především A1 a A2) a těžké
dřevostavby (kde odolnost vůči účinkům požáru je dána samotnými rozměry dřevěných prvků a rychlostí jejich
odhořívání) [1]. Návrh samotné dřevěné nosné konstrukce podléhá stejně jako u ostatních konstrukcí statickému
posouzení, včetně posouzení mezního stavu nosnosti z hlediska požární odolnosti. Na základě chování dřeva při
požáru je možné posouzení nosnosti řešit metodou účinného průřezu, metodou redukované pevnosti a tuhosti, či
jejich kombinací pomocí metody obecné. Nejrychlejší a nejjednodušší je metoda založená na redukci rozměrů
prvku, tj vyloučení plochy zuhelnatělé vrstvy v průřezu prvku. Velikost zbytkového průřezu je pak závislá na
rychlosti přírůstku této zuhelnatělé vrstvy dřeva, která je získána na základě zkoušek.
Zkoušení požární odolnosti je důležité pro získání podrobných výsledků jak o chování dřeva, tak celých
konstrukčních prvků se zabudovanými dřevěnými prvky, na základě kterých je možné rozšířit využitelnost
dřevostaveb.
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2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Požadavky na požárně bezpečnostní řešení jsou z pohledu zahraniční legislativy nejednotné. Jednotlivé státy
mají různé nároky na objekty s konstrukčním systémem na bázi dřeva. V rámci požárních předpisů ČR je dřevo
vnímáno negativně jako hořlavý materiál, což se odráží v celkovém zatřídění konstrukčního systému stavby.
Samotné konstrukční prvky na bázi dřeva jsou vyráběny s vysokými nároky na jejich vlastnosti. Řešení
dřevostaveb z požárního hlediska přináší do celkového návrhu těchto druhů objektů značné limity a omezení, které
se odráží na jejich celkovém počtu mezi novou výstavbou na našem území. Dřevostavby mají v ČR stále nízké
procento zastoupení v porovnání s výstavbou objektů s nosnou konstrukcí z tradičních keramických staviv či
materiálů na silikátové bázi. Dřevo se tak ve stavebních objektech u nás objevuje spíše ve formě jednotlivých
konstrukčních prvků, tvořících jen zlomek z celkového materiálového podílu. Dřevostavby se zatříděním do
skupiny OB1 (převážně rodinné domy) u nás zaujímají stále pouze přibližně 16 % z celkové výstavby.
Hodnocení odolnosti konstrukcí vůči požáru je řešeno na základě normových požadavků, které vycházejí jak
z mezinárodních světových norem, tak z legislativních požadavků platných pouze pro území ČR. Zásadními limity
pro dřevostavby na našem území se pak stává například kategorizace požární otevřenosti obvodových plášťů,
kategorizace druhů konstrukčních částí DP1, DP2 a DP3 (oproti evropskému modelu kategorizace K1 a K2). Dle
definice jednotlivých druhů pak konstrukce dřevostaveb lze zatřídit pouze do kategorií DP3, DP2. Tato skutečnost
ovlivňuje následné další zatřídění těchto objektů do kategorie staveb s hořlavým konstrukčním systémem.
Z pohledu projektových norem toto zatřídění přináší řadu omezení v rámci posuzování jednotlivých oblastí
požárně bezpečnostního řešení stavby. Jednotnou klasifikací pak zůstává kategorizace mezních stavů požární
odolnosti a již zaužívané dělení materiálů dle jejich třídy reakce na oheň.

Chování dřeva při účincích požáru

Obr. 1 Schéma degradace dřeva při hoření a tvorba zuhelnatělé vrstvy [2].
Při působení zvýšené teploty na dřevěný prvek dochází k dehydrataci dřevní hmoty a odpařování vody. Při
teplotách 100 – 150 °C dochází k celkové ztrátě volné vlhkosti. S dalším zvyšováním teploty dochází k odpařování
vody chemicky vázané. Teploty nad 150 °C (150 – 250 °C) způsobují rozklad hemicelulózy a následně mírný
rozklad celulózy. Intenzivní termický rozklad a výraznější depolymerizace nastává při teplotách okolo 300 °C.
Tato teplota je také považována za teplotu, při které dochází ke vzplanutí dřeva. Při dalším nárůstu teploty dochází
k výraznějšímu rozkladu ligninu. Největší množství hořlavých plynů vzniká při teplotách 400 – 420 °C [3]. Během
hoření vzniká na povrchu dřeva vrstva nespáleného uhlíku s nižší objemovou hmotností, působící jako izolační
vrstva (s nízkou tepelnou vodivostí), brání přístupu kyslíku k dřevní hmotě a zpomaluje proces další termické
degradace dřeva. Zuhelnatělá vrstva podléhá degradaci při dalším zvyšování teploty (450 – 500 °C). Tloušťka
zuhelnatělé vrstvy dřeva závisí na návrhové rychlosti zuhelnatění β0 a βn [mm/min] [4]. Proces termické degradace
dřeva je viditelný na Obr. 1.
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Obr. 2 Účinky požáru na dřevěný trám, odhořívání jednotlivých vrstev [5].
Průběh vystavení dřevěného prvku účinkům požáru ze tří stran je patrný na Obr. 2 v pozicích a) až d). Rychlost
zuhelnatění (viz výše) je závislá na době trvání účinků požáru. S rostoucím časem se tato rychlost snižuje
v závislosti na tloušťce zuhelnatělé izolační vrstvy. Dřevěné prvky při požáru nevykazují známky nadměrných
deformací, jako je tomu např. u ocelových konstrukcí. Dochází k postupnému odhořívání dřevní hmoty až do
dosažení tzv. kritického průřezu, kdy nastává fáze destrukce [5].
Odhořívání dřevní hmoty je jev, kterému se při požáru nelze vyhnout. V rámci návrhu skladby konstrukce ze
dřeva však lze oddálit dobu, kdy při požáru dojde ke vzplanutí dřevní hmoty a zvýšit tak dobu požární odolnosti.
Jak bylo již zmíněno, jednou z nejběžnějších možností je užití retardéru ve formě jednovrstvých či vícevrstvých
nehořlavých obkladových materiálů. Pro dřevostavby jsou nejčastěji využívány sádrokartonové či sádrovláknité
desky s třídou reakce na oheň A2-s1, d0. Pro správnou funkci těchto materiálů je nutná jejich kvalitní aplikace
včetně řešení jejich spojů. Spáry desek se řeší převážně třemi základními způsoby, které jsou uvedené na Obr. 3.

Obr. 3 Možnosti řešení spár a spojů desek.
První z nich je řešení spoje za pomocí spáry vyplněné spárovacím tmelem. Šířka takto provedené spáry se
pohybuje okolo 5 – 10 mm. Toto řešení je patrné na Obr. 3 a). Další z možností je užití desek s profilovanou
hranou. Tento typ spáry je doplněn výztužnou páskou vkládanou do vrstvy tmele – viz Obr. 3 b). Třetí možností
bývá spoj desek tvořený lepenou spárou s šířkou okolo 1 mm. Další možností spáry je těsný sraz natupo. Tento
způsob aplikace se však nepoužívá pro jednovrstvé opláštění a je možný pouze za použití další vrstvy desek
s patřičným přesahem.

3 METODIKA
Pro experimentální zkoušení byla vybrána vnitřní dělící konstrukce lehké rámové dřevostavby. Dřevěná
konstrukce byla tvořena profily ze smrkového řeziva s rozměry 60/100 mm s osovými vzdálenostmi 625 mm.
Prostor mezi profily byl vyplněn minerální tepelnou izolací na celou výšku dřevěných profilů. Konstrukce byla
následně oboustranně opláštěna sádrovláknitými deskami tl. 12,5 mm. Celková tloušťka konstrukce tak byla
125 mm s půdorysnými rozměry 2,3 × 1,3 m. Skladba zkušebního vzorku je popsána v Tab. 1 a znázorněna na
Obr. 4 níže. Z hlediska českého zatřídění zkoušené konstrukce je skladba hodnocena jako druh konstrukční části
typu DP2 [6].
Tab. 1 Skladba zkoušené konstrukce.
Ozn.

Název vrstvy

Charakteristika vrstvy

1
2
3
4

Krycí vrstva
Rámová konstrukce
Výplňová izolace
Krycí vrstva

Sádrovláknitá deska
KVH profily 60/100 mm (smrkové řezivo)
Desky z čedičové vlny
Sádrovláknitá deska

Tloušťka
[mm]
12,5
100,0
100,0
12,5

Charakt.
PO
A2-s1, d0
D-s2, d0
A1
A2-s1, d0

Konstrukce byla zkoušena na zařízení pro testování chování materiálů za vysokých teplot se zkušební plochou
2 × 1 m. Vzorek tak byl zkoušen se zmenšenými půdorysnými rozměry oproti normovému zkušebnímu postupu.
Teplotní zatěžování probíhalo dle standartních podmínek podle závislosti logaritmické normové teplotní
http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.55
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křivky [7]. V průběhu celé zkoušky byly kontinuálně měřeny teploty jak v konstrukci na rozhraní jednotlivých
vrstev v různých místech, tak na neexponovaném povrchu konstrukce. Výsledné hodnoty byly porovnány
s průběhem zkoušky dle standartního normového postupu certifikované skladby konstrukce.
Sádrovláknité desky byly připevněny ke konstrukci dřevěného rámu s použitím výše uvedených variant řešení
spojů desek – viz Obr. 3.

Obr. 4 a) Konstrukce před zahájením zkoušky; b) Schematické znázornění skladby konstrukce.

4 VÝSLEDKY
Teploty mezi izolací a sádrovláknitou deskou na exponované straně konstrukce byly v porovnání s referenční
zkouškou dle normového postupu nižší. Přibližně ve 40 minutě od zahájení zkoušky došlo k vyrovnání hodnot
a teploty byly téměř identické s hodnotami z normových zkoušek.
Na exponované straně konstrukce byly nejnižší hodnoty teplot naměřeny mezi dřevěným prvkem
a sádrovláknitou deskou s lepeným spojem. Mezi deskou a izolací v ploše konstrukce byly nejnižší hodnoty
zaznamenány v místech se spojem desek s profilovanou hranou.
Na straně neexponované pak byly teploty nejnižší opět v místech mezi dřevěným prvkem a krycí deskou.
Hodnoty v místě spoje s profilovanou hranou byly nepatrně nižší než v místě tmeleného spoje.
Pro stanovení izolační schopnosti konstrukce byly měřeny teploty na neohřívaném povrchu konstrukce.
V porovnání s referenční zkouškou byly tyto přírůstky teplot totožné a hodnoty nepřesáhly navýšení o více jak
108 K. K porušení vzorku došlo v ploše konstrukce mezi dřevěnými sloupky okolo 50 minuty, kdy se na povrchu
sádrovláknité desky vytvořily trhliny a zkouška byla ukončena.

Obr. 5 a) Zuhelnatění dřeva před ukončením zkoušky; b) Zuhelnatění dřeva po skončení zkoušky; c) Řez
dřevěným prvkem po ukončení zkoušky.
Na základě sledovaných kritérií v průběhu zkoušky byly vyhodnoceny mezní stavy požární odolnosti dle
normových požadavků [8]. Vzhledem k vytvoření trhliny na neohřívaném povrchu konstrukce okolo 50 minuty
došlo k porušení mezního stavu celistvosti. Trhlina se vytvořila v okolí bodu S2 – viz Obr. 4 a), kde byly zároveň
měřeny největší přírůstky povrchové teploty během celé zkoušky. V době před ukončením zkoušky byl maximální
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přírůstek teploty na neohřívaném povrchu konstrukce okolo 108 K. Tento přírůstek nedosahuje limitních hodnot
(180 K, respektive 140 K) a konstrukce tak vyhověla požadavkům pro mezní stav izolace.
Zatřídění druhu konstrukční části bylo určeno na základě teplot mezi dřevěným prvkem a sádrovláknitou
deskou na ohřívané straně konstrukce. Teploty v této pozici začaly prudce narůstat okolo 22 minuty a krycí deska
tak přestala plnit svoji funkci. Na základě klasifikačních dob tak lze konstrukci zatřídit jako DP2 do doby 15 minut
a od této doby pouze jako DP3.

5 DISKUZE
Na základě dosažených výsledků ze zkoušky lze konstrukci vyhodnotit s mezními stavy EI 15 druhu konstrukční
části typu DP2 a následně jako EI 45 s druhem konstrukční části typu DP3. Vzhledem k teplotám z termočlánků
uvnitř konstrukce lze stanovit odolnost sádrovláknité desky tl. 12,5 mm na 15 minut (respektive 20 – 25 minut).
Nejpříznivější hodnoty za sádrovláknitou deskou z neohřívané strany byly naměřeny v pozici spojů desek
s profilovanou hranou a výztužnou páskou, a to jak v ploše, tak v místě dřevěného prvku. Vzhledem k celkovému
průběhu však byly rozdíly mezi těmito teplotami v řádu jednotek.
Konstrukce (vzhledem k možnostem zkušebního zařízení) nebyla namáhána silovými účinky zatížení a mezní
stav nosnosti tak nebyl monitorován. Nicméně jak je patrné z Obr. 5 c) zbytková plocha nepoškozeného dřevěného
průřezu po skončení zkoušky byla stále okolo 40 % z celkové původní průřezové plochy.

6 ZÁVĚR
Požární odolnost dřevěných konstrukcí je důležitým faktorem pro návrh dřevostaveb a jejich další rozvoj
a využitelnost i mimo oblast rodinných domů. Dřevo je díky předvídatelnému chování při jeho hoření vhodným
a udržitelným materiálem pro konstrukce pozemních staveb. Užitím nehořlavých obkladových materiálů,
dostatečnou dimenzí dřevěných prvků, případně užitím aktivních prvků požární ochrany jsou tyto konstrukce
vhodné nejen z hlediska ekologického, ale i z hlediska požární odolnosti. Důležitým faktorem je však nejen
správný projekční přístup, ale i preciznost při realizaci dřevostaveb a jejich detailů. Konstrukce s dřevěnými prvky
dokážou při správném návrhu a použití odolávat účinkům požáru a splňovat poměrně vysoké požadavky mezních
stavů požární odolnosti.
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Abstrakt
Cílem tohoto příspěvku je seznámit čtenáře s průběhem agendy standardního specifického výzkumu Fakulty
stavební, Vysokého učení technického v Brně, a to od podání žádosti, přes průběh vlastního výzkumu až po věcné
a administrativní naplnění požadavků výzkumu.
Součástí řešení výzkumného projektu není pouze myšlenka a výzkumná část ale i související administrativní
náležitosti, které mohou být v některých ohledech i náročnější než vlastní výzkum.
Níže popsaný postup by měl začínajícímu vědeckému pracovního pomoci se snadněji zorientovat
v problematice administrativních kroků a fází výzkumu, a tím propojení standardizovaných správních úkonů
s vědeckým potenciálem.
Klíčová slova
Specifický výzkum, administrativa projektu, výzkumná fáze, věžové jeřáby, financování projektu
Abstract
The aim of this paper is to acquaint readers with the course of the standard specific research agenda of the Faculty
of Civil Engineering, Brno University of Technology, from the application, through the course of their own
research to the factual and administrative fulfillment of research requirements.
The solution of the research project includes not only the idea and the research part, but also the related
administrative requirements, which can be in some respects even more demanding than the research itself.
The procedure described below should make it easier for the beginning scientific work assistance to orientate
themselves in the issues of administrative steps and research phases, and thus link standardized administrative
tasks with scientific potential.
Key words
Specific research, project administration, research phase, tower cranes, project financing

1 ÚVOD
Tento článek podrobně popisuje metodický a chronologický postup při přípravě a plnění výzkumného projektu,
konkrétně jde o specifický standardní výzkum Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.
Postup bude uveden na konkrétním výzkumném projektu pro snadnější představu čtenáře, jak danou
problematiku řešit a jak postupovat.
Prvořadým krokem je připravit si téma pro vědecký záměr (projekt), který bude řešen. Následuje podání žádosti
o přidělení výzkumné podpory, především finančních prostředků pro zpracování projektu. Poté vědecká komise
posoudí vědecký záměr na základě předložené žádosti. Po schválení projektu přistoupí řešitel ke zpracovávání
jednotlivých částí svého projektu. Nakonec proběhnou administrativní činnosti v podobě plnění financování
projektu, předložení dosažených a získaných výsledků či produktů se závěrečnou výzkumnou zprávou.
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2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Obecně se specifickým výzkumem na Fakultě stavební zabývá každý vědecký pracovník, který v rámci vědeckého
záměru o projekt zažádá.
V rámci příkladového tématu výzkumu, kterým je stavebně technologická výkonnost věžových jeřábů a vývoj
aplikace pro návrh jeřábů, jsou v průběhu let řešeny tématiky obsažené v článcích Optimalizace návrhu věžových
jeřábů: příspěvek k modelování výrobního prostoru stavby doc. V. Motyčky a Časové posouzení využití
zdvihacích mechanismů v pozemním stavitelství dr. M. Štěrby. První známý software vzniklý na základě dat
získaných v rámci českého stavebnictví, resp. aplikace, která umožňuje návrh věžového jeřábu v rámci stavebně
technologického projektování je „Časové vytížení stavebních jeřábů“ vzniklý na základě specifického výzkumu
standardního FAST–S–18–5286 z roku 2018 [1], [2].

3 METODIKA
Vlastní chronologický postup řešení výzkumného projektu by se dal rozdělit do osmi zásadních fází, které mají
své další příslušné kroky pro naplnění všech stěžejních aspektů agendy výzkumu, která je obdobná i pro jiné typy
řešených projektů.
V první fázi dojde ze strany vedení fakulty k vyhlášení "soutěže", tedy k vyhlášení Specifického
vysokoškolského výzkumu. V rámci této výzvy jsou rozlišovány dva typy, a to standardní a juniorský.
O možnosti vyhlášení soutěže stanovuje rozhodnutí rektora (č. 12/2020 v platném znění) a to vyhlášením
soutěže na podporu projektů specifického školského výzkumu na VUT v Brně pro příslušný rok. Dokument uvádí
na základě, které právní normy je soutěž vyhlášena, stanovuje termíny pro pořádání soutěže, zahájení řešení
projektů a hodnocení projektů. Druhým stěžejním dokumentem je směrnice univerzity, a to č. 14/2019 o zásadách
studentské grantové soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu na VUT. Ten mimo jiné
udává úkoly, činnost a organizační strukturu grantové agentury VUT, pravidla studentské grantové soutěže.
Oba dokumenty dále hovoří o metodice přípravy žádosti, definici druhů výsledků a informací ke specifickému
výzkumu.
Druhou fází přímo navazující na první je stanovení vědeckého záměru a jeho téma a to například: Hlavním
cílem projektu je vypracovat metodiku pro posouzení technologické výkonosti věžových jeřábů a jejich soustav
při výstavbě výškových budov ze železobetonových monolitických konstrukcí.
Dílčími cíli bude monitoring výstavby výškové budovy a následná komparace teoretických a naměřených
hodnot vstupních dat, dále analyzovat a určit vhodné stroje pro tuto činnost, typové pracovní cykly věžových
jeřábů u vybraných dílčích stavebních procesů při výstavbě výškových budov, analyzovat moderní způsoby řízení
a koordinace práce soustavy věžových jeřábů, definování okrajových podmínek a příprava vstupních dat pro
vytvoření simulačního modelu.
Dále vytvoření simulačního modelu pro posouzení technologické výkonnosti soustavy věžových jeřábů a jeho
softwarové zpracování pro využití výpočetní technikou.
Následuje třetí fáze podání žádosti schvalovací komisi. Tato žádost obsahuje nejen myšlenku projektu ale
i důležitý administrativně primární předpoklad zrealizování projektu, což je financování projektu.
Žádost tedy obsahuje název projektu, tým (hlavní řešitel a spoluřešitelé), anotaci projektu, současný stav
poznání, cíle projektu, metody řešení, postup řešení, rámcový plán disertačních prací a jejich soulad s vědeckým
záměrem projektu, program mezinárodní spolupráce, předpokládané výstupy a finanční prostředky.
Postup řešení uvádí, že projekt bude probíhat v sedmi etapách. Předpokládanými výstupy jsou články
v impaktovaných a neimpaktovaných časopisech, odborné knihy, příspěvky na konferencích, diplomové
a disertační práce, přihlášky patentů a užitných nebo průmyslových vzorů, software a zavedená technologie. Druh
a počet výstupů si stanovuje řešitel při podání žádosti.
Finanční prostředek pro zrealizování projektu je dán celkovým finančním objemem. Ten se skládá z věcných
materiálových nákladů (materiál pro výzkum, drobné výdaje), služeb (služby včetně překladů, vložné na
konference), cestovného (konzultace, konference), stipendií (pro studenty), mezd (pro zaměstnance) a režií (pro
fakultu).
Věcné materiálové náklady až cestovné stanovuje řešitel na základě tématu, stipendia a mzdy vychází
z poměrového rozložení spoluřešitelů (počet zaměstnanců vůči studentům) a režie jsou dány "full-costem" a je
stanovena ve výši 26,85 procent. Na základě projednání ve Vědecké komisi AS FAST byl nastaven minimální
poměr osobních nákladů mezi studenty a vědeckopedagogickými pracovníky na poměr 80 : 20 s cílem více
podpořit studenty (Směrnice rektora uvádí poměr 75 : 25, fakulta jej však může upravit).
Se třetí fází je úzce spjatá čtvrtá fáze, ve které je nutné provést zadání projektu do výzkumné intranetu
informačního systému VUT (Apollo). Obr. 1 Ilustrace aplikace Apollo.
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V rámci karty "výzkum a vývoj" část "projekt" řešitel založí projekt a postupně vyplňuje veškeré potřebné
údaje z kategorií základní údaje (identifikace projektu), doplňující údaje (projektu), programy financování
(informace o financování), řešitelé (osoby zapojené do projektu), řešitelské týmy (nastavení struktury týmů), obory
(zaměření projektu dle oboru), fakultní hodnocení (interní fakultní hodnocení), související projekty a vlastnosti
záznamu (projektu).

Obr. 1 Ilustrace aplikace Apollo.
Pátou fází je schválení žádosti a uzavření smlouvy mezi řešitelem a fakultou. Předmětem smlouvy je splnění
řešitelského závazku v rámci výzkumného záměru při dodržení podmínek, které stanovují rozhodnutí a směrnice
rektora výše uvedené.
Řešení vlastního projektu je šestou fází. Jedná se o vlastní vědecké řešení vybraného výzkumného záměru,
který je předmětem smluvního vztahu. V rámci projektu je nutné mít naplánovány jednotlivé etapy výzkumu ale
i časový plán (odkaz na Obr. 2 Příklad časového plánu řešení projektu.) a čerpání financí (odkaz na Obr. 3 Příklad
plánu čerpání financí.).
První etapou je rešeršní činnost současného stavu řešené problematiky a vstupní prvky výzkumu. Konkrétně
jde o technologie výstavby výškových budov v České republice a ve světě, obecně a podle konstrukce, případové
studie technologie výstavby, řešení technologické, prostorové a časové struktury, typy věžových jeřábů pro
výškové budovy a jejich možnosti využití, případové studie využití věžových jeřábů a způsoby jejich řízení
a koordinace na reálné stavbě, rešerše a analýza moderních způsobů řízení a koordinace soustav věžových jeřábů,
průzkum a analýza možnosti využití existujících simulačních modelů a softwarů pro řešení úkolu, bezpečnostní
předpisy pro věžové jeřáby a jejich soustavy.
Ve druhé etapě jsou řešeny vstupní data a okrajové podmínky řešení pro výpočtový model, určení a rozbor
rozhodujících dílčích stavebních procesů a okrajových podmínek pro modelování práce věžových jeřábů při
výstavbě výškových budov a jejich požadavky na obsluhu věžovým jeřábem, rozbor pracovních cyklů věžových
jeřábů pro jednotlivé dílčí stavební procesy, typový pracovní cyklus věžových jeřábů pro výškové budovy [3].
Třetí etapa zahrnuje monitoring výstavby, metodika experimentálního sledování včetně třídění a archivace
pořízených a zpracovaných podkladů, experimentální sledování obsluhy dílčích stavebních procesů s prací
věžových jeřábů, vyhodnocení naměřených dat jednotlivých dílčích stavebních procesů a jejich srovnání
s teoretickými výpočty doby typického pracovního cyklu [4].
Čtvrtou etapou je stanovení metodiky pro posouzení technologické výkonosti věžových jeřábů, technologická
výkonnost věžových jeřábů při provádění železobetonových monolitických konstrukcí výškových objektů,
zděných konstrukcí a lehkých obvodových plášťů, příprava vstupních dat pro matematický model, posouzení
technologické výkonnosti věžových jeřábů na stavbě železobetonových konstrukcí výškového objektu, posouzení
výkonnosti s ohledem na druhy věžových jeřábů, posouzení výkonnosti soustavy věžových jeřábů, návrh metodiky
pro posouzení technologické výkonosti věžových jeřábů a jejich soustav při výstavbě výškových budov ze
železobetonové monolitické konstrukce.
V páté etapě je řešen simulační model. Vytvoření simulačního matematického modelu práce soustavy
věžových jeřábů, vycházejícího ze stanovených okrajových podmínek, vstupních dat a typových pracovních cyklů
rozhodujících dílčích stavebních procesů, pro posouzení technologické výkonnosti soustavy věžových jeřábů
v návaznosti na smluvní časový plán výstavby.
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Šestá etapa vytváří výpočetní program pro posouzení technologické výkonnosti soustavy věžových jeřábů
v návaznosti na vytvořený simulační model následuje počítačové zpracování tohoto modelu, vytvoření algoritmu
a výpočetního programu.
Poslední sedmá etapa vyžaduje ověření výpočetního programu na monitorované výškové budově. Pilotní
ověření metodiky pro výškové budovy a pilotní ověření metodiky pro soustavy věžových jeřábů.

Obr. 2 Příklad časového plánu řešení projektu.

Obr. 3 Příklad plánu čerpání financí.
Sedmá fází řeší splnění závazku projektu, a to nejen věcné splnění výzkumné činnosti ale i výstupů (odkaz
na Obr. 4 Přehled výstupů výzkumu.), ke kterým se řešitel zavázal.
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Obr. 4 Přehled výstupů výzkumu.
Poslední osmou fází projektu je splnění administrativních požadavků, což zahrnuje prokázání splnění cíle
řešeného projektu, vytvoření výstupů, vyčerpání finančních prostředků a vyhotovení výzkumné zprávy projektu.

4 ZÁVĚR
Tento příspěvek měl za cíl seznámit začínající studenty doktorského programu s možností využití finanční podpory
v rámci univerzitního grantu pro vědeckou výzkumnou činnost.
Výše popsaná metodika pomáhá se snadněji orientovat v administrativním postupu i faktickém přístupu řešení
vědeckého projektu.
Přínosem je především pro začínající studenty a vědecké pracovníky, kteří se chtějí pro svoji vědeckou činnost
využít i jiných, než pouze vlastních finančních prostředků.

Poděkování
Tato publikace i zmíněná aplikace jsou vytvořeny na základě podpory ze specifického výzkumu standardního 2021
FAST-S-21-7374.
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VYUŽITÍ METODY BIM PRO STUDIE LCA
A DIGITALIZACI STAVEBNICTVÍ – REŠERŠE
USE OF THE BIM METHOD FOR A LCA STUDIES AND
DIGITALIZATION OF CONSTRUCTION INDUSTRY - A REVIEW
Michal Brandtner*,1, Adam Boháček1
*159111@vutbr.cz

1 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká
republika

Abstrakt
Stavebnictví je z hlediska produkce či vytváření pracovních míst strategicky důležité odvětví pro hospodářství
České republiky. Jde nicméně o jedno z nejméně digitalizovaných odvětví. Jedním z prostředků pro digitalizaci
stavebnictví je zavedení metody BIM (Building Information Management). Dopady na životní prostředí staveb
i využívání lidských zdrojů jsou tématem, o něhož v poslední době v odborné i laické společnosti značně vzrůstá
zájem. Existuje tedy jasná společenská potřebnost propojení metody posuzovaní životního cyklu (LCA) a BIM.
Posuzování životního cyklu je metoda posuzování životního cyklu produktu nebo služby z hlediska jeho působení
na životní prostředí. Článek přispívá do souboru znalostí novým souhrnem teoretických poznatků, předpokladů
a závěrů o konexi LCA a BIM.
Klíčová slova
Digitalizace stavebnictví, BIM, metoda LCA, životní prostředí
Abstract
The construction industry is a strategically important sector for the Czech economy in terms of production or job
creation. However, it is one of the least digital industries. One of the means of digitizing the construction industry
is the introduction of the BIM method. Impacts on the environment of buildings and the use of human resources
are a topic that has recently increased in interest in professional and lay society. There is a clear social need for
a connection between the LCA and BIM methods. Life Cycle Assessment is a method of assessing the life cycle
of a product or service in terms of its environmental impact. The article contributes to the body of the theoretical
knowledge and assumptions with a new summary of findings and conclusions about the LCA and BIM
connections.
Key words
Digitalization of construction industry, BIM, the LCA methodology, environment

1 ÚVOD
Stavebnictví je z hlediska produkce či vytváření pracovních míst strategicky důležité odvětví pro hospodářství
České republiky. Jde nicméně o jedno z nejméně digitalizovaných odvětví. Je tedy zřejmý celospolečenský
požadavek pro digitalizaci stavebnictví. Jedním z prostředků pro digitalizaci stavebnictví je zavedení metody BIM.
Mnohem vyšší efektivita při využívání metody BIM je předpokládána v rámci zavedení koncepce digitalizace
celého stavebnictví (Stavebnictví 4.0) pro Českou republiku. BIM, při vhodném užití, může být jedním
z efektivních nástrojů pro naplnění principů udržitelné výstavby v celém životním cyklu stavby. A to nejen ve fázi
koncepčního návrhu a při výstavbě, ale i při provozování a dožití stavby. BIM kombinuje využití počítačového
parametrického 3D modelování s informacemi o stavbách za účelem zlepšení spolupráce, koordinace a procesu
rozhodování při výstavbě ale i během provozu stavby [1].
Dopady na životní prostředí staveb i využívání lidských zdrojů jsou tématem, o něhož v poslední době
v odborné i laické společnosti značně vzrůstá zájem. Existuje tedy jasná společenská potřebnost [2] propojení
metody LCA a BIM. Problematika posuzování environmentálních aspektů staveb, výrobků a materiálů v nich
obsažených je aktuálním tématem v souvislosti s požadavkem na udržitelnou výstavbu dle Směrnice Evropského
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parlamentu a Evropské komise č. 305/2011 [3]. 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 jednou nebo vícekrát 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, jak vyhovět požadavkům a jednoznačně prokázat
udržitelnost daného stavebního záměru, je metoda posouzení životního cyklu (LCA). Metodou posouzení
životního cyklu stavebních výrobků ale i celých stavebních děl lze významně přispět ke snižování emisí
skleníkových plynů, což je jeden z hlavních cílů Pařížské dohody (z roku 2017) [2] pro Evropskou Unii a její
členské státy, mezi které patří také Česká republika.
Metoda LCA je definována jako analytická metoda, založená na hodnocení environmentálních dopadů na
životní prostředí výrobků, služeb či technologií [4]. Posuzování životního cyklu je také metoda využitelná pro
prokázání vhodnosti navržených materiálů, konstrukcí nebo celých budov z hlediska životního cyklu a jeho
působení na životní prostředí. Kočí [4] 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.

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU PROBLEMATIKY BIM
Informační management budovy – BIM
BIM neboli informační management staveb je proces vytváření, užití a správy dat o stavbě během celého jejího
životního cyklu. Je třeba rozlišit BIM jako model (tzn. určitou formu databáze) a BIM jako proces, který využívá
BIM modelu za účelem výměny a sdílení informací, ale také jejich správy. Informační model stavby (BIM model)
si je možno představit jako databázi informací, která může zahrnovat kompletní data od úplně prvotního návrhu,
přes výstavbu, správu budovy až po jejích demolici včetně ekologické likvidace stavby a uvedení prostoru do
původního stavu. Jedná se tedy o veškeré informace využitelné během celého životního cyklu dané stavby.
Informační model stavby tedy není pouze samotný 3D model, ale ve své podstatě zahrnuje nejen vlastní informace,
ale také pravidla pro zacházení s nimi. BIM kromě geometrické části obsahuje také negeometrické (negrafické)
a doplňující informace jednotlivých prvků, ze kterých je 3D model složen. Jedná například o konstrukční,
materiálové a užitné vlastnosti, které mohou zajistit využití pro vytvořený model skutečného objektu nejenom při
navrhování a provádění stavby, ale rovněž i při jejím provozování a udržování. Technickým středem celé metody
BIM je společné datové prostředí CDE (z angl. Common Data Environment) zahrnující v sobě všechny informace
týkající se nejen samotného 3D modelu a jeho negeometrických dat, ale také i všech dalších dokumentů včetně
komunikace mezi účastníky projektu a jejich procesy v jednotlivých fázích životního cyklu stavby [1]. Předávání
informací mezi jednotlivými informačními modely staveb je zajištěn dle ČSN EN ISO 29481-1 [5] a ČSN EN ISO
29481-2 [6].

Životní cyklus stavby
Životní cyklus stavby je časové období od vzniku prvotního záměru přes návrh, realizaci, užívání a po samotnou
likvidaci stavby. Životní cyklus stavby zahrnuje 4 základní fáze: předinvestiční, investiční, provozní a likvidační.

Obr. 1 Fáze životního cyklu stavby [1].
Zpracovaná data o stavbě předaná dokumentací skutečného provedení stavby jsou v BIM modelu zachována
a předurčena k dalšímu používání pro provozní fázi stavby. Provozovatel stavby může z datového modelu využít
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informace o všech důležitých součástech stavby včetně jejich konkrétní pozice a parametrů. Data mohou být
využita pro provozní fázi (Facility Management – FM) nejen pro optimalizaci provozu, ale také pro plánování
udržovacích prací, kontrol a změn dokončených staveb. Data jsou tak zkrátka dostupná pro všechny zúčastněné
v aktuální verzi po celý životní cyklus stavby [1].

nD BIM modely
BIM modely kromě geometrie jednotlivých prvků ve formě 3D modelu obsahují rovněž negrafickou část, kterou
lze využít k čerpání informací o čase (4D) [7], nákladech (5D) [8], udržitelnosti (6D) [9], provozních a výrobních
údajích (7D) [10] atd. [11]. Pak se jedná se o n-dimenzionální tzv. nD BIM modely [12], které lze využít jako
nosič informací s možností exportu a importu dat o životním cyklu stavby či materiálu, vycházející z analýzy LCA.
Výměna informačních dat mezi nástroji (počítačovými programy), které se využívají pro analýzy metodou LCA
a nástroji, pracující s BIM modelem je však stále více či méně manuálním (neautomatizovaným) procesem, který
se sestává z několika exportů a importů (zpravidla pomocí tabulkového editoru) s rizikem ztráty těchto informací
či kompatibility. Proto se naskýtají hypotézy, zda je daná výsledná informace kompletní a aktuální. Přitom právě
výsledky z analýzy LCA by měly být správné a úplné, jelikož na základě těchto dat, uvedených v EPD se pak
zhotovitel společně s investorem rozhodují, jaké materiálové portfolio bude zvoleno pro docílení vybrané úrovně
certifikace.

Aktivní a pasivní BIM přístup
BIM modely lze dle míry interoperability rozdělit na aktivní a pasivní [13]. Pak je možné hovořit o tzv. aktivním
či pasivním BIM přístupu. Pasivní BIM přístup bere v úvahu modely, které neobsahují analytickou část.
Informační data z těchto modelů sice mohou být využita pro další výpočty, avšak bez snahy o zpětné obohacení
a rozšíření původního BIM modelu novými daty. Naopak aktivní BIM přístup zahrnuje modely, které obsahují
aktivní prvky, tedy tzv. analytickou část (formou plug-inů nebo add-onů) nebo je lze využít a pracovat s nimi
pomocí jiného softwaru. Cílem je po výpočtech či složitějších optimalizacích data zpětně importovat do BIM
modelu, čímž vznikne přidaná hodnota původního BIM modelu a tato data se tak stanou dalším datovým rozměrem
BIM modelu. Pro přenos informačních dat z BIM modelu do jiných prostředí byl vyvinut společný datový formát
IFC (z angl. Industrial Foundation Classes), který svým otevřeným neplaceným standardem umožňuje volnou
implementaci využití modelů BIM do nově vyvíjených softwarů a poskytuje možný standard pro výměnu
relevantních dat mezi různými softwarovými aplikacemi.

Datové a informační standardy
Základem digitalizace stavebnictví jsou respektované a dlouhodobě spravované otevřené formáty, které umožnují
pomocí strojově čitelných informací sdílet a přenášet data mezi jednotlivými typy softwarových řešení a to bez
ohledu na jejich dané poskytovatele. Ve stavebnictví se pro předávání údajů mezi účastníky výstavbového projektu
je potřebné ukládat vytvořené informace do formátu, jehož obsah a struktura jsou dokumentovány a dokumentace
je dostupná pomocí tzv. otevřeného formátu.

Datový formát IFC
Ve stavebnictví pokrytém metodou BIM je respektovaný otevřený formát IFC dle ČSN EN ISO 16739-1 [14],
který je vhodný datový formát pro výměnu informací o stavbách, stavebních výrobcích, materiálech, konstrukcích
a souvisejících procesech. Tento standard formátu je již globálně pevně etablován. Pro aplikace je třeba zajistit
softwarovou interoperabilitu na základě neutrálních a stabilních otevřených formátů. V současnosti je společný
datový formát IFC široce podporován výrobci SW pro navrhování staveb.
IFC je otevřený neutrální standardizovaný datový model s popsaným formátem souborů. Jeho obsahem jsou
informace o stavbě, ale i uložená grafická a negrafická data. Aktuální verzí je IFC 4 sloužící především pro popis
stavebních prvků a konstrukcí pro pozemní stavby. Současně však IFC umožňuje popis procesů, organizací a osob
podílejících se na procesech v celé životním cyklu stavby. Hlavním účelem formátu IFC je především sdílení
informací o stavbě během celého životního cyklu. Formát IFC je podstatnou součástí procesů založených na
principech informačního modelování staveb a přístupu buildingSMART openBIM.
Formát IFC lze také využít jako možný vstup pro registry s prostorovými daty či je tento formát také vhodný
obecně pro publikaci otevřených dat. Formát IFC patří mezi otevřené formáty, které můžou být dále použité i pro
zveřejnění otevřených dat [15]. Nová verze formátu IFC (IFC 5) bude rozšířena o další potřeby pro další druhy
staveb s možností obecného zápisu souborů STEP21 dle ISO 10303-21 nebo XML.
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Standardizace dat
Mají-li BIM modely plnit svoji úlohu jako důležitá součást metody BIM a významný zdroj strukturovaných dat
pro další specializované aplikace (např. pro provoz budov), musí být vysoké standardizované. Standardizace
zdrojových dat umožňuje programovat jakékoliv rozhraní mezi systémy a následně nabízet funkcionality, které
významně zvýší efektivitu a kvalitu práce konkrétních uživatelů specializovaných aplikací. Standardizaci BIM
modelů lze rozdělit do dvou oblastí – formát a obsah. Formát IFC obsahuje definice parametrů (vlastností)
jednotlivých prvků modelu, které si různé SW již umí mezi sebou předávat. Databáze vlastností stavebních
výrobků je základem pro vytvoření databáze stavebních prvků, která bude podkladem pro sestavování 3D modelů
a dalších aplikací používaných v rámci metody BIM tak, aby jednotlivé prvky a databáze prvků informačních
modelů mohly být tvořeny jednotným způsobem [1].
•

Standardizace negrafických informací 3D modelu (SNIM)

Standardizace negrafických informací 3D modelu je soubor informací a standardů, které byly vyvinuty
zejména pro projekční fázi s využitím BIM v prostředí České republiky. K jednotlivým prvkům 3D modelu byly
přiřazeny parametry (negrafické informace), které jsou dále rozděleny dle požadavků pro jednotlivé stupně
projektové dokumentaci v souvislosti s danou fází výstavby. SNIM obsahuje seznam parametrů, které jsou
přiřazeny ke konkrétním konstrukcím a třídník stavebních konstrukcí, který jednotlivé typy konstrukcí rozděluje
dle technických a parametrických informací. Třídník stavebních konstrukcí byl vytvořen z důvodu snahy o lepší
orientaci v projektu za pomocí databázového vyhledávání [16].
•

Nově vyvíjený klasifikační systém CCI

Jedná se o mezinárodní klasifikační systém, který je aktuálně stále ve vývoji a do budoucna představuje
perspektivní řešení pro kategorizaci a popis staveb [17]. Tento klasifikační systém je vhodný především pro
digitální zpracování. Stavebnictví zahrnuje nepřeberné množství výměny informací mezi dlouhou řadou subjektů,
přičemž každý z nich má jiné informační požadavky v různých fázích životního cyklu stavby. Na možnosti předání
kompletních a relevantních informací ve správném čase závisí úspěšnost celého projektu. České stavebnictví nemá
respektovaný jednotný klasifikační systém ani neexistuje společný „jazyk“ mezi jednotlivými účastníky
výstavbového procesu. Klasifikační systém CCI nabízí obecný společný „jazyk“ vyhovující všem fázím a rolím
účastníků během celého životního cyklu stavby. CCI nabízí řešení pro klasifikaci celých staveb ale i pro detailnější
části informačního modelu staveb. K přijetí nové klasifikace je nutné jednoznačně identifikovat informace pro
strojové zpracování dat s nejvyšší možnou mírou automatizace s využitím systému fazetové klasifikace. Řešení
spočívá v klasifikaci v podobě dílčích faset pro vybudované prostory, technické systémy, konstrukční systémy
a jednotlivé detailní elementy stavby. Tyto informace tvoří provázaný systém umožňující zpřehlednění
a jednoznačné roztřídění informací o stavbě pro následnou možnost využití nejrůznějšími softwarovými nástroji.
Předmětem informačního modelování staveb je výměna všech druhů informací v průběhu projektu mezi jeho
účastníky a používanými aplikacemi. Pro úspěšnost výměny dat v průběhu projektu je nutno mezi jednotlivými
projekty vyžadovat ucelený a konzistentní způsob ke klasifikaci stavebních objektů. Vyměňované druhy informaci
zahrnují geometrická data, data o funkčnosti, technická data a data o nákladech a údržbě se zaměřením na časovou
osu projektu probíhající od záměru po samotnou likvidaci objektu. Základní myšlenka třídění informací v CCI je
specifikována uživatelem, který jednotlivé elementy zatřiďuje dle jejich účelu využití či dle jejich způsobu užití.
Dle klasifikačního systému CCI mohou být rovněž tříděny informace o projektu, které povedou ke snadnějšímu
určení parametrů a konkrétní specifikaci nutné pro výpočet studií LCA. Výhodou takto roztříděných informací
může být jejich snadná identifikace pro strojové zpracovaní dat i jejich snadné využití pro tvorbu nejrůznějších
automatizovaných softwarů. Díky nově zavedenému společnému „jazyku“ pro všechny účastníky celého životního
cyklu stavby bude možné využít výsledky vypočtených studií LCA ve všech fázích projektu včetně fáze užívání
nově vybudovaného objektu.

3 LITERÁRNÍ PŘEHLED
Rešerše relevantních zdrojů
Při provádění studií LCA ve stavebnictví je nutno shromáždit určité množství dat o budově. K tomuto účelu je
možné za určitých podmínek využít informační model budovy (BIM), který obsahuje kromě geometrické části
rovněž informační část. 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. Stavební projekty
využívající BIM jsou v současnosti v mnoha zemích střední Evropy považovány stále ještě za pilotní projekty
a jejich zpětná vazba o výhodách BIM se tedy stále analyzuje.
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Propojením metody LCA s možností využití datové struktury BIM modelu se již zabývalo mnoho autorů.
Antón [18] 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 [19] 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. [20] 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.
Posuzováním životního cyklu budov v souvislosti s využitím BIM, analýzou předchozích přístupů a shrnutím
základních informací o této problematice se věnoval článek autora M. Brandtnera [21]. Tento článek navazuje na
shrnuté poznatky a závěry z tohoto příspěvku.
Další článek [22] zabývající se hodnocením životního cyklu (LCA) a nákladů životního cyklu (LCC) pomocí
metody BIM představuje kritické zhodnocení a přezkoumání vhodných způsobů integrace LCA a LCC pomocí
BIM na základě již dosud prezentovaných recenzovaných článků. Článek představuje možnost vývoje
čtyřstupňového metodického rámce pro hodnocení LCA a LCC pomocí BIM. Metodický rámec zahrnuje: 1)
Definování systémové hranice LCA a LCC, 2) Definování základních parametrů a analýzy zdrojů, 3) Výpočet
dopadů na životní prostředí a výsledných nákladů a 4) Analýza a optimalizace výsledků. Výsledky článku
identifikují 3 hlavní přístupy pro možnost hodnocení LCA a LCC s využitím BIM modelu: 1) Využití stávajícího
softwaru BIM pro získání množství jednotlivých prvků v modelu a pro zisk dalších údajů, 2) Export dat z BIM
modelu na externí platformu, 3) Zahrnutí získaných informací do stávajícího BIM modelu.
Integrace analýzy LCA a LCC v prostředí založeném na BIM je předmětem dalšího článku, který publikoval
Santos a kol. [23]. Článek v rámci studie zkoumá potenciál BIM jako úložiště pro hodnocení životního cyklu
(LCA) a nákladů životního cyklu (LCC) a způsob, jakým by tyto informace měly být použity pro environmentální
a ekonomickou analýzu. Autoři se zamýšlejí o potenciálu BIM jako úložiště dat a o jeho kapacitě pro podporu
automatického a poloautomatického environmentálního a ekonomického hodnocení. V rámci studie byl navržen
koncept BIM-LCA a BIM-LCC s využitím formátu IFC pro integraci a výměnu informací v prostředí založeném
na BIM. Bylo zjištěno, že ačkoli nejnovější schémata IFC již uvažují s využitím dat k získání požadovaných
informací k provedení komplexních studií LCA, je stále zapotřebí provést ještě značné množství studií LCA
a LCC. Práce přispívá k základním znalostem, které jsou nezbytné pro budoucí možnost implementace nástroje
pro provedení studií LCA/LCC vývojáři softwarů.

4 ZÁVĚR A DISKUZE
Na základě výše uvedených referencí lze konstatovat, že se mnozí autoři v minulosti již 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 Gabi 6, apod.
V nejaktuálnějších příspěvcích se rovněž autoři zabývají využitím formátu IFC pro integraci a výměnu
informací v prostředí založeném na BIM. Za klíčový považuji článek [22] z roku 2021 týkající se rešerše dosud
provedeného výzkumu v rámci řešené problematiky. Výsledky článku identifikují 3 hlavní přístupy pro možnost
hodnocení LCA a LCC s využitím BIM modelu: 1) Využití stávajícího softwaru BIM pro získání množství
jednotlivých prvků v modelu a pro zisk dalších údajů, 2) Export dat z BIM modelu na externí platformu, 3)
Zahrnutí získaných informací do stávajícího BIM modelu.
Článek dává prostor pro další možný výzkum v oblasti tvorby metodiky datového přenosu mezi nástroji LCA
a BIM. V oblasti propojení metodiky LCA a BIM existuje publikační mezera a současná řešení jsou popsána velice
obecně a teoreticky. Cílem navazující výzkumné práce je vyvinout praktické a nové řešení, které posune oblast
propojení metodiky LCA a BIM z teoretické roviny k praktickému využití.

Poděkování
Článek vznikl za podpory Juniorského specifického výzkumu s registračním číslem FAST-J-21-7288.
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ANALÝZA PRACOVNÍCH CYKLŮ VĚŽOVÝCH
JEŘÁBŮ
ANALYSIS OF TOWER CRANES WORKING CYCLES
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učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, Veveří 331/95, Brno

Abstrakt
Věžové jeřáby jsou velmi často používaným zvedacím mechanismem při realizaci pozemních staveb. Jejich
správným návrhem a koordinací je možné dosáhnout časové i finanční efektivnosti výstavby a snížit bezpečnostní
rizika vznikající provozem jeřábu. Tento článek se zabývá postupem měření pracovních cyklů věžových jeřábů
s cílem provést analýzu zaznamenaných pracovních směn pro vybrané dílčí stavební procesy, stanovit dobu
činnosti jeřábu pro jednotlivé dílčí stavební procesy a provést statistické vyhodnocení naměřených hodnot.
Naměřené hodnoty budou sloužit jako vstupní data pro následující výzkum, který se bude zabývat návrhem
simulačního matematického modelu práce soustavy věžových jeřábů pro posouzení technologické výkonnosti
soustavy věžových jeřábů v návaznosti na časový plán výstavby.
Klíčová slova
Věžové jeřáby, zvedací mechanismus, časové plánování výstavby, staveniště, časové posouzení věžového jeřábu
Abstract
Tower cranes are a commonly used lifting mechanism in the field of construction. It is possible to achieve the time
and financial efficiency of construction and reduce safety risks by their correct design and coordination. This
article describes a procedure of measuring the working cycles of tower cranes in order to analyze the recorded
work shifts for selected partial construction processes, determine the duration of crane operation and perform
a statistical evaluation of the measured values. The measured values will serve as input data for the following
research, which will deal with the design of a simulation mathematical model of the tower crane system to assess
the technical performance of the tower crane system in relation to the construction schedule.
Key words
Tower cranes, lifting mechanism, construction scheduling, construction site, time assessment of a tower crane

1 ÚVOD
Věžové jeřáby patří ve stavební výrobě mezi nejčastěji používané typy zvedacích mechanismů. Správné plánování
práce věžových jeřábů hraje důležitou roli pro plynulý průběh a finanční efektivitu stavebních projektů. Dále je
nutné brát ohled i na bezpečnost práce. Návrh optimálního schématu plánování věžových jeřábů, zvláště při použití
více jeřábů na jednom staveništi, se obvykle považuje za složitý optimalizační problém.
Cílem tohoto článku je získání vstupních dat pro následující výzkum, který se bude zabývat návrhem
simulačního matematického modelu práce soustavy věžových jeřábů pro posouzení technologické výkonnosti
soustavy věžových jeřábů v návaznosti na časový plán výstavby. Těmito vstupními daty jsou doby trvání
pracovních cyklů jeřábu pro dílčí stavební procesy související s realizací ŽB nosné konstrukce bytových domů.

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU ŘEŠENÉHO ÚKOLU
A SOUVISEJÍCÍ LITERATURY
Časovým plánováním a efektivním využitím stavebních strojů se v minulosti zabývalo mnoho autorů. Co se týče
věžových jeřábů, většina zahraničních autorů se věnuje především problematice jejich rozmístění na staveništi
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a návrhu jejich typu, minimálně však jejich empirickému návrhu z hlediska efektivního nasazení a časových
požadavků na výstavbu.
Příkladem zabývajícím se touto problematikou je práce Ch. Huanga, který ve své studii navrhuje způsob pro
výběr a optimalizaci umístění věžového jeřábu v souvislosti s poměrem prefabrikace, za účelem snížení nákladů
a zkrácení doby výstavby. Ve studii je navržen model a algoritmus pro určení rozsahu umístění jeřábu na základě
lokalizačního vztahu mezi umístěním jeřábu, místem dodávky a poptávky prefabrikovaného břemene
a prefabrikačního poměru. Studie zahrnuje i výpočet finančních nákladů na jeřáb a teoretický výpočet doby
přepravy břemene [1].
Jedním z autorů v ČR, který se zabývá tématem optimalizace zvedacích mechanismů na staveništi, je
J. Šťastný, který ve svém článku představuje software pro usnadnění výběru mezi mobilním a věžovým jeřábem
pro konkrétní stavbu, s ohledem na typ budované konstrukce, technologii výstavby a požadavky na dobu výstavby.
Mezi další vstupní data patří i hmotnost přepravovaného nákladu a přepravní výška [2].
Do návrhů efektivního využití strojů a jejich lokalizace vstupuje i BIM technologie. B. Dasović ve svém
příspěvku prezentuje využití BIM technologie pro optimální umístění věžových jeřábů a skladovacích ploch na
staveništích. Vstupními parametry optimalizačního modelu jsou souřadnice skladovacích ploch materiálu a míst
dodávek materiálu, souřadnice možných poloh věžového jeřábu, počet a typ dostupných věžových jeřábů,
souřadnice budovy a obvod staveniště. Cílem je zkrácení pracovního cyklu jeřábu a úspora finančních nákladů [3].
K. Wu a B. García de Soto ve své studii [4] navrhují časoprostorové modelování plánování úkolů zvedání pro
věžové jeřáby. Cílem je návrh optimálního plánování úkolů zvedání z hlediska minimálního celkového času. Za
tímto účelem byl vytvořen optimalizační model plánování úkolů zvedání s vyhledáváním zakázaných oblastí pro
pohyb jeřábu a struktury alternativního řešení v případě jednoho a více věžových jeřábů. Dále je zde zavedena
metoda zobrazení plánování úkolů zvedání pomocí 4-D simulace, tj. s využitím BIM. Toto umožňuje intuitivně
a efektivně zobrazit informace o zvedaných břemenech a vztahů mezi úkoly zvedání [4].
V jiném článku K. Wu navrhuje rámec založený na BIM pro generování požadavků na vertikální dopravu
během výstavby výškových budov. Rámec je založen na stanovení informací o vertikální přepravě stavebních
materiálů, generování informací o vertikální přepravě dočasných stavebních materiálů, propojení plánu projektu
se stavebními materiály, generování informací o vertikální přepravě stavebních dělníků, určení způsobu vertikální
dopravy stavebních materiálů a generování požadavků na vertikální dopravu [5].
Výše uvedení autoři při časovém plánování jeřábu vycházeli ze vstupních dat získaných především výpočtem
při zohlednění např. rychlosti zvedání břemene, rychlost výložníku, vzdálenost místa upevnění břemene a místa
vyložení a další. V projektu, který navazuje na tento článek, bude vycházeno i z hodnot naměřených na skutečném
staveništi, které poslouží k porovnání s hodnotami výpočtovými. Metody pro řešení tohoto projektu jsou analýza
okrajových podmínek a vstupních dat pro vytvoření metodiky a pro matematické modelování, porovnání
naměřených a teoreticky určených hodnot vstupních dat, vlastní modelování a simulace práce věžových jeřábů.
Dále implementace okrajových podmínek do matematického modelování a programování pro softwarové
zpracování simulačního modelu.
Jako související práce lze považovat i práce zabývající se plánováním jiných stavebních mechanismů, jako
např. strojů pro zemní práce.
K. Tijanić provedl výzkum s cílem prozkoumat rozdíly mezi plánovanou a skutečnou efektivitou práce rypadel
při nakládání zeminy na nákladní automobily. Dalším cílem bylo vyhodnotit, jak souvisí finanční efektivita při
provádění zemních prací s udržitelností [6].
H. C. Lee se zabýval návrhem výpočetní metody Eco-Economic Excavator Configuration (E3C), která vybírá
nejpříznivější konfigurací velkých rypadel na základě skupiny (pracovního balíčku) zemních prací a pracovních
podmínek. Vstupní data pro E3C jsou získány z externích databází a na jejich základě jsou odvozeny vzorce pro
výpočet výkonu rýpadel (např. výkon, termín dokončení procesu a finanční zisk) [7].

3 METODIKA URČENÍ PRACOVNÍCH CYKLŮ
V této části je popsán způsob určení pracovních cyklů jeřábu pro jednotlivé dílčí stavební procesy (dále DSP) při
realizaci ŽB monolitických konstrukcí (stěny, sloupy, strop). Jedná se o 3 kroky: (1) získání vstupních dat, (2)
zpracování naměřených hodnot do šablony a (3) statistické vyhodnocení naměřených hodnot. Získání vstupních
dat. Referenční stavbou, na které byla měření provedena, je novostavba tří bytových domů, které jsou součástí
projektu Maloměřické nábřeží v Brně (Obr. 1). Bytové domy jsou o půdorysných rozměrech cca 60 × 20 m
o jednom podzemním a čtyřech nadzemních podlaží. Konstrukční systém BD je kombinovaný (ŽB monolitické
sloupy a stěny). Stropy jsou tvořeny ŽB monolitickými deskami. Obvodový plášť BD je zděný z keramických
tvárnic.
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Obr. 1 Objekt bytového domu a záznam z časosběrného zařízení pořizujícího sekvenční snímky.
K dispozici byly záznamy od 19. 4. 2018 do 5. 12. 2019, které byly pořízeny časosběrnými zařízeními
pořizujícími sekvenční snímky umístěnými na staveništi. Ve většině případů jeden záznam obsahuje jednu
pracovní směnu. Vyjímečně je jedna pracovní směna rozdělena do dvou záznamů. V dosavadním bodě tohoto
výzkumu bylo prozatím vyhodnoceno 16 záznamů.
Základním předpokladem získání vstupních dat je cyklická práce jeřábu. Jeden pracovní cyklus jeřábu můžeme
rozdělit na upínání břemene v místě A, přesun břemene z místa A na místo B, odepínání břemene na místě B,
přesun prázdného jeřábu na výchozí místo A (Obr. 2 a Obr. 3). V případě odbedňování se bude jednat o přesun
břemene z místa B na místo A.

Obr. 2 Pracovní cyklus jeřábu.

Obr. 3 Grafické znázornění pracovního cyklu VJ
Řešenými prováděnými DSP jsou montáž bednění, výztuž, betonáž a odbednění. Sledovanou hodnotou je doba
pracovních cyklů jeřábu Tt. Pro výpočet doby Tt byl použit vztah (1).
Tt = t m + t 𝑟𝑟𝑟𝑟

(1)

kde Tt je celková doba jednoho pracovního cyklu jeřábu (total). tm je čas, kdy jeřáb obsluhuje ve sledovaném
cyklu konkrétní DSP (manipulation), resp. doba od začátku upínání břemene na místě A po konec odepnutí
břemene na místě B. tr je čas, kdy jeřáb již neobsluhuje ve sledovaném pracovním cyklu konkrétní DSP (return),
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vrací se zpět k bodu zavěšení (A), resp. doba od konce odepnutí břemene v bodě B po dokončení návratu vežového
jeřábu do místa A (výchozí bod).

Zpracování naměřených dat do šablony
Po prohlédnutí všech 16 záznamů a zaznamenání časů začátků a konců tm a tr bylo provedeno odečtení těchto časů
s výsledkem dob trvání tm a tr. Tyto hodnoty byly pro každý cyklus sečteny a získány hodnoty Tt. V tabulce se
zapsanými pracovními cykly pro každý záznam byly tyto cykly rozděleny dle jednotlivých DSP. např. u provádění
stropu se jedná o montáž bednění stropu, vyztužování stropu, betonáž a demontáž bednění stropu. Stejné rozdělení
platí pro ŽB sloupy a ŽB stěny. Rozdělené hodnoty byly zapracovány do vzorových šablon.
Pro bednění stropních konstrukcí bylo použito nosníkové stropní bednění MULTIFLEX od firmy Peri s r.o.
Jeřábem byly přepravovány palety se stropními stojkami, nosníky a bednícími deskami. Pro bednění sloupů a stěn
bylo použito rámové bednění TRIO, také od firmy Peri s r.o. V tomto případě byly přepravovány buď samostatné
stěnové panely po jednom, nebo více stěnových panelů, které byly již dopředu spojeny v jeden vetší panel. Betonáž
byla prováděná bádií na beton o objemu 1000 l. Výztuž byla přepravována po svazcích.

Statistické vyhodnocení naměřených dat
Získané soubory hodnot Tt, tm a tr byly statisticky vyhodnoceny. Ze všech hodnot pro každý DSP zvlášť byly
vypočteny následující statistické údaje: vážený průměr, minimální hodnota, maximální hodnota, modus, medián
a směrodatná odchylka.

4 VÝSLEDKY
V této části jsou uvedeny vybrané základní statistické údaje souboru naměřených hodnot hodnot T, tc a tp. Průměrné
doby trvání pracovních cyklů jeřábu v minutách pro jednotlivé DSP jsou uvedeny v Tab. 1. Zde jsou uvedeny
i počty měřených pracovních cyklů pro každý DSP. Dále jsou v Tab. 2 jsou uvedeny hodnoty mediánů a nejčastěji
vyskytující se hodnoty (modus).
Tab. 1 Vážené průměry pracovních cyklů jeřábu pro jednotlivé DSP v minutách vč. počtu naměřených cyklů.

Montáž
bednění
stěn
Demontáž
bednění
stěn
Výztuž
stěn
Montáž
bednění
stropu
Výztuž
stropu
Montáž
bednění
sloupů
Betonáž
sloupů

Počet
cyklů

tm

tr

Tt

262

5

5

10

138

5

1

6

15

3

10

13

80

4

8

12

53

3

8

12

6

12

5

17

7

6

2

9

Tab. 2 Hodnoty mediánů a modusů pracovních cyklů jeřábu pro jednotlivé DSP v minutách.
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Obr. 4 Bodový graf statistického vyhodnocení hodnot Tt v minutách.

5 DISKUZE
Z výsledků je patrné, že hodnoty medián a modus pracovních cyklů jeřábu pro jednotlivé DSP dosahují podobných
hodnot, a proto je možné tyto hodnoty považovat relevantní. Naopak hodnoty vážených průměrů se od hodnot
mediánů a modusů často liší, a to z důvodu občasných delších prostojů práce jeřábů.
Výsledky získané statistickým vyhodnocením skutečně naměřených hodnot nesplňují předpoklad, že by doba
tm pro montáž bednění stěn měla být výrazně delší, než pro vyztužování. U montáže bednění stěn se předpokládá
navýšení doby tm z důvodu nutnosti natření stěnového panelu odbedňovacím přípravkem, zatímco je upnut na
http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.71
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jeřábu, a po přesunu na místo montáže stabilizace tohoto prvku. Naopak u vyztužování se jedná pouze o upnutí
svazku výztuže, přesun a odepnutí. Z tohoto důvodu by bylo vhodné před statistickým vyhodnocením
z naměřených originálních dat vypustit například maximální a minimální hodnoty, které se nadměrně liší od
vážených průměrů. Dále by bylo vhodné provést obdobné měření pro další referenční stavby.

6 ZÁVĚR
Výstupem úvodní části výzkumu věnující se časovému plánování a koordinaci věžových jeřábů je statisticky
vyhodnocený soubor hodnot, které představují doby pracovních cyklů jeřábů. Tyto hodnoty jsou vstupními daty
pro následující výzkum, který se bude zabývat návrhem simulačního matematického modelu práce soustavy
věžových jeřábů pro posouzení technologické výkonnosti soustavy věžových jeřábů v návaznosti na časový plán
výstavby. Po statistickém vyhodnocení naměřených originálních dat bylo zhodnoceno, že by se z originálních dat
před dalším zpracováním a pokračováním výzkumu měly vypustit některé maximální a minimální hodnoty.

Poděkování
Výsledky uvedené v článku byly získány v rámci řešení projektu specifického výzkumu FAST-S-21-7374 fakulty
stavební Vysokého učení technického v Brně.
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ANALÝZA SPOTŘEBY ENERGIÍ PŘI VÝSTAVBĚ
BYTOVÝCH DOMŮ
ANALYSIS OF ENERGY CONSUMPTION DURING
THE CONSTRUCTION OF APARTEMENT BUILDINGS
Jana Lukášková*,1
*xsprazakovaj@vutbr.cz
1VUT

v Brně, Fakulta stavební, Veveří 95, 602 00 Brno

Abstrakt
Současná legislativa se zaměřuje na minimalizaci množství spotřebované energie při užívání stavby, není však
řešena energie vynaložená při výstavbě objektu. V porovnání s celým životním cyklem stavby tato energie tvoří
malý podíl, ale i v této etapě výstavby lze shledat úspory. S ohledem na aktuální rychlý růst cen energií je každá
úspora energie znatelná. Předmětem článku je problematika negativního dopadu nedodržení harmonogramu
postupu prací či jeho neoptimální návrh na navýšení množství vydané energie při výstavbě. Cílem výzkumu je
kvantifikace spotřeby jednotlivých druhů vložené energie při výstavbě a stanovení měrné spotřeby pro účely
následného porovnání a zhodnocení. Je provedena analýza energetických výdejů, stanovení kritických činností
vyžadujících významné množství energie a komparace pěti případů výstavby bytových domů.
Klíčová slova
Harmonogram postupu prací, spotřeba energie, zimní opatření, vytápění
Abstract
The current legislation focuses on minimizing the amount of energy consumed during the use of the building, but
the energy spent on the construction of the building is not addressed. Compared to the entire life cycle of a building,
this energy makes up a small share, but even at this stage of construction, savings can be found. Given the current
rapid rise in energy prices, any energy savings are noticeable. The subject of the article is the issue of the negative
impact of non-compliance with the schedule of work progress or its sub-optimal proposal to increase the amount
of energy expended during construction. The aim of the research is to quantify the consumption of individual types
of energy input during construction and to determine the specific consumption for the purposes of subsequent
comparison and evaluation. An analysis of energy expenditures, determination of critical activities requiring
a significant amount of energy and a comparison of five cases of apartment building construction are performed.
Key words
Work schedule, energy consumption, winter measure, heating

1 ÚVOD
Životní cyklus stavby je od počátku do konce spojen se spotřebou energie. Jedná se o energii spotřebovanou
pro zhotovení stavby, její provoz, rekonstrukci stavby a energie vydaná při její likvidaci. Současná legislativa se
zaměřuje zejména na energii zajišťující provoz dokončené stavby. V souladu se zákonem č. 406/2000 Sb.
o hospodaření energií a souvisejícími předpisy, zejména vyhláška 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov,
předepisují požadavky na tepelně technické vlastnosti konstrukcí a systém technických zařízení budov tak, aby
při užívání stavby bylo spotřebováno co nejméně energie, současně zdroj energie by měl pocházet přednostně
z obnovitelných zdrojů.
Není však řešena energie vynaložená při výstavbě objektu. V porovnání s celým životním cyklem stavby tato
energie tvoří malý podíl, ale i v této etapě výstavby lze shledat úspory. S ohledem na aktuální rychlý růst cen
energií je každá úspora energie znatelná.
Cílem výzkumu je kvantifikace spotřeby jednotlivých druhů vložené energie při výstavbě a stanovení měrné
spotřeby pro účely následného porovnání a zhodnocení. Je provedena analýza energetických výdejů, stanovení
kritických činností vyžadujících významné množství energie a komparace pěti případů výstavby bytových domů.
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2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Při studiu dostupné literatury bylo zjištěno, že téma snižování energie při výstavbě není výrazně zohledňováno
a nejsou k dispozici podklady k jeho studiu. Tuto problematiku mohou řešit stavební firmy pouze interně, v rámci
vlastních zkušeností a dat, vyhodnocením realizovaných zakázek a propočtů. V případě větších firem zastávám
názor, že v rámci usilování o získání velké zakázky nejsou tyto okolnosti vůbec uvažovány. Obchodní
a marketingové cíle odsouvají zohlednění těchto energií na okraj zájmu.
Vynaloženou energii lze přitom výrazně ovlivnit již ve fázi projektové přípravy. Sestavením vhodného
harmonogramu a jeho dodržováním je možné zbytečně nenavyšovat již tak vysoké energetické nároky. Nedodržení
dohodnutého časového plánu prací nejenže může způsobit navýšení nákladů formou sankcí plynoucích z platné
smlouvy o dílo, ale může přinést nutnost provedení doplňkových energeticky a finančně náročných opatření,
například zimní opatření v případě, kdy pro navazující pracovní činnosti nejsou vhodné okrajové podmínky
pro provádění, nebo odvlhčování za účelem zkrácení technologické přestávky.
Do procesu plánování vstupuje mnoho faktorů, je vhodné většinu z nich vzít v úvahu a vytvořit rozumný
kompromis pro optimální stavební postup.

3 METODIKA
V průběhu studia byl proveden sběr dat z realizace větších stavebních objektů, na základě kterého byly stanoveny
rozhodující faktory ovlivňující vloženou energii při výstavbě. Po skončení každé stavby byla provedena vlastní
rozvaha a zhodnocení, jaká energie byla zbytná, a dalo se předejít jejímu vynaložení.
Do porovnání, které je předmětem tohoto článku, byly zařazeny realizace staveb bytových domů v letech 2010
až 2015, kterých jsem se osobně zúčastnila a vyhodnotila faktory, které ovlivnily celkové náklady na realizaci díla
a množství vynaložené energie. Svou konstrukcí a postupem prací byly stavby obdobné. Suterén objektu je
proveden jako železobetonová monolitická konstrukce systému bílá vana, konstrukce nadzemních podlaží je
tvořena kombinací monolitických železobetonových konstrukcí a zdiva z keramických tvarovek, objekty jsou
zatepleny kontaktním zateplovacím systémem. Objekty jsou pěti až sedmipodlažní, suterén objektu slouží jako
podzemní garáže a zázemí objektu, v nadzemních podlažích jsou umístěny byty velikostních kategorií 1 + kk
až 4 + kk.
Pro účely porovnání bylo stanoveno šest hlavních druhů energie, které stavba vyžaduje v různých fázích
výstavby. Po celou dobu výstavby je nutno zajistit provoz zařízení staveniště, ve většině případů se jedná
o sestavení z obytných kontejnerů vytápěných elektrickými přímotopy. Po dobu realizace monolitických
konstrukcí jsou na stavbách využívány stacionární věžové jeřáby, v dalších etapách stavby další stroje a zařízení
využívající elektrickou energii.
Zimní opatření při realizaci nosných konstrukcí je nejčastěji provedeno nasazením teplovzdušných agregátů
a vytápěním prostoru kolem realizované konstrukce. Při použití paliva extra lehkého topného oleje pro vytápění
lze v souladu se zákonem č. 353/2003 Sb. uplatnit nárok na vrácení podstatné části spotřební daně. V porovnání
je použita cena po odpočtu vrácené daně.
Pokud to situace na stavbě vyžaduje, je vynaložena snaha o co nejdřívější zprovoznění systému ústředního
vytápění a objekt je pak vytápěn otopnými tělesy. Ty je nutno po dobu stavby chránit, aby nedošlo k jejich
poškození.
K odvlhčování je přistupováno v případě, kdy nejsou již vhodné podmínky k odstraňování zabudované vlhkosti
z konstrukcí po dokončení omítek a litých podlah a je nutné zkrátit technologickou přestávku před prováděním
následných dokončovacích prací.
V případě technologické nekázně a následné nedostatečné kontroly se může ještě v průběhu stavby vyskytnout
havárie, kterou je nutno odstranit. Podobné problémy se objevují i později, jsou uplatňovány v rámci reklamace,
ty už však nemohou být předmětem porovnání.

Hodnocené náklady a energie
•

•

78

Elektrická energie – hlavní podíl tvoří spotřeba energie pro zařízení staveniště, zejména vytápění
kancelářských prostor a šaten v zimních měsících, dále spotřeba energie pro provoz strojů (zejména
jeřáb, omítačky, stavební výtah, ostatní elektrické nářadí), v případě použití odvlhčovačů jsou náklady
na elektrickou energii součástí položky odvlhčování.
Zimní opatření – náklady na spotřebu energie ve fázi realizace nosné konstrukce stavby (monolitické
železobetonové a zděné konstrukce), náklady na zapůjčení naftových agregátů, palivo extra lehký
topný olej po odpočtu spotřební daně, mzdové náklady na manipulaci se zařízeními.
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Teplo (dokončovací práce) – spotřeba tepla dodávaného otopným systémem ve fázi dokončovacích
prací, jedná se o zprovoznění otopného systému a použití otopných těles, v případě nepřipravenosti
pro zahájení této formy vytápění jsou použity teplovzdušné agregáty, je nutné počítat s náklady
na nájem přístrojů, spotřebu paliva (extra lehký topný olej, nafta) a mzdové náklady na manipulaci
s přístroji.
Teplo (před předáním) – spotřeba tepla ve fázi, kdy je objekt dokončený, probíhá předávání bytů
klientům a odstraňování vad a nedodělků, v této etapě již neprobíhají stavební práce, ale objekt stále
není předán objednateli a efektivně využíván, náklady na energie jdou na vrub zhotovitele.
Odvlhčování – z důvodu zkrácení technologické přestávky před provedením dokončovacích prací
(zejména pokládkou povlakových podlah) se přistupuje k nasazení odvlhčovačů, v položce je
obsaženo nájemné, spotřeba elektrické energie a náklady na manipulaci s přístroji (přesun a vylévání
nádob s kondenzátem).
Havárie – náklady a výdej energie na sanaci škod vzniklých v průběhu stavby vadným provedením
části konstrukce, jednalo se například o vysoušení zabudované vlhkosti ve střeše (při provádění
střechy při nevhodných vnějších podmínkách), prasklé potrubí ústředního vytápění a zatečení vody
do konstrukce podlahy.

Stručný popis hodnocených staveb
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

Rezidence Tupolevova, Praha- Letňany (06 / 2010 - 11 / 2011, cena díla 96,4 mil. Kč) (Obr. 1),
prodlení se zahájením díla tři měsíce z důvodu čekání na získání stavebního povolení, nosná
konstrukce objektu realizována v zimních měsících- nutná zimní opatření, před dokončením zjištěna
havárie v bytě- prasklé potrubí otopného systému v podlaze, nutné odvlhčování, předávání bytů
klientům a odstraňování vad a nedodělků v podzimních měsících, náklady na vytápění do konce roku
byly hrazeny zhotovitelem.
Nové Měcholupy II, Praha- Horní Měcholupy (01 / 2012 - 03 / 2013, cena díla 124,4 mil. Kč) (Obr. 2),
prodlení při realizaci nosné konstrukce objektu, omítky a lité podlahy dokončeny v listopadu- špatné
podmínky pro snížení zabudované vlhkosti, nutné nasazení odvlhčovačů, v době nedokončeného
otopného systému použity k vytápění teplovzdušné agregáty, následovalo vytápění systémem
ústředního vytápění, vytápění po celé zimní období (ve fázi dokončovacích prací a před předáním díla
investorovi).
Nové Měcholupy III, Praha- Horní Měcholupy (11 / 2012 - 03 / 2014, cena díla 90,0 mil. Kč) (Obr. 3),
navazující etapa na Měcholupy II, zkušenosti z předchozí etapy, vyřešeny detaily, vzorkovánídodržení navrženého harmonogramu, nebyla nutná zimní opatření a odvlhčování, vyskytla se havárie
v bytě- nutné lokální odvlhčování, v období dokončovacích prací zprovozněn otopný systém, vytápění
pokračovalo v době předání díla a odstraňování vad a nedodělků.
Obytný soubor Čakovický park, Praha- Čakovice (04 / 2011 - 01 / 2015, cena díla 384 mil. Kč),
soubor šesti bytových domů ve třech etapách, nutná zimní opatření při realizaci nosné konstrukce
objektu, prováděno odvlhčování, prováděno vytápění otopnými tělesy v období dokončování bytů
a jejich předávání.
Trio rezidence, Praha- Zličín (03 / 2014 - 12 / 2015, cena díla 115 mil. Kč) (Obr. 4),
dokončení monolitických a zděných konstrukcí v měsících listopadu a prosinci, v zimních měsících
osazeny výplně otvorů, realizace prací uvnitř objektu s lokálním vytápěním, vytápění objektu pomocí
ústředního vytápění v období dokončovacích prací a v průběhu přejímek a odstraňování vad
a nedodělků.

Hlavní stavební etapy, které ovlivní množství vložené energie, jsou zobrazeny ve zjednodušeném grafickém
zobrazení harmonogramu postupu prací. U stavebních prací se jedná o činnosti s velkým množstvím vázané vody,
kdy je nutno dodržet minimální teplotu pro provádění a udržování požadované teploty po určenou dobu zrání.
V případě, že tyto činnosti spadají do zimního období, je nutné provádět nákladná dodatečná opatření.
Prodloužení doby předávání bytů a odstraňování vad a nedodělků způsobuje to, že náklady na provoz objektu
jdou k tíži generálního dodavatele, naopak snahou objednatele bývá co nejvíce oddálit termín převzetí objektu
do vlastní správy. V případě nekvalitně provedeného díla a velkého množství vad trvá toto přechodné období
několik měsíců a navýšení nákladů na energie tvoří další významnou položku. Při havárií se vždy jedná
o energetický výdej, který je možno eliminovat.
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Obr. 1 Rezidence Tupolevova, Praha (Letňany)- Skutečný časový postup prací hlavních etap výstavby
ovlivňujících vloženou energii.

Obr. 2 Nové Měcholupy II, Praha (Horní Měcholupy)- Skutečný časový postup prací hlavních etap ovlivňujících
vloženou energii.

Obr. 3 Nové Měcholupy III, Praha (Horní Měcholupy)- Skutečný časový postup prací hlavních etap
ovlivňujících vloženou energii.

Obr. 4 Trio rezidence, Praha (Zličín)- Skutečný časový postup prací hlavních etap ovlivňujících vloženou
energii.
Na zmíněných stavbách nebylo nutno provádět doplňková opatření při realizaci kontaktního zateplovacího
systému. V případě jejich nutnosti by vznikla další významná položka pro porovnání, kdy je nutno obalit lešení
termoizolační plachtou a prostor kolem fasády několik dní nepřetržitě vytápět.
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4 VÝSLEDKY
Výše uvedené faktory byly kvantifikovány a pro účely porovnání byl vyjádřen poměr skutečných nákladů
na energie k celkové smluvní ceně díla viz Tab. 1. Jejich grafické znázornění představuje Obr. 5.

Obr. 5 Grafické znázornění jednotlivých druhů vložené energie v poměru ke smluvní ceně díla.
Tab. 1 Vynaložená energie v průběhu stavby vyjádřená poměrem ke smluvní ceně díla jednotlivých staveb.
Tupolevov
a
Elektrická energie
Zimní opatření
Teplo- dokončovací práce
Teplo- před předáním
Odvlhčování
Havárie
CELKEM

[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]

0,95
0,82
0
0,11
0
0,16
2,04

Nové
Měcholupy
II
0,35
0
0,88
0,10
0,46
0
1,66

Nové
Měcholupy
III
0,44
0
0,23
0,14
0
0,11
1,79

Čakovický
park

Trio
rezidence

1,05
0,39
0
0,06
0,1
0
0,91

0,83
0,10
0,08
0,10
0
0,21
1,32

Tab. 2 Vynaložená energie v průběhu stavby vyjádřená náklady v přepočtu na obytnou plochu objektu.
Tupolevo
va

Nové
Měcholup
y II

Nové
Měcholup
y III

Čakovick
ý park

Trio
rezidence

Obytná plocha

[m2]

4 749

5 429

4 205

17 689

4 064

Elektrická energie
Zimní opatření
Teplo- dokončovací práce
Teplo- před předáním
Odvlhčování
Havárie
CELKEM

[Kč/m2]
[Kč/m2]
[Kč/m2]
[Kč/m2]
[Kč/m2]
[Kč/m2]
[Kč/m2]

192,74
166,32
0
21,60
0
32,91
413,55

105,02
0
201,92
22,91
80,19
0
410,04

93,54
0
49,48
29,29
0
23,0
195,31

228,50
84,42
11,92
13,52
22,41
0
360,77

235,25
29,15
23,76
27,25
0
58,56
373,56

http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.77

81

JUNIORSTAV 2022

1. Building Constructions, Architecture and Municipal Engineering

Finanční porovnání a přepočet nákladů na jednotku obytné plochy uvedené v Tab. 2 je zatíženo odchylkou
způsobenou každoroční inflací, která v letech 2010 až 2015 činila každoročně průměrně 1,7 % [1]. Tato hodnota
je však pro obecnou představu lépe vypovídající než hodnota procentuální.
V případě procentuálního porovnání tvoří odchylky skutečnost, že každá zakázka je naceněna individuálně,
smluvní cena díla je kalkulována s odlišným ziskem. Přesnější je porovnání hodnot spotřebované energie, v tomto
případě by však nebyly zohledněny náklady na nájmy přístrojů a mzdové náklady, které nejsou zanedbatelné.

5 DISKUZE
Vzhledem k individualitě každé stavby a odlišným okrajovým podmínkám je nutno počítat s tím, že výsledná
spotřeba energie se může lišit v řádech desítek procent. Porovnání však poskytuje základní představu o kritických
obdobích výstavby a hrubém odhadu množství energie, které si vyžádají.
Vypovídající je případ dvou etap výstavby obytného souboru Nové Měcholupy II a III. V první etapě výstavby
došlo k prodlení při realizaci nosné konstrukce objektu, které následně způsobilo dokončení omítek a litých podlah
v měsíci listopadu v období, kdy již nejsou vhodné podmínky pro přirozený odvod zabudované vlhkosti. Z důvodu
zkrácení technologické přestávky byly prostory bytů vytápěny pomocí naftových agregátů na teplotu 30 °C spolu
s nasazením velkého množství odvlhčovačů. Tento postup zapříčinil výrazné navýšení spotřeby elektrické energie,
spotřebu paliva (lehký topný olej), výdaje za nájmy přístrojů a mzdové náklady. Výsledné porovnání dokazuje, že
náklady na energie byly v druhé etapě poloviční oproti nákladům v předchozí etapě, přitom se jednalo o téměř
identické stavby se stejným plánem postupu prací (v rámci kalendářního roku). Ekonomičnost druhé etapy byla
dosažena díky získaným zkušenostem, pokračovala spolupráce s dodavateli z předchozí etapy, byly vyřešeny
konstrukční detaily a zhotovitel měl zkušenosti s realizací a představou objednatele.

6 ZÁVĚR
Výše uvedeným porovnáním bylo prokázáno, jak podstatný vliv na spotřebu energie má správná projektová
příprava a důsledné dodržování harmonogramu postupu prací. Zdržení stavby způsobí nejen riziko vysokých
sankcí plynoucích z platné smlouvy o dílo, ale také vysoké náklady na spotřebu energie a nájmy přístrojů. Proto
je nutné při prvních náznacích o možném zdržení okamžitě jednat a posílit pracovní čety i za cenu zvýšení výdajů.
Toto včasné jednání a prvotní vícenáklady mohou být minimální v porovnání s výsledným finančním navýšením.
Na základě získaných dat si lze udělat představu o nákladech za energie již ve fázi výrobní přípravy.
Při usilování o získání stavební zakázky a jednání o smluvních podmínkách je vhodné zohlednit tyto okolnosti
a nesnažit se o co největší zkrácení doby výstavby, případně lze přizpůsobit termín zahájení stavby tak, aby
pro kritické činnosti byly dosaženy vhodné klimatické podmínky.
Častým problémem bývá i prodlení ze strany objednatele, zahájení stavby je odsouváno z důvodu legislativních
(není vydáno rozhodnutí o povolení stavby) či finančních (není bankou schválen úvěr), v průběhu stavby se
investor rozhodne pro změnu, vzniká prodlení při vyjednávání, projekčních pracích, vzorkování. Případně je nutno
stavbu neúměrně urychlit z důvodu termínu pro čerpání dotací. I tyto skutečnosti způsobí komplikace a navýšení
nákladů za energie při realizaci. Tato skutečnost však nebývá zakotvena ve smlouvě o dílo a ve většině případů
vzniklé nepřímé vícenáklady nese zhotovitel. Výzkum také může přispět k úvaze, že nejlevnější dodavatel
nepřinese vždy úsporu, naopak jeho nespolehlivé konání může způsobit vysoké vícenáklady spojené nejen
s vícenáklady za energie.
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Abstrakt
Tento článek se zabývá oceňováním s využitím BIM. Cílem tohoto článku je ocenit stavbu pomocí BIM modelu
nákladovým způsobem. Článek se zabývá popisem BIM problematiky, dále zaváděním a potřebou BIM ve
stavebnictví. Obsahuje popis metod ocenění včetně ocenění vybrané konstrukce jednotlivými metodami.
Jednotlivé metody jsou poté porovnány s nákladovým způsobem ocenění pomocí RTS BIM.
Klíčová slova
BIM, informační model budovy, nákladový způsob ocenění
Abstract
This article deals with valuation using BIM. The aim of this article is to appraise the construction using the BIM
model in cost approach. The article deals with the description of BIM implementation and the need for BIM in
construction. It contains a description of valuation methods, including the valuation of selected structures by
individual methods. The individual methods are compared with the cost approach using RTS BIM.
Key words
BIM, building information model, cost approach

1 ÚVOD
Cílem tohoto článku je obsažení základních faktů a poznatků o BIM. Článek popisuje základní metodiku
nákladového ocenění. Nosnou částí článku je postup ocenění pomocí RTS BIM, kde jsou detailně popsány
jednotlivé kroky vedoucí k úplnému ocenění vybrané konstrukce. Ve výsledkové části jsou vloženy jednotlivé
výsledky získané pomocí tvorby položkového rozpočtu a RTS BIM. V závěru jsou tyto dvě metody porovnány
a dále metoda srovnána v kontextu ostatních řešení.

2 IMPLEMENTACE BIM V ČESKÉ REPUBLICE
V České republice se o problematiku BIM začala zajímat vláda až v roce 2016, kdy vydala rozhodnutí vlády
o významu metod BIM a pověřila Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby vypracovalo plán pro implementaci ve
stavebnictví. V návaznosti na vypracovaný plán byl přijat nový zákon, který pojednává o zadávání veřejných
zakázek a možnosti vyžadování BIM [1].
V roce 2017 byla schválena koncepce zavádění BIM v České republice, kde je obsažen návrh na postupnou
implementaci BIM, kdy zlomovým okamžikem měl být rok 2022, který je spojen se zavedením povinnosti použití
BIM u nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce od 1. 1. 2022, avšak vláda tento termín posunula na
7/2023 s postupnou účinností [1].

3 NÁKLADOVÉ OCENĚNÍ POMOCÍ RTS BIM
Ocenění pomocí BIM má velký potenciál v praktickém využití u nákladového způsobu ocenění. V praxi to
znamená vytvoření editovatelného položkového rozpočtu s výkazem výměr na základě vstupů dodávaných přímo
z modelu v podobě výkazu výměr. Každý prvek či konstrukce 3D modelu může mít libovolný počet rozměrových
http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.83
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vlastností (výška, šířka, plocha, délka, objem) a další technické specifikace, které jsou již do modelu na základě
zatřídění.
Samotná práce rozpočtáře na ocenění probíhá přímo v nativním prostředí aplikace REVIT pomocí pluginu a je
tedy zajištěna kontinuita všech částí projekce.

Obr. 1 Postup dat v BIM modelu [2].

Klasifikační systém RTS BIM
Pro použití ocenění BIM společnost vyvinula vlastní klasifikační systém, který byl vytvořen právě pro BIM
modelování. Klasifikačním systémem je Jednotná klasifikace stavebních objektů. Základní členění je dále
rozšířeno o konstrukční prvky a jejich technické specifikace.
Na základní obor objektu je tedy dále navázána čtyřstupňová struktura – Funkční díl → Podfunkční díl →
konstrukční prvek → technická specifikace [3].

Obr. 2 Klasifikační systém RTS BIM [4].

Datový standard RTS
Datový standard se skládá ze čtyř skupin parametrů. Jednotlivé parametry jsou seřazeny do 4 skupin. První
skupinou jsou geometrické informace, které získáváme přímo z BIM modelu - jedná se o délku, šířku, výšku,
objem, atd. Druhou skupinou jsou informační parametry jako jsou označení místnosti či podlaží. Třetí skupinou
jsou technické parametry, které si uživatel zadává dle požadavků na konstrukce jako je stupeň vyztužení či
specifikace betonu. Poslední čtvrtým parametrem je parametr procesní, který by měl eliminovat nepřesnosti ve
výpočtu způsobené absencí některých konstrukcích v modelu například vlivem nižšího stupně tzv. Level of Detail
tedy úrovně detailu daného modelu [3].

4 POSTUP OCENĚNÍ
Vytvoření zakázky v RTS CLOUD BIM MANAGERU
Pro oceňování je vytvořeno webové rozhraní Cloud BIM Manager, kde je nutné vytvořit zakázku. Zde následně
probíhá samotný výpočet ceny za stavbu [5].
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Zatřídění konstrukce a přiřazení parametrů
Pro ocenění pracujete hlavně v pluginu, který je nainstalován přímo do aplikace REVIT a tudíž se všechny změny
okamžitě propisují přímo do modelu i rozpočtu.
Prvním krokem ocenění je zatřídění konstrukce v klasifikačním systému RTS BIM. Pro tento článek byla
zvolena konstrukce základové desky monolitické železobetonové [5].
Zatřídění monolitické železobetonové základové desky:
02 - Základové konstrukce
0201 - Základové konstrukce plošné
020102 - Základové desky
020102–12 - Základové desky monolitické
020102–1251 - Základové desky monolitické železobetonové

Funkční díl
Podfunkční díl
Konstrukční prvek
Technická specifikace
Technická specifikace

Následujícím krokem je přesun do pluginu RTS Manager, kde se nastavují 4 skupiny parametrů. U technických
parametrů se nastavuje například třída pevnosti betonu nebo stupeň vyztužení. Dále můžeme nastavit
hydroizolační vrstvy nebo bednění konstrukce. U geometrických informací přebíráme informace přímo z aplikace
REVIT, které aplikace sama vypočte. Informační parametr je možné nastavit z důvodu případných soupisů
jednotlivých prvků dle určeného klíče. Procesní parametr je v případě základové desky využit k přidání podsypu
pod základovou deskou [5].

Ocenění pomocí aplikace BIM na RTS CLOUD
Po nastavení a odeslání informací z aplikace REVIT dochází k vlastnímu ocenění v prostředí webového rozhraní,
kde je možné dále rozpočet upravovat podle požadavků rozpočtáře, popřípadě přidat konstrukce, které v modelu
nebyly obsaženy. Poté je možno načíst rozpočet zpět do aplikace.
Výstupem z BIM CLOUDU je soupis technických specifikací včetně ceny [5].

5 VÝSLEDKY

Obr. 3 Rozpad ceny železobetonové základové desky [5].
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Obr. 4 Položkový rozpočet BuildPower S.
Tab. 1 Porovnání cen použitých metod ocenění.
Použitá metoda

Cena bez DPH

% rozdil

Cenový rozdíl

Položkový rozpočet
BIM RTS

436 852,93 Kč
372 148,78 Kč

0,00 %
-17,39 %

0,00 Kč
-64 704,15 Kč

6 DISKUZE
Ze získaných výsledků je patrné, že cena získaná pomocí metody BIM je velice přesná a rozdíl činí oproti
položkovému rozpočtu -17,39 %. Musíme však vzít v úvahu, že RTS BIM byl v době zpracování článku ve
vývojářské verzi a proto neobsahoval přesuny hmot, které by již v ostré public verzi měly být. V položkovém
rozpočtu přesuny hmot tvořili cenu 59 646,70 Kč. Po odečtení této hodnoty již dostáváme na rozdíl 1,16 %
a výsledek tedy můžeme považovat za velice přesný.

7 ZÁVĚR
Rozpočtování pomocí BIM je v České republice stále v začátcích a každá společnost přistupuje k řešení této
problematiky jiným způsobem. Měl jsem možnost vyzkoušet několik řešení od různých společností, avšak
platforma RTS BIM je koncepčně pojata z mého pohledu nejlépe. Na rozdíl od ostatních řešení totiž RTS BIM
pracuje přímo v aplikaci REVIT, a proto je schopna reagovat na veškeré změny, které v projektu nastávají
okamžitě, což ostatní řešení neumožňují, protože fungují na principu exportu dat mimo aplikace na tvorbu modelů.
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EVROPSKÁ LEGISLATIVA A ZELENÉ STŘECHY
EUROPEAN LEGISLATION AND GREEN ROOFS
Lukáš Bříza*,1
Llukas.Briza@vut.cz
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učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká
republika

Abstrakt
Důležitou součástí procesu navrhování a realizování staveb jsou různá nařízení, normy, regulativy či doporučení.
Má-li stavební inženýr navrhnout a realizovat stavební konstrukci, musí se těchto nařízení pevně držet. Je tak
zaručeno, že výsledná konstrukce bude mít potřebné vlastnosti a bude splňovat podmínky pro užívání, stejně tak
jako bude ekonomicky, sociálně a environmentálně vyvážená. Čím specifičtěji a důsledněji jsou tyto nařízení
zpracovány, tím lepších výsledků může být dosaženo.
V tomto příspěvku bude zhodnocena současnou legislativní situace v České republice a vybraných Evropských
státech ve vztahu k zeleným střechám. Ty, jakožto nastupující konstrukce budoucnosti, nejsou prozatím v normách
tak pevně zakotveny. A to i přesto, že si to vyžaduje nejen budoucí důležitost zelených konstrukcí, ale tak i jejich
významná historie.
Klíčová slova
Zelená střecha, vegetační střecha, legislativa, normy, Evropa, Česká republika, porovnání
Abstract
Various regulations, standards, regulations or recommendations are an important part of the design and
construction process. If a civil engineer is to design and construct a building construction, he must adhere to these
regulations firmly. This ensures that the resulting construction will have the necessary characteristics and meet the
conditions of use, as well as be economically, socially and environmentally balanced. The more specific and
consistent these regulations are, the better the results can be achieved.
This paper will evaluate the current legislative situation in the Czech Republic and selected European countries in
relation to green roofs. These, as the emerging constructions of the future, are not so firmly anchored in the
standards. This is despite the fact that it requires not only the future importance of green structures, but also their
important history.
Key words
Green roof, vegetation roof, legislative, standard, Europe, the Czech Republic, comparison

1 ÚVOD
Z hlediska různých vlivů, ať už změny klimatu či čím dál tím vyšší potřebě po zelených plochách v hustě
zastavěných oblastech je důležitá podpora rozvoje zelených střech. Z mnohých případových i obecných studií
a zkoumání již známe důležitost významu těch zelených střech, které je netřeba více zdůvodňovat. A proto je
důležitým předpokladem pro jejich podporu kvalitní legislativní a normativní prostředí. “V České republice jsou
na rozdíl od některých jiných evropských zemí zelené střechy v legislativě zmiňovány pouze okrajově, ale české
zákony vytváření vesměs otevřené prostředí pro jejich širší uplatnění.” [1].
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2 ČESKÁ LEGISLATIVA VE VZTAHU K ZELENÝM
STŘECHÁM
Regulace výstavby a rozvoje území je v České republice naplňována na základě územního plánování, které se řídí
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Dalšími, z hlediska vztahu k
zeleným střechám, jsou zajímavé zákony: zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhláška č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území či zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
a vyhláška č. 428/2001 Sb. Z norem je pak významná norma ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. Z mimo
legislativních předpisů fungují Standardy pro navrhování, provádění a údržbu vegetačních souvrství zelených
střech.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Tento dokument je základním nástrojem státní správy a má tak rozhodující vliv na výstavbu v České republice.
Svým rozsahem a přesahem ovšem neumožňuje detailněji se věnovat tak úzké oblasti, jako představují zelené
střechy. Zákon svým zněním ponechává široké manipulační pole jednotlivých stavebním úřadům v oblasti výkladu
předpisů. Je tak na každém jednom pracovníkovi státní správy, aby zohlednil pozitivní vliv zelených střech
v oblastech dotčených Stavebním zákonem. Jedná se o oblast snižování rizika lokálních povodní, zabraňování
přehřívání okolí budov, vlivu staveb na životní prostředí či udržitelnost výstavby.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Smyslem tohoto zákona je, jak již jeho název napovídá, chránit přírodu a přírodní krajinu. Ze stavebního hlediska
je v tomto zákoně zajímavá možnost uložit stavebníkovi kompenzační povinnost. Ta se v současné době bohužel
týká pouze kácení a následné výsadby dřevin. Z hlediska povinnosti realizace zelených střech nebo náhrady
ztracených zelených ploch vlivem výstavby má tento zákon mezery.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Vodní zákon se mimo jiné zabývá zadržováním vody v krajině. Přičemž víme, že zelené střechy mohou významně
přispět ke schopnosti konstrukce zadržovat srážkové vody v místě jejich spadu. Při vhodném výkladu § 102 článku
1) a 2) lze za předpokladu prokázání veřejného zájmu a opodstatnění zelené střechy pracovat s možností uhrazení
výdajů na opatření zelené střechy. V rámci Vodního zákona se tedy dá hovořit o přímé finanční podpoře zelených
střech.
§ 102 Zákona č. 254/2001 Sb.:
1) Stát může poskytnout finanční prostředky k úhradě výdajů na opatření ve veřejném zájmu, zejména pro
p) vsakování, zadržování a odvádění srážkových vod.
2) Finanční prostředky na opatření ve veřejném zájmu poskytuje stát správcům povodí, České inspekci
životního prostředí, správcům vodních toků, vlastníkům vodních děl a pověřeným odborným subjektům
(§ 21 odst. 3) a jiným fyzickým a právnickým osobám na finanční prostředky není právní nárok [2].

Dotační program Zeleň střechám!
V roce 2019 schválilo zastupitelstvo města Brna jako první v České republice dotační program na podporu
vytváření zelených střech. Jak je uvedeno v oficiální výzvě Odboru životního prostředí MMB: “Cílem programu
je aktivní iniciační podpora statutárního města Brna (dále jen “SMB”) v oblasti šetrné trvale udržitelné výstavby
s nízkou uhlíkovou stopou a významným retenčním prvkem ve formě vegetačních konstrukcí.” [3]. Dále
odůvodňují význam zelených střech jejich jednoduchou instalací, adaptací na současné projekty a pozitivním
vnímáním vegetačních střech žadateli o dotaci.
Dotaci mohou získat jak fyzické osoby (Skupina žadatelů A) tak i právnické osoby (skupina žadatelů B).
Dotační program poskytuje rozdílné prostředky pro instalací intenzivní zelené střechy nebo extenzivní zelené
střechy, přičemž u extenzivních střech rozlišuje ještě mezi rozchodníkovými koberci a sazenicemi a řízky
rozchodníků.
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Standardy pro navrhování, provádění a údržbu vegetačních souvrství zelených střech
Technické normy ČSN 73 1901 (navrhování střech – základní ustanovení), TNV 95 9011 (Hospodaření se
srážkovými vodami), ČSN 75 6760 (Vnitřní kanalizace), ČSN 73 0540 (tepelná ochrana budov) apod. pojednávají
o zelených střechách jen okrajově a zcela stroze. Vlastní normativní prostředí zelené střechy v České republice
nemají. Jediným dokumentem, který tedy zcela jasně definuje pojmy zelených střech, definuje jejich funkci,
rozlišuje jejich konstrukční řešení a předkládá možné hodnotící parametry je v současné době publikace Standardy
pro navrhování, provádění a údržbu – vegetační souvrství zelených střech. Tyto standardy se inspirují
v zahraničních publikacích a vychází například ze švýcarské normy SIA 312, rakouské normy Ö-NORM B 2501,
britské GRO Code nebo z mezinárodní směrnice FLL, kterou používají například v Německu.

3 EVROPSKÁ LEGISLATIVA VE VZTAHU K ZELENÝM
STŘECHÁM
Při pátrání po zelených střechách v evropských legislativách jsme se zaměřili především na to, jak jsou zelené
střechy zakotveny v legislativě, zda mají podporu i v jiných, nelegislativních dokumentech nebo zda mají své
finanční podpůrné programy. Odpovědi na níže uvedené otázky jsme získali z Francie, Itálie a Nizozemí.

Francouzská legislativa a zelené střechy
Zelené střechy mají ve Francii své legislativní místo dobře zakotvené v normách. Konkrétně jsou obsaženy
v Norme NF-DTU 43.1, Norme NF-DTU 43.3 a Norme NF-DTU 43.4. Zároveň existuje podpůrný dokument,
který stojí mimo legislativní a normové prostředí. Jsou jím Pravidla pro návrh a provádění zelených střech dle
ADIVET (Association of roots and green fronts).
Přestože ve Francii pravděpodobně neexistují žádné právní předpisy nařizující výstavbu zelených střech, jsou
zelené střechy relativně dobře podporovány. Jednotlivé podpůrné programy jsou řešeny převážně regionálně nebo
na městské úrovni (např. Paříž nebo Lille). Tyto lokální programy poskytují ať už finanční podporu na výstavbu
zelených střech, nebo podporu v podobě daňových úlev.

Italská legislativa a zelené střechy
Italská legislativní podpora zelených střech není tak široce pojatá, jako ve Francií, přesto ovšem existuje.
Podpůrným normativním dokumentem je UNI 11235. Mimo tuto normu ovšem žádný nelegislativní dokument
zřejmě neexistuje.
Zákony v žádné oblasti výstavby v Itálii také nenařizují realizaci zelených střech. Přesto mohou být vlastnící
soukromých domů se zelenou střechou zvýhodněni na daních, případně různými jinými benefity v případě bytové
výstavby. Tyto výhody se ale mohou lišit napříč Itálií, kde například autonomní oblast Bolzano v Jižním Tyrolsku
má své mimo italské úpravy zákonů.

Nizozemská legislativa a zelené střechy
Nizozemská legislativa, podle námi ověřených zdrojů, v globálním měřítku zatím neobsahuje samostatné zákony
či normy pro zelené střechy. Stejně jsou na tom v Nizozemí i se státem negarantovanými, nezastřešenými
dokumenty. Přesto se v zákonech objevují odkazy na vegetační konstrukce. Příkladem může být požární norma,
která předkládá 50 cm ochranné pásmo na okraji střechy bez vegetace.
Přestože stát neřeší legislativně zelené střechy samostatně a neukládá žádnou povinnost jejich výstavby, jsou
zelené střechy často zakotveny v městských vyhláškách a regulacích. Téměř každé větší město má svůj vlastní
dokument (např. Rotterdam, Amsterdam), jímž řeší výstavbu zelených střech na jejich území. Zároveň dochází
k pozitivní motivaci formou různých finančních benefitů a úlev.
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4 SROVNÁNÍ ČESKÉ LEGISLATIVY A LEGISLATIVY
VYBRANÝCH EVROPSKÝCH STÁTŮ VE VZTAHU
K ZELENÝM STŘECHÁM
Při porovnávání současné české legislativy s legislativou evropskou, respektive s legislativou vybraných
evropských zemí, sledujeme především měřítka:
•
•
•

zda má vybraná země státem garantovanou normu či předpis pro vegetační konstrukce
zda má vybraná země státem negarantovanou normu či předpis pro vegetační konstrukce
a zda existují lokální, městské výjimky

Sestavili jsme pro to dotazník obsahující 7 otázek. Tyto otázky včetně přehledu odpovědí jsou uvedeny
v následující Tab. 1.
Tab. 1 Porovnání české a evropské legislativy ve vztahu k zeleným střechám.
CZ

FR

IT

NL

Existuje státem garantovaná národní norma či předpis pro návrh a provádění vegetačních konstrukcí?
NE

ANO

ANO

NE

Existuje jiná, státem negarantovaná norma či předpis pro návrh a provádění vegetačních konstrukcí?
ANO

ANO

NE

NE

Řeší požární norma vegetační konstrukce? Pokud ano, jak?
ANO

NE

NE

ANO

Existuje finanční dotace jako podpora pro výstavbu vegetačních konstrukcí?
NE

ANO

ANO

ANO

Vyplývá z nějakého předpisu povinnost pro výstavbu vegetačních konstrukcí?
NE

NE

NE

NE

Existují nějaké, například finanční, úlevy pro vlastníky budov s vegetačními konstrukcemi?
NE

ANO

ANO

ANO

Existují regionální, či městské výjimky pro vše výše uvedené? Pokud ano, jaké a kde?
ANO
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5 ZÁVĚR
Ze získaných dat je zřejmé, že začlenění vegetačních konstrukcí do evropských legislativních dokumentů není
příliš obvyklé. Úprava předpisů a podpůrných programů se řeší především na regionální úrovni a v rámci
městských vyhlášek. Vzhledem ke geografickým odlišnostem se jedná zřejmě o správný model.
V porovnání s jinými evropskými státy Česká republika spíše pokulhává, než že by držela krok či dokonce
stanovovala tempo. Nicméně i zde už se začínají objevovat první, avšak stále ojedinělé, programy na podporu
trvale udržitelné výstavby skrze vegetační konstrukce. Pozitivním příkladem je v tomto případě město Brno. Do
budoucna je však rozhodně nutné, aby došlo k rozšíření tohoto úkazu na více místech České republiky.

Poděkování
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ANALÝZA REALIZACE ZELENÉ STŘECHY NA
MATEŘSKÉ ŠKOLE BRNO KOMÍN
IMPLEMENTATION ANALYSIS OF GREEN ROOF ON NURSERY
SCHOOL BRNO-KOMIN
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1Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Veveří 331/95, Brno, 602 00

Abstrakt
Článek analyzuje stavebně-technologické procesy při realizaci zelené střechy na objektu mateřské školky
v městské části Brno-Komín. Nejdříve proběhla kontrola stávající střechy, návrh nového zastřešení a pak následná
rekonstrukce a doplnění skladeb střechy. Dle lokality objektu bylo nutné vyřešit vhodnou dobu k umístění
substrátu, aby nedošlo k jeho rozfoukání do okolí v případě silného větru.
Klíčová slova
Zelená střecha, Přesuny hmot, Extenzivní střecha, Substrát, Realizace
Abstract
The article analyses the construction-technological processes in the implementation of the green roof on the
kindergarten building in the city district of Brno-Komín. Firstly, the existing roof was inspected, a new roof was
designed, and then the roof structures were reconstructed and supplemented. Depending on the location of the
building, it was necessary to solve a suitable time to place the substrate so that it does not blow into the
surroundings in case of strong wind.
Key words
Green roof, Materials transfers, Extensive roof, Substrate, Realization

1 ÚVOD
Tento článek je zaměřen na průběh realizace zelené střechy na budově mateřské školky v městské části BrnoKomín. Při realizaci zelené střechy bylo nejdříve nutné zkontrolovat stávající střešní plášť a udělat na něm několik
zkoušek, aby byla zajištěna jeho bezvadnost před samotným pokládáním dalších vrstev. Byla provedena
defektoskopická kontrola, při které byla provedena jiskrová zkouška, jehlová zkouška, vizuální kontrola.
Výsledkem byl diagnostikován stav střechy a lokalizovány místa poruch. Následně začalo navážení materiálu
na střechu pomocí automobilního jeřábu a pokládka jednotlivých vrstev. Během realizace bylo nutné určit
nejvhodnější čas na přemístění substrátu, aby substrát nebyl příliš dlouho na střeše a nedošlo k rozfoukání do okolí
v případě silnějšího větru. Vzhledem k umístění stavby v otevřeném prostranství bylo načasování klíčové. Po
umístění všech vrstev a příslušenství přišel na řadu zelený koberec. V této části rekonstrukce nastal problém
s nedostatečně rozrostlým kobercem, neboť jarní období bylo chladnější a zelené předpěstované koberce nebyly
dostatečně vzrostlé. Musel tedy být mírně pozdržen průběh realizace a zelené koberce se dovážely ze zahraničí.
Po ukončení prací byl vytvořený plán kontrol, které musí být provedeny po určitém časovém období.

2 POPIS STAVU STŘECHY PŘED REKONSTRUKCÍ
Plochá střecha na budově mateřské školy má téměř 720 m2 a je odvodňována gravitačním systémem. Střešní vpusti
jsou umístěny tak, aby bylo zajištěno dostatečné odvodnění i při větší intenzitě deště. Toto také dotvrzuje absence
stop po kalužích. Dalšími prostupujícími prvky jsou odvětrávací komínky, prostupy vzduchotechniky a komín.
Díky své nadměrné ploše se střecha přes léto extrémně zahřívá a má tak negativní vliv na mikroklima zdejší
lokality. Tyto důvody byly námětem pro návrh zelené střechy na objektu.
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Střecha byla před rekonstrukcí podrobena několika zkouškám, aby byl zjištěn její stav. Byly provedeny
jiskrové a jehlové zkoušky a také proběhla vizuální kontrola střechy. Výsledkem byla diagnostika a lokalizace
poruch. Defektoskopická kontrola proběhla v předem dohodnutý čas na střeše mateřské školky, byla pořízena
fotodokumentace firmou provádějící průzkum. Nejdříve byla provedena vizuální kontrola pracovníkem firmy.
Dále jiskrová zkouška, při které byl poroskop veden v ose všech svárů tak, aby detekoval veškerá nespojená místa
izolace, její perforaci a trhliny. V případě jiskrového výbore a akustického znamení bylo nalezeno poškozené
místo. Při kontrole byl použit poroskop PD 240R. Při jehlové zkoušce byla jehla vedena také v ose sváru izolace
s požadovaným bočním tlakem tak, aby v případě nesvaření jehla pronikla do poškozeného místa hydroizolační
fólie. Při vizuální kontrole byly nalezeny lokální perforace po dopadu ostrých předmětů. Zejména se jednalo
o odpadávající kusy omítky a vnějšího obkladu stěn. Dále byla střecha znečištěna nálety z okolních stromů,
chyběla svorka u prostupů odvětrávání, byly zde odpadané obklady a chyběla stříška komínku vzduchotechniky.
Poruchy byly firmou označeny reflexním sprejem. Dle vyjádření hydroizolace nezajišťovala vodotěsnou funkci
dostatečně a docházelo tak k zatékání do střešního pláště. Před realizací tedy bylo doporučeno hydroizolaci opravit
a zajistit, aby nedocházelo k dalšímu odpadávání ostrých předmětů na povlakovou izolaci. Dále byl vytvořen
doporučený plán kontrol a také postup při opravě fóliovými záplatami.

3 PRŮBĚH REKONSTRUKCE
•
•
•

Před zahájením prací byl povrch řádně vyčištěn a byly provedeny všechny opravy stávající porušené
konstrukce.
V další fázi byla kladena na stávající povlakovou folii fólie LDPE Penefol 750, která je vyrobena
z polyetylenu a je odolná proti chemickým látkám a odolná proti prorůstání kořenů. Role se
rozmotala po celé délce objektů a v přesahu 10-15 cm se rozvinula po celé ploše objektu.
Na LDPE folii byla kladena ochranná geotextílie, které měla separační a ochranou funkci
hydroizolace.

Obr. 1 Pokládání LDPE fólie a geotextílie.
•
•

Na geotextílii se pokládal pás nopové fólie s nakašírovanou geotextílií. Geotextílie měla oproti
nopové rohoži přesah a mohla tak být přetažena přes druhý vedle ložený pás.
Na tento pás pak pracovníci realizační firmy kladli tepelnou izolaci ve formě minerální vaty Isover
Flora v tloušťce 50 mm.

Během výše uvedených prací nebyl materiál nijak kotven a povětrnostní podmínky způsobovaly komplikace
a odkrývání fólií. To bylo řešeno provizorním přitížením pomocí dovezeného praného kameniva, které bylo
posléze rozmístěno na okraje střechy.
•

Po dorovnání desek tepelné izolace přišla na řadu montáž hliníkových rohových profilů, které byly
přitíženy kamenivem a tvořily hranici substrátu a kameniva. Profily byly perforovány, aby voda
mohla bez problému protéci přes hranici a dále pokračovala přes separační vrstvy na drenážní vrstvu
nopové fólie a odtékala střešními vpusťmi.
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Po montáží hliníkových profilů bylo rozprostřeno kamenivo podél kraje střechy a jeřábem.

Obr. 2 Rozprostřený substrát a kamenivo.
V této fázi bylo důležité zajistit, aby se na střechu dostal co nejdříve koberec s rozchodníky a aby nedošlo
vlivem povětrnostních podmínek k rozfoukání substrátu. Denní povětrnostní podmínky byly naštěstí příznivé
a nedošlo tak k žádnému odfouknutí.

Obr. 3 Maximální rychlost větru v pozorovaném období.
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Obr. 4 Maximální nárazy větru v pozorovaném období.
Dle výše uvedených grafů můžeme říct, že substrát v pozorovaném období odolal rychlostem větru v rozmezí
2-8 m/s. V nárazech větru substrát odolal rychlosti až 15,3 m/s. Rychlost byla měřena na několika
meteorologických stanicích v okolí dotčeného objektu, takže lze konstatovat, že naměřené hodnoty odpovídají
přesně těm, které působily na střechu. Důvodem stability může být výška atiky, která zabránila přímému působení
větru na substrát a také tomu, že substrát byl zatížen koberci s rozchodníky v relativně rychlém sledu.

Obr. 5 Přepravované zelené koberce.
•

Po dopravení balíků s koberci na střechu probíhalo jejich rozložení na plochu střechy a následně
probíhaly finální úpravy, zpětná montáž hromosvodů, úpravy kolem vpustí a závlaha koberce.
Výsledek lze vidět na fotografii níže.
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Obr. 6 Dokončená zelená střecha.

Přeprava materiálu
Na střešní konstrukci bylo během rekonstrukce vyzvednuto takovéto množství materiálu.
Tab. 1 Skladba zelené střechy [2].

1
2
3
4
5
6
7

Vrstva střechy

Tloušťka[mm]

MJ

Celkem

Rozchodníkový koberec pěstovaný na kokosovém nosiči
Extenzivní substrát pro suchomilné rostliny
Vrstva z hydrofilní minerální vlny
Drenážní vrstva s nopovou folií (HIPS), s nakašírovanou
geotextílií (PP) a vrstvou (PE)
Geotextílie z netkané textílie 500 g/m2
Fólie proti prorůstání kořínků (LDPE)
Kačírek fr. 16/32 mm

30
35
50

m2
m3
m2

530,2
21,3
568,6

16

m2

629,3

5
0,5
80

m
m2
m3

798,0
808,0
7,79

2

Celková doba transportu materiálu
Tab. 2 Soupis pracovní doby jeřábu a montážních pracovníků [3].

1
2

Druh práce

Počet

MJ

Celkem

Manipulace jeřábu
Práce montážních pracovníků

1
6

h
h

5
265

Jeřáb pracoval na stavbě dne 6.5. a pracoval 5 hodin. Pracovníci byli na stavbě 3.-7.5. a 17.-19.5. a odpracovali
při realizaci této střechy dohromady 265 h.

4 ZÁVĚR
Dle analýzy byla určena maximální rychlost větru, které substrát na střeše odolal, aniž by byl rozfoukán
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na 2–8 m/s a v maximálních nárazech až na 15,3 m/s. Na přepravu substrátu, koberců s rozchodníky a dalšího
materiálu na střechu pomocí zvedacího mechanismu bylo potřeba 5 h. Montážní pracovníci pak na střeše strávili
celkem 265 pracovních hodin.

Poděkování
Článek vznikl v rámci řešení juniorského specifického výzkumu č FAST-J-21-7378 „Analýza stavebnětechnologických procesů při realizaci, provozování a údržbě environmentálně šetrného zastřešení budov“.
Závěrem bychom rádi poděkovali za informace poskytnuté realizační firmou Greenvia a podporu Fakulty
stavební Vysokého učení technického v Brně.

Použité zdroje
[1]
[2]
[3]

ŠIMEČKOVÁ J., Svaz zakládání a údržby zeleně z.s. 9/2016, Zelené střechy - Naděje pro budoucnost II.,
Brno 2016, p. 4-8. [necitováno]
PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUEMNTACE - Greenvia - zahradní architektonická firma
Purkyňova 71/99, 612 00 Brno-Královo Pole [necitováno]
STAVEBNÍ DENÍK STAVBY - Greenvia - zahradní architektonická firma
Purkyňova 71/99, 612 00 Brno-Královo Pole [necitováno]

http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.92

97

JUNIORSTAV 2022

1. Building Constructions, Architecture and Municipal Engineering

EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ PŘI VÝROBĚ
VYBRANÝCH KONTAKTNÍCH TEPELNĚIZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ
EMISSIONS RELEASED DURING THE PRODUCTION OF SELECTED
CONTACT THERMAL INSULATION MATERIALS
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Fakulta architektury VUT v Brně, Poříčí 5, 639 00 Brno

*
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Abstrakt
Tématem práce je studium vlivu vybraných tepelně-izolačních materiálů na klimatickou změnu. Konkrétně jsou
v článku komparována množství CO2 a SO2 vypouštěných do ovzduší při výrobě těchto materiálů. Materiály jsou
voleny pro kontaktní zateplovací systémy. Vstupní data jsou z databází EPD (Environmentální deklarace
o produktu), které splňují ISO 14025. Cílem je představit výrobní fázi životního cyklu stavebních materiálů
a důležitost jejich výběru pro snižování emisí. Z analyzovaných materiálů dopadlo nejlépe konopí, které dosáhlo
negativní produkce CO2 a nejnižší produkce SO2 ze všech, a to i přes jeho větší tloušťku. Výstupy lze využít pro
navazující výzkum díky vstupním datům splňující ISO standard.
Klíčová slova
Analýza životního cyklu, tepelně-izolační materiály, klimatická změna, EPD.
Abstract
The topic of the thesis is the study of the influence of selected thermal insulation materials on climate change.
Specifically, the amounts of CO2 and SO2 emitted into the atmosphere during the production of these materials are
compared. The materials are chosen for contact insulation systems. The input data are from EPD (Environmental
Product Declaration) databases that comply with ISO 14025. The aim is to present the production phase of the life
cycle of building materials and the importance of their selection for emission reduction. Of the materials analysed,
hemp performed best, achieving negative CO2 production and the lowest SO2 production of all, despite its greater
thickness. The results can be used for further research due to the input data meeting the ISO standard.
Key words
Life cycle analysis, thermal insulation materials, climate change, EPD.

1 ÚVOD
Zmírnění negativních vlivů na klima je celosvětově aktuálním tématem. Jedním z dopadů vlivu člověka je
klimatická změna a stavebnictví k ní přispívá významnou měrou [1]. Analýzou dat a kvantifikací jednotlivých fází
ve stavebnictví, z hlediska nadměrné emitace plynů ovlivňující klima, je možné dohledat hlavní činitele
přispívající k této klimatické změně a optimalizovat je. Rozšířenou metodou napříč odvětvími je analýza životního
cyklu (Life Cycle Assesment, dále LCA), která se může aplikovat na všechny produkty, takže i na stavební
materiály. Současná platná evropská legislativa klade důraz na provozní fázi objektů, tzn. jakou má objekt spotřebu
energie a jestli je zdroj energie v dostatečné míře obnovitelný. Tyto podmínky kladou mj. důraz na větší tloušťku
tepelně-izolačního materiálu, což znamená menší tepelné ztráty objektu [2], [3]. Se snižujícím se vlivem provozní
fáze na celkovou produkci plynů ovlivňujících klima, roste důležitost výrobní fáze stavebních materiálů, ze
kterých je objekt postaven [4].
V článku jsou analyzovány a komparovány výrobní fáze vybraných tepelně-izolačních materiálů s ohledem na
legislativní požadavky součinitele prostupu tepla. Ostatní prvky souvrství, jako je nosná část a případné omítky
a obklady jsou uvažovány jako identické pro všechny posuzované stavební materiály a nejsou proto v práci
obsaženy.
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Fáze konce životního cyklu a ani možnosti znovu využití stavebního materiálu nejsou v článku řešeny. Stejně
tak není řešena problematika obnovitelných zdrojů energie, protože neovlivní výsledky komparace.

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
V České republice je od roku 2020 ze zákona povinné stavět veškeré novostavby ve standardu s téměř nulovou
spotřebou energie, což klade zvýšené požadavky na obálku budovy a kvalitu tepelných izolací, a tím roste jejich
tloušťka v souvrství. Snížení energetické náročnosti budov v době jejich užívání je patrné z Obr. 1.

Obr. 1 Znázornění celkové spotřeby energie provozní fáze objektů s různou kategorizací energetické náročnosti [5].
Větší tloušťka obálky budovy, především tepelně-izolačních materiálů, zvyšuje i produkci emisí. Na Obr. 2 je
patrný rostoucí trend potenciálu globálního oteplování (GWP) definovaný jednotkou produkce kg CO2 ekv./m2.
V praxi se jen málo počítá s energií a látkami, které jsou spjaté s výrobou daných stavebních hmot. Jde především
o produkci skleníkových plynů, které v celosvětovém měřítku nejsou zanedbatelné [6]. Optimalizací staveb již
v projektové fázi a probádání všech materiálových možností lze stavět environmentálně šetrnější objekty, a to
nejen z hlediska snížené spotřeby na provoz objektu, ale i redukci již v provozní fázi stavebních materiálů.

Obr. 2 Růst průměrného GWP (ze všech konstrukcí budovy) v závislosti na tepelně-izolační úrovni obálky [7].
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Hodnocení životního cyklu (LCA)
Pro analýzu množství uvolněných emisí tepelně-izolačních materiálů je využita metodika hodnocení životního
cyklu LCA. Tato metodika člení produkt do několika fází, Obr. 1. Fáze životního cyklu obsahují dílčí kategorie,
které jsou v rámci této metodiky analyzovány a kvantifikovány pro každý produkt.

Obr. 3 Schéma rozdělení fází životního cyklu [8].
Výsledkem analýzy je velké množství dat znázorňující celý životní cyklus produktu. Získání přesných dat je
ovšem složité a také jejich interpretace se může lišit, což dává prostor k odchylkám při užívání více zdrojů dat
(databází).
Možností, jak tento problém řešit, je využití českých technických normách (ČSN), konkrétně se jedná o soubor
norem ČSN ISO 14020. Důležitou normou ze souboru je ČSN ISO 14025-2:2011 Environmentální značky
a prohlášení – Environmentální prohlášení typu III – Zásady a postupy (ekvivalentem je standard ISO 14020
v anglickém jazyce). Norma stanovuje zásady a postupy pro vytváření programů environmentálních prohlášení
a je založena na nezávislém ověření dat LCA třetí stranou [8], [9].
V praxi je výstupem programu environmentální prohlášení o produktu (EPD), často nazývané také jako Ekolist, ekoprofil nebo environmentální profil produktu. Pokud budou dodrženy zásady zmíněného souboru norem,
pak je možné využívat všech zdrojů dat a komparovat je. Veškerá data použitá pro tuto komparaci v rámci
metodiky LCA odpovídají standardu ČSN ISO 14025-2:2011 [10].

Parametry environmentálních dopadů
Posuzované parametry jsou vybrány z užitých norem. Konkrétně se v kategorii environmentálních dopadů jedná
o potenciál globálního oteplování (GWP) a potenciál acidifikace půdy a vody (AP). Potenciál globálního
oteplování vyjadřuje vliv na globální oteplování z emisí jedné jednotky referenčního kg oxidu uhličitého. Potenciál
acidifikace půdy a vody vyjadřuje míru acidifikace, což je především negativní dopad na ekosystém, jednotkou
jsou emise jedné jednotky referenčního kg oxidu siřičitého [9]. Kromě zmíněných parametrů se v EPD vyskytují
i další parametry, jako např. potenciál úbytku stratosférické ozónové vrstvy, potenciál eutrofizace nebo potenciál
tvorby přízemního ozónu. Ty nejsou pro rozsah práce posuzovány. Jednotky CO2 a SO2 jsou pro komparaci
vybrány, jelikož je emitování těchto plynů úzce spojeno se spalováním fosilních paliv při výrobě elektřiny a tepla,
což ovlivňuje velkou část stavebního sektoru.
Problematikou komparace množství jednotek posuzovaných parametrů se zabývají i další práce. [11], [12],
[13], [14]. Podrobněji jsou tepelně-izolační materiály a jejich tloušťky v závislosti na GWP a AP posuzovány
v publikaci [15], která komparuje jak hodnoty CO2 a SO2, tak ceny izolantů s ohledem na celý životní cyklus
budovy.

3 METODIKA
Materiály vybrané pro analýzu jsou určeny pro kontaktní zateplovací systémy (ETICS) a data jsou čerpána
z ověřených EPD konkrétních produktů [16], [17], [18], [19]. Vybrané jsou tyto materiály:
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Expandovaný polystyrén,
Minerální vlna,
Fenolická pěna,
Konopí.

Každý z těchto materiálů má odlišné vlastnosti, v rámci této analýzy je podstatný součinitel tepelné vodivosti
znázorněný v Tab. 1. Tento součinitel je zásadní pro tloušťku materiálu, který by byl v systému ETICS instalován.
Tab. 1 Parametry analyzovaných tepelně-izolačních materiálů.

Součinitel
tepelné vodivosti
λD [W/(m·K)]

Expandovaný
polystyrén
0,031

Minerální
vlna

Fenolická pěna

0,035

Konopí

0,021

0,04

Tloušťka materiálu je odvozena z normy ČSN 73 0540-2:2011, která stanovuje hodnoty součinitele prostupu
tepla U konstrukcemi. Pro vnější stěnu je zvolena hodnota U = 0,17 W/(m2·K). Tloušťky materiálu jsou vypočteny
ze součinitele prostupu tepla a zaokrouhleny na celé jednotky cm. S materiály včetně jejich navržených dimenzí
je počítáno v další kapitole.
Tab. 2 Navržené tloušťky tepelně-izolačních materiálů.

Navržená tloušťka
[mm]

Expandovaný
polystyrén
180

Minerální
vlna

Fenolická pěna

200

Konopí

120

230

4 VÝSLEDKY
Interpolací tabulkových hodnot analyzovaných EPD na základě tloušťky materiálu jsou zjištěny hodnoty v Tab. 3.
Expandovaný polystyrén, minerální vlna a fenolická pěna vykazují hodnoty od 8,820 do 13,588 kg CO2 ekv./m2.
Konopí během své výroby vyprodukuje nejnižší množství CO2, navíc během růstu na sebe váže uhlík [8] a odebere
z ovzduší 10,120 kg CO2 ekv./m2. Fosilní potenciál globálního oteplování je u konopí i tak nejnižší z hodnocených.
Potenciál acidifikace půdy a vody má nejvyšší minerální vlna, nejlepší výsledky dosáhl tepelně-izolační materiál
z konopí.
Tab. 3 Emise CO2 a SO2 vyprodukované ve výrobní fázi (A1-A3) vybraných tepelně-izolačních fasádních desek
v navržené tloušťce.
Expandovaný
polystyrén

Minerální
vlna

Fenolická
pěna

Konopí

8,820

13,588

9,252

3,082

kg CO2
ekv./m2

-

-

-

-10,120

kg SO2
ekv./m2

8,280·10-3

9,632·10-2

1,728·10-2

7,912·10-3

Jednotka
Potenciál globálního
oteplování – fosilní
(GWP)
Potenciál globálního
oteplování – biogenní
(GWP biogenic)
Potenciál acidifikace
půdy a vody (AP)

kg CO2
ekv./m2
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kg CO2 ekv./m2

Data z tabulky jsou pro přehlednost znázorněna graficky v Obr. 4 a Obr. 5. Fosilní i biogenní potenciály
globálního oteplování jsou sečteny.

kg SO2 ekv./m2·10-3

Obr. 3 Výsledný potenciál globálního oteplování (GWP).

Obr. 4 Výsledný potenciál acidifikace půdy a vody (AP).

5 ZÁVĚR
Komparovaná data poukazují na rozdíly v množství emisí CO2 a SO2 uvolněných ve výrobní fázi produktu.
Z výsledných grafů je zjevné, že volbou vhodného tepelně-izolačního materiálu je možné docílit snížení emisí
v ovzduší už v jeho výrobní fázi. Jako vhodný je v tomto případě přírodní materiál – konopí. Tento materiál pohltí
z ovzduší přes 7 kg CO2 ekv./m2 při tepelném odporu 5,75 K·m2·W-1. Ostatní materiály při výrobě naopak emise
generují.
Práce s daty splňující standard ISO 14025 (ČSN ISO 14025-2:2011) zajišťuje kompatibilitu výsledků
s ostatními projekty i v mezinárodním prostředí, které tento standard také splňují. Jednotné zásady a postupy pro
kvantifikaci životního cyklu budov a stavebních materiálů jsou nezbytné pro udržitelnou výstavbu. Zhodnocení
současných pasivních domů i z ostatních hledisek, jaké jsou řešeny v článku, může být ve větším měřítku např.
formou případových studií stávajících objektů a analýzou veškerých vstupů a výstupů. Tímto způsobem lze
posoudit skutečnou environmentální zátěž objektu po celý jeho životní cyklus.
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TAHOVÉ VLASTNOSTI TMELŮ PŘI TMELENÍ
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TENSIONAL PROPERTIES OF SEALANTS IN CEMENT-BASED
MATERIAL SEALING
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Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno
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Abstrakt
Článek se zabývá problematikou tmelení materiálů na bázi cementu a tahovými vlastnostmi tmelené spáry. Jako
podkladní materiál byla zvolena cementová deska Aquapanel, která byla ošetřována primerem. Poté byly
aplikovány dva tmely, a to jeden zástupce akrylových a jeden zástupce polyuretanových tmelů. Po vytvrzení byla
vzniklé zkušební tělesa podrobeny zkoušce podle platné evropské normy ČSN EN ISO 8340, která definuje
parametry zkušebního tělesa i následné zkušební postupy. Hodnocení zkoušky, které probíhalo vizuálně a měřením
posuvným měřítkem, ukázalo, že ke tmelení Aquapanelu lze doporučit pouze polyuretanový tmel. Tento tmel po
vystavení zkoušce, na rozdíl od tmelu akrylového, nevykazoval žádné vady, je tedy možné ho uvést jako vhodný
ke tmelení cementové desky Aquapanel.
Klíčová slova
Tmel, zkušební těleso, soudržnost, přilnavost, zkouška
Abstract
The article deals with sealing of cement-based materials and tensile properties of the sealed joint. Aquapanel
cement board was chosen as the base material, which was treated with a primer. Then two sealants were applied,
one representative of acrylic and one of polyurethane sealants. After curing, the resulting test specimens were
tested according to the valid European standard ČSN EN ISO 8340, which defines the parameters of the test
specimen and subsequent test procedures. The evaluation of the test, which took place visually and with a caliper
measurement, showed that only polyurethane sealant could be recommended for sealing Aquapanel. This putty,
unlike acrylic putty, did not show any defects after the test, so it can be stated as suitable for sealing Aquapanel
cement board.
Key words
Sealant, test specimen, cohesion, adhesion, test

1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Lidská společnost se problematikou spojování různých typů materiálů zabývá prakticky od nepaměti. Za celou
tuto dobu došlo k obrovskému pokroku v řešení této problematiky, ať už na poli používaných materiálů, kde došlo
k posunu od přírodních materiálů ke složitým chemickým sloučeninám, tak i na poli aplikace tmelů. K největšímu
rozmachu tmelení pak došlo v posledních dvou desetiletí. [1]
V dnešní době se můžeme s tmelenými spoji setkat doslova na každém kroku. Jejich hlavním účelem je zabránit
látkové výměně mezi konstrukčními materiály a vnějším prostředím. Dále také zajišťují izolaci, a to jak tepelnou,
tak zvukovou a některé dokonce přispívají k lepší požární rezistivitě konstrukcí. [2] Nalézáme je prakticky ve
všech částech stavebních konstrukcí, a to například mezi prefabrikovanými betonovými prvky ve fasádách, kolem
oken a dveří, ve spojení mezi podlahami a stěnami atd. [2,3]
Na výdrž tmelených spojů jsou samozřejmě kladeny vysoké nároky. I z tohoto důvodu je nutné vždy vybírat
tmel, který je vhodný pro tmelení zvoleného podkladu a je odolný vůči všem působícím vnějším vlivům.
Nejčastějším vlivem, který na tmelené spoje působí jsou negativní klimatické jevy. [3] I když ale spotřebitel
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v případě výběru tmelu, který má odolávat klimatickým vlivům dá na doporučení výrobce, nemusí vždy tmelený
spoj těmto vlivům odolat. Doporučení výrobce totiž ne vždy odpovídají skutečnosti. I z tohoto důvodu se autor
rozhodl pro testování tmelů po vystavení negativním klimatickým vlivům a jejich porovnání.
Na trhu se pohybuje mnoho výrobců tmelů s širokým sortimentem nabízených tmelů od použití pro tmelení
například sádrokartonových konstrukcí v interiéru až po specializované tmely pro tmelení velkoformátových
obkladových dílců na fasádách budov. Proto je pro běžného spotřebitele velice obtížné rozhodování, jaký produkt
a od jakého výrobce vybrat. Tento článek má za úkol alespoň částečně tento výběr usnadnit, a to v oblasti tmelení
podkladů na bázi cementu, jejichž zástupcem je právě cementová deska Aquapanel, která je využívána
v interiérech tak exteriérech.

2 MATERIÁL
Pro účely výzkumu tmelů jsou vybrány dva tmely s příslušnými primery a podkladní materiál.
Podkladní materiál je volen na základě jeho problémovosti tmelení. Z tohoto důvodů je zvolen podkladní
materiály na bázi cementu. Konkrétně je zvolena jako podkladní materiál cementová deska Aquapanel.
Problémovost tkví ve výskytu jemných prachových částic na povrchu materiálu, které narušují soudržnost
a přilnavost tmelu k povrchu. Tento problém je z části eliminován použitím základního nátěru tzv. primeru, který
je nanesen na podkladní materiál.
Tmely jsou následně vybrány na základě průzkumu trhu. A to především na základě jejich dostupnosti pro
koncového zákazníka ale také na základě jejich pořizovací ceny. Nedílnou součástí na základě, které jsou tmely
taktéž vybírány je také doporučení výrobce k tmelení vybraného podkladního materiálu. Na základě takto
zjištěných skutečností jsou vybrány dva tmely, a to tmel akrylový a tmel polyuretanový od dvou významných
výrobců dodávajících tmely na český trh.
Vybrané tmely (Tab. 1) a základní nátěry (Tab. 2) jsou dále specifikovány v níže uvedených tabulkách.
Tab. 1 Vlastnosti tmelů.
Vlastnosti
Hustota [g/cm3]
Pevnost v tahu [N/mm2]
Konzistence
Elastický modul pružnosti [N/mm2]
Tvrdost dle Shore A

Tmel A
1,3
1,5
Tixotropní pasta
0,6
37

Tmel B
1,71
0,4
Tixotropní pasta
0,4
30

Tab. 2 Vlastnosti primerů.
Vlastnosti
Hustota [g/cm3]
Konzistence
Obsah sušiny

Tmel A
1,0
Tekutina
34

Tmel B
1,01
Nízkovizkózní kapalina
-

3 METODIKA
Metodika použitá pro tento výzkum tmelů vychází z platné evropské normy ČSN EN ISO 8340. Tato norma jasně
definuje parametry zkušebního tělesa a také samotný průběh zkoušky. Jediné, co není touto normou definováno je
testovací zařízení, které bylo navrženo v předchozím výzkumu.
Zkušební těleso se skládá ze dvou podkladních destiček o půdorysném rozměru 25 × 50 mm a tloušťce
12,5 mm. Dále se skládá ze dvou dřevěných rozpěrek o půdorysných rozměrech 12 × 12 mm a výšce 50 mm.
Rozpěrky a podkladní destičky spolu ohraničují prostor pro aplikaci tmelu o půdorysných rozměrech 12 × 12 mm
a výšce 50 mm. Pro zkoušku je vyhotoveno pět zkušebních těles. Při jejich výrobě je třeba dbát pokynů výrobce
tmelu včetně nanesení základního nátěru tzv. primeru na podkladní materiál. Dle technické normy je dále potřeba
dodržen následující opatření: zkušební tělesa vyrábět při udržované teplotě (23 ± 2) °C, vyloučit tvorbu
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vzduchových bublin, přitlačit těsnící tmel ke stykovým plochám podkladních těles a povrch tmelu uhladit do
roviny pomocných těles a rozpěrek.
Před začátkem testování jsou zkušební tělesa uložena po dobu 28 dní při teplotě (23 ± 2) °C a relativní vlhkosti
(50 ± 5) %, aby došlo ke správnému vyzrání tmelu. Následně musí zkušební tělesa projít tzv. kondicionováním.
To znamená, uložením zkušebních těles dle předepsaného postupu. Postup uložení je následující:
•
•
•
•

3 dny v sušárně při teplotě (70 ± 2) °C
1 den v destilované vodě o teplotě (23 ± 2) °C
2 dny v sušárně při teplotě (70 ± 2) °C
1 den v destilované vodě o teplotě (23 ± 2) °C

Tento postup je třikrát opakován.
Tato zkouška se provádí při teplotě (23 ± 2) °C a teplotě (-20 ± 2) °C. Jak již bylo zmíněno výše technická
norma popisuje průběh samotné zkoušky, který je následující. Nejprve jsou odstraněny dřevěné rozpěrky
a zkušební těleso je vloženo do zkušebního zařízení, kde je protahováno při teplotě (23 ± 2) °C rychlostí
(5,5 ± 0,7) mm/minutu o 25 % hodnoty původní délky. Protažení je v upínacích čelistech zkušebního zařízení při
teplotě (23 ± 2) °C udržováno po dobu 24 hodin. Po uplynutí stanovené doby se zjišťují případně vzniklé poruchy
přilnavosti a soudržnosti, které se měří vhodným měřícím zařízením s přesností čtení 0,5 mm.
Zkouška při teplotě (-20 ± 2) °C probíhá obdobně jako při teplotě (23 ± 2) °C. Zkušební tělesa se před
samotným zkoušením uloží nejméně na 4 hodiny při teplotě (-20 ± 2) °C. Poté jsou při teplotě (-20 ± 2) °C
rychlostí (5,5 ± 0,7) mm/minutu protahovány ve zkušebním zařízení o 25 % hodnoty původní délky. Protažení je
udržováno při teplotě (-20 ± 2) °C po dobu 24 hodin. Případně vzniklé poruchy přilnavosti a soudržnosti se zjišťují
a měří vhodným měřícím zařízením s přesností čtení 0,5 mm až po vyndání zkušebních těles z chladící komory
a jejich úplném rozmrznutí.

4 VÝSLEDKY
Pro každý vybraný tmel je podrobeno testování pět zkušebních těles. Hodnocení výsledků zkoušky probíhá
vizuální kontrolou zkušebních těles a případně vzniklé vady soudržnosti a přilnavosti jsou přeměřeny posuvným
měřítkem. Výsledky jsou zaznamenány a popsány v tabulce Tab. 4. V tabulce je popsán způsob porušení
zkušebních těles a pro větší přesnost při hodnocení výsledků je pak zapsána i délka porušení tmeleného spoje.
Zkušební tělesa, u kterých nevznikla žádná porucha tmeleného spoje jsou hodnoceny jako Vydržel. Tyto
zkušební tělesa jsou ve výsledkové tabulce označeny slovem žádné. Naopak zkušební tělesa, u kterých došlo
k narušení tmeleného spoje mají ve výsledkové tabulce popsánu vadu tmeleného spoje, která vznikla. U tohoto
zkušebního souboru vznikla pouze jedna vada, a to trhlina mimo oblast styku tmelu a podkladního materiálu
v tabulce označené zjednodušeně pouze jako vznik trhliny. Tato délka trhliny je zapsána v tabulce výsledků. Ve
výsledkové tabulce Tab. 4 je u tmele B výsledek zkoušky proškrtnut, a to z toho důvodu, že došlo k úplnému
odtržení tmelu od podkladního materiálu již při protahování zkušebních těles ve zkušebním zařízení.
Pod tabulkami výsledků je možno vidět fotografie zkušebních těles po zkoušení. Na Obr. 1 a Obr. 2 jsou
zkušební tělesa zkoušená při teplotě (23 ± 2) °C a na Obr. 3 a Obr. 4 jsou zkušební tělesa zkoušená při
teplotě (- 20 ± 2) °C.
Tab. 3 Zkouška dle ČSN EN ISO 8340 při teplotě (23±2) °C.
Typ tmelu

Tmel A (Polyuretanový tmel)
Tmel B (Akrylový tmel)

Zkušební
Zkušební
Zkušební
Zkušební
Zkušební
těleso
těleso
těleso
těleso
těleso
č. 1
č. 2
č.3
č.4
č. 5
Žádné
Žádné
Žádné
Žádné
Žádné
Vznik trhliny / Vznik trhliny / Vznik trhliny / Vznik trhliny / Vznik trhliny /
39 mm
40 mm
28 mm
49 mm
45 mm

Tab. 4 Zkouška dle ČSN EN ISO 8340 při teplotě (-20±2) °C.
Typ tmelu

Tmel A (Polyuretanový tmel)

106

Zkušební
těleso
č. 1
Žádné

Zkušební
těleso
č. 2
Žádné

Zkušební
těleso
č.3
Žádné

Zkušební
těleso
č.4
Žádné

Zkušební
těleso
č. 5
Žádné
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Tmel B (Akrylový tmel)

-

-
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-

-

Obr. 1 Tmel A, zkušební těleso 2.

Obr. 2 Tmel B, Zkušební těleso 5.

Obr. 3 Tmel A, zkušební těleso 1.

Obr. 4 Tmel B, zkušební těleso 3.

-

5 ANALÝZA VÝSLEDKŮ
Z výsledkových tabulek jasně vyplývá, že tmel A zkoušený jak při teplotě (23±2) °C tak při teplotě (-22±2) °C
vyhověl podmínkám zkoušky při kladné i záporné hodnotě tepltoy a nedošlo u něj k porušení soudržnosti
a přilnavosti tmeleného spoje tedy nebyl narušen styk mezi tmelem a podkladním materiálem. Nedošlo ani
k jakémukoliv defektu tmeleného spoje v prostoru tmelu samotného.
U tmelu B, jsou výsledky o mnoho horší. U zkoušky při teplotě (23±2) °C došlo ke vzniku trhliny v různých
délkách u všech pěti testovacích těles. Vznik těchto trhlin nikoliv na styku tmele a podkladního materiálu ale přímo
v prostoru aplikovaného tmele je přisuzován malé elasticitě tmele po je vyzrání. U zkoušky při teplotě (-22±2) °C
nebylo možné tmel B vůbec hodnotit, protože došlo k úplnému odtržení tmelu od podkladního materiálu již při
protahování zkušebních těles ve zkušebním zařízení.
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6 ZÁVĚR
I přes to, že pro tento výzkum tmelů byly vybrány dva tmely, které jsou výrobci doporučeny k tmelení vybraného
podkladního materiálu, tak i přesto jeden z vybraných tmelů konkrétně akrylový tmel, jak je patrné z výsledkových
tabulek nevyhověl. Oproti tomu polyuretanový tmel nevykazoval žádné vady a je tedy možno ho doporučit ke
tmelení vybraného podkladního materiálu na bázi cementu, kterým je cementová deska Aquapanel.

Poděkování
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VEŘEJNÝCH PROSTORŮ
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Abstrakt
Simulace se v jakémkoliv kontextu stávají naprostým standardem již v mnoha oborech. A právě numerické modely
pěší dopravy mohou být účinným nástrojem i ve stavebnictví. Sloužit mohou především odborníkům z řad
urbanistů, architektů, projektových inženýrů, úředníků stavebních odborů obcí a měst při rozhodování o nejlepším
řešení návrhu veřejných ploch. Optimalizace numerickým modelováním poskytuje potřebnou zpětnou vazbu
a možnosti opakovaného ověřování návrhu pro nalezení inovativního řešení ze strany tvůrců. Za pomoci jejich
výstupů lze identifikovat kritická místa a plochy, které z pohledu pěší dopravy nevyhovují komfortním kritériím.
Klíčová slova
Pathfinder, analýza dopravního uzlu, Mendlovo náměstí, Brno, numerické modelování, pěší doprava
Abstract
Simulation, in any context, is already becoming the absolute standard in many fields. And numerical models
of pedestrian traffic can also be an effective tool in the construction sector. They can mainly serve experts
from urban planners, architects, project engineers, municipal and urban building department in choosing the best
solution for public areas design. Optimization by numerical modelling provides the necessary feedback
and possibilities for repeated design verification to find innovative solutions by creators. Using their outputs,
it is possible to identify critical points and areas that do not meet the comfort criteria of pedestrian traffic.
Key words
Pathfinder, traffic hub analysis, Mendel's Square, Brno, numerical modelling, pedestrians transport

1 ÚVOD
V současnosti se numerické modelování pěší dopravy zabývá převážně evakuacemi ohrožených osob vzniklým
nebezpečím anebo posuzováním evakuačních norem. Nově také můžeme přijít do styku s modelováním běžného
provozu pěší dopravy na náměstích, zastávkách, přestupních uzlech, očkovacích centrech, podchodech apod.
Výsledky simulací těchto modelů mohou pomoci ověřit současný stav nebo připravovaný návrh vzhledem k šířce
profilů a jejich celkových kapacit, rychlostí, komfortu a trajektorií jednotlivých osob. Práce má sloužit jako nástroj
k rozpoutání diskuse z řad odborníků, kteří pro svou práci používají převážně normy, všeobecné zásady navrhování
a vlastní zkušenosti. Vytvořením numerického modelu pěší dopravy je možné posoudit kvalitu pěší dopravy
a hodnotu tvorby numerických modelů běžných provozů. Cílem práce je poskytnout optimalizaci, která povede
ke zlepšení komfortu v tomto řešeném území. Zde se práce zaměřuje především na návrh geometrie prostoru,
rozmístění mobiliáře a jeho vliv na samotné proudění osob v prostoru dopravního uzlu na Mendlově náměstí
v Brně. Tento článek navazuje na předešlou autorovu práci, vybrané obrázky a textové pasáže jsou čerpané z [1]
a [2].
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2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Aktuálně se v zahraničí setkáváme se dvěma typy analýz kvality a komfortu chodců. Jedna se zabývá
povětrnostními vlivy (přehříváním měst, prouděním vzduchu atd.) a jeho účinky na pocity chodce [3], [4]. Druhá
zkoumá základní a vztažené veličiny pěší dopravy jako dynamického pohybu [5], [6]. Tato práce se zabývá vlivem
umístění městského mobiliáře a celkové geometrie objektů na kvalitu pěší dopravy v rámci dopravního uzlu. Další,
s čím přicházíme do styku jsou průvodci navrhování pěších komunikací čerpající právě z analýz numerických
modelů pěší dopravy. Jeden takový má i londýnská metropole z roku 2010 [7]. České poměry jsou v tomto ohledu
více konzervativní a spoléhají na starší a tradičnější způsoby analýzy pěší dopravy: směrový průzkum, ruční
sčítání osob a obsazenosti veřejné dopravy. Tento způsob sběru a analýzy dat není zcela přesný právě při velkých
intenzitách pěší dopravy, se kterými se setkáváme na místech typu dopravní uzel. Jako první řešení se nabízí
spojení funkcí Smart City (dále jen SC) s numerickým modelováním pěší dopravy. V tomto směru již probíhají
pilotní projekty pro sběr dat kamerovými systémy za pomocí strojového vidění [8], [9] anebo pomocí pasivních
infračervených senzorů připojených do sítě IoT [10].
Dalším aspektem bezpečnosti veřejných prostor je aktuálně hojně využíván termín „ochrana měkkých cílů“,
který se používá pro místa s velkým soustředěním osob a nízkou úrovní zabezpečení. Pro analýzu rizik v těchto
případech jsou využívány numerické modely i v České republice, např. evakuace metra, evakuace Arény Brno
či odbavovací haly v Praze [11], [12], [13], [14]. Souhrnně se bavíme o tzv. behaviorálních jevech. Tyto davové
jevy jsou v zahraniční literatuře podrobně popsány a blíže zkoumány [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21].

3 METODIKA
Pro tvorbu numerického modelu je využito softwarového nástroje Pathfinder [22]. Jedná se o mikroskopický
model využívající agentní technologie s behaviorálními aspekty a spojitou sítí. Do modelu jsou následně zaneseny
data o geometrii území, počtu osob a jejich pohybu. Model byl vytvořen ve třech variantách, ale v rámci tohoto
příspěvku jsou ukázány pouze určité úseky této práce.
Základní informace jsou čerpány z certifikované metodiky CERO [22] a směrnice RIMEA [23], vědeckých
publikací [25], [26]. Informace o osobách vyskytujících se v modelu jsou získány z dat zpracovaných Českým
statistickým úřadem [27] a geolokačních analýz [28]. Další parametry chodců jako je jejich rychlost jsou brány
z publikací [26], [29]. Data o vytíženosti dopravního uzlu byla sledována in situ v časech ranní špičky 7:30-8:30.
Při tvorbě modelů byla přijata následující zjednodušení:
•
•
•
•
•

Geometrie (jedna výšková úroveň, pevně určená místa pro přecházení vozovky);
Rozdělení a zastoupení osob (muži <30-50+ let, ženy <30-50+ let a postižení [27], [23]);
Profil agenta (rozměry, rychlosti a diskrétní zóna chodců jsou distribuovány funkcí LN);
Vzorce chování (3 hlavní vzorce chování, složených ze 143 samostatných vzorců chování);
Modelování nástupu a výstupu z veřejné dopravy pomocí místností a směrových dveří viz Obr. 1.

Obr. 1 Princip modelování výstupu (červená) a nástupu (modrá) agentů do veřejné dopravy [1].
Základními veličinami pro posuzování kvality pěší dopravy jsou hustota os·m−2, rychlost m·s−1 a intenzita
osoba·s−1. Pro účely měřitelnosti ukazatelů byla definována elipsa těla jako uzavřená křivka, která představuje
95% percentil půdorysného tvaru dospělého muže s minimální diskrétní zónou (2a = ± 610 mm; 2b = ± 460 mm).
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Další definice elipsy těla je založena na základě jeho ergonomie. Plocha tělesného prostoru se pohybuje
mezi hodnotami 0,20-0,26 m2, čemuž odpovídá hodnota maximální statické hustoty 4-5 os·m−2. Při porušení
dynamické rovnováhy se osoba z klidového stavu dostává do dynamického pohybu, ten se vyznačuje vektorovou
rychlostí 0,5-1,5 m·s−1 (ø po rovině), intenzitou a maximální dynamickou hustotou 2-3 os·m−2. Posuzování kvality
pěší dopravy probíhá především pomocí kvalitativní stupnice LoS – Level of Service [22], [25], [26].

4 APLIKAČNÍ PŘÍKLAD A JEHO VÝSLEDKY
Popis aplikačního příkladu
Předmětem zkoumání je případová studie dopravního uzlu Mendlovo náměstí. V rámci modelu jsou zaneseny
provozní schéma, stávající a navrhované geometrie. Celkově jsou vytvořeny 3 modely dopravního uzlu
Mendlova náměstí – stávající, revitalizovaný (vítězný návrh soutěže pořádané Kanceláří architekta města, dále jen
KAM) a optimalizovaný stav, který byl navržen autory po vyhodnocení předešlých variant). Modely jsou
vytvořeny pro čas 7:30-8:30 s jednotnou délkou simulovaného času 3600 s. Vstupní obsazenost je modelována
pro jednotlivé intenzity na vstupních koridorech řešeného dopravního uzlu, s počátečním náhodným rozptýlením
500 osob. Modelované varianty se především liší uspořádáním navrhované geometrie, od které se odvíjí jednotlivé
pozice služeb, zastávek a celkový pohyb osob.

Vybrané výsledky aplikačního příkladu
Na základě získaných výsledků (např. trajektorií, průměrné rychlosti, hustoty osob, intenzity, kvalita pěší dopravy
atd.) jsme schopni provést efektivní analýzu veřejného prostoru a jeho provozních celků a samotného komfortu
pohybu osob v tomto prostoru. Při analýze identifikujeme kritická místa, místa s nevyhovující kapacitou,
špatné návaznosti provozu apod díky čemuž jsem schopni uspořádat prostor lépe, tak aby bylo docíleno plynulého
a komfortního pohybu. V následující části bude demonstrováno užití numerického modelu pro optimalizaci
prostoru na vybraných výsledcích.

Trajektorie osob
Pomocí analýzy trajektorií jsme schopni detekovat samotné směrování osob jejich pohyb po prostoru a celkové
zatížení jednotlivých částech analyzovaného prostoru, jak je názorně vidět na Obr. 2.

Obr. 2 Mapové podklady a ukázka výsledných trajektoriích proudění osob v prostoru dopravního uzlu [1].
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LoS – Level of Service
Dále při analýze je využito hodnocení kvality pěší dopravy Level of Service (dále už jen LoS), jejichž škálou
hodnotíme uživatelský komfort posuzovaného prostoru v závislosti na typu – koridory, schodiště a rozptylové
plochy, které v aplikačním příkladu zkoumáme.
Na Obr. 3 jsou uvedeny příklady hodnocení LoS s cílem porovnání stávající navrhované a nově optimalizované
varianty řešení daného prostoru. Z výsledků je patrný vliv geometrie a umístění městského mobiliáře na komfort
chodců. Při optimalizaci první scény viz Obr. 3 (vlevo) dochází k natočení zastávky a posunutí automatu
na jízdenky, čímž došlo ke zvětšení rozptylových ploch a odstranění úzkého koridoru. Na druhé scéně Obr. 3
(vpravo) je představeno ověření efektivnosti navrhovaných úprav úplného odstranění stánku s novinami a vzniku
nového zákazu parkování, díky čemuž dle výsledné heat mapy došlo k výraznému zvýšení vytíženosti
posuzovaného prostoru, a tedy i k zatraktivnění těchto ploch pro jeho uživatele.

Obr. 3 Ukázka ověření vlivu optimalizace řešených části řešeného dopravního uzlu – posouzení maximálně
dosažených hodnot LoS – prostor tramvajové zastávky (vlevo) a prostor nároží domu (vpravo) [1].

Hustota
Poslední vybranou veličinou užitou v rámci analýzy je hustota osob na metr čtvereční, kterou lze detekovat místa
v provozu s potencionální možností vzniku kritické události a kolizí osob.
Na Obr. 4 (vlevo) je vyobrazen prostor mezi stánky, kde je umístěn i nově navrhovaný mobiliář,
který dle vyhodnocení výsledků je umístěný přímo v přirozených trajektoriích cestujících dopravního uzlu.
V optimalizované variantě došlo k jeho odstranění a výsledky ukazují úspěšné rozptýlení vysokých hustot
a také zlepšení propustnosti v místě přirozeného koridoru. Další podobný problém je vyobrazen na Obr. 4
(vpravo), kde je na první pohled nevhodné umístění laviček na spojnici mezi dvěma přestupními body. Po ověření
optimalizované varianty bylo zjištěno, že umístění laviček je naprosto odůvodněné a nijak nemění poměr kvality
pěší dopravy v tomto koridoru.

Obr. 4 Ukázka výsledků posouzení maximální dosažené hustoty – v prostoru mezi stánky (vlevo) a jejího vlivu
při umístění laviček do koridoru (vpravo) [1].
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5 DISKUZE
Využití numerického modelování pro analyzování pěší dopravy je velice efektivní a nabízí širokou škálu možností.
Díky provedeným analýzám a jejím vyhodnocením se docílilo úspěšné optimalizace. Odstraněním kritických míst
a překážek z veřejného prostoru došlo ke zvýšení komfortu a snížení kongescí, což lze považovat za velmi pozitivní
výsledek práce.
Největším přínosem numerického modelu je právě upozornění na kritická místa, nebo také ověření správnosti
navrhovaných řešení, jako je tomu u výsledků na Obr. 3 kdy po rozpoznání kritického místa na nástupišti
byla v optimalizované variantě zastřešená zastávka pouze natočena. Touto úpravou došlo k výraznému zlepšení
kvality pěší dopravy z pohledu LoS. Dalším výsledkem, který svědčí o přínosech numerického modelu je na
Obr. 4, kde se umístění laviček vyskytuje v přirozených trajektoriích chodců. Ověřením se oddělil mobiliář, který
má dopad na kvalitu pěší dopravy (případ vlevo) a na mobiliář, který na kvalitu vliv nemá (případ vpravo).

6 ZÁVĚR
Vyžití numerického modelování pro analyzování pěší dopravy lze pokládat za velmi účinný nástroj pro plánování
a ověřování budoucí výstavby. Výsledky pomáhají nalézt odpovědi na otázky ohledně základních veličin
pro posuzování kvality a komfortu pěší dopravy (jako jsou např. plynulost proudění, celkové zdržení), ale třeba
i při tvorbě časových harmonogramů (jízdních řádů, časových intervalů pro semafory) a v poslední řadě také při
organizaci a optimalizaci velkých provozů (letiště, očkovací centra, dopravní uzly apod). Možnost ověření návrhu
a následné detekce jeho kritických míst před samotnou realizací pomáhá při zvyšování komfortu pohybu chodců
a snižování vzniku kongescí. Celkově je tento nástroj prevence budoucích vícenákladů na odstraňování provozních
chyb návrhu, které nemusely být na první pohled zřejmé. Výsledky tedy mohou sloužit především městským
architektům jako podklad pro plánování, ale také jako funkční nastroj pro ověřování finálních řešení.

Poděkování
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STAVEBNÍ VÝVOJ KAMENNÉ ČTVRTI V BRNĚ
CONSTRUCTION DEVELOPMENT OF KAMENNÁ ČTVRŤ IN BRNO
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Článek se zabývá vývojem stavby v bývalé dělnické kolonii Kamenná čtvrť v Brně. Vysvětluje pojem
gentrifikace, přibližuje Kamennou čtvrť a její historii. Rozebírá počáteční výstavbu a její proměnu v průběhu let
až po současnost. V závěru diskutuje nad možností vývoje výstavby v takovéto lokalitě, přičemž si nedává za cíl
navrhnout přímé řešení ale poukázat na možné směrování vývoje. Použitými metodami byly výzkum historie,
kvalitativní sociologický průzkum použitím výzkumné techniky vedení rozhovorů a dotazníkového šetření.
Klíčová slova
Kamenná čtvrť, dělnická kolonie, gentrifikace, vývoj stavby, Brno.
Abstract
The article describes the development of the construction in former workers' colony Kamenná čtvrť in Brno. It
explains the concept of gentrification, describes Kamenná čtvrť and its history. It analyzes the initial
construction and its transformation over the years to the present. In the end, it discusses the possibility
of development of construction in this type of locality, while it does not aim to propose direct solution but
to point out possible direction of development. The methods used were history research, qualitative sociological
research using the interview technique and questionnaire survey.
Key words
Kamenná čtvrť, workers' colony, gentrification, construction development, Brno.

1 ÚVOD
Kamenná čtvrť v Brně je nejznámější brněnskou dělnickou kolonií. V průběhu své historie dostala punc
umělecké čtvrti, což ji zůstalo dodnes.
Dělnické
čtvrti
a další
deprivované
městské
lokality
všude
po světě
zažívají
sociologicko-ekonomicko-kulturní transformaci, které se nazývá gentrifikace. Jedná se o proměnu chudé čtvrti
v lokalitu úspěšnou, žádanou a drahou. To vše se děje v průběhu let a kromě proměny obyvatel, kultury či
hodnoty tamních nemovitostí a nájmů lze sledovat transformaci lokality i z pohledu stavařského
a architektonického [3]. Jelikož je pro pochopení problematiky lepší uvádět příklady, byla pro tento záměr
vybrána gentrifikovaná bývalá dělnická kolonie Kamenná čtvrť.
Gentrifikace je jev hojně diskutovaný v západních zemích, kde tržní ekonomika přišla dříve než v zemích
postsocialistických. Kromě pozitiv, jako jsou snížení kriminality v lokalitě či její renovace, s sebou totiž nese
i negativa. Těmto negativním vlivům by se možná dalo předcházet, a to by mělo být pro vědce, politiky
i veřejnost motivací o gentrifikaci zjistit maximum.
Tento článek si bere za cíl uvést lajka do problematiky gentrifikace, představit Kamennou čtvrť, zmapovat
a popsat způsoby výstavby v průběhu historie a podívat se na transformaci architektury v této lokalitě.
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2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Gentrifikace
V roce 1964 bylo poprvé použito slovo gentrifikace ve studii anglické vědkyně Ruth Glass o sociální proměně
původně industriální čtvrti Londýna. Studie zachycovala stěhování nižší šlechty z venkova a periferií Londýna
do centrální části města a postupné, ale kompletní vyloučení původního dělnického obyvatelstva [1].
Gentrifikaci lze zjednodušeně chápat jako revitalizaci zchátralého obytného prostředí centrálních částí
velkých měst, kdy je zároveň původní dělnické obyvatelstvo nahrazováno střední či vyšší společenskou třídou.
K tomuto procesu dochází v oblastech se zastaralým a poničeným bytovým fondem, které jsou ale z nějakého
důvodu atraktivní. Atraktivita takové lokalita může být v poloze blízko centra města, specifičnosti lokality nebo
třeba v historickém či architektonickém pozadí [4].
Úplné vyloučení dělnické třídy nastává postupně v průběhu desetiletí především ekonomickým nátlakem,
který je způsobován postupnou obměnou obyvatel. S nově příchozí společenskou třídou do lokality postupně
přicházejí i dražší obchody a služby. Ve čtvrti se pořádá více kulturních akcí, o lokalitě se píše a mluví
a v návaznosti na to se do této oblasti stěhuje více lidí ze střední či vyšší společenské vrstvy. Zároveň pod tímto
vlivem je město ochotné do gentrifikované čtvrti investovat. To přitahuje i soukromé investory, kteří získávají
finanční jistotu [2].
Genrtifikace má nesporné klady, jako je snižování kriminality, revitalizace lokality či bohatší kulturní život.
Je však důležité si uvědomit, že každá změna, která na počátku vyznívá pozitivně, se může zvrhnout
v negativum. Názorným příkladem může být renovace starých budov, která může vést až ke ztrátě autentičnosti
dané lokality. Nebo také sociální zpestření obyvatel ve čtvrti. Někteří sociologové se domnívají, že tato sociální
heterogenita je pouze dočasná nebo že v lokalitě vzniká nová společenská hierarchie. V této hierarchii jsou
původní obyvatelé přesunuti na spodní příčky, cítí se vykořistěni a dobré vztahy mezi gentrifikanty
a starousedlíky jsou zpřetrhány [5], [6].

Kamenná čtvrť
V období První republiky přišel obrovský technologický rozvoj. Vznikaly nové továrny a staré se rozšiřovaly
a modernizovaly. V těchto továrnách vznikala pracovní místa, za nimiž se do velkých měst stěhovali lidé
z venkova. Na to ale město Brno nebylo připraveno, a tak tento příliv nových obyvatel způsobil bytovou krizi.
Nový obyvatelé Brna často bydleli na místech se značně nevyhovujícími hygienickými podmínkami, na malých
prostorech a s každodenním úsilím se vyhnout obvinění z potulky [7].
Toto období jednoznačně přálo vzniku tzv. dělnických či nouzových kolonií. Těch po Brně vzniklo
ve 20. a 30. letech 20. století cca 20 [4]. Kamenná kolonie (dnes Kamenná čtvrť) patřila spolu s Divišovou čtvrtí
k těm největším, a dnes obě patří k těm zachovalejším.

Umístění a morfologie
Kamenná čtvrť spadá pod městskou část Brno – Střed, přičemž je součástí katastrálního území Štýřice
a nachází se jihozápadně od centra města. Leží na pravém břehu řeky Svratky asi 1 km od tramvajové zastávky
Poříčí. Ze severní strany Kamennou čtvrť obtéká řeka Svratka. Ze západní strany Kamennou čtvrť obklopuje
městská louka. Ze strany jižní leží Červený kopec a ze strany východní přes malý lesík dále navazuje zástavba
vedoucí k ulici Vídeňská.

Obr. 1 Umístění Kamenné čtvrti ve městě Brně [14].
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Z pohledu geologického se Kamenná čtvrť nachází na kopci ve dvou bývalých kamenolomech s přirozeným
horninovým podkladem tvořeným pískovci a slepenci devonského stáří a jejich zvětralinami. Celá oblast byla
však ovlivňována těžbou kamene, a tak je původní mocnost hornin navýšena množstvím odvalů navážek
z bývalých lomů. Místy se jedná o mocnost těchto navážek a odvalů až 10 m [9].

Stručná historie
První dům byl postaven ve spodním lomu v roce 1925, od roku 1928 se stavělo i v horním lomu a výstavba
celé kolonie byla dokončena na sklonku 30. let. Původní obyvatelé byli převážně zaměstnáni v nedalekých
Kohnových cihelnách. Výstavba vzniká na etapy, které jsou dlouhé sedm měsíců až tři roky. Obyvatelé museli
zaplatit tzv. "roční uznatelné", což byl poplatek za užívání obecního pozemku vždy do určitého roku
a s možností odvolání i bez udání důvodů. V roce 1927 byla v kolonii vybudována první vodovodní pumpa [10],
[11].
V letech 1928 až 1932 byla vystavěna nejvýchodnější a nejvýše položená část čtvrti na městských
pozemcích. Přilehlý soukromý pozemek skýtal stále ještě otevřený lom. Domy byly stavěny, jako provizorní
se stavebním povolením i bez něj, to však bylo vydáváno dodatečně. Stavbám byla úřady vytyčena lhůta
pro odstranění, to ale bylo realizováno jen výjimečně [12].
Ve 30. letech byla ve spodní části Kamenné čtvrti zavedena kanalizace. V tomto období soukromý pozemek
v horní části přešel na jiného majitele, který zde povolil další výstavbu. Zároveň však město usilovalo o zrušení
kolonie, proti kterému se vymezili komunisté [12].
Ve 40. letech byla v horní části čtvrti zavedena elektřina, byly zrušeny místní veřejné záchody, zaveden
jednotný svoz odpadů a otevřen obchod s potravinami ve spodní části. V tomto období bylo evidováno
132 nouzových domků v Kamenné kolonii [12].

Obr. 2 Pohled na Kamennou kolonii počátkem 40. let [11].
V 50. letech byla vybudována provizorní vodovodní síť. Byla provedena plynofikace v obou částech
a Kamenná kolonie je oficiálně v roce 1958 přejmenována na Kamennou čtvrť. Také byl vybudován kulturní
dům a úřady se stále snažily najít cestu, jak kolonii zrušit [12].
V 60. letech bylo dokonce vydáno nařízení o likvidaci několika domků, likvidace ale nebyla uskutečněna
[11].
V 70. letech bylo asi 80 % původního obyvatelstva dobrovolně přestěhováno na nově vystavěná brněnská
sídliště, jelikož svůj původ vnímali jako stigma. V roce 1974 byla Kamenná kolonie jmenována dělnickou
revoluční památkou a uvažovalo se o její přeměně na muzeum dělnického hnutí, které by ukazovalo špatné
životní podmínky dělníku za kapitalistické první republiky. V těchto letech je v Kamenné čtvrti evidováno
128 domů na 260 obyvatel starších 18 let. O lokalitu projevilo zájem BVV, které chtělo na místě zbudovat
sklady a pohostinství pro interní potřeby a vystavět předváděcí vzorové domy. Ve hře bylo i zbudování
skanzenu, v němž by mohli dožívat přestárlí převážně místní občané se stálou pečovatelskou službou. K realizaci
těchto návrhů nedošlo díky nedostatku náhradních bytů pro místní obyvatele. V roce 1979 byl dokonce vytvořen
brněnským VUT projekt skanzenu s expozicí uměleckých řemesel a tradic a moderních ubytoven pro studenty
a pro potřeby BVV [11], [13].
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V 70. a 80. letech byly nemovitosti od původních obyvatel za nízké ceny odkoupeny tzv. průkopníkům (první
"odvážlivci" stěhující se do deprivované lokality) z řad mladých umělců, řemeslníků, učitelů atd. [13].
Po roce 1989 se o Kamenné kolonii hovořilo, jako o umělecké čtvrti a začaly se sem stěhovat první gentrifikanti
z vyšších společenských vrstev. V tomto období začaly i prudce stoupat hodnoty nemovitostí.
Tab. 1 Srovnání nárůstu cen pozemků (dle cenových map) vybraných bývalých dělnických kolonií v Brně.
Platnost cenových map

Kamenná čtvrť

Divišova čtvrť

Písečník

Myslínova

1. 4. 2006 – 31. 12. 2009

630,- Kč/m²

1 060,- Kč/m²

800,- Kč/m²

610,- Kč/m²

1. 1. 2010 – 31. 12. 2011

2 580,- Kč/m²

2 250,- Kč/m²

1 550,- Kč/m²

2 500,- Kč/m²

1. 1. 2014 – 31. 8. 2017

2 580,- Kč/m²

2 390,- Kč/m²

1 550,- Kč/m²

2 500,- Kč/m²

3 METODIKA
Tato práce je mezioborovou a spojuje technické a sociální vědy. Snaží se nalézt odpovědi v historii a propojit
technickou a urbanistickou stránku lokality se stránkou sociální. Sociální tlak má následně vliv na další utváření
urbanismu a architektury v dané čtvrti.
V první části tohoto článku je využito průzkumu historie a ve druhé části je vycházeno ze sociologického
průzkumu vedeného formou dotazníkového šetření a rozhovorů s místními obyvateli. Dotazníkové šetření mělo
59 respondentů, což odpovídá 1/3 domů a proběhlo v roce 2019. Jeho výsledky jsou podrobně prezentovány
ve zdroji č. 7. Rozhovory jsou vedeny s 9 lidmi v průběhu let 2018-2021 ve stylu tzv. reflexivního interview.

4 VÝSTAVBA KAMENNÉ KOLONIE OD POČÁTKŮ AŽ
PO SOUČASNOST
Na počátku výstavby byly domy stavěny tzv. "na kostru". Jednalo se o výstavbu dřevěného rámu, který byl
následně vyplněn zdivem. Zdivo bylo ve velké míře používáno z bouraček jiných domů z celého Brna [11].
Tento fakt je vidět v současnosti při každé rekonstrukci místních domků, kde jsou k nalezení cihly z různých
brněnských cihelen. Dále se používaly zmetkové cihly z nedalekého smetiště cihelny Kohn a Jílek. V tomto
období byly domy stavěny v nejnutnějším vzorci kuchyň + pokoj. Domy v počátcích neměly vlastní hygienické
místnosti a ve spodní části Kamenné čtvrti byly vybudovány veřejné záchody. Ve 30. letech byla do spodní části
zavedena kanalizace a až do 80. let bylo běžné umístění splachovacího záchodu na dvorku [11]. Prostor
mezi jednotlivými domy byl dostačující pro malé hospodářství, i když o ulici se dá hovořit pouze jako
o "páteřní linii" v horní a ve spodní části. Z této linie dále vybíhaly uličky některé pouze pro pěší dostupnost,
avšak v této době bylo uliček v porovnání se současností více a prostor mezi jednotlivými domky kromě uliček
vymezovaly i zahrádky a dvorky.

Obr. 3 Předválečná fotografie dokumentující chov vepřů v Kamenné kolonii [11].
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V pozdějších letech byly velkými kroky k rozvoji čtvrti zavedení elektřiny, svozu odpadů, plynofikace či
tzv. zbudování provizorního vodovodu, který funguje dodnes a jeho rekonstrukce byla již několikrát odložena.
S rozvojem ekonomiky a s ním spjatým zlepšování životní úrovně se místní zasazovali o budování většího
prostoru k životu v podobě přístavků a nástaveb ze dřeva, cihel či kotovic.

Obr. 4 Obytný přístavek, foceno v 70. letech [11].
V 70. a 80. letech se Kamenná čtvrť s příchodem obyvatel řemeslných a uměleckých profesí začala měnit.
Jednalo se o průkopníky (v odborných textech se běžně užívá i anglický výraz 'pioneer'), jejichž příchod je
typický pro první fázi gentrifikace. Tito noví obyvatelé koupili domy za velmi nízké ceny, ale ve zchátralém
stavu a často ještě v základním vzorci pokoj + kuchyně. Jejich devizou jednoznačně byla tvořivost, nápady, um
a časový prostor pro rekonstrukci vlastních obydlí i blízkého okolí. Stavby v Kamenné čtvrti byly rozšiřovány
o koupelny, obývací pokoje a další ložnice. Byly zastavovány některé úzké uličky mezi domy, částečně i dvorky
či zahrádky a zbylé dvorky byly oploceny vyššími ploty. To vše se často dělo bez svolení úřadů i bez jejich
dodatečného souhlasu. Na fasádách i v interiérech byly užívány umělecké prvky v podobě soch či maleb a okna
začaly zdobit vitráže. Vitráže byly v hojné míře užívány v oknech směrem do uliček, a kromě estetického efektu,
zajišťovaly obyvatelům větší míru soukromí. Tento trend se v Kamenné čtvrti drží dodnes, a to i u některých
nově zrekonstruovaných domů.
V 90. letech se pověst Kamenné čtvrti pomalu začala měnit, z chudinské kolonie bez kanalizace (ta v horní
části chybí i dnes) se pomalu začala stávat bohémská umělecká čtvrť. Společenské vnímání lokality přitáhlo
první gentrifikanty ze střední třídy, kteří ale měli podobnou touhu po komunitním životě a vkus jako průkopníci.
Domy se dále rekonstruovaly a proměňovaly. Z nekvalitních přístavků slepených z různých materiálů se začaly
stávat regulérní přístavby a u mnoha staveb proběhly kompletní rekonstrukce.
Po přelomu tisíciletí a větším rozmachem gentrifikace se v dané čtvrti rozmohl trend koupit dva sousedící
domy a propojit je v jeden větší. Zde se ale nabízí otázka, jestli se zvyšováním standardu bydlení by bylo reálné
obývat prostor o velikosti původních domků se 4člennou rodinou. Jestliže ne, neměl by se opravdu stát skanzen
z každé bývalé dělnické kolonie? Tudy cesta patrně nevede.
V roce 2010 byla páteřní ulice v horní i dolní Kamenné čtvrti a spojovací ulice mezi čtvrtí a ulicí Kamenná
vyasfaltována.

Obr. 5 Nejstarší dům v Kamenné kolonii těsně před počátkem výstavby nouzových domků (vlevo) a jeho dnešní
podoba [11].
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5 ZÁVĚR
Ve vyprávění pamětníků i průkopníků není výjimkou zmínka o stigmatizujícím přístupu k lidem z Kamenné
čtvrti. Tito lidé nejčastěji zmiňují pohrdání bydlením v dělnické kolonii ze stran úřadů a pedagogů na základních
školách svých dětí. Z tohoto pohledu je dnes již gentrifikovaná lokalita vnímána zcela opačně. Lokalita sklízí
obdiv díky umístění v blízkosti centra i městského lesoparku a návštěvníci obdivují genius loci i komunitní
život. Gentrifikace v tomto pohledu Kamenné čtvrti prospěla. Mají z toho však užitek původní obyvatelé? To
patrně ne. Těch sveřepých zde zůstala jen hrstka, navíc dnes již vymírají a zlepšení pověsti spíše ani nevnímají.
Za to průkopníků ve čtvrti žije stále dost a bez větších problémů vycházejí i s nově příchozími. Ti zlepšení
pověsti i zvyšování hodnoty jejich nemovitostí vnímají pozitivně, ale o obavách z velkých změn někteří také
hovoří.
Jednoduché obydlí v minimalistickém pojetí, které vdechuje Kamenné čtvrti jedinečnost, se pomalu mění
spojováním staveb v jednu větší ve zcela jiný typ nemovitostí. Výjimkou není ani navyšování domů,
zmohutňování konstrukcí a modernizace jak po stránce vizuální, tak materiálové. To vše je v rámci vývoje
společnosti a zvyšování standartu bydlení pochopitelné, avšak stojí za zamyšlením, jestli je to v pořádku
v památkově chráněné lokalitě. Dalo by se v dnešní době žít v domech o původních rozměrech se 4členou
rodinou? A jestliže ne, měla by tedy taková lokalita sloužit jen pro singles nebo bezdětné páry? Jako by se
z variant zachování původního stavebního vzorce a nové "propojovací mánie" stala otázka, jestli je na místě
myslet na Kamennou čtvrť z pohledu budoucnosti, kterou děti ztělesňují nebo z pohledu historie, za niž stojí
dělnická minulost, která je do urbanistického řešení a osobitosti čtvrti neotřele vtisknuta.
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Abstrakt
Článek se zabývá dokumentem o architektuře a stavební kultuře, popisuje a prozkoumává stávající
celorepublikový dokument/strategii Politiku architektury a stavební kultury České republiky. Zároveň popisuje
podklady, které v roce 2020 vznikaly jako východisko pro aktualizaci tohoto dokumentu ve spolupráci i České
komory architektů, České komory autorizovaných techniků činných ve výstavbě a Asociace pro urbanismus
a územní plánování. Navíc se seznamuje i s evropským kontextem hodnocení architektury pro každého jakožto
součástí vystavěného prostředí. Cílem je tak představit tento dokument, cestu jeho vývoje i plány v probíhající
aktualizaci.
Klíčová slova
Politika architektury a stavební kultury, PASK ČR, architektura, architektura pro všechny, kritéria kvality, Česká
republika
Abstract
The article deals with a document on architecture and building culture, describes and explores the existing
nationwide document/strategy Architecture and Building Culture Policy of the Czech Republic. At the same time,
it describes the documents that were created in 2020 as a starting point for updating this document in cooperation
with the Czech Chamber of Architects, the Czech Chamber of Authorized Technicians Active in Construction and
the Association for Urban Planning and Regional Planning of the Czech Republic. In addition, it acquaints with
the European context of architecture evaluation for everyone as part of the built environment. The aim is to present
this document, the path of its development and plans in the current update.
Key words
Architecture and building culture policy, PASK ČR, architecture, architecture for everyone, quality criteria, Czech
republic

1 ÚVOD
Článek řeší vývoj pohledu na architekturu a stavební kulturu pomocí strategického dokumentu na úrovni státu –
Politiky architektury a stavební kultury České republiky (dále jen PASK ČR). Jedná se o celostátní strategii, která
nastiňuje cíle a vize ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Článek se zabývá přehledem historického vývoje
dokumentu a posléze rozebírá přípravu aktualizace dokumentu, která probíhá cca od března roku 2021.
Pořizovatelem materiálu je Ministerstvo pro místní rozvoj, zpracovatelem strategie je Ústav územního rozvoje.
Autor článku se na přípravě dokumentu podílí v roli garanta úkolu a zpracovatele.
Se schválením nového stavebního zákona, tedy zákona č. 283/2021 Sb., byla PASK ČR zakotvena tímto
zákonem jako nástroj územního plánování, stejně jako územně plánovací podklady (územně analytické podklady
a územní studie), územně plánovací dokumentace (územní rozvojový plán, zásady územního rozvoje, územní plán
a regulační plán), vymezení zastavěného území a územní opatření (územní opatření o stavební uzávěře a územní
opatření o asanaci území). Byly také upraveny cíle a úkoly územního plánování v souvislosti s PASK ČR,
konkrétně §38 odstavec 3, který zní „Cílem územního pánování je také zvyšovat kvalitu vystavěného prostředí

http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.121

121

JUNIORSTAV 2022

1. Building Constructions, Architecture and Municipal Engineering

sídel, rozvíjet jejich identitu a vytvářet funkční a harmonické prostředí pro každodenní život jejich obyvatel“ [1].
Tím by se měl dokument dostávat do povědomí nejenom pro orgány státní správy a samosprávy, organizačním
složkám státu a ústředním orgánům státní správy, ale také profesním komorám a odborným skupinám, včetně
veřejnosti. Plněním vytyčených cílů a opatření se tak řeší podpora rozvoje architektury a stavební kultury jako
principu zvyšování kvality prostředí vytvářeného výstavbou pro zlepšení kvality života obyvatel.
Kvalitou prostředí vytvářeného výstavbou pro zlepšení kvality života obyvatel se zabývá také OMC Group
(Open Method of Coordination), která na základě pověření Evropské komise od vydání Davoské deklarace
pracovala na kritériích pro vysoce kvalitní architekturu. Deklarace vyzývala k holistickému přístupu, který
zdůrazňuje odpovědnost společnosti pro vystavěné prostředí. Výsledkem Baukultur (česky podobné stavební
kultuře, vystavěnému prostředí) je vysoce kvalitní prostor. V říjnu 2021 tak OMC Group zveřejnila na mezinárodní
konferenci k politikám architektury konající se při příležitosti předsednictví Slovinska v Radě EU závěrečnou
zprávu, která obsahuje materiál „Davos Baukultur Quality System“, která hodnotí vysoce kvalitní vystavěné
prostředí pomocí osmi kritérií - vláda (vysoká kvalita Baukultur následuje dobré vládnutí), funkčnost (vysoce
kvalitní Baukultur vyhovuje účelu), prostředí (vysoce kvalitní Baukultur chrání prostředí), ekonomika (vysoce
kvalitní Baukultur dodává ekonomickou hodnotu), rozmanitost (vysoce kvalitní Baukultur spojuje lidi), kontext
(vysoce kvalitní Baukultur má výsledky v prostorové koherenci), smysl pro místo (vysoce kvalitní Baukultur
zlepšuje smysl pro místo) a krása (vysoce kvalitní Baukultur je krásné) [2]. I tyto principy vyplývají z Davoské
deklarace a zpřesňující tímto materiálem ovlivňují proces aktualizace PASK ČR.

2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Dokument se vyvíjel cca od roku 2010, kdy Ministerstvo pro místní rozvoj zadalo Ústavu územního rozvoje a jeho
externím spolupracovníkům a odborným komorám zpracování dokumentu jakožto přípravy návrhu „Politiky
architektury České republiky – národního programu stavební kultury“. Tento dokument provedl analýzu politik
architektury vybraných evropských zemí, dále shrnul požadavky vyplývající z dokumentů EU, vztahující se
k problematice kvality prostředí tvořeného výstavbou (dnes vystavěného prostředí), a nastínil problémy, jimiž je
třeba se zabývat ke zvýšení kultury výstavby. Závěrem doporučil principy formy a koncepce pro národní dokument
české republiky [3]. Byl dokončen v březnu roku 2011.
Dalším krokem bylo vydání materiálu „Analýza stavební kultury – Podklad pro řešení problematiky – Politika
rozvoje stavební kultury (Architektury) “. Tento dokument z roku 2012 navazuje na usnesení vlády č. 524 ze dne
13. 7. 2011, kterým byla schválena Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 a kterým se formálně zadalo
pořízení dokumentu „Politiky rozvoje stavební kultury“. Analýza byla členěna do sedmi tematických okruhů:
Estetická kvalita staveb; Energetická náročnost staveb; Životnost a udržitelnost staveb, trvalost stavebního díla.
Pořizovací a provozní náklady; Začlenění staveb do území – stavby v kontextu svého prostředí; Veřejná
prostranství; Prostorové uspořádání sídel, dostupnost/napojení; Podpora stavební kultury ve školství, výzkumu
a vývoji. Tyto tematické okruhy se vzájemně překrývaly a také se ukazovalo, že v některých případech jsou ve
vzájemném příčinném nebo hierarchickém vztahu. Komplementem analýzy pak bylo sociologické šetření mezi
vybranými odborníky – architekty, urbanisty, teoretiky a pracovníky veřejné správy. Výsledky dokumentu také
ukázaly, že o řadě témat související právě s tématem stavební kultury a prostředím sídel existuje ve veřejném
prostoru diskuze, i vyhraněné názory na problémy i případná řešení [4].
Diskuze se také stočila k jednotlivým terminologiím, které dokument provázely, a to pojmy stavební kultura
a prostředí vytvářené výstavbou. Stavební kultura je součástí kultury obecné, tedy toho, jaké hodnoty jednotlivci
i celá společnost zastávají, sdílejí, respektují, rozvíjejí, chrání a prosazují. Předmětem stavební kultury je
především fyzické – hmotné prostředí staveb a sídla, ale ve vztahové rovině má stavební kultura řadu sociálních
atributů. Pojem stavební kultury tedy popisuje proces vývoje zastavěného prostředí a náš přístup k němu. Zahrnuje
plánování, výstavbu, rekonstrukci a údržbu. Stavební kultura v sobě zahrnuje nejen pohled a odbornost
architektury, ale i stavebního inženýrství, územní a regionální plánování, krajinnou architekturu i veřejné umění.
Kvalita stavební kultury je přímo úměrná odpovědnosti, kterou pociťuje celá společnost za zastavěné prostředí
a za jeho údržbu. Druhý jmenovaný pojem, tedy prostředí vytvářené výstavbou, se v současnosti již nepoužívá,
ale nahrazuje se „vystavěným prostředím“. Z hlediska obsahu však znamená stále stejný obsah. Skládá se ze
širokého rozsahu prvků od jednotlivých budov, prostranství, parků nebo ploch zeleně přes obytné čtvrti až po celá
města. Zahrnuje též podpůrné infrastruktury, jako jsou systémy zabezpečující dopravní dostupnost, zásobování
vodou nebo energetické sítě. Zahrnuje místa a prostory upravené nebo vytvořené lidmi včetně budov, parků
a dopravních systémů [4], [5].
V současné době se jeden z řešených úkolů zabývá také výzkumy, které se zaměřují na vliv kvality prostředí
na člověka. Tedy jak vystavěné prostředí na člověka působí. Materiál z roku 2012 také vyhodnocoval dosavadní
koncepce rezortů a dotačních titulů a určitým významem jimi byl ovlivněn. Koncepce evropské unie představoval
například dokument Evropa 2020, který obsahoval podněty pro rozvoj stavební kultury. Byly jimi například:
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Architektura musí být vnímána jako projev kultury, který reprezentuje a dokumentuje dřívější
a současné způsoby života a společné hodnoty.
Cílem musí být dosáhnout uspokojivého vzájemného působení mezi starým a novým a správné
ochrany hodnot v krajině.
Je třeba vědomě využívat nástroje pro dobrý společenský rozvoj a územní plánování, které
usnadňují udržitelný rozvoj architektury.
Stavební kultura a dobrá architektura se musí zaměřit na životní prostředí, univerzální design,
dobrou kvalitu.
Posouzení vlivu na životní prostředí je důležité také při volbě mezi zachováním stavby, novým
využitím nebo novou stavbou.

Byly také reflektovány koncepce v České republice, mezi které patřila „Politika územního rozvoje České
republiky z roku 2008“. Ta také jednoznačně definovala podněty pro Politiku rozvoje stavební kultury
(architektury), kdy stanovila například priority:
•
•
•

Chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví.
Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny,
které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice.
Minimalizovat negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.

Tyto principy ve velké míře zůstávají platné i v aktuální Politice územního rozvoje České republiky (ve znění
závazném od 1. 9. 2021). Od roku 2008 byly tyto republikové priority při Aktualizaci č. 1, ale také při Aktualizaci
č. 4 vždy prověřeny s ohledem na jejich rozsah, konkrétnost, jednoznačnost formulací a aktuálnost. Ty, které byly
příliš obecné, nebo nebylo možné naplnit navazujícími nástroji územního plánování, byly vypuštěny [6] [7].
Závěrem dokumentu byly zpracovány doporučení ke zpracování politiky rozvoje stavební kultury. V roce 2014
tak vznikl první pracovní návrh dokumentu, který již nesl název „Politika architektury a stavební kultury České
republiky“. Ten byl zpracován podle „Metodiky přípravy veřejných strategií“ schválené vládou 2. 5. 2013.
Dokument pracoval s několika kapitolami a stanovoval vize, témata a strategické cíle. Dílčím
dokumentem/přílohou byl pak implementační plán, který konkretizoval cíle v jednotlivých opatřeních. Tyto
opatření by měla vést k jejich naplnění a určovala vždy jednoho garanta, který je zodpovědný za naplnění opatření,
spolupracující instituce, které se podílejí na naplňování opatření a termín, kdy by mělo být opatření naplněno.
Oficiálně byl dokument PASK ČR schválen usnesením vlády ze dne 14. ledna 2015 č. 22 a je platný doposud
[5]. Vláda dále uložila svým usnesením č. 287 z 15. března 2021 zpracovat do konce roku 2022 aktualizaci
dokumentu, při čemž má být zohledněn materiál „Politika architektury a stavební kultury České republiky –
Náměty k aktualizaci“.

Obr. 1 Příklady jednotlivých publikací před vydáním PASK ČR.

3 METODIKA
Struktura dokumentu vychází z „Metodiky přípravy veřejných strategií“. Ta rámcově představuje jednotlivé
kapitoly a obsahové náležitosti. Na základě toho byla PASK ČR zpracována.
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123

JUNIORSTAV 2022

1. Building Constructions, Architecture and Municipal Engineering

Aktualizace dokumentu se však snaží strukturu zjednodušit a materiál koncipovat jako strategii sloužící
převážně pro orgány státní správy a samosprávy. Tedy stručný a jasný materiál bez zbytečného množství textu
a grafických příloh. Zaměřuje se primárně na určení cílů a následných opatření, které by měly být
implementovány. Dokument musí také reflektovat stávající platné dokumenty a koncepce, jako např. Politiku
územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 1. 9. 2021), Strategii regionálního rozvoje 2021+, nebo
také Davoskou deklaraci schválenou ministry kultury států evropské unie 22. 1. 2018.
Aktualizace dokumentu reflektuje materiál schválený 14. ledna 2015. Materiál je tedy zpracováván formou
srovnávacího textu, tedy formou „stávající text černě - text k odstranění modře přeškrknutý - nový text červeně“.
Srovnávací text je materiál pro konzultace a který poukazuje na rozdíly, které aktualizace přináší. Lze tak na první
pohled vidět, jaké změny byly provedeny, případně se jednoduše vrátit k původnímu návrhu. Zpracovatelský tým
také používá systém komentářů, kde lze psát poznámky, případně nejasnosti pro další projednávání. Každá změna
platného materiálu tak má svůj zdroj/pokyn, proč došlo právě k této změně, nebo čím byla způsobena. Pro tento
strategický materiál však nevzniká povinnost, tak jako pro jiné, aby byl následně ze srovnávacího textu vytvořen
bodový text (tzv. právnický materiál, který reflektuje každou provedenou změnu ke stávající platné strategii) nebo
materiál odůvodnění (materiál, který každou provedenou změnu odůvodňuje). Komentáře v textu však určitou
formu odůvodnění umožňují, ale jen jako podklad pro jednání pracovní skupiny, aby bylo možné argumentovat
zpracovatelem, na základě jakých skutečností byla potřeba provést konkrétní úpravu. Tyto zmíněné materiály však
stále nebudou konečným materiálem pro schválení vládou. Po ukončení jednání pracovní skupiny a povinným
legislativním procesem připomínkování ze strany ministerstev a orgánů státní správy, případně obcí a veřejnosti
bude materiál upraven do tzv. čistopisu, tedy pouze černý schválený text. Vznikne tak jednotně vypadající
materiál, který po dokončení bude předložen vládě ke schválení.
Materiál, jak již bylo řečeno, bude sloužit převážně pro orgány státní správy a samosprávy, kterým bude
určovat pokyny, případně doporučení a zodpovědným institucím za jednotlivá opatření konkretizuje i termíny
splnění. Jedním z navržených opatřeních je však také pro Ústav územního rozvoje, aby do konce roku 2023
zpracoval materiál srozumitelný široké veřejnosti, shrnující základní principy PASK ČR. Právě na zaměření
materiálu při aktualizaci nebyla jednoznačná shoda, jak materiál uchopit a pro koho. Proto budou vytvořeny
materiály dva, jeden oficiální, který bude aktualizací PASK ČR sloužící převážně pro státní správu a samosprávu
a zainteresované subjekty, a posléze druhý materiál jako doprovodná část pro širokou veřejnost.
Tak jako v průběhu platnosti stávajícího materiálu bude i pro aktualizaci PASK ČR povinnost vyhodnocovat
plnění jednotlivých opatření v čase a nejpozději na konci roku 2028 rozhodnout vládou na základě Zprávy
o vyhodnocování Politiky architektury a stavební kultury České republiky o případné aktualizaci dokumentu nebo
zpracování nového.

Obr. 2 Materiály analýzy k aktualizaci PASK ČR.

4 VÝSLEDKY
Pro správné vyhodnocení vhodnosti aktualizace dokumentu, byly zpracovány dvě vyhodnocení plnění PASK ČR,
a to ke konci roku 2017 a 2020. Tyto dokumenty obsahovaly souhrn informací o plnění jednotlivých opatření, či
jejich průběhu a také jednotlivých výsledcích. V rámci plnění opatření vznikly publikace nebo také jednotlivé
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metodiky, které mají užitek pro celý obor. Jedná se např. o publikaci „Požadavky na adaptaci sídel a uspořádání
krajiny vyplývající ze strategických materiálů“ vycházející z opatření 1.1.6, metodiku „Možnosti pozitivního
ovlivňování vývoje sídelní struktury nástroji územního plánování“ zadanou opatřením 1.1.3, motivační pomůcku
„Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech“ vycházející z opatření 1.2.3, metodický pokyn „Veřejná
prostranství v územně analytických podkladech obcí a územních plánech“ vycházející z opatření 2.1.2 a 2.1.4,
publikaci „VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ aneb jak udělat veřejný prostor dobře“ zadanou opatřením 2.2.3, publikaci
„Charakter a struktura zástavby venkovských sídel v územních plánech“ a připravované pokračování „Charakter
a struktura zástavby městských sídel v územních plánech“ danou opatřením 3.1.1, publikace „OBČAN A ÚZEMNÍ
PLÁNOVÁNÍ / Práva a povinnosti občanů v územním plánování“ a „OBEC A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ / Postavení
a činnost obcí v územním plánování“ vycházející z opatření 7.3.1 nebo také „Aktualizovaný seznam vybraných
výsledků výzkumů I. Zdroj: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací“ a „Aktualizovaný
seznam vybraných výsledků výzkumů II. Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky“ dané opatřením 8.2.3 [8] [9].
Výsledkem procesu pořizování aktualizace PASK ČR je již v současnosti několik materiálů, ze kterých
samotná aktualizace PASK ČR vychází a nad jednotlivými navrženými úpravami se diskutuje. Prvním materiálem
byl „Politika architektury a stavební kultury České republiky – Analýza zahraničních materiálů a doporučení“.
Tento dokument shrnuje u každé jednotlivé zahraniční politice architektury její klady a zápory a případné
možnosti, co by bylo možné aplikovat do českého dokumentu [10]. Dalším materiálem byl „Politika architektury
a stavební kultury České republiky – Analýza doporučení profesních organizací k aktualizaci dokumentu“. Byli
zapojeni odborníci z České komory architektů, České komory autorizovaných techniků činných ve výstavbě
a Asociace pro urbanismus a územní plánování. Opět byly tyto doporučení vyhodnoceny a uplatněny v návrhu
aktualizace [11]. Následoval materiál „Politika architektury a stavební kultury České republiky – Náměty
k aktualizaci“, který sjednotil doporučení z předešlých materiálů a vybral základní směr pro aktualizaci [12]. Byl
již schválen vládou, ale neznamená to, že by musely všechny obsažené opatření být v aktualizaci
přijímány. současnosti je k dispozici pracovní návrh srovnávacího textu aktualizace PASK ČR, který projednává
pracovní skupina PASK. Posledním materiálem byl „Politika architektury a stavební kultury České republiky –
Výsledky souhrnné analýzy výstupů k aktualizaci dokumentu“. Tento materiál již sloučil všechny možná
doporučení, specifikoval podle barevného označení tzv. semaforu, jejich možnosti uplatnění a sloužil jako
„kuchařka“ nebo návod pro postup aktualizace PASK ČR [13].

Obr. 3 Výsledky analýzy a plnění PASK ČR.

5 DISKUZE
Samotná strategie PASK ČR neznamená, že v České republice bude kvalitnější vystavěné prostředí a lepší kvalita
života obyvatelstva. Dokument pokládá dlouhodobou vizi a směr, co je třeba zkoumat, zlepšovat, dělat a nad čím
je třeba nalézt shoda. Spousta vydaných dokumentů zdánlivě s PASK ČR nesouvisí, ale při pozornějším studiu je
nalezneme právě v jednotlivých opatřeních PASK ČR a tím se postupně PASK ČR implementuje. Nejdůležitějším
je však ochota diskutovat, ochota lidí se zapojovat, ochota společnosti prostředí zlepšovat. Samotná strategie bez
společenského konsenzu a zodpovědného přístupu nebude mít žádný efekt.
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Je třeba se obecně zaměřit na spolupráci s veřejností a podporovat jejich aktivní přístup a zájem o to, co se děje
a co je přímo i nepřímo ovlivňuje. Bohužel právě u celostátních dokumentů vidíme velmi malou účast na procesu
ze strany veřejnosti, mnohdy i ze strany odborníků a obcí. Společnost řeší vždy až následky toho, co ji přímo,
často negativně ovlivní, a teprve posléze to začíná řešit. PASK ČR pokládá obecnou vizi na stavební kulturu
v České republice, její kvalitu a související kvalitu života. Avšak společnost se v malé míře zabývá i takovými
dokumenty, jako jsou územní plány, které již mají konkrétní průmět do území a stanovují využití území
a podmínky tohoto využití. I v tomto případě však role veřejnosti není naplňována a často se občané ozývají pozdě
anebo při jejich negativních zkušenostech. V tomto případě je důležitý veřejný zájem, který musí být nadřazen
tomu soukromému. Veřejnost musí pochopit, že demokracie není jen o tom, co všechno člověk může, ale také jaké
povinnosti každému plynout a jsou nastaveny určité společenské podmínky. Stavební kultura v České republice
by tak bez podmínek, které stanovuje územní plánování velmi poklesla, neboť každý si roli pravidel neuvědomuje.

6 ZÁVĚR
Článek poukazuje na jeden ze strategických materiálu s celostátní působností, a to Politiku architektury a stavební
kultury České republiky. Dokument prošel řadou změn, byl pravidelně vyhodnocován a v současnosti probíhá
aktualizace dokumentu s termínem do konce roku 2022, na základě usnesení vlády, která rozhodla o aktualizaci.
Před samotnou aktualizací byla provedena rozsáhlá analýza zaměřená na politiky architektury v ostatních zemích
Evropy s vyhodnocením, zda a co konkrétně by bylo vhodné a účelné převzít i do českého celostátního dokumentu.
Další analýza byla provedena na základě připomínek a doporučení profesních organizací a tyto názory byly opět
vyhodnoceny, zda je možno je v materiálu aplikovat a implementovat. Na základě těchto analýz byl zpracován
materiál pro jednání vlády, který byl schválen a udává směr, kterým se aktualizace PASK ČR dále orientuje.
V současnosti probíhají jednání pracovní skupiny zřízené za účelem aktualizace dokumentu, kde zástupci
ministerstev, orgánů státní správy a dalších institucí řeší navrhované změny. Představení finálního materiálu by
mělo být na mezinárodní konferenci při příležitosti předsednictví České republiky v Radě EU. Dalším krokem by
mělo být zpracování materiálu pro širokou veřejnost, který bude graficky zajímavější, čitelnější a bude více
přibližovat veřejnost s problematikou zlepšení kvality života lidí zvyšováním kvality prostředí, ve kterém žijí.
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APROXIMACE EVAKUAČNÍ KŘIVKY METODOU
POLYNOMICKÉ REGRESE
APPROXIMATION OF EVACUATION CURVE BY THE POLYNOMIC
REGRESSION METHOD
Ondřej Uhlík*,1, Lucie Dobiášová1, Martina Kratochvílová1
ondrej.uhlik@vut.cz
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká
republika

*
1

Abstrakt
Predikce průběhu evakuačního procesu v čase mimořádné události je klíčová pro následnou efektivní koordinaci
evakuace a zásah složek IZS. Mikroskopické simulační nástroje jsou v současnosti nejpokročilejší metodou
modelování evakuace, nicméně jejich využití v provozní fázi stavby je vzhledem k výpočetnímu času simulací
a dynamickým vstupním datům neefektivní. Jedním z výstupů simulací je evakuační křivka. V článku je navrženo
zjednodušení křivky aproximační metodou polynomické regrese, které demonstruje na základní úloze. Koeficienty
polynomu mohou být využity při sestavování trénovací množiny modelu strojového učení pro predikci
evakuačních křivek v reálném čase.
Klíčová slova
Modelování evakuace, simulace, evakuační křivka, aproximace, polynomická regrese
Abstract
Prediction of the evacuation process at the time of the emergency is crucial for the subsequent effective
coordination of the evacuation and the intervention of the rescue units. Microscopic simulation tools are currently
the most advanced method of evacuation modelling, however, their use in the operational phase of construction is
inefficient due to the computational time of the simulations and dynamic input data. One of the outputs of the
simulations is the evacuation curve. The paper proposes a simplification of the curve by the approximation method
of polynomial regression, which demonstrates on basic evacuation scenario. The polynomial coefficients can be
used to compile a training set of a machine learning model to predict real-time evacuation curves.
Key words
Evacuation modelling, simulation, evacuation curve, approximation, polynomial regression

1 ÚVOD
Modelování evakuačního procesu je zásadní pro posouzení bezpečnosti návrhu budov již v jejich projektové fázi.
Současnou výzvou v této problematice je využití evakuačních modelů v provozní fázi stavby. Okamžitá predikce
evakuačního procesu při vzniku mimořádné události (např. požáru, teroristického útoku apod.) na základě
aktuálních podmínek v objektu (zejména počtu osob) může být klíčová pro efektivní reakci managementu objektu
a složek IZS na tuto mimořádnou událost. Mezi tyto predikce lze zařadit např. předpokládané zatížení únikových
východů osobami, celkový evakuační čas nebo vývoj počtu evakuovaných osob v čase (tzv. evakuační křivka).
Mezi nejpokročilejší nástroje pro modelování evakuace staveb s vysokou obsazeností (např. nádražní budovy,
stanice metra, sportovní stadiony apod.) patří mikroskopické modely pohybu osob. Využití mikroskopických
simulací v čase mimořádné události je v současnosti neefektivní zejména z důvodu dynamických vstupních dat
ovlivňujících průběh evakuace (počet osob v objektu, jejich pozice, genderové a věkové rozložení aj.)
a výpočetního času simulací, který může dosahovat desítek minut až hodin v závislosti na komplexnosti objektu
a dostupném hardware.
Metody strojového učení, které v posledních letech pronikají do stále více oblastí pracujících s daty, mají
potenciál predikovat zmíněné výstupy simulací v reálném čase. V článku je zkoumána možnost aproximace
evakuační křivky pro následnou predikci jejího tvaru. Cílem aproximace je dostatečně přesná charakteristika
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evakuační křivky s odpovídajícím počtem koeficientů polynomu. Koeficienty takto získaného polynomu je možné
dále použít jako trénovací množinu modelu strojového učení (např. umělých neuronových sítí) pro predikci tvaru
křivky v reálném čase. Tento postup je ověřen na základní úloze evakuace místnosti.

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Jako standardní přístupy k modelování evakuace lze uvést metodické postupy, inženýrské výpočty, evakuační
cvičení a simulace [1]. Cílem těchto metod je predikovat evakuační proces v maximální možné míře detailu pro
posouzení bezpečnosti návrhu stavby a sestavení evakuačního plánu. Na území ČR se pro predikci evakuačního
procesu primárně užívají požární normy ČSN [2], [3], [4] a v posledních letech se začínají využít mikroskopické
simulační nástroje [5]. Jejich hlavní předností je možnost komplexní analýzy libovolného počtu scénářů
mimořádné události (nejen požáru, ale například i teroristického útoku) již v projektové fázi výstavby se
zohledněním fyzikálních a behaviorálních jevů, ke kterým při evakuaci dochází. Zároveň umožňují zohlednit
antropogenní faktor, např. v podobě zablokování únikové cesty agresorem. Tímto převyšují ostatní zmíněné
metody. Jedním z hlavních kritérií evakuačního procesu je celkový evakuační čas, tedy doba, která je zapotřebí
pro evakuaci všech osob v objektu. Tato veličina je interpretována na základě statistiky (v případě užití
stochastických modelů), teplotní mapy nebo grafu popisujícím evakuační křivku. T. Rinne a kol. analyzoval
celkem 18 evakuačních procesů v různých typologiích objektů a pro každý stanovil evakuační křivku [6].
Algoritmy hluboké učení se stále více využívají v oblasti dynamiky pohybu chodců. Jejich nasazení proběhlo
např. v rámci monitorování pěší dopravy v reálném čase [7], predikce trajektorie pohybu chodců [8], [9], [10],
predikce rychlosti a časových odstupů na základě aktuální pozice chodců [11], řešení kolizí při interakci robotů
s chodci [12] nebo zkoumání vztahů veličin fundamentálního diagramu [13].

3 POUŽITÉ METODY
Mikroskopický evakuační model
Pro demonstraci aproximace evakuační křivky byl nasazen agentní mikroskopický model Pathfinder [14] v němž
byl sestaven triviální simulační experiment evakuace obdélníkové místnosti (40 x 7 m) s jedním východem na
volné prostranství o šířce 2,5 m. V levé části místnosti je umístěno 150 osob (agentů). Na Obr. 1 je znázorněno
log-normální rozdělení doby před pohybem a normální rozdělení rychlosti pohybu. Jedná se o hlavní
charakteristiky osob při posuzování evakuace. Oba tyto parametry mají zásadní vliv na průběh evakuace, a tedy
i tvar evakuační křivky. Parametry obou rozdělení jsou popsány v Tab. 1. Počet simulací byl stanoven na 50 dle
Ronchiho metody zabývající se analýzou konvergence [15]. Z těchto 50 simulací byl následně spočítán průměrný
evakuační čas pro všechny osoby a vykreslena evakuační křivka (viz Obr. 4).
Tab. 1 Parametry mikroskopického modelu pohybu osob.

Rychlost pohybu [m/s]
Doba před pohybem [s]

5%

95 %

µ

σ

0,73
14

1,95
74

1,34
35,9

0,37
18,3

Obr. 1 Normální rozdělení rychlosti pohybu (vlevo) a log-normální rozdělení doby před pohybem (vpravo).
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Polynomická regrese
Cílem metody je najít polynom, který dostatečně přesně aproximuje body evakuační křivky. Koeficienty polynomu
jsou hledány metodou nejmenších čtverců. Ve většině případů platí, že čím vyšší stupeň polynomu, tím přesnější
aproximace, ale také větší pravděpodobnost natrénování šumu, a ne skutečného trendu.
V návaznosti na 3.1, kde je popsán obecný tvar evakuační křivky, lze předpokládat možnost aproximace této
křivky polynomem k-tého stupně, jehož koeficienty lze následně použít jako vstupní data pro model strojového
učení. Podoba trénovací množiny pro následnou predikci tvaru evakuační křivky je zásadní zejména pro její nutný
rozsah. Vstupní proměnné by mohly zahrnovat např. počet osob, jejich rozmístění, genderové složení aj. Výstupní
proměnnou by pak byla evakuační křivka. Pokud by byla křivka popsána vektorem jejích datových bodů, byla by
zapotřebí velmi rozsáhlá trénovací množina i pro triviální úlohy. Z tohoto důvodu se polynomická regrese jeví
jako optimální metoda redukce počtu výstupních proměnných na počet koeficientů polynomu. Optimální stupeň
polynomu je potřeba stanovit pro danou úlohu metodou křížové validace a přesnost vyhodnotit pomocí vhodné
metriky - např. analýzy reziduí stanovením střední kvadratické chyby (Root Mean Square Error - RMSE). V rámci
simulačního experimentu byl pro křížovou validaci využit iterativní algoritmus k-fold, který rozdělí datovou sadu
na k podmnožin, přičemž v každé podmnožině jsou pro testování zvolena jiná data. Standardně se používá
rozdělení datové sady na 10 podmnožin, což bylo užito i v rámci této práce.

4 VÝSLEDKY
Obecný tvar evakuační křivky
Je potřeba konstatovat, že tvar evakuační křivky bude unikátní pro každý evakuační proces a je silně závislý
na daném scénáři mimořádné události. Při bližší analýze evakuačních křivek v publikaci [6], lze však pozorovat
minimálně 3 obecné fáze vymezené v čase, kdy je každá z nich zastoupena ve větší či menší míře. Fáze obecné
evakuační křivky jsou demonstrovány pomocí funkce arctg na Obr. 2. Na každou fázi má vliv řada faktorů, z nichž
budou jmenovány některé významné.
•

•

•

Fáze A. Tato počáteční fáze je charakteristická zejména dobou před pohybem (tedy časem
ohraničeným rozpoznáním nebezpečí a zahájením evakuace, který může dosahovat i několika minut
[16]). Zároveň je v této fázi započítán čas, který osoby stráví na únikových cestách v objektu.
Vlivem těchto faktorů dosáhne v této fázi únikových východů minoritní část evakuovaných osob.
Fáze B. V této fázi majoritní část evakuovaných osob již zahájila pohyb směrem k únikovým
východům a křivka má spíše lineární trend v závislosti na propustnosti jednotlivých únikových
východů dané jejich efektivní šířkou. V této části může dojít ke změně sklonu křivky vyvolané
postupným snižováním počtu využívaných únikových východů.
Fáze C. Fáze, ve které je majoritní část osob již evakuována a dochází k evakuaci osob jejichž doba
před pohybem nebo rychlost pohybu (popř. kombinace obojího) se pohybují v extrémních
hodnotách jednotlivých distribucí. V praxi se může jednat o osoby s omezenou schopností pohybu,
jiným způsobem handicapované osoby, nebo jednotlivce, kteří nezaznamenali či zanedbali příkaz
k evakuaci. Zároveň se v této fázi bude evakuovat personál, který evakuaci řídil.

Obr. 2 Fáze evakuační křivky znázorněné na funkci arctg.
http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.127
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Simulační experiment
Na Obr. 3 je zobrazen simulační experiment ve třech fázích evakuačního procesu v časech simulace 0 s, 60 s a
90 s. Vlivem distribuce doby před pohybem došlo u prvních osob k zahájení evakuace zhruba v čase 15 s. Poslední
skupina osob zahájila evakuaci přibližně v čase 70 s. Tento jev lze běžně při evakuaci očekávat a jak již bylo
zmíněno, má zásadní vliv na tvar evakuační křivky.

Obr. 3 Fáze evakuačního procesu triviální úlohy (vlevo: fáze A, uprostřed: fáze B, vpravo: fáze C).

Obr. 4 Průměrná evakuační křivka simulačního experimentu a regresní křivky pro stupně polynomu 2-15.

5 DISKUZE
Na základě sady evakuačních křivek byly definovány 3 základní fáze vývoje počtu evakuovaných osob v čase,
které se promítají do tvaru křivek. Průměrná evakuační křivka simulačního experimentu znázorněná na Obr. 4
odpovídá definovanému obecnému tvaru popsaném na Obr. 2. Polynomická regrese byla využita pro interpolaci
dat v rozsahu daném minimálním a maximálním evakuačním časem (32 a 103 s). Extrapolace není pro tento typ
úlohy potřebná a lze u ní očekávat výrazné snížení přesnosti. Přesnost regrese byla pro každý stupeň polynomu
stanovena algoritmem křížové validace k-fold. Nejpřesnější aproximace bylo dosaženo polynomem 7. stupně s
hodnotu RMSE 0,508, nicméně z praktického hlediska by dostatečně přesnou aproximaci poskytl i polynom
3–6 stupně. Původních 150 bodů průměrné evakuační křivky bylo uvedeným postupem zjednodušeno na
3–7 koeficientů. U komplexnějších scénářů evakuace lze očekávat vyšší stupeň polynomu pro dosažení podobné
přesnosti. Zjednodušení evakuační křivky na takovýto počet koeficientů pro následnou predikci tvaru křivky
umožňuje sestavit trénovací množinu v násobně menším rozsahu než v případě uvažování jednotlivých datových
bodů křivky, což je z hlediska jednoduchosti architektury modelu strojového učení a nízké datové náročnosti velmi
výhodné.

6 ZÁVĚR
Výstupy mikroskopických evakuačních modelů mají potenciál poskytovat validní informace o budoucím průběhu
evakuace při mimořádné události. Jejich nasazení v reálném čase je však neefektivní vzhledem k dynamickým
vstupním datům a výpočetnímu času simulací. Jedním z výstupů modelů je evakuační křivka, která podává
informaci o počtu evakuovaných osob v čase.
Článek se zabýval obecným tvarem evakuační křivky, v níž definoval 3 základní fáze vývoje počtu
evakuovaných osob v čase, které se promítají do tvaru křivky. Následně řešil možnost zjednodušení evakuační
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křivky aproximací metodou polynomické regrese pro následnou možnost predikce těchto křivek modelem
strojového učení. Aproximace byla demonstrována na simulačním experimentu, na němž byl ověřen tvar
evakuační křivky. Optimální stupeň polynomu byl stanoven křížovou validací a standardní metrikou RMSE.
Metoda byla využita výhradně pro interpolaci dat v rozsahu daném minimálním a maximálním evakuačním časem.
Na základě analýzy obecného tvaru evakuační křivky dle publikovaných dat, grafu průměrné evakuační křivky
simulačního experimentu a výsledků polynomické regrese lze považovat tuto metodu za vhodnou pro tento typ
úloh. Zjednodušení způsobené aproximací je v rozmezí rozptylu daného stochastickou povahou simulací použitého
modelu a nesnižuje tedy spolehlivost interpretovaných dat. Tato práce tak nabízí nový přístup k přípravě
trénovacích dat pro využití metod strojového učení v rámci modelování evakuace. V dalším návazném výzkumu
by mělo dojít k samotnému testování predikce koeficientů polynomů metodami strojového učení a validaci těchto
predikcí na datech z reálného experimentu evakuace.

Poděkování
Příspěvek byl vypracován v rámci řešení projektu fakultního specifického výzkumu č. FAST-J-21-7522 Evakuace
provizorních nemocnic s využitím modelu evakuace.
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Abstrakt
V rámci ekonomického hodnocení dopravních staveb se setkáváme s problémem hodnocení a parametrizace
přínosů a nákladů specifických pro komplexnější stavby nebo úpravy prostranství v centru města. Některé
metody je obtížné vhodně aplikovat na městské a technické stavby. Článek se zaměřuje na nalezení
alternativního způsobu hodnocení vybraných staveb. Metody často souvisí s multikriteriální analýzou, jež vede
na posuzování parametrů a způsobu určení váhy pro hodnocení.
Klíčová slova
Ekonomické hodnocení dopravních staveb, multikriteriální analýza (MKA), městské inženýrství, stavby v centru
města
Abstract
Concerning the economic evaluation of transport constructions, there are problems with appraisal and
parametrization of benefits and costs, especially for the complex constructions or modified areas in the city
center. Some of the current methods are difficult to apply appropriately to city constructions or technical
constructions. The article is focused on finding alternative ways to evaluate selected constructions. The methods
are often connected to multi-criteria analysis, which leads to the assessment of parameters and methods of
determining the weight of them for the evaluation.
Key words
Economic evaluation of transport constructions, multi-criteria analysis (MCA), city engineering, constructions in
the city center

1 ÚVOD
V rámci ekonomického hodnocení staveb jsou v České republice jasně definované postupy a metody, jak
hodnocení provádět. Ekonomické hodnocení je povinnou součástí záměrů projektů, jejich aktualizací a studií
proveditelnosti [1]. Nejčastěji používanou metodou hodnocení je Cost-Benefit analýza (CBA) nebo také analýza
nákladů a přínosů. Postupy hodnocení touto metodou jsou podrobně popsány v Rezortní metodice pro hodnocení
efektivnosti projektů dopravní staveb [2]. Přesto, že je CBA uznávaný a certifikovaný nástroj, tak pro komplexní
městské stavby není jeho použití vhodné a ani možné. Vyčíslení nákladů a přínosů projektů realizovaných
v městském prostředí je komplikované a někdy dokonce nemožné. Výše zmíněná metodika připouští ve
vybraných případech použití multikriteriální analýzy (MKA), ale tak jako tak musí být zpracována CBA.
Dopravními projekty v městském prostředí jsou chápany úpravy městských komunikací, křižovatek, vedení
MHD a její preference, zklidňování dopravy, optimalizace pěších a cyklistických vazeb s ochranou těchto
nejzranitelnějších účastníků provozu. Z hlediska změn v městském prostředí se jedná o komplexní problematiku,
kde v našich návrzích, jež jsou stručně popsány v článku, dochází k podstatné modifikaci veřejného prostředí
mající dopady na uváděné příklady (nová železniční stanice, výstavba budovy filharmonie atd.).
U těchto komplexních městských staveb, kde dochází ke změně mnoha parametrů, jak v dopravě, tak i ve
využití území nebo jeho podobě, je použití tohoto hodnocení v první řadě nemožné a v druhé řadě
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nevypovídající. Vzniká proto požadavek na nalezení metodických postupů, které by dovolily hodnotit tyto
složité městské stavby nebo úpravy, kde rozhodujícím parametrem nebudou pouze kapacity křižovatek
a intenzity silniční dopravy.

2 METODOLOGIE A PŘÍSTUPY
Jak je již zmíněno v úvodu, pro ČR je výchozím dokumentem pro ekonomické hodnocení silničních,
železničních i vodních staveb Rezortní metodika [2], která zahrnuje možné přístupy pro posuzování. Základní
hodnotící metodou je analýza nákladů a přínosů, dále je možné ve specifických případech využití multikriteriální
analýzy. Pro hodnocení silničních projektů se používá celosvětově uznávaný software HDM-4 (Harmonised
System Approach to Road Management), který ale pracuje na principu analýzy nákladů a přínosů.
Mezi další způsoby hodnocení projektů patří například modifikovaná verze MKA, tzv. multikriteriální
analýza více subjektů (MAMCA ̶ Multi Actor Multi Criteria Analysis), která zohledňuje především
zainteresované subjekty a skládá se ze sedmi kroků [3]. Dalším druhem MKA je multikriteriální rozhodovací
analýza (MCDA ̶ Multi Criteria Decision Analysis) jedná se o rozhodovací nástroj, který se snaží najít dopady
projektu. Stejně jako předchozí analýza zapojuje zainteresované strany. Výsledkem je seřazení variant od nejvíce
preferované k té nejméně preferované. Existují již softwarové programy, které používají tuto metodu hodnocení.
Využívá především rozhodovací stromy, modelování nejistot a pravidlo očekávaného užitku [4], [5].
V případech, kdy je těžké vyčíslit přínosy ve finanční jednotce (monetizace), ale zato jsou jasně dány
náklady, je vhodné využití analýzy efektivnosti nákladů (CEA ̶ Cost Effectiveness Analysis). Porovnávají se
varianty projektu na základě jednoho společného dopadu. Využití CEA je možné také v případě, že hledáme co
nejméně nákladné řešení pro definované cíle [4].
Pro rozsáhlé projekty s makroekonomickým dopadem se využívá Analýza ekonomických dopadů
(EiA ̶ Economic Impact Analysis). Rozlišujeme dva přístupy ̶ vstupně/výstupní modely (Input/Output models)
pro analýzu regionální ekonomiky a modely ekonomické simulace, kde se jedná o složitější ekonometrické
a obecné modely rovnováhy [2].
Metoda DETR (Department Environment Transport Region) je založena na kvalitativním popisu projektu
s možností dodat kvalitativní údaje. Výstupem je tabulka, kde jsou popsané hlavní dopady rozdělené do čtyř
kategorií: ekonomické, environmentální, společenské a veřejné prostředky. Mezi hlavní nevýhody tohoto
hodnocení patří neprovázanost kvalitativních a kvantitativních ukazatelů a hodnocení [2].
Mezi velmi rozšířené a známé analýzy patří tzv. SWOT analýza, která zohledňuje silné (Strengths) a slabé
(Weaknesses) stránky projektu a jeho příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats). Cílem by mělo být podpořit
silné stránky a příležitosti, a co nejvíce potlačit slabé stránky a hrozby projektu. Analýzou SWOT bychom měli
najít hlavní změny, které nastanou vlivem realizace projektu. Součástí by mělo být i posouzení závěrů a jsou
použity váhy pro určení pravděpodobnosti výskytu nebo důležitosti daného faktoru [2], [7].
Přístup s částečnou agregací se vyznačuje snahou odstranit nerovné socio-prostorové rozdělení efektů. Je tak
zhodnocen vliv projektu na celkové blaho, ale zároveň je možné určit, jak férově jsou rozděleny přínosy
a náklady mezi dotčené skupiny [8].
Modely CGE (Computable General Equilibrium) jsou v dopravě používány především pro hodnocení
dlouhodobých dopadů investic. Stejně jako u analýzy ekonomických dopadů neřeší tato metoda jednotlivé trhy,
ale makroekonomii jako celek. Mezi nejnovější přístupy patří tzv. FCGE (Financial Computable General
Equilibrium), které kombinují skutečnou ekonomiku s volbou finančních aktiv a modulem k řešení změn
v dopravních sítích [9], [10], [11].
Metoda systémového plánování (SP ̶ Systemic Planning) je velmi vhodná pro komplexní problematiku, která
zahrnuje velké množství nejistot. Je možné zahrnout jak tzv. tvrdé, tak i měkké přístupy operačního výzkumu.
Kombinuje také metody zmíněné výše, např. CBA, CEA, SWOT nebo MKA. Může ale zahrnovat také teorii her,
citlivostní analýzu nebo heuristiku kritických systémů (CSH ̶ Critical Systems Heuristics) [12].
Poslední zmíněnou metodou jsou robustní rozhodovací přístupy (RDMA ̶ Robust Decision Making
Approaches), která je využívána především v situacích, kde je vysoká nejistota a poskytují tak analytickou
podporu rozhodování. RDMA se nesnaží definovat budoucí stav na základě odhadu proměnných, ale snaží se
nastínit možné stavy a poté učinit nějaké rozhodnutí, které je pro tyto stavy co nejspolehlivější [4].
Výběr metody je závislý na konkrétním projektu a dohodě všech zúčastněných stran, příp. Centrální komisi
Ministerstva dopravy ČR, v případě, že je snaha využít jiné metody než definované v Rezortní metodice.
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3 UPLATNĚNÍ METODIKY
Ze zkušeností z praxe v rámci ekonomického hodnocení staveb přirozeně vyplynul požadavek na hledání jiných
postupů a metodologií k hodnocení některých specifických staveb. Analýza nákladů a přínosů (resp. HDM-4),
jak je definována v Rezortní metodice [2] velmi dobře funguje v případech budování obchvatů nebo
modernizace železnice, ale v rámci komplexnějších projektů, kdy dochází ke změně organizace křižovatek,
cyklistické dopravy, peších vazeb atd., bývá velmi obtížné zohlednit všechny náklady a přínosy, které s sebou
projekt nese. Je velmi těžké zohledňovat takové aspekty staveb, které je obtížné nebo dokonce nemožné převést
na finanční jednotky. I přesto, že mohou být velmi dobře popsány, nikdy jim nebude v hodnocení připisován
takový význam jako monetizovaným položkám.
V praxi se projekty nejčastěji posuzují pouze z hlediska technické proveditelnosti, finanční náročnosti a pak
propustnosti křižovatek (kapacity). Hodnocení bývá zaměřeno především na motorovou dopravu, příp.
hromadnou dopravu. Ačkoli se jedná o důležité parametry, které není v žádném případě možné zanedbat, bylo
by vhodné, kdyby do hodnocení mohly vstupovat také další parametry, které by měly vliv na celkové hodnocení
projektu. V rámci mezioborové spolupráce s ekonomy, geoinformatiky, dopravními experty a dalšími experty
vznikl metodický postup hodnocení projektu a je zobrazen stručným diagramem o šesti krocích na Obr. 1.
Z rešerše různých způsobů přístupů k hodnocení dopravních staveb vzešla myšlenka na vlastní hodnotící
tabulku, která by dokázala postihnout všemožné parametry, jak tvrdé, které lze vyčíslit, tak i subjektivní
(měkké). Možný způsob hodnocení je popsán v následující kapitole.

Obr. 1 Metodologický postup sestavení hodnocení.
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4 VÝSLEDKY
V záhlaví navrhované hodnotící tabulky budou ve sloupcích zobrazeny jednotlivé lokality, konkrétně místní
komunikace typu B (sběrné), C (obslužné) a D1 (se smíšeným provozem), dále pak náměstí, obytné celky (např.
sídliště) a uzly veřejné hromadné dopravy (VHD). Důležitým prvkem je sloupec váha kritéria, který bude
určovat důležitost daného kritéria v projektu. Řádky budou zahrnovat jednotlivá kritéria (parametry/faktory)
obecnějšího rázu. Tato základní kritéria je možné blíže specifikovat podkritérii (skladba dopravního proudu,
parametry stání) a v některých případech je nutná ještě další úroveň zpřesnění (zbytná/nezbytná doprava,
vysokoobrátková stání, vyhrazená stání, možnost dobíjení). V tabulce může být mnoho dalších hodnotících
kritérií, které jsou uvedeny v následujícím výčtu:
•

•

•

•
•

•
•

•

•

intenzita:
o skladba dopravního proudu:
 zbytná,
 nezbytná;
o intenzita;
o ÚKD (Úroveň kvality dopravy);
doprava v klidu:
o rezidenti,
o návštěvy;
o parametry stání:
 vysokoobrátková,
 vyhrazená,
 možnost dobíjení;
hromadná doprava:
o dostupnost,
o počet přepravených osob,
o míra preference,
bezpečnost:
o nehodovost,
o pocit bezpečí;
externality:
o hluk,
o emise,
o zeleň veřejného prostranství;
pěší (viz praktický příklad);
cyklisté:
o vedení s vozidly,
o vedení samostatně,
o vedení s chodci;
telematika v dopravě:
o navigace parkování,
o sledování poruch dopravních staveb,
o řízení spotřeby elektrické energie,
o řízení dopravy;
finanční hodnocení:
o pořizovací náklady stavby,
o náklady na údržbu stavby,
o zhodnocení pozemků.

Je zřejmé, že některá kritéria je možné přesně vyčíslit (intenzita, nehodovost, délky pěších cest atd.), takové
parametry lze označit za tvrdé a je poměrně jednoduché je porovnávat. Některá kritéria jsou velmi subjektivní
(pocit bezpečí, přehlednost) a jejich vyčíslení může být velkou výzvou a z toho vyplývá i obtížná možnost
porovnání těchto parametrů a jejich případné obhájení, resp. podložení fakty.
Jako případové studie byly vytipovány lokality plánovaných rozsáhlých projektů v Praze. Například
rekonstrukce mostu na Výtoni a s tím související zřízení nové vlakové zastávky s vazbou na tramvajovou
dopravu v Praze. Dále pak lokalita předpolí Hlávkova mostu, kde má vzniknout nová budova filharmonie, což
úzce souvisí s rozsáhlými změnami v okolí mimoúrovňové křižovatky a přestupního uzlu Vltavská.
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Za první hodnocený parametr byly vybrány pěší vazby ve výše zmíněných lokalitách. Níže je zobrazena
Tab. 1 hodnotící pěší vazby podle definovaných parametrů v oblasti Výtoně. Na následujícím Obr. 2 je možné
vidět stávající pěší trasu od zastávky ke škole a nově navrženou pěší trasu.

Obr. 2 Stávající trasa zastávka - škola.
Tab. 1 Pěší vazby škola ̶ tramvajová zastávka (Výtoň) [14].
Parametr

Stávající stav

Navrhovaný stav

Délka trasy
Počet přechodů pro chodce
Odhadovaná doba pohybu

150 m
3
4 min 55 s

Hlavní výhody

- návyk na stávající stav

131 m
2
3 min 18 s
- nižší počet překonávaných přechodů;
- kratší vzdálenost;
- více variant cest;
- vyšší bezpečnost;

Hlavní nevýhody

- dlouhé (nenormové) přechody;
- delší doba na trase;
- více světelně řízených přechodů;

- horší rozhledové poměry na nově
vzniklém přechodu;

5 DISKUZE
Výčet parametrů, který bude součástí hodnotící tabulky, by měl sloužit pro hodnocení projektů komplexních
staveb realizovaných v rámci center měst. V článku je uveden pouze výčet parametrů, které budou součástí
tabulky, a bude k nim nutné vyplnit příslušné hodnoty. V kontextu ekonomických hodnocení se bude jednat
o princip multikriteriální analýzy. S odkazem na Rezortní metodiku [2] je v praxi velmi obtížné pro hodnocení
využít vlastní hodnotící tabulku (podléhá schválení Centrální komise MD ČR). Bylo by proto vhodné, aby došlo
k vycizelování jejího obsahu, aby zahrnovala všechny potřebné parametry, se kterými je možné se u takových
staveb setkat, případně dala zpracovatelům alespoň nějakou volnost k odebrání nebo případnému dodání
některých kritérií. Zároveň musí probíhat kontrola konzistence kritérií, tzn. aby nedocházelo k vícenásobnému
započítání nákladů/přínosů některých parametrů nebo naopak, aby nedošlo k jejich opomenutí.
Další důležitou položkou je váha jednotlivých kritérií. Samotná multikriteriální analýza bývá mnohdy
označována za značně subjektivní hodnotící nástroj, a to zahrnuje také určování vah jednotlivých parametrů.
V následujících krocích tedy bude snaha hledat co nejlepší postupy pro určování vah kritérií. Výpočet vah bude
pravděpodobně zahrnovat kombinaci více přístupů, aby byla zajištěna co největší objektivita. Například se může
jednat o sestavení žebříčku důležitosti jednotlivých kritérií v kombinaci s párovým srovnáváním. Je také
důležité, v jaké formě bude po zainteresovaných stranách vyžadováno hodnocení daných kritérií ̶ pouze slovní,
procentuální, případně oboje. Vnímání slovních hodnocení je již samo o sobě velmi subjektivní, ale pro někoho
mohou být pouze číselná hodnocení matoucí [13]. Toto jsou všechno proměnné, které je nutné vzít v úvahu, pro
sestavení co nejobjektivnějšího hodnocení.
Na stručně demonstrovaném příkladu je možné vidět zhodnocení parametrů pomocí jednoduché tabulky
z hlediska pěších vazeb, kde jsou porovnány parametry ve stávajícím a navrženém stavu a je tedy jasně vidět
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rozdíl mezi stavem před a po. Podobně mohou být zpracována i ostatní kritéria, kde bude vidět, jaké
výhody/nevýhody přináší nově navrhovaná řešení.
Na dalším zvážení je použití jedné hodnotící tabulky, která bude zahrnovat přínos/náklad posuzované
varianty oproti stávajícímu stavu (variantě bez projektu) nebo budou sestavovány dvě tabulky, kde bude možné
vidět rozdíl mezi staveb bez a s projektem.
Otázkou jsou také jednotky, ve kterých bude porovnávání probíhat. Některá kritéria je možné převést na
finanční jednotku nebo je možné porovnávat například intenzity ve vozidlech za den (resp. voz/hod) nebo délku
trasy v metrech.

6 ZÁVĚR
Stávající přístup k ekonomickému hodnocení je pro některé projekty velmi omezený a je proto analýzu nákladů
a přínosů obtížné aplikovat na některé složitější stavby realizované v centrech měst. Ze zkušeností z praxe proto
vzešel požadavek na vytvoření alternativního způsobu hodnocení dopravních staveb, které mohou mít dopad na
široké spektrum parametrů. V rámci zkoumání reálných projektů tak vznikl návrh hodnotící tabulky, která se
nejblíže přibližuje stylu hodnocení pomocí multikriteriální analýzy. Pro zajištění odborného respektování této
tabulky bude potřebné zaručit dostatečnou objektivnost hodnocení, což může být největší výzvou v návrhu
variantního hodnocení dopravních staveb. Může také vyplynout potřeba kombinace s dalším způsobem
hodnocení. Porovnávání jednotlivých kritérií je předvedeno na konkrétním případu navrhovaných změn z oblasti
Výtoně, a to konkrétně na pěších vazbách v dané lokalitě. Dalším krokem by i dle uvedené metodologie bylo
převedení kritérií, které to umožňují, na finanční jednotku.
Součástí navazujících prací bude nutné zajistit, že jsou zahrnuty všechny potřebné parametry, ale zároveň
nebude docházet k vícenásobnému započítání některých nákladů nebo přínosů. Dále budou hledány nejvhodnější
způsoby určování váhy jednotlivých kritérií, což bude součástí dalšího zkoumání.
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*
1

Abstrakt
Při plánování území u oblasti, jež čeká významná proměna, je třeba se zamýšlet nad obsluhou veřejnou dopravu,
zejména ve velkých městech. V podmínkách omezených rozpočtů má smysl navrhovat zástavbu v první
řadě v lokalitách, které již jsou napojeny na stávající linky MHD, nebo kde se obsluha dá rychle, kvalitně a levně
zajistit. S kvalitní hromadnou dopravou by obyvatelé města aktivněji ji volili, a přispívali tím ke zlepšení kvality
životního prostředí. Autoři proto vytvořili multikriteriální analýzu, která hodnotí rozvojové lokality z hlediska
dostupnosti a kvality hromadné dopravy na základě objektivních dat. Jako příklad implementace analýzy bylo
zvoleno město Brno, které chystá nový uzemní plán.
Klíčová slova
Územní plánování, hromadná doprava, GIS, programování, jízdní řády
Abstract
When planning territories, public transport has to be considered in areas that are undergoing a major
transformation, especially in large cities. In conditions of limited budgets, it makes sense to primarily develop
areas already connected to existing public transport network, or where the service can be provided quickly,
efficiently and at low cost. With quality public transport, city residents would prefer it over cars and contribute to
improving the environment. That led authors to creation of a multi-criteria analysis that appraises development
areas in terms of availability and quality of public transport using objective data. Brno city, which issues a new
masterplan soon, was chosen to demonstrate the implementation of the analysis.
Key words
Spatial planning, public transport, GIS, programming, timetables

1 ÚVOD
Města se neustále potkávají s problémy a výzvami spojenými s dopravou, především ekonomické a ekologické
povahy. Na stavu dopravních záležitostí závisí i udržitelnost města jako celku. Nejlogičtější cestou řešení obsluhy
nově vznikajících lokalit hromadnou dopravou (rozsah, směry) je její plánování již na úrovní úvah o těchto
lokalitách. Obsluha by měla být v dostateční míře frekventovaná a správně trasována, tedy má vést k hlavním
bodům zájmu lidí z navrhované lokality z co nejmenšími časovými ztrátami. Pomohlo by to zachovat rozumnou
dělbu přepravní práce (poměr MHD/IAD/jiné), zejména v hustě zalidněných sídelních prvcích.
Analýza obsluhy rozvojových lokalit systémem MHD se dá rozdělit do dvou hladin – ekonomické
a uživatelské. První se týká objednatelů obsluhy (stát, kraj, město) a zabývá se kapitálovými a provozními náklady
– na pořízení vozidel, výstavbu tratí a komunikací, výplaty zaměstnancům. Druhá zohledňuje uživatelskou
zkušenost, na kterou se autoři rozhodli zaměřit.
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2 POUŽITÍ MULTIKRITERIÁLNÍCH ANALÝZ
O umístění staveb a zajištění MHD se, například, diskutuje v českém národním certifikačním nástroji SBToolCZ
(jenž je derivátem mezinárodního systému SBTool) pro vyjádření úrovně komplexní kvality budov [1]. V ohled
jsou brány pěší vzdálenosti do zastávek MHD, typ a stupeň ochrany komunikací pro pěší a frekventovanost linek.
Nicméně body získané za tato kritéria neovlivňují celkové hodnocení budovy, které se zakládá především na
environmentálních a sociálních faktorech; ekonomické a prostorové faktory slouží jen pro referenci, jako
dodatečná.
Jsou také poměrně často hodnoceny samotné systémy hromadné dopravy. Někteří autoři posuzují efektivitu
navrhovaných linek podle počtu potenciálně obsloužených obyvatel, celkové jízdní doby, dostupnosti železničních
stanic [2]. Jiní hodnotí projekty systémů hromadné dopravy pomoci složitých hierarchických struktur, včetně
ekonomických a provozních parametrů [3].
Doposud ale nebyly nalezeny publikace jiných autorů o použití multikriteriálního hodnocení lokalit výhradně
na základě kvality hromadné dopravy v českém nebo mezinárodním vědeckém prostředí.

Zkušenost autorů
Autoři této práce se již v nedávné minulosti daným tématem zaobírali, a byla vytvořena první verze metodiky
hodnocení rozvojových lokalit na základě dopravní obslužnosti. Mezi kritérii byla zařazena vzdálenost do nejbližší
zastávky, cestovní doba do centra města, průměrné zpoždění ve špičkách, podíl nezpožděných spojů ve špičkách
a celkový počet spojů přes nejbližší zastávku [4].
Po dalším prohloubení do problematiky se však ukázalo, že je vhodné doplnit metodiku o další parametr.
V odborné literatuře se píše o zkresleném vnímaní času během přepravy v hromadné dopravě. Je stanoveno, že
vnímaný cestujícím čas je o 11 % větší než skutečný při čekání na spoje, a o 7-9 % vetší při chůzi [5]. Tento faktor
může mít vliv na dělbu přepravní práce v lokalitách; pokud je vnímaná cestovní doba vysoká, lidi si s vyšší
pravděpodobností zvolí IAD pro cestu do nebo z dané lokality.

3 METODIKA
Bodový systém u kritérií byl zachován stejný jako v předchozí verzi metodiky [4]. Za každé kritérium mohla
lokalita získat až 5 bodů, ale v nové verzi maximální součet bodů se rovna 30 vzhledem k jednomu přidanému
kritériu – vlivu vnímané cestovní doby.
Tab. 1 Kritéria analýzy (dolní mez < hodnota ≤ horní mez)
Body

Vzdálenost do
nejbližší
zastávky, m

5

méně než 50

Čas do
centra,
minut

Míra vlivu
vnímané
cestovní
doby, %

Průměrné
zpoždění na
nejbližší
zastávce, minut

Podíl
nezpožděných
spojů přes
zastávku, %

Počet spojů
v pracovní
den

Méně než 1

méně než 0,5

více než 80

více než 500

4

50–100

méně než
5
5–10

1–2

0,5 - 1

70–80

300–500

3

100–250

10–20

2–3

1–2

55–70

150–300

2

250–500

20–30

3–4

2–3

40–55

100–150

1

500–700

4–5

3–4

20–40

50–100

0

více než 700

30–40
více než
40

více než 5

více než 4

méně než 20

méně než 25

Vliv vnímané cestovní doby ukazuje, o kolik procent delší přijde cestujícímu celková cesta z centra do hranice
lokality, než ve skutečnosti je. Uvažujme zde, že délka chůze z centra je nulová, protože předpoklad je, že cestující
vyráží z jedné z centrálních zastávek, rychlost chůze od zastávky k lokalitě se rovná 5 km/h. Máme tedy vztah:
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣 =

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐ℎ
· 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐ℎ 𝑐𝑐𝑐𝑐ℎ
· 100,
𝑑𝑑𝑑𝑑
∑ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐 + ∑ 𝑡𝑡𝑡𝑡č + 𝑐𝑐𝑐𝑐ℎ
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐ℎ

∑ 𝑡𝑡𝑡𝑡č · 𝑘𝑘𝑘𝑘č +
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kde 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣 – míra vlivu vnímané cestovní doby, %; ∑ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐 – součet skutečných cestovních dob ke hranicím lokality,
min.; ∑ 𝑡𝑡𝑡𝑡č – součet čekacích dob, min.; 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 – délka pěšího přesunu od zastávky k lokalitě, m.; 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 – rychlost pěší
chůze, 5 km/h (83,3 m./min.); 𝑘𝑘𝑘𝑘č – koeficient vnímaní času čekání, 0,11; 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 – koeficient vnímaní času
chůze, 0,08.

Nízká míra vlivu vnímaného času znamená existenci přímého spojení bez přestupů nebo s přestupy
s minimálním čekáním při přestupu a krátké docházky. Čím vyšší je hodnota tohoto kritéria, tím větší je
pravděpodobnost, že taková cesta odradí potenciálního cestujícího do lokality od hromadné dopravy.
Čas přestupů ale ve výsledcích předešlé verze metodiky nefiguroval a na rozdíl od doby pěšího přesunu nedal
odhadnout nebo odvodit, proto byla nutná modifikace skriptu s algoritmem hledání nejkratší cesty (upravený
Dijkstrův algoritmus pro časově závislé sítě) použitého v minulosti.
Po modifikaci skript při hledání cesty zachycoval místa a délky přestupů, pokud se měnilo číslo linky (Obr. 1).

Obr. 1 Příklady nejkratších cest z vygenerovaných jízdních řádů.
Zároveň optimalizace kódu zrychlila proces zpracování a umožnila spustit skript nejen pro jeden čas "odjezdu",
ale pro několik. Za kontrolní období byl zvolen interval od 7:00 do 7:18, bylo uskutečněno 10 "odjezdů" po
2 minutách, aby se eliminoval vliv intervalů nepáteřních méně frekventovaných linek při cestách na vzdálené
okraje. Za výsledný čas nejrychlejší cesty byl pak považován průměr nejrychlejších cestovních dob. Průměr součtů
čekacích dob byl násoben 0,11, průměr doby pěší chůze (v tomto případě se jedná jen o vzdálenost od nejbližší
zastávky do hranice lokality) byl násoben 0,08, a dále podle vzorce (1).

4 VÝSLEDKY
Po obodování a sečtení bodů pro každou rozvojovou lokalitu byla vytvořena škála kategorii 1 až 10. V čím nižší
kategorii se rozvojová lokalita nachází, tím lepší je její obslužnost MHD (Tab. 2).
Tab. 2 Kategorie rozvojových oblastí v Brně (dolní mez < hodnota ≤ horní mez)
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Kategorie

Meze (součet bodů)

10
9
8

0–3
3–6
6–9

Počet rozvojových
lokalit
13
6
13

Podíl
%
1,0
0,5
1,0
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7
6
5
4
3
2
1

9–12
12–15
15–18
18–21
21–24
24–27
27–30
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16
106
291
419
341
65
58

1,2
8,0
21,9
31,6
25,7
4,9
4,4

Na mapě města Brna (Obr. 2) je znázorněno barevné rozdělení lokalit dle škály kategorií. Z mapy lze vyčíst,
že lokality v blízkosti centra města spadají do nižších kategorií, hlavním důvodem je hustá sít MHD kolem centra.
S rostoucí vzdáleností od centra začínají rozvojové lokality spadat do vyšších kategorií, kdy strávený čas v MHD
už pro obyvatele není komfortní a je větší pravděpodobnost, že lidé budou pro cestu používat osobní automobil.

Obr. 2 Mapové zobrazení kategorií rozvojových oblastí v Brně.

5 DISKUZE
Nově přidané kritérium – míra vlivu vnímaného cestovního času – je důležitý parametr, ale výpočet jak
nejrychlejších cestovních, tak i čekacích dob může být vylepšen, pokud se zohlední minimální časová mezera
potřebná k přestupu v jednoduchých generovaných jízdních řádech. Z důvodu použití takových jízdních řádů
u zastávek bylo pouze jedno nástupiště bez ohledu na jejích významnost (tzn. přesun v rámci stejné zastávky byl
vyloučen). Docházelo tak k intenzivnímu přestupování mezi linkami, i když časová mezera mezi příjezdem jedné
linky a odjezdem druhé se rovnala 1 s.
Kvůli tomu, že hodně lokalit za toto kritérium získalo vysoké hodnocení, průměrné celkové hodnocení se
zvýšilo oproti první verzi metodiky. O vhodnosti zvolených mezí kritérií ale vypovídá to, že rozdělení skóre lokalit
je pořád blízké k normálnímu (Obr. 3). Očekává se, že po eliminaci nerealisticky krátkých přestupů se průměr
změní na hodnotu v okolí 17,5 bodů.

http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.140

143

JUNIORSTAV 2022

1. Building Constructions, Architecture and Municipal Engineering

Obr. 3 Histogram skóre rozvojových lokalit (horiz. osa – body, vertik. osa – počet výskytů).

6 ZÁVĚR
Tato analýza díky své jednoduchosti a přehlednosti má potenciál se zařadit mezi odborné nástroje pro státní
a municipální instituce při navrhování územních plánu, nebo pro developery hledající nejvhodnější lokalitu na
umístění svého projektu.
V tomto příspěvku byla aplikována analýza na připravovaný uzemní plán města Brna, jelikož se ale jedná
o plně automatizovaný proces s použitím podkladů v univerzálních rozšířených formátech, je možné při správném
nastavení dat použít postup na jakékoliv území.
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NOVÉ POZNATKY VE VÝPOČTU ODEZVY PODLOŽÍ
VYSOKORYCHLOSTNÍCH TRATÍ NA PRŮJEZD
VLAKU
NEW FINDINGS IN CALCULATING OF THE SUBGRADE RESPONSE ON
HIGH-SPEED LINES TO TRAIN PASSAGE
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*
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Abstrakt
Článek představuje možnosti přístupů k výpočtu odezvy podloží železniční tratě na jízdu vlakových souprav
vysokou rychlostí se zaměřením na projevy Rayleighova vlnění. Podrobněji je popsán přístup k výpočtu pomocí
metody tenkých vrstev, který se jeví jako perspektivní pro výpočet odezvy tratě s konstrukcí koleje s příčnými
pražci. Na tuto metodu je článek zaměřen s ohledem na předpokládané využití koleje s příčnými pražci na
vysokorychlostních tratích v České republice. Dále je v článku zmíněna implementace nelineárního chování
zeminy pod dynamickým zatížením při průjezdu vlaku a problematika výpočtu podloží tratě tvořeného více
vrstvami zeminy s různými parametry.
Klíčová slova
Rayleighovo vlnění, vysokorychlostní trať, metoda tenkých vrstev, dynamické zatížení
Abstract
The article presents the possibilities of approaches to the calculation of the subsoil response of a railway line to
high-speed train running with a focus on Rayleigh waves. The article describes in more detail the approach to the
calculation using the method of thin layers, which seems promising for the calculation of the response of the
track with the construction of the track with transverse sleepers. The article is focused on this method with
regard to the expected use of the track with sleepers on high-speed lines in the Czech Republic. Furthermore, the
article mentions the implementation of nonlinear behaviour of soil under dynamic load during the passage of the
train and the issue of calculating the subsoil of the line formed by multiple layers of soil with different
parameters.
Key words
Rayleigh waves, high speed track, method of thin layers, dynamic loading

1 ÚVOD
V souvislosti se zvyšující se rychlostí jízdy vlaků se začaly objevovat nové problémy, které se dosud při
provozování železniční dopravy neobjevily, a bylo a je nutné je řešit. Mezi ně patří i dynamická odezva podloží
železniční tratě na průjezd vlaku. Pokud se rychlost jízdy vlaku přiblíží nebo vyrovná rychlosti šíření
Rayleighova vlnění zeminou, dochází k výrazné interferenci. Ta se projevuje významným nárůstem velikosti
amplitud vibrací podloží železniční trati. Jejich zvětšení pak mají negativní dopad na konstrukce v okolí trati
a teoreticky může vést až k vykolejení vlaku. U obce Ledsgard ve Švédsku, kde byly tyto projevy poprvé
prakticky pozorovány při rychlosti vlaků cca 200 km/h, došlo k posunu a naklonění podpěr trakčního vedení.
Tato problematika je v praktické rovině známa a řešena již déle než 20 let, předtím se jednalo o teoretický
problém. [1], [2]
V současné době jsou v Evropě v provozu nebo v přípravě železniční tratě s rychlostí jízdy vlaků až
400 km/h a i v České republice je připravována výstavba tratí s maximální rychlostí 320 km/h. Dosavadní
rychlostní rekord na trati klasické konstrukce 574,8 km/h byl dosažen při zkušební jízdě speciálně upravené
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jednotky TGV ve Francii. Z toho lze predikovat, že časem dojde k dalšímu zvýšení rychlosti provozu vlaků
a problematika Rayleighova vlnění nabyde ještě větší důležitosti [1].

2 STRUČNÝ PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MODELOVÁNÍ
PROBLEMATIKY RAYLEIGHOVA VLNĚNÍ
K výpočtu chování podloží s ohledem na projevy Rayleighova vlnění železniční trati lze přistoupit z několika
směrů.
Stávající předpisy pro vysokorychlostní tratě řeší chování konstrukce tratě pomocí základních funkcí odezvy
konstrukce na statické zatížení a dynamické projevy zohledňují na základě rychlosti vlaků pomocí dynamického
součinitele. Tento přístup je nedostačený, neboť nezohledňuje specifické chování zeminy zmíněné v úvodu [3].
Z důvodu přesnějšího stanovení chování podloží bylo vyvinuto a v odborné literatuře prezentováno několik
dalších přístupů, z nichž každý má své výhody a nevýhody.

Analytický přístup
Analytický přístup je založen na výpočtu působení pohyblivého zatížení na pružnoplastické podloží. Tento
přístup umožňuje analýzu disperzních charakteristik koleje a jejího podloží. Kritická rychlost je pak stanovena
z disperzních křivek. Z hlediska náročnosti prováděných výpočtů je tento přístup nejméně náročný, ale získané
výsledky nejsou příliš přesné [3], [4].

Metoda konečných prvků
Výpočet metodou konečných prvků ve 2D neposkytuje dostatečně přesné výsledky, neboť je nelze snadno
interpretovat ve 3D. Naopak výpočet založený na metodě konečných prvků ve 3D poskytuje velmi přesné
výsledky. Nevýhodou toho přístupu je však náročná tvorba modelu. Všechny prvky konstrukce koleje musí být
vymodelovány pomocí elementů. Další nevýhodou tohoto přístupu je značná výpočetní náročnost [5], [6].

Semi-analytický přístup
Semi-analytický přístup využívá pro výpočet chování kolejového roštu analytický přístup. Pro výpočet chování
kolejového roštu a podloží pak využívá výpočet ve 3D pomocí Greenovy funkce pro zohlednění frekvenčních
oblastí vlastních čísel. Výpočet odezvy kolejového roštu a podloží tratě probíhá odděleně. Tento přístup
umožňuje lepší popis vztahu mezi rychlostí pohybu zatížení (vlaku) a velikostí amplitud odezvy podloží při
zachování relativně malé výpočetní náročnosti. Navzdory podrobnějšímu modelu podloží železniční trati tento
přístup neposkytuje příliš přesné výsledky [3], [4].

2,5 D modelování
Tzv. 2,5 D modelování zavádí zjednodušení oproti 3D modelování metodou konečných prvků (dále též "MKP"),
ale míra zjednodušení vazeb v podloží není tak značná, jako v případě jiných analytických nebo semianalytických metod.
Metoda je založena na rozložení výpočtu do jednotlivých 2D příčných řezů. Převod výsledku do 3D je
zajištěn pomocí transformace. Výhodou tohoto kroku je výrazné omezení potřebné výpočetní kapacity.
V případě výskytu problematických míst lze v modelu tato problematická místa řešit pomocí MKP ve 3D [3].
Nevýhodou tohoto přístupu je jeho omezená použitelnost pouze pro konstrukci koleje s pevnou jízdní dráhou.
V případě konstrukce koleje s pražci tento přístup neumožňuje zohlednit mezeru mezi pražci [4].

Metoda tenkých vrstev
Pro výpočet odezvy podloží koleje s pražci bylo vyvinuto několik modelů vycházejících z výpočtu pomocí semianalytického přístupu. Složitost výpočtu zeminy a podloží pomocí MKP ve 3D zjednodušují výpočtem jejich
chování na několika tenkých vrstvách a pružném poloprostoru. Tímto přístupem je zajištěna přesnost získaných
výsledků a nižší výpočetní náročnost [4], [6].
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3 METODA TENKÝCH VRSTEV
Tento přístup se v současné době jeví pro řešení odezvy podloží tratě s pražci jako nejperspektivnější, neboť
v České republice je jako základní konstrukce koleje na vysokorychlostních tratích navržena kolej s příčnými
pražci v kolejovém loži.
Podloží železniční trati je modelováno jako sestava n- tenkých vrstev uložených na poloprostoru. Toto
uspořádání umožňuje stanovit šíření vln i do hloubky zeminy. Výhodou tohoto uspořádání je i možnost výpočtu
odezvy pro podloží s vrstvami zemin o různých parametrech, zejména s rozdílnou tuhostí. Jednotlivé výpočtové
vrstvy modelu musí být paralelní a jejich tloušťka musí respektovat uvažovanou vlnovou délku. Tloušťka jedné
vrstvy pak odpovídá 1/8 uvažované vlnové délky. Velikost výchylek ve svislém směru se stanovuje aproximací
výsledků pro jednotlivé vrstvy pomocí kvadratické funkce s parabolickým průběhem [6].
Výpočet kolejového roštu a kolejového lože bývá řešen analyticky. Zahrnuje všechny hlavní prvky, a to
kolejnice, upevnění, pražce a kolejové lože. Přenos spočtených deformací a zatížení na pláni tělesa železničního
spodku pro výpočet odezvy zeminy je řešen pomocí Greenovy funkce [6].

4 NELINEÁRNÍ CHOVÁNÍ ZEMIN V PODLOŽÍ
Dynamické účinky jízdy vlaku vyšší rychlostí způsobují dočasnou změnu parametrů podložní zeminy, zejména
dočasné snížení její tuhosti. Tyto projevy se označují jako nelineární chování zeminy. Většina výpočetních
modelů však uvažuje s jejím lineárním chováním. Zavedení nelineárního chování zeminy do výpočtu je poměrně
komplikovaným problémem [7].
Část modelů popisujících chování lokality Ledsgard ve Švédsku, kde byly negativní projevy Rayleighova
vlnění poprvé pozorovány, zohledňuje nelineární chování zeminy uvažováním dodatečně stanovené tuhosti
zeminy. Tuhost zeminy byla stanovena iterací na základě porovnání výsledků modelu a měření in-situ. Právě při
ověřování výsledků z modelů výše popsané lokality ve Švédsku byl vliv nelineárního chování zemin odhalen
a potvrzena nutnost jeho zohlednění při výpočtech [8].
Pokud je zemina vystavena malému tahu nebo tlaku, její odezvu lze považovat za pružnou a lineární. Při
dalším růstu napětí se však zemina přestává chovat lineárně. Se vzrůstajícím napětím dochází ke snížení tuhosti
a zvýšení útlumu. K popisu tohoto chování je možné použít lineární funkci, a to sečnu nebo tečnu napěťového
diagramu. Postup zavedení do výpočtu je pak následující:
•
•
•
•
•

Stanovení vlastností všech výpočtových vrstev zeminy podloží při nízkém napětí.
Výpočet totálního a efektivního smykového napětí s využitím všech elementů.
Využití diagramu tuhost-napětí, což jsou funkce napětí a indexu plasticity, pro zpřesnění tuhosti
každé vrstvy.
Využití diagramu útlum-napětí, což jsou funkce napětí a indexu plasticity, pro zpřesnění útlumu
každé vrstvy.
Pokud je spodní vrstva tvořena pružným poloprostorem bez hranic, má stejné vlastnosti jako vrstva
nad ní.

Postup výpočtu popsaný výše se opakuje, dokud se hodnota smykového modulu a útlumu prostřední vrstvy
nerovná předchozímu kroku iterace, rozdíl může být maximálně 3 % [8].

5 PROBLEMATIKA VÝPOČTU VÍCEVRSTEVNATÉHO
PODLOŽÍ
V přirozených podmínkách v České republice je běžné střídání vrstev zemin s různými vlastnostmi. Dále je
nutné počítat i s vlivem skalního nebo poloskalního podloží, pokud je mělce pod terénem. Většina jednodušších
výpočtů uvažuje s homogenním podložím. Metoda MKP nebo metody využívající ve výpočtu tenké vrstvy
umožňují zohlednit vrstvy s různými vlastnostmi v podloží železniční trati.
V případě vrstvy s nižší tuhostí tvořící povrch terénu a pod ní se nacházejících vrstev s vyšší tuhostí jsou
podle výsledků matematického modelu pro kritickou rychlost zeminy klíčové parametry horní vrstvy zeminy.
Ale oproti výsledkům na homogenním podloží tvořeném zeminou s nízkou tuhostí jsou výsledky rozdílné.
V případě inverzního uspořádání modelové situace, tj. vrstva s vyšší tuhostí tvoří povrch terénu a pod ní se
nachází vrstva s nižší tuhostí, vychází z matematického modelu dvě hodnoty kritické rychlosti, pro každou
vrstvu jiná. Nižší kritická rychlost je pro spodní vrstvu s nižší tuhostí a vyšší kritická rychlost pro horní, tužší
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vrstvu. Čím větší je rozdíl v tuhosti mezi vrstvami v posledním popisovaném případě, tím větší je rozdíl mezi
oběma kritickými rychlostmi [1], [2].

6 ZÁVĚR
Cílem článku bylo čtenáře seznámit s různými přístupy k teoretickému výpočtu dynamické odezvy podloží
vysokorychlostní tratě na průjezd vlakové soupravy se zaměřením na projevy Rayleighova vlnění. V první části
jsou pro přehlednost uvedeno pět běžně používaných přístupů. V přehledu jsou uvedeny i již překonané přístupy,
a to modelování ve 2D a analytický přístup, u nichž je známo, že neposkytují dostatečně přesné výsledky.
Mezi perspektivní metody řešení problematiky se řadí modelování problematiky pomocí MKP ve 3D.
Velkou nevýhodou je však značná výpočetní náročnost. Pro konstrukci koleje s pevnou jízdní dráhou se jako
vhodnější jeví metoda modelování ve 2,5D. Pro výpočet koleje s klasickou konstrukcí s příčnými pražci se jako
nejvhodnější jeví metoda výpočtu pomocí tenkých vrstev. Obě metody využívají semi-analytický přístup a mají
nižší výpočetní náročnost než plné řešení problematiky MKP ve 3D, nebo i než semi-analytický přístup, kdy
pouze podloží železniční tratí je řešeno MKP.
V další kapitole je podrobněji popsána metoda s výpočtem pomocí tenkých vrstev. Článek je na tuto metodu
zaměřen ze dvou důvodů. Jednak se v České republice předpokládá jako základní konstrukce koleje
vysokorychlostních tratí kolej s příčnými pražci. Druhým důvodem je využití konstrukce koleje s příčnými
pražci v úseku, kde na standardní trati probíhá dlouhodobé sledování chování lokality s rizikovou geologií
z hlediska Rayleighova vlnění. V rámci zde prováděného sledování se předpokládá vytvoření matematického
modelu.
V článku jsou dále uvedeny aspekty, které se v rámci zdokonalování metody výpočtu v zahraničí aktuálně
řeší, a to nelineární chování zemin a problematika modelování vícevrstevného podloží s vrstvami o různých
parametrech. Obě problematiky jsou důležité, neboť v případě nezohlednění nelineárního chování zeminy
vychází výsledky z modelování odlišně od výsledků měření in situ. Problematika modelování vícevrstvého
podloží je v České republice též nutná, neboť podloží železniční tratě je ve většině případů vrstevnaté.
Získané poznatky budou využity pro další fázi výzkumu v rámci zpracovávání disertační práce.
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Abstrakt
Příspěvek se zabývá problematikou preventivního navařování a údržby tramvajových srdcovek s mělkým žlábkem.
Příspěvek představuje hlavní vlivy působící na vývoj ojetí a deformace srdcovek s mělkým žlábkem, které jsou
charakteristické postupným úbytkem materiálu a změnou geometrie žlábků. Příspěvek předkládá případovou studii
dlouhodobě sledované tramvajové srdcovky s mělkým žlábkem na lokalitě Praha - Výtoň, na které je
demonstrován typický vývoj stavu žlábků srdcovky v čase až do času její preventivní údržby navařením a následný
vývoj po provedené údržbě a jeho srovnání s původním stavem nové srdcovky. Příspěvek se dále blíže zaměřuje
na samotný preventivní zásah navařením a reprofilaci žlábků během této preventivní údržby.
Klíčová slova
Mělká srdcovka, ojetí, deformace, navaření, reprofilace
Abstract
The article deals with the issue of preventive welding and maintenance of tramway shallow crossing. The article
presents the main influences the development of head loss and deformation of shallow crossing which are
characterized by gradual loss of material and change in the geometry of grooves. The article presents a case study
of a long-term monitored tramway shallow crossing in the locality od Prague - Vyton which demonstrates typical
development of condition of grooves of tramway shallow in time to its preventive maintenance by welding and
next development after maintenance and its comparison with the original geometry of new tramway shallow. The
article presents also preventive maintenance by surface welding and reprofiling grooves during this preventive
maintenance.
Key words
Shallow crossing, head loss, deformation, surface welding, reprofiling

1 ÚVOD
Vlivem tramvajového provozu dochází k ojetí tramvajových srdcovek. Toto ojetí je charakteristické úbytkem
materiálu a dochází tak jednak k rozšiřování žlábku, ale také k jeho prohlubování. Dále je toto ojetí charakteristické
deformacemi dna žlábku, čímž vzniká jiný profil žlábku v srdcovce. Tyto změny tvaru vedou k údržbě srdcovky
a k reprofilaci jejího žlábku.
Mělká tramvajová srdcovka, která se používá primárně v tramvajových výhybkových konstrukcích v Praze, je
srdcovka, která má hloubku žlábku takovou, že je pojížděno dno žlábku okolky jednotlivých vozidel (v Praze se
za mělké srdcovky považují srdcovky s hloubkou žlábku 14 mm). To má za následek ojíždění srdcovky, a tedy
úbytek materiálu, a dále vznik charakteristických deformací dna žlábku. Tyto deformace jsou závislé především
na geometrii srdcovky - žlábek v odbočném směru má jiné charakteristické deformace než žlábek v přímém směru.
Pro žlábek v přímém směru je charakteristické jeho prohlubování a zaoblování hran žlábku a hran křídlovek.
Pro žlábek v odbočném směru, tedy pro žlábek v oblouku, je charakteristické také jeho prohlubování. Nicméně
dále dochází ke vzniku tzv. dvojžlábku - na dně žlábku vzniká vlivem pojíždění okolkem podélná hrana, která
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rozděluje žlábek na dvě části. Na následujícím obrázku jsou zobrazeny tyto charakteristické deformace na srdcovce
v lokalitě Praha - Výtoň, která je v tomto ohledu charakteristická [1].

Obr. 1 Charakteristické deformace na srdcovce v lokalitě Praha - Výtoň (Zdroj: Autor).
Tyto deformace jsou viditelné také na následujícím grafu, který znázorňuje profil srdcovky za začátkem
sjezdového hrotu srdcovky v průběhu času vč. dvou profilů již po údržbě navařením (profily z 16. 8. 2021
a 24. 9. 2021). V levé části grafu je znázorněn žlábek v přímém směru, v pravé části grafu je znázorněn žlábek
v odbočném směru.

Obr. 2 Charakteristické deformace na srdcovce v lokalitě Praha - Výtoň v průběhu času(Zdroj: Autor).

2 SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY
V tramvajové síti Dopravního podniku hlavního města Prahy se převážně využívají mělké srdcovky v kolejových
konstrukcích s ohledem na charakter městského provozu, resp. s ohledem na úhel křížení kolejových konstrukcí.
http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.152
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Použití mělké srdcovky (hloubka žlábku 14 mm), případně hluboké srdcovky, je tedy závislé na úhlu křížení.
Prakticky se však mělká srdcovka používá pro všechny úhly křížení, protože v místě křížení je kolo převedeno
přes srdcovku po okolku a není tedy omezeno přerušením kolejnice, resp. srdcovky. Nicméně vedení kola přes
srdcovku po okolku má dále vliv na zhoršení směrového vedení kola a dále na deformace jak srdcovky, tak
samotného kola. Dále je použití mělké srdcovky závislé na charakteru vozového parku Dopravního podniku hl. m.
Prahy a to s ohledem na využívaný jízdní průřez kola, resp. s ohledem na šířku kola [2],[5]. Z těchto důvodů je
tato problematika řešena především lokálně, a to především v provozu DP hl. m. Prahy.
U všech výhybek s mělkou srdcovkou dochází k dynamickému rázu při přechodu kola v místě křížení dále na
rozjezdový hrot. Tyto rázy mají za následek zvýšení hlukových emisí v křižovatkách z kontaktu kola a kolejnice.
Dále se tímto vlivem zvyšuje již zmíněné ojetí srdcovky a její deformace. Z těchto důvodů vyplývá snaha zavést
systém preventivní údržby, která by měla za následek zvýšení životnosti tramvajových kolejových konstrukcí,
snížení nákladů na údržbu a dále snížení emisí hluku vycházející právě z rázu při kontaktu kola a kolejnice. Této
problematice se věnuje Projekt TAČR Dlouhodobý monitoring kolejových konstrukcí u tramvajových křižovatek,
na kterém spolupracuje Fakulta stavební ČVUT v Praze, Pražská strojírna a.s. a Dopravní podnik hl. m. Prahy.
V rámci tohoto projektu je tedy řešena i problematika preventivní údržby, a to především preventivním
navařováním výhybkových konstrukcí a reprofilací žlábků srdcovky. Pro tento projekt bylo vybráno celkem
5 lokalit, nicméně jako charakteristická lokalita byla vybrána lokalita Praha - Výtoň, protože srdcovka této lokality
reprezentuje jak deformace v přímém žlábku, tak deformace v odbočném žlábku a také se jedná o poměrně
zatíženou křižovatku (přibližně 38 spojů za hodinu) [5].

3 METODIKA
Jednotlivé lokality byly v rámci projektu nejdříve sledovány pomocí měřicího přístroje Contour II, který se využívá
pro kontrolu ojetí kolejnic v tramvajové síti DPP zpravidla pro kontrolu ojetí v obloucích, pro kontrolu správného
provedení návarů apod. Tento přístroj snímá povrch kolejových konstrukcí pomocí laseru a přenáší tvary
jednotlivých příčných profilů do digitální podoby. Toto měření probíhá buď kontinuálně nebo bodově. Kontinuální
měření snímá povrch kolejnice v pravidelném kroku (v podélném profilu zpravidla 3,84 mm nebo 5,75 mm,
v příčném profilu 0,13 mm) [1].
Následně byla tato data vyhodnocena pomocí softwaru Contour II - Eval. Při vyhodnocení byly vybrány vždy
3 charakteristické profily - sjezdový hrot srdcovky, střed srdcovky a profil rozjezdového hrotu srdcovky. Takto
vyhodnocená data byla následně srovnána v průběhu času, čímž se docílilo znázornění vývoje deformací
jednotlivých profilů v čase. V lokalitě Praha - Výtoň byla konstrukce sledována více než 2 roky. Při vyhodnocení
stavu srdcovky jako kritického došlo k návaru a dále bylo provedeno další měření, které zachytilo další vývoj ojetí
a deformací.

4 VÝSLEDKY
Vývoj deformací
Vlivem tramvajového provozu došlo k postupnému ojetí srdcovky a ke vzniku charakteristických deformací. Pro
potřeby tohoto příspěvku byl vybrán profil ve středu srdcovky. Vývoj deformace a ojetí v tomto profilu jsou
znázorněny na následujícím obrázku (Obr. 3).
Z tohoto znázornění deformace je evidentní, že dochází k prohlubování žlábku. Z původní hloubky nového
žlábku 14 mm došlo během 15 měsíců k prohloubení na celkovou hodnotu 21,6 mm (první měření ze dne
2. 8. 2019 versus poslední měření před údržbou ze dne 17. 6. 2021). Dále je ze znázornění patrné, že došlo
k zaoblení hran žlábku a to jak hran dna žlábku, tak hran v přechodu povrchu srdcovky (tzv. křídlovka) do žlábku.
Toto zaoblení mělo také vliv na úbytek materiálu právě v místech přechodu z křídlovky do žlábku. Zde došlo
k celkovému výškovému úbytku materiálu 3,8 mm. Toto ojetí je vytvořeno především vlivem prohlubování dna
žlábku, přičemž dochází ke snižování trajektorie pro okolek, čímž je namáhána křídlovka jízdní plochou kola.

Navaření srdcovky
V okamžiku, kdy došlo k vyhodnocení mezního stavu ojetí srdcovky, došlo k návaru srdcovky. Během tohoto
procesu byl průřez žlábku reprofilován přidáním materiálu navařením. Srdcovka byla navařena tak, aby výsledná
hloubka žlábku opět činila 14 mm. Materiál se může na srdcovku přidávat dvěma způsoby: podélnými návarovými
housenkami nebo příčnými návarovými housenkami. Podélné návarové housenky se provádějí rovnoběžně
s hranami žlábku, resp. rovnoběžně se směrem jízdy. Proto je podélné navaření vhodnější vzhledem k dynamickým
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rázům při vedení okolku přes srdcovku. Nevýhodou podélného navaření je, že je časově náročnější pro provedení
(housenky jsou dlouhé). Oproti tomu příčné návarové housenky jsou kratší, a tedy méně časově náročné na
provedení. Nicméně vzhledem k tomu, že jsou příčné ke směru vedení okolku přes srdcovku, dochází kvůli nim
k větším dynamickým rázům, což opět vede k většímu namáhání srdcovky a k větším hlukovým emisím.
Vzhledem k tomu, že navařování srdcovek probíhá bez výluky za běžného nočního provozu, upřednostňuje se
příčné navařování, protože neomezuje tramvajový provoz. Navařování srdcovky je znázorněno na Obr.4.

Obr. 3 Vývoj deformace v čase ve středovém profilu srdcovky v lokalitě Praha - Výtoň (Zdroj: Autor).

Obr. 4 Navařování tramvajové srdcovky v lokalitě Praha - Výtoň (Zdroj: Autor). Pro navaření se použila
elektroda Weltrode 40.

http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.152

155

JUNIORSTAV 2022

2. Transportation Engineering

5 DISKUZE
Z celkového vývoje deformací byly vybrány 3 klíčové profily, které jsou zobrazeny na Obr.5. První profil
znázorňuje tvar nového žlábku (křivka 2. 8. 2019). Tento profil má ostré hrany z výroby a hloubka žlábku činí
14 mm. Druhý profil znázorňuje srdcovku před navařením materiálu (křivka 17. 6. 2021). Profil má již zaoblené
všechny hrany, přičemž došlo k ojetí křídlovky o 3,8 mm ve svislém směru. Dále je u tohoto profilu patrné
prohloubení žlábku na celkovou hodnotu 21,6 mm. Také je patrný vznik dvojžlábku. Třetí profil znázorňuje již
navařenou srdcovku (křivka 30. 7. 2021). Tento profil má hloubku žlábku 14,8 mm. Nicméně během reprofilace
žlábku nedošlo k zostření hran a to jak u dna žlábku, tak u křídlovky.

Obr. 5 Vybrané středové profily srdcovky v lokalitě Praha - Výtoň (Zdroj: Autor).
Z průběhu deformací lze také udělat srovnání žlábku nového z výroby a žlábku po údržbě. Tyto dva profily
jsou zobrazeny na Obr. 6. Z tohoto obrázku je patrná, že hloubka obou žlábků se pohybuje kolem 14 mm. Hloubka
nového žlábku činí přesně 14 mm, což je očekávatelné vzhledem k tomu, že byl žlábek průmyslově vyfrézován
a až poté následně zabudován do konstrukce. U navařeného žlábku hloubka činí 15 mm, což je odpovídající
s ohledem na technologii navařování, kdy k navaření dochází bez výluky za běžného provozu. Dalším rozdílem je
podoba hran žlábku. U nového žlábku jsou hrany ostré. U žlábku navařeného zůstávají vlivem ojíždění zaoblené,
a to jak hrany dna žlábku, ale také hrany křídlovky. I tento rozdíl je pravděpodobně způsoben vlivem technologie
navařování, nicméně není dále jasné, jaký má tento faktor vliv na další vývoj ojetí a deformací, případně na emise
hluku [5]. Poslední rozdíl mezi těmito žlábky je v jejich šířce. Šířka žlábku na povrchu srdcovky činí přibližně
36 mm. U navařeného žlábku činí jeho šířka přibližně 40 mm. Je tedy patrné, že dochází pouze k navaření materiálu
na dno žlábku, nikoliv na strany žlábku.
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Obr. 6 Porovnání profilu žlábku nové srdcovky se žlábkem po reprofilaci navařením (Zdroj: Autor).

6 ZÁVĚR
Z provedených měření je možné vyvodit 2 závěry. První závěr je, že při prohloubení žlábku dochází i k ojetí
a deformaci povrchu srdcovky (tzv. křídlovky). Druhý závěr, který je pro tento příspěvek stěžejní, jsou rozdíly
mezi tvarem žlábku z výroby a tvarem žlábku po navaření srdcovky. Největší rozdíl mezi těmito profily je zaoblení
hran žlábku. Tento faktor by mohl mít vliv na dynamiku jízdy vozidla přes srdcovku a následně pro výši emisí
hluku oři průjezdu vozidla přes konstrukci. Také z této práce plynou další otázky a to především:
•
•

Jak se bude vyvíjet deformace žlábku po navaření (s ohledem na vývoj deformací nové konstrukce)?
Jaký vliv má navaření na emise hluku při průjezdu vozidla přes srdcovku?

Proto by v rámci dalšího výzkumu mělo dojít k dalšímu sledování konstrukce a následnému měření hluku. Tím
by se měl určit vliv navaření srdcovky na její další životnost a na výši hluku při průjezdu vozidla přes srdcovku.
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TEPLÁ ASFALTOVÁ SMĚS S POUŽITÍM
TECHNOLOGIE PĚNOASFALTU
WARM MIX ASPHALT USING TECHNOLOGY OF FOAM BITUMEN
Ondřej Machel*,1
*ondrej.machel@cdv.cz

1Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb, Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno, Česká
republika

Abstrakt
V dnešní době je kladen stále větší důraz na ochranu životního prostředí. Tyto nároky se samozřejmě nevyhnuly
ani silničnímu stavitelství. Pro výstavbu většiny pozemních komunikací se využívají asfaltové kryty, přičemž při
výrobě těchto směsí je potřeba dosáhnout vysokých teplot, což je energeticky náročné a zároveň dochází
k zatěžování životního prostředí. Aby se tyto negativní vlivy co nejvíce snížily, rostou snahy o snížení pracovních
teplot se zachováním vlastností směsí. Výsledkem jsou tzv. teplé asfaltové směsi (Warm Mix Asphalt – WMA).
Cílem tohoto článku je seznámení se základními metodami snižování pracovní teploty s konkrétním zaměřením
na technologii pěnoasfaltu a jejím využitím v České republice.
Klíčová slova
Asfaltová směs, asfaltové pojivo, asfaltový beton, pěnoasfalt
Abstract
Nowadays, more and more attention is paid to the environment protection. The issues of the environment
protection are obviously related to road engineering as well. Asphalt pavements are used in the majority of road
constructions. When producing these mixtures, it´s necessary to reach high temperatures, which is energetically
demanding and at the same time there are impacts on the environment. In order to reduce the negative effects as
much as possible, there are efforts to reduce working temperatures while keeping the properties of the mixtures.
The result is the so–called Warm Mix Asphalt – WMA. The aim of this article is to introduce basic methods for
reducing working temperatures with a focus on the foam bitumen technology and its use in the Czech Republic.
Key words
Asphalt mixture, asphalt binder, asphalt concrete, foam bitumen

1 ÚVOD
Silniční doprava zažívá nebývalý nárust, což je dáno řadou výhod, které tento druh dopravy nabízí. S nárustem
silniční dopravy je samozřejmě také spojeno rozšiřování silniční sítě. Co se týká konstrukce krytu vozovky,
rozlišujeme dva základní druhy: tuhé vozovky, což jsou vozovky s cementobetonovým krytem, a netuhé vozovky,
tedy vozovky, jejichž kryt je tvořen některým typem asfaltové směsi. Data z European Asphalt Pavement
Association (EAPA) jasně ukazují, že více než 90 % všech pozemních komunikací v Evropě je postaveno
s netuhou vozovkou [1].
Toto je důvod, proč je výstavba pozemních komunikací problémem z hlediska životního prostředí. Asfaltové
směsi se vyrábějí na tzv. obalovnách, kde dochází k míchání nahřátého kameniva s asfaltovým pojivem a dalšími
přísadami. Tento proces je prováděn při vysokých teplotách, což je hlavním problémem této výroby. S vysokou
teplotou se zvyšuje energetická a finanční náročnost výroby a zejména dochází ke zvyšování produkce CO2. Mezi
další problémy se řadí zhoršení pracovních podmínek. Následující graf (Obr. 1) názorně ukazuje nárust energetické
náročnosti při zvyšování pracovní teploty.
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Obr. 1 Závislost pracovní teploty na energetické náročnosti [2].
Dnešní doba se nese v duchu ochrany životního prostředí a snahy snížit negativní vlivy s tím spojené. Co se
týče silničního stavitelství, existuje snaha snížit pracovní teplotu a zároveň zachovat funkční vlastnosti asfaltových
směsí. Tímto způsobem vzniká tzv. teplá asfaltová směs (Warm Mix Asphalt – WMA). Cílem tohoto článku je
seznámit čtenáře se základními způsoby výroby směsí typu WMA s detailnějším zaměřením na technologii
pěnoasfaltu. Dále je v tomto článku popsáno, čeho se zatím v této problematice dosáhlo v České republice.

2 ZPŮSOBY SNÍŽENÍ PRACOVNÍ TEPLOTY
Základní dělení asfaltových směsí dle pracovní teploty
Na základě pracovní teploty můžeme rozdělit asfaltové směsi do 4 základních skupin [3]:
•
•
•
•

Studená asfaltová směs (Cold Mixes) – pracovní teplota v rozmezí 15–25 °C
Poloteplá asfaltová směs (Half Warm Asphalt) – pracovní teplota v rozmezí 70–100 °C
Teplá asfaltová směs (Warm Mix Asphalt) – pracovní teplota v rozmezí 100–150 °C
Horká asfaltová směs (Hot Mix Asphalt) – pracovní teplota v rozmezí 120–190 °C

Dominantní skupinou jsou tzv. horké asfaltové směsi, které můžeme označovat jako standardní. O vysokých
teplotách těchto směsí můžeme rovněž hovořit jako o běžných teplotách, při kterých dochází k výrobě asfaltových
směsí.

Teplé asfaltové směsi (WMA)
Jak již bylo uvedeno výše, cílem snižování teploty je vznik tzv. teplých asfaltových směsí. Jedná se o směsi,
u kterých je pracovní teplota snížena o 20 až 40 °C (v závislosti na způsobu snížení teploty). Zároveň je však
zajištěno dostatečné ztekucení asfaltového pojiva potřebné pro obalení kameniva a následné dostatečné zhutnění
směsi při pokládce.
I přes sníženou teplotu však směsi WMA dosahují stejných vlastností jako horké asfaltové směsi a lze je tedy
nahradit. Největší přínos mají směsi WMA v tom, že ačkoliv zde dochází ke snížení teploty pouze o maximálně
40 °C, dochází zde k výraznému poklesu produkce skleníkových plynů (viz. porovnání: Obr. 2). Velkou výhodou
v porovnání s horkou asfaltovou směsí je rovněž nižší zestárnutí použitého pojiva, což se může příznivě projevit
na životnosti vyrobené směsi.
Snížená pracovní teplota zároveň vede k rychlejšímu ochlazení položené asfaltové směsi, což vede
k dřívějšímu otevření uzavřeného úseku.
Snížení pracovní teploty je možné dosáhnout třemi způsoby, a to použitím organických, chemických nebo
pěnících přísad.
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Obr. 2 Vztah mezi produkcí skleníkových plynů a snižováním pracovní teploty [3].

Snižování teploty pomocí organických přísad
Prvním způsobem snížení pracovní teploty je použití organických přísad, což jsou přísady na bázi syntetických
vosků (montánní vosky a Fischer–Tropschovy parafíny), amidů mastných kyselin, či tenzidy na bázi aminů, které
snižují viskozitu asfaltového pojiva. Dávkování probíhá při míchání asfaltové směsi na obalovně nebo přidáním
do asfaltového pojiva, čímž vznikne tzv. nízkoviskózní asfaltové pojivo, které se dodává na obalovnu jako hotový
výrobek. Ačkoliv je využito nízkoviskózní asfaltové pojivo, je i přesto možné využít při výrobě asfaltové směsi
další přísady. Standardně se pro výrobu využívají tradiční silniční asfalty, polymerem modifikované asfalty,
multigrádová asfaltová pojiva nebo tvrdé silniční asfalty [3].
V České republice jsou organické přísady pro snížení teploty využívány, detailně tuto problematiku
zpracovávají technické podmínky TP 238 – Nízkoteplotní asfaltové směsi [4].

Snižování teploty pomocí chemických přísad
Další způsob snížení pracovní teploty je přidání chemických přísad, které nesnižují viskozitu asfaltového pojiva,
ale upravují povrchové vlastnosti kameniva v mikroskopickém měřítku, což umožňuje přípravu asfaltové směsi
při nižší teplotě.
Mezi chemické přísady se řadí např. Rediset WMX, Zycotherm nebo Evotherm, který je využíván např. v Číně
nebo Indii [5], [6].

Snižování teploty pomocí pěnících přísad
Poslední způsob je využití pěnících přísad zpěňujících asfaltové pojivo. U tohoto způsobu snižování teploty se
rozlišují 2 metody [3]:
•
•

Nepřímá metoda
Přímá metoda – technologie pěnoasfaltu

Co se týká nepřímé metody, rozlišují se 2 typy. Podstatou prvního typu je využití minerálu jako zdroje vody.
Jako takový minerál se využívá např. zeolit, který obsahuje až 20 % krystalové vody. Pokud dojde k zahřátí zeolitu
nad 100 °C, dojde k uvolňování vody, která způsobí zpěnění asfaltového pojiva.
Druhý typ nepřímé metody je využití vlhkosti písku nebo R–materiálu. Při výrobě asfaltové směsi nejprve
obalí asfaltovým pojivem hrubé kamenivo, které tvoří cca 80 % směsi. Následně se začne dávkovat vlhká jemná
frakce kameniva nebo R–materiál, přičemž vlhkost v této frakci začne reagovat s horkým asfaltem. Výsledkem je
zpěněné asfaltové pojivo.
Vedle nepřímé metody existuje ještě metoda přímá. Tato metoda je postavená na přímém dávkování vody
(1 až 3 % z celkového objemu [7]) do horkého asfaltového pojiva, což rovněž vede k jeho zpěnění. Přímá metoda,
tedy technologie pěnoasfaltu, je detailněji popsána v následující kapitole.
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3 METODA TECHNOLOGIE PĚNOASFALTU
Jak již bylo výše zmíněno, jedná se o metodu, kdy je pomocí pěnových trysek dávkována voda přímo do
asfaltového pojiva. Tohoto postupu je dosaženo pomocí tzv. zpěňovacího zařízení umístěného na obalovnách.
Součástí tohoto zařízení je expanzní komora, kde zpěňování asfaltu probíhá. Nejprve je do komory dávkováno
asfaltové pojivo o teplotě 170–190 °C (využívá se standardní silniční asfalt nebo polymerem modifikované
asfaltové pojivo). Následně dojde k dávkování vody o teplotě 15–25 °C bez chemických přísad o objemu
uvedeném v předchozí kapitole. Vzhledem k vysoké teplotě asfaltového pojiva dojde ke vzniku vodní páry, což
vede k procesu vzniku asfaltové pěny, tedy materiálu s větším objemem a sníženou viskozitou [8].
Takto vyrobená asfaltová pěna je následně dopravovaná do míchačky obalovny. Zde již dochází ke standardní
výrobě, ovšem při nižší pracovní teplotě. Výsledkem je výše zmíněná teplá asfaltová směs, tedy směs typu WMA,
která může nahradit standardní horkou asfaltovou směs.

4 VÝSLEDKY ZKOUŠEK FUNKČNÍCH VLASTNOSTÍ
PĚNOASFALTU
Ačkoliv teplé asfaltové směsi vyrobené technologií pěnoasfaltu dosahují funkčních vlastností srovnatelných
s horkou asfaltovou směsí a ve světě je tato technologie využívaná, v České republice tato technologie do nedávna
nebyla zakotvena v žádné normě ČSN a bylo zde realizováno pouze pár staveb se zpěněným asfaltem.
Proto se zde objevila snaha tuto situaci změnit a tuto technologii v České republice prosadit. V letech 2018 až
2020 probíhal výzkumný projekt TAČR: TH03020283 Využití technologie pěnoasfaltu v asfaltových směsích,
jehož cílem bylo ověření funkčních vlastností asfaltových směsí s použitou technologií pěnoasfaltu. Na projektu
společně spolupracovala Fakulta stavební VUT v Brně a firma COLAS CZ, a. s. V rámci projektu byly provedeny
funkční zkoušky asfaltových směsí a empirické a funkční zkoušky extrahovaných asfaltových pojiv [9].
V první fázi došlo k porovnání funkčních vlastností standardních asfaltových směsí a pěnoasfaltových směsí,
přičemž zde zatím nebyla využita možnost snížení pracovní teploty. Jako příklad je v následujícím grafu (Obr. 3)
uvedeno porovnání naměřených výsledků standardní směsi ACO 11+ a pěnoasfaltové směsi ACO 11+ F při měření
modulů tuhosti při teplotě +15 °C [10].

Obr. 3 Výsledné průměrné hodnoty modulů tuhosti při teplotě +15 °C u ACO 11+ a ACO 11+ F [10].
Z grafu je patrné, že přidání vody při výrobě směsi nijak výrazně neovlivnilo naměřené hodnoty modulů
tuhosti. Podobných výsledků se dosáhlo i při měření za jiných teplot. TP 170 předepisuje pro asfaltové betony AC
při teplotě +15 °C a frekvenci 10 Hz minimální hodnotu modulu tuhosti 7500 MPa. Naměřené hodnoty dosahují
vyšších hodnot, než je v TP 170 požadováno [11].
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V dalším kroku došlo k porovnávání dalších typů pěnoasfaltových směsí, které byly vyrobeny při různých
teplotách. Následující graf (Obr. 4) ukazuje stejné porovnání, byly ovšem porovnávány dvě pěnoasfaltové směsi,
a to ACO 11+ F vyrobená při teplotě 150 °C a ACO 11+ F vyrobená při teplotě 130 °C [12].

Obr. 4 Výsledné průměrné hodnoty modulů tuhosti při teplotě +15 °C u ACO 11+ F–130 °C
a ACO 11+ F–150 °C [12].
Porovnání dokázalo, že při snížení pracovní teploty došlo ke snížení hodnoty modulu tuhosti, což je způsobeno
faktem, že při nižší pracovní teplotě dochází k menšímu zestárnutí asfaltového pojiva a tím je směs méně tuhá.
Ačkoliv došlo k tomuto jevu, směs dosahuje požadovaných funkčních vlastností a zároveň je možné konstatovat,
že menší zestárnutí pojiva se pozitivně projeví na životnosti směsi.
Výzkumný projekt dokázal, že při využití technologie pěnoasfaltu je možné snížit pracovní teplotu a zároveň
zachovat požadované funkční vlastnosti. Díky tomuto výsledku se podařilo tuto technologii zakotvit do
aktualizované normy ČSN 73 6120 Ostatní asfaltové směsi – Provádění a kontrola shody [13].

5 PŘEDPISY ZABÝVAJÍCÍ SE SMĚSÍ TYPU
A PĚNOASFALTEM V ČESKÉ REPUBLICE

WMA

Prvním předpisem, který zpracovává problematiku teplých asfaltových směsí jsou výše zmíněné TP 238 –
Nízkoteplotní asfaltové směsi (NTAS) z roku 2012. Tyto TP popisují 3 metody snížení viskozity asfaltového
pojiva, a to použití nízkoviskózního asfaltového pojiva s organickými přísadami, dávkování organické přísady
během míchání asfaltové směsi a dávkování minerální přísady. Takto vyrobené asfaltové směsi je dle TP možné
použít do obrusné, ložní i podkladní vrstvy, přičemž je doporučeno tuto směs využít např. při stavbě v tunelech,
ve vnitřních prostorách, pro zpevnění ploch s požadavkem na urychlené uvedení do provozu atd. Co se týká
technologie pěnoasfaltu, je zde pouze zmíněna jako v zásadě vhodná metoda, ale dále není tato metoda
rozpracována [4].
Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole, výsledkem výzkumného projektu TAČR bylo zařazení technologie
pěnoasfaltu do normy ČSN 73 6120 Ostatní asfaltové směsi – Provádění a kontrola shody, konkrétně v příloze I –
Požadavky na nízkoteplotní směsi. Tato příloha definuje nízkoteplotní směs, jakožto směs, která se vyrábí
a rozprostírá při teplotě nad 120 °C a kde je doloženo, že došlo ke snížení pracovní teploty minimálně o 15 °C.
Příloha se dotýká jak materiálů popsaných v TP 238, tak právě technologie pěnoasfaltu, která se dá dle normy
použít jak při výrobě nízkoteplotní asfaltové směsi, tak při výrobě standardní směsi v souladu s normou
ČSN 73 6121, kde není využit potenciál snížení teploty, je zde ovšem možnost dopravit vyrobenou směs na větší
vzdálenosti [13], [14].
U nízkoteplotní asfaltové směsi se v případě použití nízkoviskózního asfaltového pojiva používá písemný znak
"NV", který se umisťuje za označení asfaltové směsi. Pokud se přímo při výrobě použije vhodná přísada, užívá se
písemný znak "NT". Při využití technologie pěnoasfaltu se využívá písemný znak "NT–ZA". Norma ČSN 73 6120
uvádí následující příklad: Vrstva asfaltového betonu pro ložní vrstvu s velikostí oka horního síta nejhrubší použité
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frakce kameniva 16 mm, se zpěněným asfaltovým pojivem 50/70, tloušťka vrstvy 60 mm, odpovídající normě pro
specifikaci se označí: ACL 16 NT–ZA 50/70; 60 mm; ČSN 73 6121 [4], [13].
Technologie pěnoasfaltu ovšem byla v České republice zpracována již dříve. V roce 2007 byly vydány TP 112
– Studené pěnoasfaltové vrstvy, které se zabývají výrobou a využitím tzv. studené pěnoasfaltové směsi (PAS).
Tato směs se vyrábí tak, že se do pěnícího zařízení k asfaltovému pojivu o teplotě 160–170 °C dávkuje studená
voda v množství 1 až 5 %. Vzniklá asfaltová pěna se použije k obalení vlhkého kameniva. Jedná se ovšem
o studenou směs, která nemůže díky svým vlastnostem nahradit horkou asfaltovou směs [15].

6 ZÁVĚR
Cílem článku bylo seznámení s problematikou teplých asfaltových směsí (WMA) s konkrétním zaměřením na
přímou metodu dávkování vody, tedy technologii pěnoasfaltu. Obavy z této v České republice nové technologie
jsou pochopitelné, zejména obava z neúplného odpaření dávkované vody při výrobě zpěněného asfaltu, která může
následně mít negativní vliv na výslednou směs. Výše zmíněné zkoumání ovšem dokázalo, že k tomuto problému
nedochází a vyrobená směs se kvalitou shoduje se standardní horkou asfaltovou směsí.
Pěnoasfalt je velmi praktická technologie, která umožňuje snížení pracovní teploty, což zajistí snížení produkce
CO2 a celkově snížení energetické a finanční náročnosti výroby. Zároveň je možné s pomocí této technologie
dopravit směs vyrobenou při standardní pracovní teplotě na větší vzdálenost.
Díky těmto výhodám je vhodné tuto technologii využívat v co největší možné míře v praxi.
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koncepčního rozvoje výzkumných organizací.

Použité zdroje
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

EAPA [online]. [cit. 2021-10-25]. Dostupné z: https://eapa.org/recycling
EAPA [online]. [cit. 2021-11-28]. Dostupné z: https://www.asfaltblij.nl/media/1416/2009june-the-use-ofwarm-mix-asphalt.pdf
EAPA [online]. [cit. 2021-10-25]. Dostupné z: https://eapa.org/warm-mix-asphalt
TP 238 – Nízkoteplotní asfaltové směsi (NTAS), MINISTERSTVO DOPRAVY ČR, 2011
MASTNÝ, Jan, Vliv syntetických vosků a rejuvenátorů na vlastnosti asfaltové směsi s R–materiálem.
Praha, 2017. 78 s., 27 s. příl. Diplomová práce. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta
stavební, Katedra silničních staveb. Vedoucí práce Ing. Jan Valentin, Ph.D.
KUMAR, Rajiv, CHANDRA, Satish. Warm mix asphalt investigation on public roads – A review. India,
2016. 12 s. Indian Institute of Technology – Roorkee, Department of Civil Engineering.
DUPUY, Jean Paul, CARBONNEAU, Xavier. Pěnoasfaltové směsi. In: asfaltové-vozovky.cz [online].
[cit. 2021-10-25]. Dostupné z: http://www.asfaltove-vozovky.cz/av2017/data/prezentace/t18_dupuy.pdf
HÝZL, Petr, DAŠEK, Ondřej. Rešerše na stav techniky pro využití technologie pěnoasfaltu při výrobě
asfaltových směsí za horka. Brno, 2017 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav
pozemních komunikací
Využití technologie pěnoasfaltu v asfaltových směsích. Technologická agentura České republiky [online].
[cit. 2021-10-25]. Dostupné z: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TH03020283
VENCLÍKOVÁ, Michaela. Využití pěnoasfaltu v asfaltových směsích. Brno, 2018. 93 s., 20 s. příl.
Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací.
Vedoucí práce Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací, MINISTERSTVO DOPRAVY ČR, 2004
MACHEL, Ondřej. Využití technologie pěnoasfaltu. Brno, 2019. 93 s., 41 s. příl. Diplomová práce.
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce
Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
ČSN 73 6120 Stavba vozovek – Ostatní asfaltové směsi – Provádění a kontrola shody, Úřad pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
ČSN 73 6121 Stavba vozovek – Hutněné asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola shody, Úřad pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
TP 112 – Studené pěnoasfaltové vrstvy, MINISTERSTVO DOPRAVY ČR, 2007

http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.158

163

JUNIORSTAV 2022

2. Transportation Engineering

VLASTNOSTI POLYMEREM MODIFIKOVANÝCH
ASFALTŮ S PŘÍDAVKEM ZESTÁRLÉHO POJIVA
Z R-MATERIÁLU
PROPERTIES OF POLYMER MODIFIED BITUMENS WITH ADDITION
OF AGED RAP BINDER
Jiří Sachr*
Jiri.Sachr@vutbr.cz
Vysoké Učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno

*
1

Abstrakt
Cílem tohoto příspěvku je popsat vliv přidání různého množství zestárlého pojiva znovuzískaného z R-materiálu
na změnu vlastností polymerem modifikovaného asfaltu třídy 45/80-65 a polymerem modifikovaného asfaltu
označovaného jako 45/80 RC, což je pojivo vhodné pro stmelení asfaltových směsí, které obsahují vysoké
množství R-materiálu. Je snahou také zhodnotit změny vlastností těchto směsných asfaltových pojiv
způsobených laboratorní simulací stárnutí metodou RTFOT (rolling thin film oven test) a PAV (pressure ageing
vessel). Pro znovuzískání zestárlých pojiv je využit R-materiál obsahující nemodifikované asfaltové pojivo
i R-materiál získaný z asfaltové směsi, u které lze předpokládat, že obsahuje polymerem modifikovaný asfalt.
Zestárlé pojivo získané z R-materiálu je do čerstvého pojiva dávkováno v množství 0 %, 15 %, 30 % a 50 %.
Klíčová slova
R-materiál, PMB, PMB RC, stárnutí asfaltového pojiva, RTFOT, PAV, penetrace jehlou, bod měknutí, vratná
duktilita
Abstract
The aim of this paper is to describe the effect of adding different amounts of aged binder recovered from RAP on
the change in properties of polymer modified bitumen 45/80-65 and polymer modified bitumen referred to as
45/80 RC, which is a binder suitable for cementing asphalt mixtures containing high amounts of RAP. It is also
an effort to evaluate the changes in properties of these blended asphalt binders caused by laboratory simulation
of aging by rolling thin film oven test (RTFOT) and pressure aging vessel (PAV). Both RAP containing
unmodified asphalt binder and RAP obtained from an asphalt mixture that can be assumed to contain polymer
modified bitumen are used to recover the aged binders. The aged binder obtained from the RAP is dosed into the
fresh binder at 0 %, 15 %, 30 % and 50 %.
Key words
RAP, PMB, PMB RC, asphalt binder aging, RTFOT, PAV, needle penetration, softening point, elastic recovery

1 ÚVOD
Během posledních desetiletí dramaticky vzrostl počet vozidel na obyvatele i zatížení vozovek od dopravy. Toto
náhlé přetížení zkrátilo životnost netuhých (asfaltových) vozovek a zvýšilo náklady na údržbu. Rovněž se
zvýšila bezpečnostní rizika pro uživatele těchto přetížených komunikací. Aby se omezilo zhoršování kvality
silniční sítě, bylo nutno zlepšit kvalitu a únosnost netuhých vozovek. Toho bylo dosaženo přidáním polymeru do
asfaltového pojiva. Od svého zavedení získaly polymerem modifikované asfalty na významu během druhé
poloviny dvacátého století a nyní hrají zásadní roli v oblasti silničního stavitelství, zejména u vozovek s vysokou
třídou dopravního zatížení [1].
V současnosti vozovky obsahující asfaltové směsi stmelené polymerem modifikovanými asfalty stále více
dosahují konce své životnosti a dochází k tomu, že R-materiál bude často obsahovat polymerem modifikovaný
asfalt. I když recyklace asfaltové směsi je dnes běžnou praxí, dosud neexistuje široce akceptovaná technika
recyklace asfaltových směsí stmelených polymerem modifikovaným asfaltem. Pro obnovení reologických
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vlastností zestárlého asfaltového pojiva z R-materiálu se používají tzv. oživovací přísady, měkký asfalt, nebo
speciálně navržená modifikovaná pojiva určená pro účel recyklace (tzv. PMB RC) [2].
Asfaltové pojivo jako organický materiál podléhá degradačním procesům, které jsou způsobeny především
vlivem působení vzdušného kyslíku, změnou okolních teplot nebo vlivem ultrafialového záření. Vzhledem
k faktu, že asfaltové vozovky slouží svému účelu často i několik desítek let, je hodnocení stárnutí asfaltového
pojiva jednou z klíčových vědních disciplín v silničním stavitelství. Následkem změny vlastností asfaltového
pojiva v čase totiž často dochází ke vzniku poruch asfaltových vozovek. Stárnutí asfaltových pojiv v laboratoři
se nejčastěji simuluje metodami RTFOT (krátkodobé stárnutí pojiva při výrobě asfaltové směsi na obalovně)
a následně PAV (dlouhodobé stárnutí pojiva ve vrstvě asfaltové směsi umístěné na vozovce po dobu cca 7 až 10
let) [3].
Vlastnosti zestárlých asfaltových směsí obsahujících R-materiál jsou poměrně dosti zmapovány a popsány
v různých odborných publikacích. Oproti tomu vlastnosti samotných asfaltových pojiv smísených s pojivy
z R-materiálu obsahujícího modifikovaná či nemodifikovaná asfaltová pojiva již zdaleka nejsou tak často
publikována. Stejně jako se vyvíjí nové typy asfaltových směsí, tak se rovněž vyvíjí i asfaltová pojiva, jejichž
vlastnosti jsou čím dál komplexnější. Mezi tato asfaltová pojiva patří například pojiva typu PMB RC. Rovněž
o těchto specifických pojivech je v odborné literatuře uvedeno doposud jen velice omezené množství informací.
Polymerem modifikované asfalty typu PMB RC jsou speciální modifikované asfalty, které jsou vhodné pro
stmelení asfaltových směsí obsahujících zvýšené dávkování R-materiálu. Požadavky a zkušební metody
asfaltových pojiv typu PMB RC jsou uvedeny v ČSN EN 14023 a ČSN 65 7222-1 a zejména ve změně Z1
normy ČSN 65 7222-1. Oproti obvyklým polymerem modifikovaným asfaltům má PMB RC zpravidla vyšší
stupeň modifikace. Asfaltové pojivo typu PMB RC může mít příznivý vliv na zvýšení bodu měknutí (vlivem
vyššího stupně modifikace), snížení bodu lámavosti a obnovení elasticity zestárlého asfaltového pojiva
v R-materiálu [4].

2 POUŽITÉ MATERIÁLY
Pro přípravu směsí asfaltových pojiv byly vybrány dva R-materiály, přičemž R-materiál A obsahuje
modifikované asfaltové pojivo a R-materiál B obsahuje pojivo nemodifikované. Pro výrobu směsných pojiv bylo
použito asfaltové pojivo výrobce OMV Starfalt PMB 45/80-65 a PMB 45/80 RC. Směsná pojiva byla vyrobená
v poměrech dávkování, uvedených v Tab. 1.
Tab 1. Poměry dávkování asfaltových pojiv při výrobě směsných pojiv.
100 % 45/80-65 + 0 % pojiva z R-materiálu A
85 % 45/80-65 + 15 % pojiva z R-materiálu A
70 % 45/80-65 + 30 % pojiva z R-materiálu A
50 % 45/80-65 + 50 % pojiva z R-materiálu A
100 % 45/80 RC + 0 % pojiva z R-materiálu A
85 % 45/80 RC + 15 % pojiva z R-materiálu A
70 % 45/80 RC + 30 % pojiva z R-materiálu A
50 % 45/80 RC + 50 % pojiva z R-materiálu A

100 % 45/80-65 + 0 % pojiva z R-materiálu B
85 % 45/80-65 + 15 % pojiva z R-materiálu B
70 % 45/80-65 + 30 % pojiva z R-materiálu B
50 % 45/80-65 + 50 % pojiva z R-materiálu B
100 % 45/80 RC + 0 % pojiva z R-materiálu B
85 % 45/80 RC + 15 % pojiva z R-materiálu B
70 % 45/80 RC + 30 % pojiva z R-materiálu B
50 % 45/80 RC + 50 % pojiva z R-materiálu B

3 POUŽITÉ ZKUŠEBNÍ METODY
Pro zjištění laboratorních vlastností asfaltových pojiv a jejich směsí byly použity následující postupy:
Extrahování pojiva z R-materiálu
Před započetím provádění laboratorních zkoušek je potřeba znovuzískat asfaltové pojivo z R-materiálu.
Extrakce pojiva se řídí normou ČSN EN 12697-1: Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 1: Obsah
rozpustného pojiva [5]. K oddělení pojiva z R-materiálu se použije tetrachlorethylen neboli perchlorethylen.
R-materiál se v uzavíratelné nádobě zalije rozpouštědlem a za občasného promíchání se nechá rozpustit. Pro
oddělení kameniva se obsah nádoby vylije přes síta s velikostí ok 2 mm a 0,063 mm do průtokové odstředivky.
Odstředěný roztok se vypustí do připravené nádoby a pojivo se znovu získá vakuovou destilací podle normy
ČSN EN 12697-3+A1: Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 3: Znovuzískání
extrahovaného pojiva: Rotační vakuové destilační zařízení [6].
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Míchání směsí pojiv
Směsi asfaltových pojiv (polymerem modifikovaný asfalt třídy 45/80-65 resp. 45/80 RC a pojivo znovuzískané
z obou R-materiálů) byly namíchány v přesně určených poměrech. Pojiva byla nejprve v laboratorní sušárně
rozehřátá na teplotu 180 °C, důkladně homogenizována intenzivním promícháním špachtlí a následně dávkována
do jednotlivých plechovek se současným intenzivním promícháním v poměrech 45/80-65 + (0 %, 15 %, 30 %
a 50 %) R-materiálu A, a 45/80 RC + (0 %, 15 %, 30 % a 50 %) R-materiálu B.
Stárnutí směsí asfaltových pojiv
Směsná asfaltová pojiva byla zestárlá pomocí laboratorní simulace stárnutí asfaltových pojiv metodou
RTFOT. Stárnutí probíhalo v souladu s normou ČSN EN 12607-1: Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení
odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu – Část 1: Metoda RTFOT [7]. Takto zestárlá pojiva byla dále
podrobena simulaci dlouhodobého stárnutí prostřednictvím přístroje PAV. Postup stárnutí byl v souladu
s normou ČSN EN 14769: Asfalty a asfaltová pojiva – Urychlené dlouhodobé stárnutí v tlakové nádobě
(PAV) [8], přičemž byla zvolena teplota 100 °C a doba stárnutí 20 hodin.
Penetrace jehlou podle ČSN EN 1426 [9]
Zkouška se provádí v penetrometru pomocí penetrační jehly z tvrzené, leštěné a korozivzdorné oceli při
konstantní teplotě vodní lázně 25 °C. Při zkoušce se nastaví zkušební jehla zatížená celkovým závažím 100 g
tak, aby se její hrot dotýkal vzorku pojiva. Vytáruje se nulová poloha jehly a na dobu 5 s se uvolní držák jehly.
Zaznamená se hloubka vpichu penetrační jehly jako hodnota penetrace v desetinách milimetru (penetrační
jednotky). Postup se zopakuje na třech místech vzorku pojiva. Výsledkem je průměr z těchto tří měření
zaokrouhlený na celé číslo.
Bod měknutí podle ČSN EN 1427 [10]
Zkouškou bodu měknutí se zjišťuje chování asfaltových pojiv při vyšších teplotách. Při zvyšování teploty
asfaltové pojivo v závislosti na své viskozitě pozvolně přechází do tekutého stavu. Bod měknutí určený metodou
kroužek a kulička je teplota, při níž asfaltové pojivo v závislostí na rostoucí teplotě změkne natolik, že ocelová
kulička o průměru 9,5 mm pronikne vrstvou pojiva a protáhne ji do hloubky (25 ± 0,4) mm pod spodní okraj
prstenu.
Při zahřívání se pozorují oba dílčí zkušební vzorky a v okamžiku, kdy změklý vzorek protažený tlakem
kuličky přeruší laserový paprsek zkušebního zařízení, odečte se teplota s přesností odpovídající dělení stupnice.
Výsledná hodnota bodu měknutí, stanovená zkouškou kroužek a kulička, je aritmetický průměr ze dvou dílčích
měření.
Vratná duktilita podle ČSN EN 13398 [11]
Zkušební těleso z asfaltového pojiva se protahuje při konstantní teplotě vodní lázně 25 °C předepsanou
rychlostí 50 mm/min na délku 200 mm. Takto získané vlákno asfaltového pojiva se uprostřed přestřihne, čímže
se získají dvě poloviny vlákna (polovlákna). Díky elastickým vlastnostem pojiv mají polovlákna tendenci
navrácení se do původního tvaru (zkracovat se). Po uplynutí 30 minut se měří zkrácení polovláken a vyjadřuje se
jako procento z délky protažení.

4 VÝSLEDKY
Na směsných asfaltových pojivech byly provedeny laboratorní zkoušky stanovující penetraci jehlou, bod
měknutí a vratnou duktilitu. Tyto zkoušky byly prováděny na nezestárlých pojivech a stejně tak na pojivech
zestárlých pomocí metod RTFOT a PAV. Veškeré tyto výsledky jsou graficky znázorněny a popsány níže v této
kapitole.

Penetrace jehlou
Výsledky průměrných hodnot penetrace jehlou asfaltových pojiv znovuzískaných z R-materiálů obsahujících
modifikovaný i nemodifikovaný asfalt jsou uvedeny v Tab. 2. Výsledky průměrných hodnot penetrace jehlou
polymerem modifikovaných asfaltů 45/80-65 a 45/80 RC, směsných pojiv a směsných pojiv po RTFOT a PAV
jsou uvedeny na Obr. 1 a Obr. 2. Hodnoty penetrace jehlou pojiv získaných z R-materiálů jsou srovnatelné.
Mírně vyšší penetraci dosahuje pojivo získané z R-materiálu A, jenž obsahuje modifikované pojivo. Penetrace
polymerem modifikovaných asfaltů 45/80-65 a 45/80 RC vyhovuje požadavkům normy ČSN 65 7222-1 včetně
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změny Z1, přičemž hodnota penetrace pojiva třídy 45/80 RC je vyšší o 14 penetračních jednotek oproti penetraci
pojiva třídy 45/80-65. Po simulaci stárnutí je tento rozdíl 5 penetračních jednotek.
Tab 2. Penetrace jehlou stanovená na pojivech získaných z R-materiálů.
Označení
R-materiál A
R-materiál B

Penetrace jehlou [0,1 mm]
16
14

Obr. 1 Penetrace jehlou směsných asfaltových pojiv. Obr. 2 Penetrace jehlou směsných asfaltových pojiv
zestárlých metodou RTFOT a PAV.
Z Obr. 1 je patrné, že hodnoty penetrace jehlou se po přidání pojiva z R-materiálu k novému čerstvému pojivu
snižují. To znamená, že u namíchaných směsí pojiv se s vyšším podílem pojiva získaného z R-materiálu zvyšuje
viskozita. Na Obr. 2 je jasně vidět, že u pojiv po simulaci dlouhodobého stárnutí klesla penetrace jehlou o více
než polovinu.

Bod měknutí
Výsledky průměrných hodnot bodu měknutí asfaltových pojiv znovuzískaných z R-materiálů obsahujících
modifikovaný i nemodifikovaný asfalt jsou uvedeny v Tab. 3. Výsledky průměrných hodnot bodu měknutí
polymerem modifikovaných asfaltů 45/80-65 a 45/80 RC, směsných pojiv a směsných pojiv po RTFOT a PAV
jsou uvedeny na Obr. 3 a Obr. 4. Hodnota bodu měknutí pojiva získaného z R-materiálu A obsahujícího
modifikovaný asfalt je o 5,7 °C vyšší, než bod měknutí pojiva získaného z R-materiálu B obsahujícího
nemodifikovaný silniční asfalt. Bod měknutí polymerem modifikovaných asfaltů 45/80-65 a 45/80 RC vyhovuje
požadavkům normy ČSN 65 7222-1 včetně změny Z1, přičemž hodnota bodu měknutí pojiva 45/80 RC je vyšší
téměř o 3 °C než bod měknutí pojiva třídy 45/80-60. Po simulaci stárnutí je tento rozdíl 1,5 °C.
Tab 3. Bod měknutí stanovený na pojivech získaných z R-materiálů
Označení
R-materiál A
R-materiál B

Obr. 3 Bod měknutí směsných asfaltových pojiv.
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Bod měknutí [°C]
74,0
68,4

Obr. 4 Bod měknutí směsných asfaltových pojiv
zestárlých metodou RTFOT a PAV.
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Z Obr. 3 je patrné, že hodnoty bodu měknutí se po přidání pojiva z R-materiálu k novému čerstvému pojivu
sníží. To je pravděpodobně způsobeno "naředěním" modifikačního systému, obsaženého v čerstvých polymerem
modifikovaných asfaltech, zestárlými pojivy z R-materiálů. Hodnoty bodu měknutí u směsných asfaltových
pojiv s obsahem 50 % pojiva z R-materiálu jsou ve všech případech nižší, než samotný 100 %-ní R-materiál. To
je velice překvapivý výsledek, neodpovídající údajům z odborné literatury a tento jev by bylo vhodné ověřit
dalším výzkumem.
Na Obr. 4 je jasně patrný nárust hodnot teploty bodu měknutí. To je zapříčiněno tím, že během stárnutí
metodou RTFOT a PAV asfaltová pojiva podléhají degradaci a oxidují. Zestárlé pojivo je tedy tvrdší než pojivo
nezestárlé a k jeho protažení pod zatížením kuličky je zapotřebí daleko vyšší teploty.

Penetrační index
Z výsledků penetrace a bodu měknutí je možné stanovit penetrační index (Ip), jako indikátor teplotní citlivosti
asfaltového pojiva. Penetrační index se vypočítá z hodnoty penetrace jehlou při teplotě 25 °C (Pen) a z hodnoty
bodu měknutí (tkk), viz rovnice níže. Výpočet je založen na hypotéze Pfeiffera a Van Doormaela, kdy se
předpokládá, že při teplotě bodu měknutí je hodnota penetrace jehlou asfaltového pojiva rovna 800 (0,1 mm).
𝐼𝐼𝐼𝐼𝑝𝑝𝑝𝑝 =

20 · 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 + 500 · log(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃) − 1952
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 − 50 · log(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃) + 120

(1)

Pomocí penetračního indexu lze obecně asfaltová pojiva rozdělit na multigrádové a oxidované, které mají
penetrační index kladný a dále na silniční a destilační asfalty, které mají penetrační index záporný. S růstem
penetračního indexu přechází asfalt ze "sol" typu na "sol-gel" typ. Obecně lze říct, že asfalt s vyšším
penetračním indexem má lepší viskoelastické vlastnosti. Hodnota penetračního indexu se pohybuje
v rozmezí -3 (velmi citlivé na teplotu) a +7 (téměř žádná teplotní citlivost).
Výsledky penetračního indexu asfaltových pojiv znovuzískaných z R-materiálů obsahujících modifikovaný
i nemodifikovaný asfalt jsou uvedeny v Tab. 4. Výsledky penetračního indexu polymerem modifikovaných
asfaltů 45/80-65 a 45/80 RC, směsných pojiv a směsných pojiv po RTFOT a PAV jsou uvedeny na Obr. 5
a Obr. 6.
Tab 4. Penetrační index stanovený na pojivech získaných z R-materiálů
Označení
R-materiál A
R-materiál B

Penetrační index [-]
0,92
-0,11

Obr. 5 Penetrační index směsných asfaltových pojiv. Obr. 6 Penetrační index směsných asfaltových pojiv
zestárlých metodou RTFOT a PAV.
Z Obr. 5 je patrné, že s rostoucím obsahem pojiva získaného z R-materiálu klesá hodnota penetračního
indexu směsného pojiva. Nejvyšších hodnot penetračního indexu (lepší viskoelastické vlastnosti a nižší teplotní
citlivost) dosahoval polymerem modifikovaný asfalt třídy 45/80 RC, který byl následován pojivem třídy
45/80-60. Vyšší (lepší) hodnoty penetračního indexu dosahovaly směsi pojiv obsahující znovuzískané pojivo
z R-materiálu A, u kterého se předpokládalo, že obsahuje modifikované asfaltové pojivo. Naopak nižší hodnoty
penetračního indexu dosahovaly směsi pojiv obsahující znovuzískané pojivo z R-materiálu B, který obsahoval
nemodifikační silniční asfalt. Rovněž vyšších hodnot dosahovaly většinou směsi pojiv obsahující polymerem
modifikované asfaltové pojivo třídy 45/80 RC. To prokazuje výhodné vlastnosti pojiv typu "RC" při jejich
mísení se zestárlými pojivy obsaženými v R-materiálech.
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Z Obr. 6 je zřejmé, že u některých směsných pojiv penetrační index stoupnul, naopak u čistých pojiv index
klesnul. To je zapříčiněno tím, že zestárlá pojiva jsou znatelně tvrdší než pojiva nezestárlá a mají tedy nižší
penetraci a vyšší bod měknutí. To se projeví ve výpočtu penetračního indexu.

Vratná duktilita
Výsledky hodnot vratné duktility polymerem modifikovaných asfaltů 45/80-65 a 45/80 RC a směsí těchto pojiv
s pojivy znovuzískanými z R-materiálu A a R-materiálu B jsou zobrazeny na Obr. 7 a Obr. 8. Hodnota vratné
duktility polymerem modifikovaného asfaltu třídy 45/80 RC je o 6,5% vyšší než hodnota vratné duktility pojiva
třídy 45/80-65. To znamená, že pojivo typu "RC" dosahuje vyššího stupně polymerní modifikace. Hodnoty
vratné duktility polymerem modifikovaných asfaltů 45/80-65 a 45/80 RC vyhovují požadavkům normy
ČSN 65 7222-1 včetně změny Z1.

Obr. 7 Vratná duktilita směsných asfaltových pojiv.

Obr. 8 Vratná duktilita směsných asfaltových pojiv
zestárlých metodou RTFOT a PAV.

Z Obr. 7 a Obr. 8 je patrné, že s rostoucím obsahem pojiva získaného z R-materiálu hodnota vratné duktility
klesá. Směsi asfaltových pojiv obsahující pojivo získané z R-materiálu A, u kterého se předpokládá obsah
polymerem modifikovaného pojiva, dosahovaly většinou vyšší hodnoty vratné duktility, než směsi obsahující
pojivo z R-materiálu B, který je stmelen nemodifikovaným silničním asfaltem. Vyšší hodnoty vratné duktility
byly vždy dosaženy v případě směsí pojiv obsahujících polymerem modifikovaný asfalt třídy 45/80 RC oproti
směsím s obsahem pojiva třídy 45/80-65. To opět dokazuje, že pojiva typu "RC" je vhodné přidávat do směsí
s vyšším obsahem R-materiálu.
Z Obr. 8 je zřejmé, že hodnota vratné duktility u pojiv zestárlých pomocí metody RTFOT a PAV v porovnání
s nezestárlými pojivy klesá. To je zapříčiněno tím, že už tak "naředěná" polymerní modifikace ve směsných
pojivech se dále poškozuje vlivem degradačních procesů probíhajících během stárnutí metodou RTFOT a PAV.

5 ZÁVĚR
Z výsledků vyplývá, že přidáním zestárlého asfaltového pojiva z R-materiálu do nového polymerem
modifikovaného pojiva typu 45/80-65 a typu 45/80 RC se zvýší viskozita směsného pojiva. To bylo prokázáno
snížením hodnoty penetrace jehlou. S rostoucím obsahem pojiva získaného z R-materiálu rovněž klesá hodnota
penetračního indexu směsi pojiva a zhoršuje se hodnota vratné duktility. Pokud ovšem bylo použito pojivo
získané z R-materiálu stmeleného modifikovaným pojivem, zhoršení těchto vlastností nebylo tak patrné jako při
použití pojiva z R-materiálu obsahujícího nemodifikovaný silniční asfalt. Rovněž při použití pojiva typu "RC"
nedošlo k tak výraznému ovlivnění chování směsných pojiv oproti směsím, ve kterých byl obsažen standardní
polymerem modifikovaný asfalt 45/80-65. To potvrzuje předpoklad, že pojivo typu "RC" je vhodné pro stmelení
asfaltových směsí s vysokým obsahem R-materiálu.
Zajímavé výsledky byly naměřeny při provádění zkoušky bodu měknutí, jelikož po přidání pojiv získaných
z R-materiálů došlo ke snížení bodu měknutí směsných pojiv. To je pravděpodobně způsobeno "naředěním"
modifikačního systému obsaženého v čerstvých polymerem modifikovaných asfaltech zestárlými pojivy
z R-materiálů. Překvapivé bylo, že se hodnoty bodu měknutí směsí pojiv neumístily mezi bodem měknutí pojiv,
ze kterých byly tyto směsi vyrobeny. Velice často došlo k poklesu hodnoty bodu měknutí směsi pojiva pod bod
měknutí samotného pojiva získaného z R-materiálu. To je velice překvapivý výsledek neodpovídající údajům
z odborné literatury a tento jev by bylo vhodné ověřit dalším výzkumem.
U směsí asfaltových pojiv, která prošla simulací laboratorního stárnutí metodou RTFOT a PAV byly
zaznamenány totožné tendence jako u směsí pojiv nezestárlých. Jedinou výjimkou je penetrační index, který
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u zestárlých pojiv v mnoha případech vzrostl. To je zapříčiněno tím, že zestárlá pojiva jsou znatelně tvrdší než
pojiva nezestárlá a mají tedy nižší penetraci a vyšší bod měknutí. To se projeví ve výpočtu penetračního indexu.
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ZÁVISLOST NÍZKOTEPLOTNÍCH VLASTNOSTÍ
ASFALTOVÝCH SMĚSÍ NA VLASTNOSTECH POJIVA
DEPENDENCY OF ASPHALT MIXTURES LOW TEMPERATURE
PROPERTIES ON BINDER PROPERTIES
Petr Veselý*,1
Petr.Vesely5@vut.cz
Vysoké Učení Technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno
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Abstrakt
Práce se zabývá korelací výsledků nízkoteplotních zkoušek asfaltových směsí s výsledky nízkoteplotních zkoušek
nejčastěji používaných asfaltových pojiv. Vlastnosti používaných materiálů v teplotách, které se s měnícím
klimatem stále častěji přibližují kritickým hodnotám, jsou stále více aktuálním tématem, které nesmí být
opomínáno. Snahou této práce je poukázat na míru v jaké je možné ovlivnit tyto vlastnosti pomocí různých pojiv.
Pro tento účel byly provedeny zkoušky, kterými jsou mimo jiné určení kritické teploty zkouškou nízkoteplotních
vlastností s rovnoměrným řízeným poklesem teploty (TSRST), kritického bodu lámavosti dle Fraase
a průhybového trámečkového reometru.
Klíčová slova
Asfaltová směs, silniční asfalt, nízkoteplotní vlastnosti, TSRST, koeficient determinace
Abstract
The paper deals with results of tests for low temperature properties of asphalt mixtures in correlation with results
of tests on low temperature properties of the bitumen used in those. Properties of materials used in temperatures,
which with changing climate keep approaching the critical value, are still very current topic, which cannot
be overlooked. The aim of this paper is to point out the extent in which we can affect these properties with different
binders. For this purpose, low temperature tests were carried out which include the thermal stress restrained
specimen test to set critical temperature of asphalt mixture, Fraasse breaking point and the bending beam
rheometer.
Key words
Asphalt mixtures, bitumen, low temperature properties, TSRST, coefficient of determination
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1 ÚVOD
Cílem práce je specifikovat závislost výsledných vlastností použitých směsí na nízkoteplotních vlastnostech
asfaltových pojiv. Asfalt je jedním ze základních typů pojiv používaných v silničním stavitelství, využívaném
po celém světě pro svoje vlastnosti. Asfaltové pojivo se získává buďto přírodní cestou z tzv. asfaltových jezer
nebo především destilací surové ropy a vyznačuje se různými vlastnostmi v závislosti na způsobu a místě
zpracování. Asfalt se za vysokých teplot chová jako kapalina určená svou viskozitou a při nízkých teplotách
se materiál chová elasticky a zvyšuje se jeho tuhost. Tato vlastnost snižuje schopnost asfaltu odolávat tahovému
napětí při nízkých teplotách.
U asfaltů se určuje obor použitelnosti, což je vlastnost určující teplotní rozpětí mezi bodem měknutí a bodem
lámavosti. Se změnou klimatu, která probíhá a do budoucna se neočekává zastavení tohoto trendu [1],
se požadavek na velikost tohoto teplotního rozpětí zvyšuje. Pokud dojde ke špatnému návrhu směsi v souladu
s jejími nízkoteplotními vlastnostmi, může docházet ke vzniku mrazových trhlin, které poskytují cestu protékající
vodě z povrchu vozovky do jejího podloží. Se stoupající cenou ropy je snahou stavět vozovky s delší životností,
neboť cena rekonstrukce vysoce přesahuje cenu údržby těchto objektů [2].
Příspěvek poskytuje stručný popis použitých metod a materiálu. Zároveň zohledňuje podobné relevantní práce
provedené na podobné téma a diskutuje rozdíly v přístupu, jako je například použití různě modifikovaných asfaltů,
kterým se praktická část této práce nevěnuje.
V práci jsou porovnány výsledky zkoušek asfaltových pojiv kritického bodu lámavosti dle metody Fraase
a průhybového trámečkového reometru s výsledky zkoušky kritické teploty dle TSRST za použití asfaltů různých
penetračních tříd. Mezi těmito výsledky byl určen koeficient determinace.

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Snaha o stavbu dlouhodobě udržitelných vozovek přispívá k tomu, aby byla tato problematika podrobně řešena.
Měnící se klima je jedním z hlavních faktorů poškození silniční sítě, především silnic 2. a 3. třídy, kterých je
v České republice nejvyšší podíl [3]. Správný návrh vzhledem k teplotním změnám a kritickým zimním teplotám
přináší nezanedbatelný ekonomický přínos pro Českou republiku vzhledem k nákladům vynaloženým na údržbu
jejich komunikací.
Práce si dává za cíl seskupit data korelací výsledků, které poukazují na změnu vlastností směsí pouze
se změnou pojiva, jelikož nízkoteplotní zkoušky asfaltových směsí se v širokém rozsahu neprovádějí.

3 POUŽITÉ ZKUŠEBNÍ METODY
K porovnání nízkoteplotních vlastností asfaltových pojiv a směsí vyrobených za použití těchto pojiv bylo zapotřebí
provést zkoušky, jejichž postup provedení je popsán v následující části textu. Jedná se o nejčastěji používané
zkoušky pro určení těchto vlastností, s výjimkou zkoušky v trámečkovém průhybovém reometru, která se
standartně v praxi nepoužívá, neboť vyhodnocuje stejné vlastnosti jako zkouška bodu lámavosti dle Fraasse. Avšak
zkouška v trámečkovém průhybovém reometru je moderní, mnohem přesnější metodou. Hlavním faktorem, proč
se v praxi tato zkouška nepoužívá, je rozdíl v ceně příslušenství k provedení těchto dvou zkoušek.

Bod lámavosti dle Fraasse dle ČSN EN 12593
Vzorek asfaltového pojiva o hmotnosti (410 ± 10) mg se nahřátím samovolně rozprostře po odmaštěném ocelovém
plíšku o rozměrech 41,00 × 20,00 × 0,15 mm. Teplota zahřívání by neměla překročit bod měknutí používaného
pojiva o více jak 80 °C. Díky povrchovému napětí asfaltového pojiva by nemělo dojít k rozlití pojiva mimo ocelový
plíšek. Po úspěšném rovnoměrném rozlití pojiva je potřeba vzorek nechat vychladnout na pokojovou teplotu.
Takto připravený plíšek je vložen do přístroje za zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k žádnému narušení povrchu,
které by mohlo ve finále vést ke vzniku trhliny a tím pádem ovlivnění výsledku zkoušky. Teplota uvnitř přístroje
klesá s rychlostí 1 °C za minutu. Při dosažení teploty o 10 °C vyšší, než je očekávaný bod lámavosti, aplikujeme
každou minutu s klesající teplotou také deformační napětí ohýbáním plíšku se vzorkem. Aplikování napětí
na vzorek opakujeme každou minutu až do momentu, kdy dojde k porušení. Teplota, při které dojde k porušení
vzorku je výsledkem zkoušky a je označována jako bod lámavosti [4].
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Modul tuhosti za ohybu dle ČSN EN 14771
K vyhodnocení této zkoušky bylo využito průhybového trámečkového reometru. Tento reometr měří
při zatěžování tříbodovým ohybem. Vzorky asfaltového pojiva se odlévají do forem definovaných normou ČSN
EN 14771. Po vychladnutí pojiva dojde k seříznutí a odformování. Tím vznikne trámec asfaltového pojiva
o rozměrech 6,4 × 12,7 × 127 mm. Vzorek se temperuje hodinu v lihové lázni na testovací teplotě, která
se u většiny používaných asfaltů pohybuje mezi -10 °C až -40 °C odstupňovaná hodnotami po 6 °C.
Natemperovaný vzorek se vloží na podpory, aby jeho výška byla nejmenším rozměrem tělesa. Při zkoušce
se na trámec nanáší zatížení 980 ± 50 mN (100 g) a poté se po dobu 240 s zaznamenává hodnota průhybu
v závislosti na čase. Se známou hodnotou zatížení a hodnotou deformace lze určit modul tuhosti za ohybu Sm(t)
v čase 60 s od počátku zatěžování. Druhým výsledným parametrem je tzv. m-hodnota, což je hodnota určující
sklon křivky dotvarování v bodě 60 s na časové křivce [5].

Zkouška TSRST dle ČSN EN 12697-46
Jedná se o zkušební metodu používanou pro získání kritické teploty asfaltové směsi. Zkouška se provádí
v nízkoteplotní komoře (Cyklon -40). Zkušební trámec o rozměrech 200 × 50 × 50 mm je pevně upnutý do přístroje
a postupným snižováním teploty dochází ke vzniku napětí z důvodu pevného upevnění a tím neumožnění jeho
zkracování. V testovací komoře je uloženo "slepé" těleso, které má otvor pro teploměr, aby bylo možné měřit
teplotu jak uvnitř komory, tak i v testovacím vzorku. Napětí se zvyšuje do té doby, dokud nedojde k porušení
tělesa z důvodu vzniklé osové síly. Výsledkem této zkoušky je teplota, při které dojde k porušení vzorku trhlinou.
Tato teplota se nazývá kritická teplota [6].

4 POUŽITÉ MATERIÁLY
V této práci bylo využito několika silničních asfaltů. Jedná se o ropné asfalty jednoho výrobce. Asfalty se liší
hodnotou penetrace, která je rozděluje do několika tříd. V této práci byly použity následující třídy pojiv: 20/30,
35/50, 50/70, 70/100 a 160/220.
Asfaltová směs použitá v této práci je směs ACO 11+, která je nejrozšířenější směsí používanou pro obrusné
vrstvy na českých komunikacích. Směs je vyrobena s vysokým podílem asfaltového pojiva, pro lepší názornost
výsledků změny nízkoteplotních vlastností v závislosti na použitém pojivu. Kamenivo bylo odebráno
z kamenolomu Luleč s výjimkou vápencové moučky, která pochází z Mokré. Nejdůležitějším faktorem
pro asfaltovou směs je zastoupení jednotlivých frakcí (viz Tab. 1), její čára zrnitosti (viz Obr. 1) a mezerovitost,
která činí 3,69 %.
Tab. 1 Zrnitost.
Síto [mm]
16
11
8
4
2
1
0,5
0,25
0,125
0,063
.

Propad [%]
100,0
93,8
80,2
53,9
38,4
28,1
21,1
14,4
9,2
7,0

Obr. 1 Čára zrnitosti.
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5 VÝSLEDKY
Bod lámavosti
Bod lámavosti byl vyhodnocen poté, co dvojice po sobě provedených měření splňovala rozdíl teplot ±3 °C.
Z těchto dvou měření byl poté aritmetickým průměrem určen bod lámavosti. Pro získání platných měření byly
u většiny testovaných asfaltů provedeny 2 až 3 dvojice měření.
Tab. 2 Porovnání výsledků s požadavky normy.
Vzorek

20/30
35/50
50/70
70/100
160/220

Teplota bodu
lámavosti
[°C]
-4,5
-5,5
-6,5
-7,0
-13,0

Požadavek na teplotu
dle ČSN 65 7204
[°C]
≤ -3
≤ -5
≤ -8
≤ -10
≤ -15

Obr. 2 Bod lámavosti metodou dle Fraasse.
Na Obr. 2 je vidět, že teplota bodu lámavosti s přibývající hodnotou penetrace podle očekávání klesá. Avšak
jak je uvedeno v Tab. 2, požadavky pro hodnoty bodu lámavosti dle ČSN 65 7204 splňují pouze nejtvrdší zkoušená
pojiva třídy 20/30 a 35/50.

Modul tuhosti za ohybu
Druhou prováděnou zkouškou bylo určení modulu tuhosti za ohybu pomocí průhybového trámečkového reometru.
Kritická teplota byla určena pomocí m-hodnoty, a to při m-hodnotě rovnající se 0,3. Druhým způsobem určení
kritické teploty bylo pomocí modulu tuhosti za ohybu, kdy za kritickou teplotu je považována teplota při modulu
tuhosti 300 MPa.

Obr. 3 Kritická teplota pojiv při S = 300 MPa.

Obr. 4 Kritická teplota pojiv při m-hodnotě 0,3.

Z Obr. 3 je zřetelné, že nízkoteplotní vlastnosti měřených pojiv jsou ve velmi podobných hodnotách,
s výjimkou nejměkčího pojiva třídy 160/220, které podle očekávání svojí hodnotou kritické teploty značně
převyšuje ostatní. Především pojivo 70/100 se liší od očekávaných výsledků, kdy se zvyšující se penetrací
je očekáváno snížení kritické teploty.
Výsledné kritické teploty dle m-hodnoty dle Obr. 4 lépe popisují chování pojiv a s jejich stoupající penetrací
se snižuje výsledná kritická teplota.
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Kritická teplota směsi dle testu TSRST
Zkouškou nízkoteplotních vlastností asfaltových směsí pomocí TSRST je vyhodnocena kritická teplota
při porušení společně s maximálním tahovým napětím, při kterém došlo k porušení vzorku. Výsledná kritická
teplota byla vyhodnocena jako průměr dvou měření, avšak u tělesa s pojivem frakce 160/220 byla kritická teplota
natolik nízká, že došlo k porušení pouze u jednoho tělesa. Výsledné hodnoty jsou znázorněny v Obr. 5 a Obr. 6.

Obr. 5 Průběh napětí v asfaltové směsi při zkoušce TSRST.

Obr. 6 Kritická teplota směsi dle testu TSRST.

Průběh napětí a výsledná kritická teplota testovaného tělesa je opět závislá na třídě použitého pojiva.
Se zvyšující se penetrací pojiva je nárůst napětí pomalejší a kritická teplota se tedy pohybuje v nižších hodnotách.

Korelace výsledků prováděných zkoušek

Obr. 7 Korelace výsledků zkoušky TSRST
a - hodnoty ze zkoušky BBR.

Obr. 9 Korelace výsledků zkoušky Fraasse
a -hodnoty ze zkoušky BBR.
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Obr. 8 Korelace výsledků zkoušky TSRST a modulu
tuhosti za ohybu S ze zkoušky BBR.

Obr. 10 Korelace výsledků zkoušky Fraasse a odulu
tuhosti za ohybu S ze zkoušky BBR.
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Tab. 3 Korelační matice.

Obr. 11 Korelace výsledků zkoušky Fraasse
a TSRST.

Koeficient
determinace
Krit. teplota
(TSRST)
m-hodnota

Kritická teplota
(TSRST)
X

m-hodnota

Fraasse

X

X

0,986

X

Fraasse

0,991

0,955

X

Modul tuhosti
za ohybu S

0,950

X

0,934

Všechny koeficienty determinace, které jsou znázorněny v Obr. 7, Obr. 8, Obr. 9, Obr. 10, Obr. 11 a Tab. 3, byly
vyhodnoceny proložením hodnot lineární křivkou. Korelace mezi m-hodnotou a modulem tuhosti S nebyla
provedena, neboť se jedná o dva různé výsledky ze stejné zkoušky.

6 ZÁVĚR
Z provedených zkoušek je znatelné, že korelace mezi zkouškami je velmi vysoká. Zkouška určení bodu lámavosti
dle Fraasse vykazovala nízkou opakovatelnost, kdy z každé třídy pojiva bylo potřeba otestovat nejméně tři sady
vzorků. U provedené zkoušky TSRST bylo problémem stanovení kritické teploty u těles s použitým pojivem třídy
160/220, které byly natolik plastické, že nedošlo k jejich porušení a zkouška musela být provedena na větším počtu
těles.
Nejvyšší hodnota koeficientu determinace byla dosažena při porovnání zkoušky bodu lámavosti dle Fraasse
se zkouškou určení kritické teploty pomocí TSRST, a to 0,991. Hodnota zbývajících koeficientů determinace
při porovnání výsledků zkoušky určení kritické teploty pomocí TSRST s výsledky zkoušky pomocí průhybového
trámečkového reometru vycházeli v hodnotách 0,986 při porovnání s kritickou teplotou při m-hodnotě 0,3
a zároveň 0,950 při porovnání s kritickou teplotou při modulu tuhosti za ohybu 300 MPa.
U zkoušky asfaltových pojiv v průhybovém trámečkovém reometru byl závěrem fakt, že kritická teplota
získaná z m-hodnoty, umí lépe popsat rozdíly mezi chováním jednotlivých srovnávaných pojiv než kritická teplota,
stanovená na základě modulu tuhosti za ohybu. Avšak výsledné hodnoty modulu tuhosti za ohybu i m-hodnot
byly, krom asfaltu s nejvyšší penetrací, v relativně stejných hodnotách a nereprezentovaly skutečné chování
materiálu.
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FULL-SCALE MODEL VOZOVKY PRO ZKOUŠENÍ
KONSTRUKCÍ NETUHÝCH VOZOVEK NEJEN
Z RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ
FULL-SCALE PAVEMENT MODEL FOR TESTING OF NON-RIGID
PAVEMENT STRUCTURES NOT ONLY FROM RECYCLED MATERIALS
Karel Spies*,1
spies.k@fce.vutbr.cz
1
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95 Brno Abstrakt

Používání recyklátů do konstrukčních vrstev vozovek se pomalu stává hlavním tématem při výstavbě pozemních
komunikací. Zkoušení a použití těchto materiálů v konstrukcích vozovek však může být odlišné oproti vozovkám
z nových materiálů. Proto tento příspěvek pojednává o problematice používání recyklátů, a to zejména asfaltových,
v konstrukčních vrstvách vozovek.
V hlavní části se článek zaměřuje na zkoušení celého vozovkového souvrství pomocí Full-Scale modelu.
V další části příspěvku jsou vysvětleny důvody pro zavedení tohoto modelu při zkoušení vozovek a je shrnuta
vybraná zahraniční literatura o dané problematice. V závěru článku jsou pak uvedeny možné budoucí metody,
které by mohly být využity ke zpřesnění získaných výsledků měření a přiblížení modelu ke skutečným
podmínkám.
Klíčová slova
Full Scale model vozovky, recyklované materiály, konstrukce vozovky, instrumentace modelu
Abstract
The utilisation of recycled materials in pavement construction layers is slowly becoming a major issue in road
construction. However, the testing and use of these materials in pavement structures may be different from
pavements made of new materials.
Therefore, this paper discusses the issue of using recycled materials, especially reclaimed asphalt, in pavement
structures. In the main part, the paper focuses on testing the entire road structure using a Full-Scale model. The
next part explains the reasons for implementing this model in pavement testing and summarizes the selected
foreign literature on the subject. The paper then concludes with possible future methods that could be used to
improve the obtained measurement results and to bring the model closer to the actual conditions.
Key words
Full Scale Pavement Model, Recycled Materials, Pavement Construction, Model Instrumentation

1 ÚVOD
Recyklace se v dnešní době stává jedním z nejčastěji používaných pojmů na světě, a proto není divu, že již pronikl
i do oblasti silničního stavitelství. Využívání recyklovaných materiálů v konstrukcích pozemních komunikací, a to
od podloží až po krytové vrstvy, se stává stále častějším, a to jak z důvodu nedostatku kvalitních surových
materiálů nebo kvůli ochraně životního prostředí.
Vzhledem k tomu, že na rozdíl od surových materiálů je kvalita a složení každého recyklátu odlišné a často
neznámé, je aktuálně obtížné obsáhnout jejich možnosti použití pouze pomocí předpisů a norem. Zároveň není
vždy možné na těchto materiálech provádět funkční či empirické zkoušky jako u nových materiálů, respektive
jejich výsledky nemusí být vždy dostatečně věrné. A právě díky výše uvedeným důvodům je potřeba zavést další
doplňující zkušební postup, který prokáže či vyloučí použití vybraného materiálu, respektive daného složení
vrstev, v konstrukci vozovky.
Tento proces by probíhal ve zkušebním zařízení, které zjednodušeně simuluje reálné zatěžovací podmínky ve
vozovce, a průběžně snímá základní údaje o aktuálním stavu všech konstrukčních vrstev vozovky (teplota, průhyb
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vrstev, napětí v závislosti na hloubce, popř. vlhkost či posun vrstev). Tato naměřená data by pak byla porovnána
s daty naměřenými na odpovídající vzorové vozovce navržené dle katalogu vozovek v TP 170, dodatek 1 [1].
Jednalo by se tak o víceméně porovnávací metodu, která by určila, zda daná skladba vozovky dokáže stejně, méně
či více odolávat zatížení než referenční skladba vozovky, skládající se pouze ze surových materiálů.

2 PŘEHLED POUŽÍVANÝCH ZAŘÍZENÍ
Tato kapitola shrnuje využívání Full-Scale modelů, respektive jejich obdob, ve světě. Většina z těchto modelů či
zkušebních míst se liší od zkušebního modelu vytvářeného na Ústavu pozemních komunikací, a proto jsou zde
uvedeny pouze základní typy. Rozdíly spočívají převážně v typu a způsobu zatěžování, umístění modelu, skladbě
vrstev nebo ve sledovaných hodnotách. Full-Scale model vozovky plánovaný na Ústavu pozemních komunikací
je uveden v následující kapitole 3 Popis současného stavu.
Prvním a zároveň nejpodobnějším typem modelu je model z Georgia Institute of Technology, který simuluje
zatížení na vozovce, přičemž měří svislé napětí ve vrstvách. Tento model však využívá pouze statického zatížení
a nesimuluje tak přejezd vozidel a dynamickou odezvu souvrství [2].
Dalším poměrně shodným modelem je model od vědců z Harbin Institute of Technology v Číně, kteří pomocí
tohoto modelu měřili deformace na třech základních typech povrchů - cementovém betonu, cementem stmeleném
kamenivu a asfaltovém betonu. Jedná se však pouze o zatěžování jedné vrstvy a tento model nesimuloval celou
skladbu vozovky. [3]
Třetí a nejrozšířenější skupinou "modelů" vozovky jsou pak například: ALF - Accelerated Loading Facility
(Austrálie), HVS - Heavy Vehicle Simulator a APT - Accelerated Pavement Testing (USA) nebo MMLS - Model
Mobile Load Simulator (Švýcarsko). Většinou se jedná o mobilní zatěžovací zatížení, složené z nosné konstrukce
a jedné či více zatěžovacích pneumatik. Tyto pneumatiky simulují přejezd TNV a vyvozují zatížení na vybraný
zkušební úsek. Jedná se buď o lineární pohyb jedné pneumatiky dopředu a zpět, popř. o využití více pneumatik
pohybujících se opakovaně za sebou. Příklady těchto zařízení jsou zobrazeny na obrázcích – Obr. 1 Heavy Vehicle
Simulator a Obr. 2 Mobile Load Simulator MLS10 [4], [5].

Obr. 1 Heavy Vehicle Simulator [4].

Obr. 2 Mobile Load Simulator MLS10 [5].
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3 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Popis Full-Scale modelu na Ústavu pozemních komunikací (ÚPKO)
Pro pochopení problematiky je nutné si nejprve vysvětlit, co to je Full-Scale model vozovky a na jaké účely má
být používán. Jedná se o zkušební zařízení složené z kovových přepážek, které dohromady tvoří krychli
o rozměrech cca 1,8 × 1,8 × 2,0 m. V tomto nadzemním kvádru (v některých případech může jít o podzemní jámu),
se nacházejí jednotlivé vrstvy, stejně jako v konstrukci vozovky. Spodní část tvoří hlinité podloží o mocnosti
0,8 m, na které navazuje spodní podkladní vrstva, tvořená štěrkodrtí ŠDA 0/32 v tloušťce 0,25 m. Pokud není kladen
požadavek na zkoušení speciálního typu podloží, zůstávají tyto vrstvy modelu neměnné. Další vrstvy se mohou
měnit, dle typu zkoušené vozovky. V případě zkoušení tzv. referenční vozovky, je model dále tvořen příslušnými
vrstvami uvedenými obvykle v katalogu vozovek v dodatku TP 170. Takto vytvořená vozovka by měla být
zatěžována hydraulickým lisem se zatěžovací deskou o průměru 30 cm. Lis by měl model zatěžovat silou
odpovídající přejezdu průměrného těžkého nákladního vozidla (TNV), přičemž zatěžovací křivka bude navržena
tak, aby simulovala přejezd pěti samostatných náprav. Frekvence zatěžování by měla být v čase zvyšována, a to
až do maximální hodnoty, odpovídající počtu přejezdů TNV pro danou třídu dopravního zatížení (TDZ)
dle dodatku TP 170. Výše popsaný Full-Scale model vozovky, který se nachází v laboratoři Ústavu pozemních
komunikací VUT FAST, a který je aktuálně ve fázi výstavby, je zobrazen na obrázku níže – Obr. 3.

Obr. 3 Full-Scale model vozovky ÚPKO.

Využití Full-Scale modelu (ÚPKO) pro zkoušení recyklovaných vozovek
Jak již bylo uvedeno v úvodu článku a v předchozích kapitolách, daný model zatím není plně funkční a pracuje se
na jeho zprovoznění. Jedním z důvodů jeho zprovoznění byl právě zvyšující se zájem o používání recyklátů
a nových technologií a jejich komplexní zkoušení. A právě zvyšujícímu se zájmu o recyklované materiály
nasvědčují mnohé práce prováděné v současnosti na Ústavu pozemních komunikací. Stručný přehled vybraných
prací z posledních let je uveden v následujících odrážkách.
Diplomové práce:
•
•
•
•
•

Charakteristické vlastnosti směsných recyklátů pro spodní stavbu pozemních komunikací [6]
Směsný recyklát do podloží vozovek pozemních komunikací [7]
Využití asfaltových a betonových recyklátů do pozemních komunikací [8]
Dávkování oživovacích přísad do asfaltové směsi s vysokým obsahem R-materiálu [9]
Inovativní asfaltové směsi pro obrusné vrstvy s použitím vyššího množství R-materiálu [10]

Disertační práce:
•
•

Recyklace asfaltových pojiv pomocí oživovacích přísad [11]
Použití R-materiálu do asfaltových směsí typu asfaltový koberec mastixový [12]
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Většina z těchto prací se zabývá zkoušením jednotlivých vrstev, respektive recyklovaných materiálů
použitelných do konstrukcí vozovek. Na těchto materiálech jsou sice převážně provedeny příslušné funkční či
empirické zkoušky, ale dlouhodobé účinky a celkové ověření chování těchto materiálů a vrstev v reálných
podmínkách vozovkového souvrství chybí. A právě díky Full-Scale modelu bude možné, obdobně jako
u zkušebního úseku, avšak za jednodušších podmínek v laboratorním prostředí, zkoušet právě toto chování
a vzájemné reakce mezi jednotlivými vrstvami.
Výhodou Full-Scale modelu je pak jeho "snadné a rychlé" sestavení a operativní možnost změny složení
konstrukčních vrstev bez dalších omezujících faktorů, na rozdíl od zkušebních úseků v reálném prostoru. U těchto
úseků mohou nastat problémy týkající se např.: aktuální klimatické situace (nelze pokládat konstrukční vrstvy),
nefungujících obaloven asfaltových směsí (v zimních měsících), omezení provozu při výstavbě a potřeba většího
množství mechanizace apod. Zároveň je u těchto úseků složité ovlivnit aktuální zatížení působící na danou
konstrukci.
Většina z výše uvedených vlivů u Full-Scale modelu nenastává, avšak některá řešení mohou být pro přesnou
simulaci skutečného stavu obtížněji proveditelná. O tomto tématu je dále pojednáváno v diskusi.
Ve Full-Scale modelu tak bude možné zkoušet jak nerecyklované vozovky, tak vozovky složené z kombinace
vrstev recyklovaných a vrstev ze surových materiálů, tak celorecyklované vozovky. Hlavním přínosem bude tedy
především zjištění vzájemného působení vrstev jako uceleného prvku, a ne pouze jako samostatných
nespolupůsobících entit.

Instrumentace modelu
Kapitola instrumentace modelu popisuje předpokládané základní vybavení Full-Scale modelu vozovky měřicími
přístroji a čidly, která by měla sloužit k zaznamenávání základních veličin popisujících fungování modelu.
Rozmístění jednotlivých čidel vychází z výzkumů a článků v zahraniční literatuře.
V modelu je plánováno umístění teplotních čidel na povrchu krytové asfaltové vrstvy, uprostřed asfaltového
souvrství a na jeho spodním líci. Dále se předpokládá umístění minimálně po jednom teplotním čidle na každém
rozhraní vrstev, popř. ve středu každé vrstvy. Díky tomu bude možné podrobně popsat vývoj teploty po celém
svislém profilu vozovkového souvrství.
Dalším plánovaným typem čidel jsou tlakoměrné krabice, které by měly snímat vertikální napětí v podloží
a v jednotlivých podkladních vrstvách. Příklad takového čidla je zobrazen na obrázku – Obr. 4.

Obr. 4 Příklad tlakoměrné krabice pro snímání vertikálního napětí [13].
Třetím typem čidel by měly být speciálně upravené snímače horizontálního přetvoření, které jsou schopny
odolávat vysokým teplotám při pokládce asfaltových směsí. Tato čidla se umisťují právě do asfaltových vrstev,
a to jak do obrusné (horní), tak podkladní (spodní) asfaltové vrstvy. Vzhledem k rotační symetrii Full-Scale
modelu není nutné měřit napětí ve více než v jednom horizontálním směru, na rozdíl od zkušebních úseků v terénu.
Příklad takového snímače je uveden na obrázku Obr. 5 [15], [16], [17], [18].

Obr. 5 Příklad horizontálního snímače přetvoření do asfaltové směsi [14].
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Prozatím posledním plánovaným čidlem je vlhkoměr pro snímání vlhkosti v podloží vozovky. Toto čidlo by
mohlo být použito v pozdějším výzkumu, kdy by docházelo k simulaci zavodňování a opětovnému odvodňování
podloží.
Pro lepší pochopení rozložení napětí a přetvoření ve vrstvách vozovky a s tím související rozmístění čidel, je
na obrázku – Obr. 6 – zobrazen zjednodušený příklad chování běžného vozovkového souvrství při zatížení.

Obr. 6 Rozložení napětí od zatížení ve vozovce [19].

4 DISKUZE
Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, Full-Scale model vozovky může poměrně kvalitně sloužit
ke zkoumání reálného chování vozovkového souvrství, a to poměrně snadno v laboratorních podmínkách, bez
nutnosti výstavby zkušebního úseku. Je ale zcela jasné, že i přes mnohá pozitiva se jedná pouze o zjednodušený
model, který nemůže plně nahradit zkoušení reálné vozovky. Proto jsou v následujících odstavcích uvedena
pozitiva i negativa, a s nimi se pojící další plánovaný výzkum, kterým bude možné daný Full-Scale model přiblížit
více realitě.
V samém začátku výzkumu je plánováno vytvoření základního, běžně používaného souvrství - typu
ACO/SMA 11 S, ACL 16/22 S, ACP 22 S, MZK a ŠD (D0-N-1), na němž bude model ověřen a zkalibrován.
Vyvozované zatížení bude v několika cyklech zvyšováno až na, případně za maximální hranici TNVk. V začátku
bude osazeno pouze několik teplotních, deformačních a napěťových čidel, která budou dle potřeby doplňována.
Veškeré skladby budou ze začátku zkoušeny a porovnávány pouze při konstantní, předem zvolené teplotě.
K tomuto kroku je prozatím přistoupeno z důvodu absence dostatečně výkonného chladicího aparátu.
V následujících letech je plánováno rozšiřování a zpřesňování zkušebního modelu. Mohlo by dojít k nahrazení
zatěžovací desky zkušební dvounápravou s pneumatikou, zavedení simulace klimatických podmínek za pomocí
chladící/vyhřívací komory a kropení povrchu vodou. Jednou z mnoha dalších možností rozvoje Full-Scale modelu
je simulace stoupání hladiny podzemní vody zatápěním podloží vozovky vodou. V neposlední řadě pak můžou
být ve zkušebním zařízení zkoušeny nejen samostatné vrstvy, ale např. i spolupůsobení výztužných sítí
do asfaltových vrstev či různých geosyntetik.

5 ZÁVĚR
Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, Full-Scale model vozovky může simulovat zatěžování
vozovkového souvrství, ověřovat jeho chování, a to jak vizuálně, tak pomocí naměřených hodnot. V kombinaci
s vhodně zvolenými funkčními a empirickými zkouškami jednotlivých vrstev a materiálů, lze získat poměrně
přesný obraz o fungování dané vozovky, respektive její porovnání s odpovídající, předem ozkoušenou vozovkou
z katalogu vozovek. Na rozdíl od zkušebního úseku "in situ", dokáže model poměrně snadno reagovat na změnu
parametrů kladených na model, ať už se jedná o složení vrstev nebo úroveň, druh a četnost zatěžování.
Závěrem je vhodné uvést, že Full-Scale model na Ústavu pozemních komunikací je stále v začátcích své
existence, a proto je tento článek spíše stručným shrnutím dané problematiky a plánů dalšího výzkumu. Důvodem
pro jeho zprovoznění je mimo jiné právě narůstající množství nových recyklovaných materiálů, a z toho plynoucí
řada inovativních vozovkových vrstev, jejichž "funkcionalitu" ve skladbě vozovek nelze vždy ověřit nebo vyvrátit
pouze pomocí aktuálně dostupných zkoušek.
Cílem tedy aktuálně není pouze měřit hodnoty napětí a deformací a popisovat jejich rozdělní v daném souvrství,
ale zejména vzájemně porovnávat a posuzovat tyto "nové typy vozovek" s běžně používanými vozovkami,
a to nejen pomocí naměřených parametrů, ale také i vizuální kontrolou, popř. provedením navazujících zkoušek
na porušených vrstvách.
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Abstrakt
Na základě rozsáhlé rešerše předpisů devíti sledovaných středoevropských měst popisuje článek rozdíly
ve stanovování minimálního počtu parkovacích stání v závislosti na lokalitě a demonstruje je na konkrétním
výpočtu pro modelovou blokovou zástavbu umístěnou ve třech různých situacích. Výzkum ukazuje, že města
přistupují k charakteristikám území poměrně rozdílně, některá z nich například charakteristiky území neřeší vůbec,
jiná oproti tomu díky nim umožňují redukci až na 10 %. Práce popisuje všechny tyto charakteristiky a způsoby
jejich zahrnutí rozděluje na tři základní přístupy. Tím se snaží poskytnout vhled do problematiky ve sledovaných
městech pro aktualizaci ČSN 73 6110 a tvorbu místních stavebních předpisů.
Klíčová slova
Požadavky na výstavbu parkovacích stání, parkovací minima, parkovací politiky, stavební předpisy
Abstract
Based on extensive research of regulations in nine Central European cities the article describes the
differences in setting the minimum number of parking spaces based on locality. For that, it uses a calculation
of a model housing block located in three different situations. Research shows that cities approach the locality
characteristics quite differently. Some do not take locality characteristics into account at all. Others allow reduction
up to 10 %. Paper describes all the characteristics and divides the means of their inclusion into three general
branches. Thus it attempts to provide insight into the problematics in selected cities to foster the Czech National
Standard 73 6110 update and local construction regulations creation.
Key words
Parking requirments, parking minimums, parking policies, building code

1 ÚVOD
Článek navazuje na příspěvek autorek věnovaný trendům v nastavení parkovacích minim ve středoevropských
městech, který mimo jiné upozornil i na různé přístupy k redukci a navyšování požadovaného počtu stání
v závislosti na lokalitě řešeného objektu. Tento článek shrnuje podrobnější analýzu těchto rozdílů a rozdíly
demonstruje na třech modelových situacích lišících se polohou rozvojové lokality a napojením MHD. Cílem
příspěvku je popsat jaký má na výsledné minimum dopad dostupnost MHD, charakter území, vzdálenost od centra
a jaké další vstupy spojené s lokalitou mají na parkovací minima ve sledovaných městech vliv. Tím si klade za cíl
přinést relevantní podklady pro aktualizaci kapitoly 14.1. Odstavné a parkovací plochy normy ČSN 73 6110
Projektování místních komunikací, případně pro přípravu místních stavebních předpisů, které si dle nového
stavebního zákona mohou nově mimo Prahy vytvořit i Brno a Ostrava.

2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Většina pozornosti věnovaná požadavkům na parkovací minima pochází z USA a Asie, kde v minulosti
a v některých místech i dnes byly požadavky na výstavbu stání extrémně přemrštěné. Mezi nejvýznamnější
osobnosti věnující se této problematice patří například profesor urbanismu Donald Shoup z Kalifornské univerzity
http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.183
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v LA. V jeho nejznámější publikaci The High Cost of Free Parking [1] se věnuje takzvané parkovací ekonomii
a zákonu nabídky a poptávky aplikovaném na parkování.
Napříč kontinenty se však dopravní chování a politiky celkem výrazně liší [1], a proto je často nevhodné srovnávat
poměry a trendy např. právě v USA s poměry České republiky. I proto se práce zaměřuje na středoevropské státy
a města.
V kontextu Evropy není téma parkovacích minim probádáno v takové míře, nicméně v posledních letech
vzniklo několik publikací, které se tomuto tématu věnují. Ku příkladu v roce 2011 byla
Michaelem Kodranskym a Gabrielle
Hermanne
vydána
publikace Europe’s Parking
U-Turn: From Accommodation to Regulations
[2], která popisuje komplexně parkovací politiky desíti
západoevropských měst (Amsterdam, Kodaň, Mnichov atd.). V této publikaci je pozornost částečně věnována
právě i parkovacím minimům, nicméně metodiky jsou zde jen stručně popsány, a to jen pro některá města.
Kontextu středoevropských měst navazují autorky zejména na svojí předchozí práci. Nejzásadněji na
příspěvek, Trends in Parking Requirements Policies in Central European Cities [3], který se zaměřil na srovnání
trendů v devíti středoevropských městech. Na modelové zástavbě, která je použita i pro tuto analýzu, byly
demonstrovány rozdíly v potřebných počtech stání pro blokovou zástavbu v centru města. Protože rozdílům
v požadavcích daných lokalitou byla věnovaná jen okrajová pozornost, je toto téma šíře rozebráno v tomto článku.

3 METODIKA
V prvním kroku byly podrobně prostudovány předpisy devíti vybraných měst a případné nejasnosti byly
konzultovány s místními odborníky. Dále byla pro demonstraci rozdílů v nastavování minim využita modelová
bloková zástavba sestavená dle existující zástavby v centrální části města Brna, konkrétně čtvrtě Veveří. Pro ni
byly stanoveny minimální požadavky na výstavbu stání ve třech různých situacích, které odpovídají třem
rozvojovým lokalitám dle Návrhu Územního plánu města Brna [4]. První situace odpovídá umístění zástavby do
rozvojové lokality Nová čtvrť Trnitá v blízkosti historického centra. Druhá a třetí situace odpovídá dvěma
rozvojovým lokalitám v okrajové městské části Bosonohy, které leží sice poměrně blízko u sebe, ale liší se
charakterem a dostupností MHD.

Sledované předpisy
Článek popisuje výstupy výzkumu FAST-J-21-7523 Trendy v politice parkovacích minim v evropských zemích
a jejich vliv na udržitelný rozvoj měst, který mapuje předpisy středoevropských měst a srovnává je z různých
hledisek. Jako střední Evropa jsou pro účely tohoto výzkumu chápány státy: Německo, Polsko, Slovensko,
Rakousko a Česká republika a jako vybraná města byla zvolena města popsaná tabulkouTab. 1 Sledované
předpisy.:
Tab. 1 Sledované předpisy.
Berlin
Bratislava
Brno
Graz
Hamburg
Krakov
Norimberk
Praha
Vídeň

Předpis
BauO Bln [5]
STN 73 6110 [6]
ČSN 73 6110 [7]
Leitfaden Mobilität für Bauvorhaben [8]
HBauO [9]
Program Obsługi Parkingowej dla Miasta Krakowa [10]
Stellplatz 630.746 [11]
PSP [12]
WGarG 2008 [13]
Bauordnung für Wien [14]

Modelová zástavba
Jako základ pro modelovou blokovou zástavbu byl vybrán skutečný blok v brněnské čtvrti Veveří vymezený
ulicemi Antonínská, Botanická, Smetanova a Cihlářská, který odpovídá smíšené obytné zástavbě s kompaktní
zástavbou, pro kterou jsou vymezeny plochy ve sledovaných rozvojových lokalitách. Zastoupení jednotlivých
funkcí, stejně jako příslušných účelových jednotek v zástavbě vyjadřuje Tab. 2 Modelová zástavba.
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Tab. 2 Modelová zástavba.
HPP

% z HPP

Bydlení

16239

m2

68 %

Prodejny

971

m2

4%

Kanceláře

462

m2

2%

11692
146
292
631
7
10
300
19
4567

Základní škola

6343

m2

26 %

500
35
28

účelové jednotky
m2 bytové plochy
bytů
obyvatele
m2 prodejní plochy
prodejen
zaměstnanců
m2 kancelářské plochy
zaměstnanců
m2 tříd a prostorů pro
žáky
žáků
zaměstnanců
třídy

Pro odhad rozdělení funkcí využití byl použit „Průzkum budov, KAM 2019“ [15] a „Průzkum maloobchodu,
KAM 2018“ [16]. Pravá část tabulky pak vyjadřuje zastoupení jednotlivých účelových jednotek pro stanovení
potřebných parkovacích stání, jako například užitné podlažní plochy, počty zaměstnanců, žáků atd. Protože se
jedná o poměrně podrobné informace, které nejsou z běžných zdrojů dostupné, byly tyto hodnoty
odhadnuty pomocí koeficientů užívaných v územních studiích KAM (např. Územní studie Jižní čtvrť [17]). Užitná
plocha pro bydlení byla stanovena jako 72 % hrubé podlažní plochy (HPP). Počet bytů byl stanoven prostým
podílem 80 m2/byt, pro každý takový byt byly odhadnuti 2 obyvatelé. Prodejní plocha byla stanovena jako 65 %
HPP, počet zaměstnanců pro všechny prodejny dohromady byl odhadnut celkem na 10. Všude tam, kde se
vyskytovala komerce, ale zároveň se v místě nenacházela prodejna dle [16], byla funkční plocha určena jako
plocha kanceláří. Kancelářská plocha pak byla stanovena podobně jako u obchodu 65 % HPP a počet zaměstnanců
byl odhadnut dle ČSN 73 5303 Administrativní budovy a prostory [18], která uvažuje jako doporučenou hodnotu
16 m2 na zaměstnance. Užitná plocha školy byla opět odhadnuta jako 72 % HPP. Kapacita stejně jako počet
zaměstnanců a počet tříd byla odečtena z výroční zprávy ZŠ a MŠ Antonínská [19].

Sledované lokality
Pro srovnání byly vybrány tři rozvojové lokality z Návrhu územního plánu města Brna, a to Nová čtvrť Trnitá
v těsné blízkosti historického centra, s velmi dobrou dopravní obsluhou (v blízkosti se nachází dnešní tramvajový
uzel Hlavní nádraží a budoucí tramvajové uzly Malá Amerika a Nové nádraží). Další dvě lokality se nachází
v okrajové městské části Bosonohy. Dle územní studie Bosonohy [20] je uvažována lokalita Křivánky jako lokalita
v lokálním centru, s napojením na páteřní tramvajovou rychlodráhu (prodloužené dnešní linky 6 a 8) a lokalita
Kostky, kde je tramvaj dle studie v rezervě a v popisované analýze bylo uvažováno bez jejího vybudování, a tedy
s horší dopravní obslužností. Při aplikaci zahraničních předpisů pak byla v daných městech vybírána pravidla pro
stanovení minimálního počtu stání pro obdobné lokality tak, aby co nejvíce odpovídaly charakteru těch
brněnských. Poloha jednotlivých lokalit je zobrazena ná následujícím obrázku Obr. 1.

Obr. 1 Sledované lokality.
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V každé z těchto lokalit se nachází zastavitelné plochy smíšené obytné s kompaktní zástavbou. Rozdílné jsou
výškové regulace pro jednotlivé lokality, nicméně protože byla pro všechny lokality uvažovaná stejně vysoká
modelová zástavba, byla výšková regulace zanedbána.

4 VÝSLEDKY
V následující tabulce Tab. 3 Minimální počty stání pro sledované situace můžeme vidět stanovené minimální počty
parkovacích stání pro sledovanou blokovou zástavbu ve třech výše popsaných situacích.
Tab. 3 Minimální počty stání pro sledované situace.
Bydlení
Berlín
Bratislava
Brno
Graz
Hamburk
min
Krakov
max
Norimberk
Praha
Vídeň

0
246
188
18
0
146
292
117
122
12

Berlín
Bratislava
Brno
Graz
Hamburk
min
Krakov
max
Norimberk
Praha
Vídeň

0
251
194
90
0
350
146
184
59

Berlín
Bratislava
Brno
Graz
Hamburk
min
Krakov
max
Norimberk
Praha
Vídeň

0
258
202
180
0
350
146
189
117

Prodejny Kanceláře
Nová čtvrť Trnitá
0
1
8
5
4
3
2
1
8
6
6
2
13
3
6
7
2
6
2
1
Křivánky
0
1
17
10
10
7
14
4
8
6
19
9
8
9
9
9
1
1
Kostky
0
1
28
17
16
11
26
8
8
6
19
9
8
9
13
9
2
1

ZŠ

Celkem

2
2
31
1
56
12
29
30
8
15

3
246
226
21
70
166
337
160
138
14

2
3
75
7
56
57
37
19
8

3
281
286
114
70
435
200
221
69

2
6
125
13
56
57
37
23
15

3
309
354
227
70
435
200
234
135

5 DISKUZE
Na stanovených minimálních počtech stání na modelové blokové zástavbě ve třech různých situacích vidíme, že
zatímco podle předpisů některých měst se minimální počty stání výrazně liší, u některých není výsledný počet
stání na lokalitě závislý vůbec. Mezi města, ve kterých lokalita na počet stání nemá žádný vliv patří Berlín, zde
jsou však povinně stanovována pouze stání pro zdravotně tělesně postižené (ZTP), zbytek je na vlastním uvážení
stavebníků [5]. Dalším městem, kde lokalita nerozhoduje je Hamburk i zde je částečně závislý výsledný počet jen
na stavebníkovi – v Hamburku totiž není nutné dokládat stání pro rezidenty [9].
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Bratislava zohledňuje při stanovení parkovacích minim lokalitu regulačním koeficientem městské polohy [6].
Tento koeficient rozlišuje celkem šest typů území, pro které stanovuje různou velikost koeficientu od historického
jádra s koeficientem 0,05 po ostatní lokality s koeficientem 1,00 [6]. Na Slovensku, pro které předpis sledovaný
v Bratislavě platí, se tento koeficient ovšem nevztahuje na stání pro rezidenty [6]. Pro námi sledované lokality
byly zvoleny koeficienty 0,3 pro "centrální městskou zónu" pro Trnitou, 0,6 "lokální centrum MČ" pro Křivánky
a 1,0 "ostatní území pro Kostky". Mimo to se ve slovenském předpisu pracuje ještě se "součinitelem vlivu dělby
přepravní práce" [6]. Tu lze v řešených lokalitách očekávat různá, vzhledem k dostupnosti MHD, ostatní
infrastruktury (tzv. "walkscore") nebo cyklistické infrastruktury. Pro uplatnění tohoto koeficientu ovšem nebyly
dohledány relevantní data, o která by se jeho volba mohla opřít, a proto bylo ve všech případech uvažováno s jeho
základní hodnotou 1,0 pro poměr 40:60 IAD:ostatní doprava. Tento koeficient může nabývat hodnot od 0,8 do 1,4
[6].
V Brně na sledovaných situacích můžeme pozorovat, že podobně jako na Slovensku se počet stání pro bydlení
liší jen minimálně, koeficient zohledňujících lokalitu se totiž taktéž nevztahuje na stání pro rezidenty a rozdíl tak
tvoří stání pro návštěvy, které jsou nutné u staveb pro bydlení vybudovat [7]. Zmíněný koeficient zohledňující
lokalitu se nazývá "koeficient redukce počtu stání", lze jej určit podle tabulky dle charakteru území nebo výpočtem
koeficientu dostupnosti MHD [7]. Koeficient nabývá hodnot 0,25 – 1,00 [7].
Graz má celkem tři skupiny počtů účelových jednotek na stání, které jsou závislé na typu lokality – úzké
centrum, širší centrum a ostatní území [8]. V popisované analýze byly využity koeficienty pro širší centrum pro
Novou čtvrť Trnitou a koeficienty pro ostatní území pro Křivánky a Kostky. Třetí, v analýze nevyužitá, skupina
koeficientů se vztahuje na historické centrum. Pomocí těchto koeficientů stanovený minimální počet stání lze
následně ještě dále zredukovat dle dostupnosti MHD až na 10 % [8]. U tohoto koeficientu bylo postupováno
obdobně jako ve Vídni, a tedy redukce na 10 % byla využita u Trnité, pro Křivánky vzhledem k napojení na
tramvajovou rychlodráhu byla uvažována redukce na 50 % a pro Kostky pak redukce nebyla použita.
Krakov má dvě skupiny základních počtů stání na účelové jednotky a jejich použití je ohraničeno "hranicí
funkčního města", která odpovídá přibližně hranici širšího centra [10]. Nižší koeficienty byly užity jen pro Novou
čtvrť Trnitá. Pro tuto část města jsou pak navíc vymezeny i maximální počty stání, které je u záměru možné
vybudovat. Pro zbytek města jsou pak použity vyšší koeficienty, ty byly uvažovány pro rozvojové lokality
Křivánky a Kostky. Požadavky stanovené pomocí těchto koeficientů jsou výrazně vyšší než minima i maxima
v centrální části a nelze je dále redukovat ani při kvalitní dostupnosti MHD [10].
V Norimberku je v oblasti uvnitř okruhu tvořeného silnicí 4R možné redukovat minimální počet stání na 80 %
[11]. Toto snížení bylo aplikováno pro oblast Nová čtvrť Trnitá a pro zbylé dvě rozvojové lokality v okrajové části
nebylo možné žádnou redukci použít.
V Praze vstupuje lokalita záměru do výpočtu poměrně významně [12]. Celé území Prahy je rozdělené do devíti
lokalit [12]. Pro každou z těchto lokalit je stanovené % ze základního počtu stání, které je v této lokalitě nutné
zřídit [12]. V zónách blíže k centru je počet stání omezen i shora maximálním % které je možné postavit, tyto
maxima se ovšem nevztahují na stání pro rezidenty [12]. Pro lokalitu Nová čtvrť Trnitá byly použity procenta pro
zónu 01 která odpovídá lokalitě přilehlé k historickému centru, to znamená, že základní počet stání pro rezidenty
bylo uvažováno 60 % a u zbytku jen 10 %, pro stání, která nejsou určena rezidentům pak PSP předepisují
I maximum, které v této zóně odpovídá 35 %. 60 % pro všechny stání bylo uvažováno pro Křivánky a odpovídá
zónám v okolí zastávek metra v Praze (zóny 05). S lokalitou Kostky bylo uvažováno jako se zónou 07, která
odpovídá okrajovým zastavitelným územím a požaduje se v ní 90 % základních stání.
Vídeň používá jednotné koeficienty pro celé město s tím, že je možné běžně redukovat tento počet na 50 %
v případě dobré dostupnosti MHD, která se prokazuje dostupností zastávky do 300 m, tuto podmínku dle ÚS
Bosonohy (KAM, 2021) splňují i plochy v rozvojové lokalitě Křivánky [13], [14]. V případě velmi dobré
dostupnosti MHD je možné redukovat počet stání až na 10 %, tato redukce byla využita pro Novou čtvrť Trnitá,
protože se v měřítku města jedná o výjimečně dobře obslouženou čtvrť z hlediska hromadné dopravy [13], [14].
V případě velmi špatné obsluhy MHD, zastávka dál než 500 m od záměru lze požadovat 110 % základního počtu
parkovacích stání, v oblasti Kostky se plochy pro smíšenou obytnou blokovou zástavbu nachází do 500 m od
stávajících zastávek MHD a s postupem výstavby se dá předpokládat spíše rozšíření sítě zastávek MHD, pro tuto
lokalitu bylo tedy stanoveno 100 % stání [13], [14].

6 ZÁVĚR
Článek shrnuje trendy v nastavování parkovacích minim ve vybraných středoevropských městech z hlediska vlivů
charakteristik lokality, ve které se sledovaný záměr nachází, shrnuje ty nejvýznamnější z nich a demonstruje je na
výpočtu požadovaných stání na reálné kompaktní smíšené obytné zástavbě ve třech různých situacích. Na těchto
situacích se ukazuje, že města, která mají obecně nastavená minima velmi nízko, nepožadují více stání ani
v okrajových lokalitách. Obecně se objevují mezi sledovanými předpisy prakticky tři přístupy – žádná redukce
v Berlíně a Hamburku, kdy Berlín nevyžaduje dokládat žádná stání kromě těch pro ZTP a Hamburk nevyžaduje
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dokládat stání pro rezidenty. Redukce základního počtu stání dalšími součiniteli zohledňující charakter území
(Brno, Bratislava), dostupnost MHD (Brno, Graz, Vídeň), modal split (Bratislava) a předem definované městské
zóny (Norimbek a Praha) a poslední přístup, který je založený na různých základních koeficientech pro účelové
jednotky pro stanovení základního počtu stání (Graz, Krakov).
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Abstrakt
Předmětem práce je analýza návrhových parametrů pro rozhledové poměry na přechodech pro chodce. Stávající
české normy začínají být vzhledem k vzrůstajícím požadavkům na zajištění bezpečnosti a ochrany účastníků
silničního provozu, ochrany životního prostředí, snížení časové náročnosti při dopravě, a především k masivnímu
rozvoji dopravy nevyhovující. V současné době se v platné české normě ČSN 73 6110 objevují požadavky na
rozhledové poměry na přechodech pro chodce, které jsou matoucí s ohledem na jejich nejednoznačnost,
vypovídající hodnotu nebo neproveditelnost. Článek je zaměřený na popis a zhodnocení současného stavu
rozhledových trojúhelníků na přechodech pro chodce a na poukázání na nadbytečnost a duplicitu informací
v normě, jejichž odstranění by přispělo k jejímu zpřehlednění.
Klíčová slova
Rozhledové trojúhelníky, návrhové parametry, přechod pro chodce
Abstract
The main focus of the paper is the analysis of design parameters for sight distance at pedestrian crossings. The
current Czech standards are beginning to be unsatisfactory due to the growing requirements for ensuring the safety
and protection of road users, reducing the time required for transport, and the massive development of transport.
The valid Czech standard ČSN 73 6110 contains requirements for visibility conditions at the pedestrian crossing,
which are confusing about their ambiguity, informative value, or impracticability. The article is focused on the
description and evaluation of the current state of sight distance at pedestrian crossings and on pointing out the
redundancy and duplication of information in the standard, the removal of which would contribute to its clarity.
Key words
Sight distance, design parameters, pedestrian crossing

1 ÚVOD
V době neustále nových intenzivnějších vědeckých poznatků a s tím souvisejících technických pokroků, které se
promítají do všech oblastí, tedy i automobilového průmyslu, se zvyšují také nároky na provoz na pozemních
komunikacích. V současné době stanovují požadavky na rozhledová pole a rozhledové trojúhelníky ČSN 73 6101,
ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110 [1], [2], [3].
Článek navazuje na diplomovou práci Optimalizace rozhledových trojúhelníků v ČSN 73 6110 a jeho cílem je
popsat a zhodnotit současný stav rozhledových trojúhelníků na přechodech pro chodce a dále navrhnout možné
úpravy, které by vedly ke zlepšení rozhledových poměrů ve vybrané oblasti, zjednodušení konstrukce
rozhledových trojúhelníků a odstranění nadbytečných a duplicitních informací v normě, což může mít pozitivní
vliv na zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce od rané fáze projektu.
Na problematiku zabývající se místy pro přecházení není v článku prostor, nicméně při jejich řešení se
předpokládá vycházet ze stejných nebo obdobných principů jako v případě přechodů pro chodce.
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2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
V současné době se v platných předpisech, kterými se projektant při návrhu technického řešení řídí, objevuje
nejednotnost, nejednoznačnost či dokonce kontradikce v definování rozhledových trojúhelníků na přechodech
pro chodce.
Příkladem může být rozlišitelnost přechodu pro chodce. Ta je definována v ČSN 73 6110 Projektování
místních komunikací z roku 2006 v tabulce 17 (Obr. 1) a přestože není zřejmé, co přesně je danou rozlišitelností
míněno nebo jakým způsobem se určila příslušná hodnota délky rozlišitelnosti, je požadováno, aby se daná
hodnota dodržela, a to především ve směrových a výškových obloucích [3].

Obr. 1 Ukázka tabulky 17 z normy ČSN 73 6110 [3].

Obr. 2 Rozhled z vozidla na chodce u přechodu [3].
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3 METODIKA
Článek se zabývá analýzou a zhodnocením návrhových prvků při konstrukci rozhledových trojúhelníků
na přechodech pro chodce. Nejdříve bylo nutné vybrat a vyhledat veškeré dostupné informační zdroje týkající se
dané problematiky. Poté byla provedena rešerše současných platných norem a předpisů. V další části byly
analyzovány z výše zmíněných norem jednotlivé části návrhových parametrů potřebné pro konstrukci
rozhledových trojúhelníků. V poslední části byly navrženy možné úpravy a optimalizace, které mohou vést ke
zlepšení rozhledových poměrů ve vybraných oblastech, a to nejen z hlediska bezpečnosti, ale i komfortu
a plynulosti silničního provozu.

4 VÝSLEDKY ANALÝZY PŘEDPISŮ
V této kapitole jsou prezentovány poznatky získané studiem návrhových prvků při konstrukci rozhledových
trojúhelníků na přechodech pro chodce podle předmětné normy.

Rozlišitelnost přechodu
Vzdálenost, ve které si má řidič vozidla nejpozději uvědomit, že se před ním nachází přechod pro chodce
a přizpůsobit dané situaci svou jízdu se označuje jako rozlišitelnost přechodu. V městské zástavbě bývá
problematické požadovanou viditelnost dodržet, proto se k upozornění na přechod pro chodce užívá dopravní
značka A11 Pozor, přechod pro chodce [4], [5].

Rozhledová vzdálenost
Rozhledová vzdálenost na čekací plochy přechodu (pro řidiče) a z čekacích ploch přechodu na jízdní pás (pro
chodce) udává, v jaké minimální vzdálenosti od okraje přechodu musí mít řidič vozidla přehled o tom, jestli se
chodci chystají přejít přechod pro chodce. Zároveň se jedná o rozhledovou vzdálenost pro chodce, která by jim
měla pomoci rozhodnout se, zda vstupem do vozovky neohrozí sebe nebo ostatní účastníky silničního provozu [5].
Pokud do jednoho obrázku nakreslíme délky volného rozhledového pole pro řidiče na čekací plochy přechodu
(hodnoty „a“ a „b“ z tabulky 17 (Obr. 1)), nejenže se neprotnou v témže bodě, ale neodpovídají ani hodnotě
rozhledové vzdálenosti z téže tabulky, jak lze vidět na Obr. 3 [5].

Obr. 3 Rozhledové vzdálenosti a délky volných rozhledových polí pro rychlost 50 km/h [5].
Rozhledová vzdálenost je vypočtena podle vzorce z ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic z roku 2018 pro
reakční dobu 2 s a nulový podélný sklon, avšak pro rychlost 30 km/h je zaokrouhlena o dalších 5 m nahoru [1].

Rozhled pro zastavení
Rozhled pro zastavení před přechodem pro chodce je vypočten podle vzorce z ČSN 73 6101 pro reakční dobu 1 s
a nulový podélný sklon a odpovídá hodnotám Dz z tabulky 7 v normě ČSN 73 6110, avšak pro rychlost 30 km/h
je hodnota rozhledu pro zastavení před přechodem pro chodce oproti hodnotě Dz z tabulky 7 z ČSN 73 6110
podhodnocena (Tab. 1) [1], [3].
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Tab. 1 - Délka rozhledu pro zastavení pro nulový podélný sklon v závislosti na reakční době a na rychlosti
vypočtená podle ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic z roku 2018 [5].
Reakční doba [s]
1
1,5
2
2,5
3

Dz při rychlosti v km/h [m]
50
40
30
35
40
50
55
60

25
30
35
40
45

15
20
25
30
35

Vzdálenost chodce od obruby
Podle ČSN 73 6110 musí být chodec viditelný ve vzdálenosti 1,0 m od obruby. Jedná se pouze o bezpečnostní
rezervu, ve většině reálných případů dojde chodec k těsné hraně přechodu a až poté se rozhlíží [5].
Důležité je, aby řidič jedoucí ve vozidle měl přehled o dopravní situaci a aby měl dobrý výhled na přechod pro
chodce. Tento výhled mu zajišťuje rozhledová vzdálenost, ve které je již také započítaná bezpečnostní rezerva.
Bezpečnostní rezervy jsou tedy uvažovány dvě. Jedna ve vzdálenosti chodce od obruby a druhá v rozhledové
vzdálenosti řidiče [5].

5 VARIANTY ŘEŠENÍ
Při přecházení vozovky se kříží jízdní dráha vozidla s pěší dráhou chodce. S přihlédnutím k hmotnosti a rychlosti
vozidla je však při střetu jednoznačná nevýhoda na straně chodce. Tvrzení, že chodec má na přechodu pro chodce
absolutní přednost je však mylné. Řidiči vozidel sice musí umožnit chodci bezpečné přecházení, chodec ale nesmí
vstupovat do vozovky bezprostředně před jedoucí vozidlo. Mnozí chodci si toto neuvědomují stejně tak, jako že
osobní automobil zabrzdí v případě potřeby na kratší vzdálenost než několika tunový kamion s nákladem [6].
Vzhledem k nejasnosti výkladu tabulky 17 (Obr. 1), podle níž se navrhují přechody pro chodce, její
nejednoznačnosti, zmatečnosti a nereálnosti splnění, nastává otázka, zda tabulku nezjednodušit [5].
Pro zajištění rozhledu je rozhodující pouze rozhledová vzdálenost, kterou je možno uvažovat shodnou s délkou
rozhledu pro zastavení Dz při reakční době řidiče 2 s. Rozlišitelnost přechodu a délky volných rozhledových polí
"a" a "b" lze z nové tabulky vynechat [5].
Tab. 2 Rozhledové poměry na přechodech pro chodce [5].
Dovolená rychlost
50 km/h 40 km/h 30 km/h
rozhledová vzdálenost

50 m

35 m

25 m

Z výše uvedených důvodů se nabízí tři varianty, jak nově kreslit rozhledové poměry na přechodech pro chodce
podle Tab. 2.

Varianta A
Varianta A předpokládá, že chodec stojí v ose přechodu, a ne na jeho kraji. Většina chodců volí cestu nejbližší
svému cíli a nedbá na obecné pravidlo držet se při jeho pravé straně. Pouze nepatrná část chodců zůstane
na přechodě pro chodce během přecházení od začátku až do konce, zbytek chodců přechází zcela mimo přechod
nebo začínají nebo končí mimo přechod [7].
Chodec musí být viditelný ve vzdálenosti 1 m od jízdního pruhu, stejně jako v nyní platné ČSN 73 6110.
Rozhledová vzdálenost se uvažuje od kraje přechodu k rozhledovému bodu řidiče dle Tab. 2 [5].
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Obr. 4 Varianta A pro rychlost 50 km/h [5].

Varianta B
Stejně jako ve variantě A se předpokládá pohyb chodců v ose přechodu, a ne na jeho kraji. Rozhledová vzdálenost
se uvažuje od kraje přechodu k rozhledovému bodu řidiče dle Tab. 2 [5].
Zajištěn musí být výhled na chodce 0,5 m od jízdního pruhu. Vzdálenost 0,5 m reprezentuje bezpečnostní
odstup od vozovky, za kterým už lze uvažovat bezpečně postaveného chodce. Na chodníku vyčkává jen 39 %
chodců, zbytek přecházejících vstupuje přímo do vozovky. Z tohoto důvodu lze uvažovat pouze s bezpečnostním
odstupem chodce od vozovky, a to ve vzdálenosti 0,5 m [7].

Obr. 5 Varianta B pro rychlost 50 km/h [5].

Varianta C
Varianta C předpokládá pohyb chodců v celé šířce přechodu, proto musí být zajištěn výhled na chodce 0,5 m
od jízdního pruhu nejen v ose přechodu, ale po celé jeho šířce. Rozhledová vzdálenost se uvažuje od kraje
přechodu k rozhledovému bodu řidiče dle Tab. 2 [5].

Obr. 6 Varianta C pro rychlost 50 km/h [5].

Zhodnocení variant
Jako nejefektivnější a nejvíce odpovídající reálnému chování přecházejících se jeví varianta C, jelikož předpokládá
pohyb chodců v celé šířce přechodu a rovněž uvažuje vzdálenost chodce od jízdního pruhu 0,5 m. Tím je
garantován výhled na chodce i na okraji přechodu.
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6 ZÁVĚR
Tento článek je zaměřen na problematiku přechodů pro chodce spojenou s konstrukcí rozhledových trojúhelníků
podle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací z roku 2006, respektive se zajištěním rozhledu
na přechodech pro chodce. Hlavním cílem bylo popsat stav současné platné normy, zhodnotit jej a navrhnout
možnou optimalizaci, která by přispěla ke srozumitelnějšímu a jednoznačnému výkladu normy, což by vedlo
k celkovému zjednodušení navrhování přechodů pro chodce a prověřování jejich rozhledových trojúhelníků.
Z výsledků rešerše vyplývá potřeba zjednodušit tabulku 17 (Obr. 1) a nahradit ji formou vycházející z Tab. 2
tohoto článku, ve které je opravena rozhledová vzdálenost na čekací plochy přechodu a z čekacích ploch přechodu
na jízdní pás podle vzorce z ČSN 73 6101 na výpočet rozhledu pro zastavení, ve kterém se uvažuje reakční doba
2 s a nulový podélný sklon.
Dále byly navrženy tři varianty pro nový nákres rozhledových polí, z nichž se jako nejvýhodnější a nejvíce
vypovídající jeví varianta C, ve které se předpokládá pohyb chodců v celé šíři přechodu pro chodce a ve které
musí být zajištěn výhled na chodce 0,5 m od jízdního pruhu.
Zjištěné poznatky jsou využívány při zpracování revize normy ČSN 73 6110.
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ANALÝZA EKVIVALENTNÍ ŠÍŘKY DIAGONÁLNÍ
VZPĚRY ZTUŽUJÍCÍ STĚNY S OTVOREM
ANALYSIS OF THE EQUIVALENT DIAGONAL STRUT WIDTH OF
INFILL SHEAR WALL WITH AN OPENING
Ondřej Šimek*,1, Miloš Zich1
simek.o@fce.vutbr.cz
Vysoké technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno

*
1

Abstrakt
Předmětem článku je porovnání chování prefabrikovaných ztužujících železobetonových výplňových stěn
s otvorem pro různé typy vyztužení. Jedná se o stěny, které mohou zajišťovat tuhost konstrukce skeletového typu
proti vodorovnému zatížení. Zkoumané stěny s otvorem představují případy, jak může být stěna vyztužena před
dodatečným provedením otvoru. Je zde studován vliv tzv. „spící výztuže“. To je výztuž, která začne působit
až po dodatečném provedení otvoru. Na základě již publikovaných výsledků experimentu a jeho následné ověření
numerickými modely je provedena parametrická studie, v rámci které je studován vliv velikosti otvoru v těchto
ztužujících stěnách na jejich únosnost a tuhost. V poslední řadě je provedeno srovnání získaných výsledků
s dostupnou literaturou.
Klíčová slova
ztužující výplňová stěna, vyztužení, konstrukční zásady, prefabrikát, otvor
Abstract
The subject of the article is a comparison of behavior of a precast reinforced concrete infill shear walls with
an opening with different types of reinforcement. These are the walls that can ensure stiffness of the frame structure
against horizontal load. Studied walls with an opening represent cases of how the wall can be reinforced prior
to the implementation of an additional opening. The influence of the so called “sleeping reinforcement” is studied.
This is a reinforcement that would take effect only after the additional opening has been made. Based
on the already published results of the experiment and subsequent verification with numerical models, a parametric
study is performed, where the influence of an opening size in these infill shear walls is studied on their
load - bearing capacity and stiffness. Lastly, a comparison of the obtained results with available literature is made.
Key words
infill shear wall, reinforcement, detailing of reinforcement, precast element, opening

1 ÚVOD
V budovách, jejíž nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet, jsou často umístěny železobetonová jádra nebo
železobetonové výplňové stěny, jejichž úkolem je zajištění patřičné tuhosti konstrukce proti vodorovnému
zatížení, například větru či zemětřesení. Ztužující výplňové stěny bez otvoru, pokud nejsou tuze spojeny po obvodě
s ohraničující skeletovou konstrukcí, jsou prvky namáhané převážně tlakem. Tato skutečnost umožňuje často
návrh těchto stěn z prostého nebo slabě vyztuženého betonu.
Může se stát, že vznikne potřeba vyřezat do takové stěny otvor, ať už z technologických nebo dispozičních
důvodů. Pokud se tak stane, je třeba znovu posoudit nově vzniklé namáhání stěny, stejně tak jako nové globální
působení celé konstrukce budovy, jejíž ztužující systém byl touto úpravou oslaben.
Cílem námi provedené studie je ověření chování ztužujících železobetonových výplňových stěn s otvorem.
Mimo to je ověřen vliv různých způsobů vyztužení stěn. Studie je provedena na samostatných stěnách, které
představují betonový prefabrikát, umístěný v železobetonovém skeletu. Stěny byly vyzkoušeny v laboratořích
Admas na VUT v Brně. Po provedení experimentů bylo chování stěn ověřeno výpočetními modely v softwaru
ATENA [10]. Cílem projektu bylo získat relevantní data k ověření vhodného způsobu vyztužování a navrhování
obdobných stěn s implementací tzv. „spící výztuže“. To je taková výztuž, která by byla předem nachystaná v plné
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stěně bez otvoru již od fáze výroby a začala by přispívat k únosnosti a tuhosti stěny po dodatečném provedení
otvoru. Alternativně lze uvažovat i s dodatečně vlepovanou výztuží.
Pro ověření namáhání stěn s otvorem byly analyzovány 4 typy samostatných stěn, které byly různě vyztuženy,
Obr. 1. Stěny jsou různě vyztuženy: od jednoduchého vyztužení kari sítí (Obr. 1a) nebo kombinací kari sítě
a obvodové výztuže (Obr. 1b). Tyto dva případy simulují situaci, kdy by stěna nebyla vyztužena „spící výztuží“,
tedy bez vyztužení kolem uvažovaného nově vzniklého otvoru. Další dva vzorky jsou vyztuženy kari sítí
s obvodovou výztuží a výztuží kolem otvoru, v jednom případě šikmou výztuží (Obr. 1c), v druhém vodorovnými
a svislými pruty (Obr. 1d).

a) Stěna SV1.

b) Stěna SV2.

c) Stěna SV3.

d) Stěna SV4.

Obr. 1 Typové vyztužení analyzovaných stěn.

2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Jednoduchá implementace ztužující výplňové stěny do výpočtového modelu navrhované rámové konstrukce
v praxi (např. prutového) může spočívat v nahrazení stěny kloubově připojenou náhradní diagonální vzpěrou, Obr.
2a. Nahrazující vzpěra představuje tuhost skutečné ztužující výplňové stěny která je součástí skeletové konstrukce,
Obr. 2b. Tuto úvahu první adoptoval Polyakov [4], později byla dále rozvedena např. Stafford-Smith a Carter [5],
viz Tab. 1 a dalšími. Návrh takových stěn je rovněž popsán v literatuře pro projekční praxi, např. [9].
Tab. 1 Výpočet ekvivalentní šířky vzpěry pro stěnu bez otvoru.
Literatura
Stafford-Smith a
Carter 1969 [5]

Výpočetní vztah
𝑤𝑤𝑤𝑤/𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃. : 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝ě𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ě𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 1: 1
𝑎𝑎𝑎𝑎 úrovneň napětí ve stěně 10 % 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑎𝑎𝑎𝑎 = 0,521; 𝑏𝑏𝑏𝑏 = −0,298

Ozn.
(1)

Obr. 2 Role ekvivalentní diagonální vzpěry ve ztužující výplňové stěně.
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Při provedení dodatečného otvoru je tato ekvivalentní diagonála přerušena a silový tok musí proudit kolem
nově vytvořeného otvoru, Obr. 2c. V duchu zachování jednoduchosti pro použití v běžné projekční praxi, je možno
i stěnu s otvorem uvažovat v modelu pro globální chování konstrukce jako ekvivalentní vzpěru, avšak
s redukovanou velikostí, Obr. 2d. Popsanou úvahou se zabývali např. Al-Chaar a kol. [6], Mondal a kol. [7], Asteris
a kol. [8] a Cetisli [9], kteří se zabývali především vlivem velikostí otvoru ve ztužující stěně na míru redukce
velikosti ekvivalentní vzpěry, viz Tab. 2. Šířka redukované vzpěry se následně vypočte dle vztahu (2).
(2)

𝑤𝑤𝑤𝑤𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑤𝑤𝑤𝑤 · 𝜒𝜒𝜒𝜒𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

Kde 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 je ekvivalentní redukovaná šířka vzpěry stěny s otvorem; 𝑤𝑤𝑤𝑤 je ekvivalentní šířka vzpěry stěny bez
otvoru; 𝜒𝜒𝜒𝜒𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 je součinitel redukce šířky vzpěry.
Tab. 2 Srovnání výpočtu součinitele redukce šířky vzpěry.

Literatura
Al-Chaar 2003
[6]
Mondal 2008 [7]
Asteris 2012 [8]
Cetisli 2015 [9]
Výpočet
součinitele
velikosti otvoru
𝝁𝝁𝝁𝝁𝟎𝟎𝟎𝟎

Výpočetní vztah
𝜒𝜒𝜒𝜒𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =

0,6𝜇𝜇𝜇𝜇𝑜𝑜𝑜𝑜2

Ozn.
(3)

− 1,6𝜇𝜇𝜇𝜇𝑜𝑜𝑜𝑜 + 1

𝜒𝜒𝜒𝜒𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 1 − 2,6𝜇𝜇𝜇𝜇𝑜𝑜𝑜𝑜
𝜒𝜒𝜒𝜒𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 1 − 2𝜇𝜇𝜇𝜇𝑜𝑜𝑜𝑜0,54 + 𝜇𝜇𝜇𝜇1,14
𝑜𝑜𝑜𝑜
0,5𝑘𝑘𝑘𝑘1 𝑘𝑘𝑘𝑘2

𝜒𝜒𝜒𝜒𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 1 − 2𝜇𝜇𝜇𝜇𝑜𝑜𝑜𝑜

𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑘𝑘2

+ 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑜𝑜𝑜𝑜 1

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃. ∶ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝𝑢𝑢𝑢𝑢𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ě𝑃𝑃𝑃𝑃é 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ř𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ě𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃: 𝑘𝑘𝑘𝑘1 = 1 + 0,4

(4)
(5)
𝐿𝐿𝐿𝐿
; 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 1,0
𝜆𝜆𝜆𝜆 2

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟𝑟𝑟
;
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝á 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜ě𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟𝑟𝑟 … 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃; 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝á 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜ě𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛 … 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ě𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝜇𝜇𝜇𝜇0 =

(6)

(7)

3 ANALÝZA EXPERIMENTU V SOFTWARU ATENA

Pro analýzu experimentu a následné vytvoření výchozích modelů pro následující parametrickou analýzu byl zvolen
program Atena. Byla maximální snaha vystihnout okrajové podmínky experimentu, rozdílné materiálové
parametry a vliv rozdílného typu vyztužení. Vhodnost použití tohoto softwaru byla ověřena v [3], kde byl model
v softwaru Atena srovnán s dalšími dvěma výpočetními modely. Pro modelování experimentů stěn byly použity
normové materiálové charakteristiky betonářské výztuže dle [1] z důvodu absence zkoušek materiálů výztuže.
Pro modely byl použit bilineární pracovní diagram výztuže. Mez kluzu byla 550 MPa pro všechny výztuže, mez
pevnosti byla 578 MPa pro kari sítě a 594 MPa pro vázané výztuže. Pevnost betonu daných vzorků v čase
experimentu byla použita na základě zkušebních těles. Krychelná tlaková pevnost betonu v čase provádění
experimentu se pohybovala mezi 55-63 MPa v závislosti na zkoušeném vzorku. Výztuž byla modelována
diskrétně, ve své skutečné poloze a se shodnými detaily a provázáními, tak jak byla navržena ve fázi projektu,
viz Obr. 1. Pro modely byl použit materiálový model nezafixovaných trhlin, soudržnost mezi betonem a výztuží
byla modelována dle Bigaj 1999 [11]. Hodnoty lomové energie betonu byly stanoveny dle MC1990 [2]. Popis
všech materiálových modelů lze nalézt v [11].

Obr. 3 Schéma měřičských bodů.
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Obr. 4 Foto experimentu stěny.
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4 STUDIE VLIVU VELIKOSTI OTVORU
Po vzájemné korelaci výsledků analýzy a experimentu, byla provedena parametrická studie vlivu velikosti otvoru
ztužující železobetonové výplňové stěny na její únosnost a tuhost. Stěny podrobené analýze byly rozměrů
3000×3000 mm o tloušťce 300 mm (běžné rozměry reálné stěny v praxi). Vliv velikosti otvoru byl ověřován pro
případy plochy otvorů 5 až 50 % plochy stěny. Otvor byl čtvercového rozměru, situován ve středu stěny, Obr. 6.
Okrajové podmínky, materiálové modely a nastavení výpočtového řešiče byly odvozeny z modelů, které sloužily
k ověření výsledků experimentu. Srovnání bylo provedeno pro třídu betonu C30/37, která je běžná pro výrobu
prefabrikátů. Pro modely je použito středních hodnot materiálových parametrů.
Vyztužení bylo voleno tak, aby plocha tahové výztuže splňovala minimální požadavky, které předepisuje
norma EN 1992 [1]. Kari sítě analyzovaných modelů byly Ø6 s oky 150×150 mm. Doplňující vázané výztuže byly
voleny takového průměru, aby výsledná plocha tahové výztuže (kari sítě s vázanou výztuží) byla přesně As,min.
Potom lze prvek posuzovat jako železobetonový. Vzhledem k rozměrům stěny byly všechny výztuže uvažovány
ve dvou vrstvách (1 vrstva výztuže u každého povrchu). Typ vyztužení jednotlivých analyzovaných vzorků
je stejný jako u vzorků pro experimenty, viz Obr. 1.

Únosnost výplňové ztužující stěny
Na Obr. 5 je ukázán vliv velikosti otvoru na celkovou únosnost stěny. Otvor velikosti 0 % a síla F = 100 %
znázorňují stěnu bez otvoru, zde má rozdílné vyztužení zanedbatelný vliv. Otvory o velikosti 5-10 % ve stěnách
SV3 a SV4 mají za následek snížení únosnosti do 90 % únosnosti plné stěny. U stěn SV1 a SV2 s otvorem 5 %
je únosnost do 80 %. Při zvětšení otvoru na 10 % se únosnost razantně sníží (65 % únosnosti pro SV2 a 50 % pro
SV1). Únosnost stěn SV3 a SV4 s velikostí otvoru 20 % má za následek snížení únosnosti na cca 50 % hodnoty
únosnosti stěny bez otvoru. Pro stěnu SV2 je to 30 %, pro SV1 pak 20 %. Při této velikosti otvoru lze pozorovat
největší rozdíly mezi únosnostmi popisovaných vzorků. Analyzované stěny s největšími otvory (40-50 %) dosáhly
únosnosti kolem 5-10 % původní hodnoty (bez otvoru) pro všechny typy vyztužení.
Z výše popsaných výsledků je zřejmé, že rozdílný typ vyztužení má nezanedbatelný vliv na únosnost
ztužujících výplňových stěn při menších velikostech otvorů stěny (5-10 %). Při větších plochách otvorů (15-25 %)
jsou tyto rozdíly mezi jednotlivými vzorky největší. Při největším otvoru (50 %) už rozdíly v únosnosti mezi
jednotlivými stěnami prakticky nejsou. Rozdíly lze porovnat na Obr. 5.

Obr. 5 Vliv velikosti otvoru na únosnost.

Obr. 6 Výpočetní model stěny (otvor 25 %).

Tuhost výplňové ztužující stěny
V další části je porovnáván vývoj tuhosti konstrukce v průběhu jejího zatěžování a postupného změkčování vlivem
rozvoje trhlin. Každý graf (Obr. 7a-d) je vyobrazen pro všechny typy stěn s jednou velikostí otvoru. Aby bylo
možné podrobně sledovat vývoj tuhosti stěny, byla vypočtena tečnová tuhost Kt podle (1). ΔF a Δv jsou přírůstky
působící svislé síly a svislé deformace měřené v místě působící zatěžovací síly. Takto je znázorněna tuhost
ekvivalentní diagonální vzpěry.
𝐾𝐾𝐾𝐾𝑜𝑜𝑜𝑜 = ∆𝐹𝐹𝐹𝐹/∆𝑜𝑜𝑜𝑜

(8)

Počáteční tuhost, při malých úrovních zatížení, kdy nevznikají trhliny je pro všechny typy rozdílně
vyztužených stěn s otvory totožná (Kt = 100 %). Jediný rozdíl je však v příspěvku výztuže k celkové tuhosti stěny,
ten je však zanedbatelný.
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Vývoj tuhosti v průběhu zvyšování síly a změkčování konstrukce je pro stěny SV3 a SV4 téměř totožný pro
jednotlivé případy velikosti otvoru. Po vzniku prvních trhlin je zřejmý vyšší pokles tuhosti pro stěny SV2 a SV1
(méně vyztužené) oproti SV4 a SV3 (více vyztužené).
Pro velikost otvoru 5 %, se stěny SV1 a SV2 chovají téměř identicky. Pokles tuhosti v tomto případě je 25 %
oproti více vyztuženým SV3(4). Snížení tuhosti v případě velikosti otvoru 10 % je pro SV2 o 30 % a pro SV1 o 40
% oproti SV3(4). Při velikosti otvoru 25 % se tyto rozdíly zmenšují (pokles tuhosti je pro SV2 o 15 % a pro SV1
o 30 % oproti SV3(4)). V případě velmi velkých otvorů (40 % plochy stěny) je pokles tuhosti pro SV2 o 10 %
a pro SV1 o 15 % oproti SV3(4)). Rozdíly jsou odečteny v bodě největšího rozdílu tuhostí stěn.
Vývoj tuhosti pro stěnu SV1 bude rychleji klesat oproti prezentovaným hodnotám, jelikož výsledky analýzy
svislé deformace modelu tohoto prvku byly rozdílné o 40 % oproti experimentálně naměřeným hodnotám.

a) otvor 5 %.

b) otvor 10 %.

c) otvor 25 %.

d) otvor 40 %.

Obr. 7 Vývoj tuhosti stěn v závislosti na síle pro různé velikosti otvoru.

5 DISKUZE
Dosud publikované studie odvozují velikosti šířky ekvivalentních vzpěr stěn s otvorem pro úrovně napětí, kdy
nevznikají trhliny (10 % únosnosti stěny). Je zřejmé, že tuhosti jednotlivých vzorků se ve vyšších úrovních napětí
budou lišit v závislosti na vyztužení, viz Obr. 7. Doposud však neexistují studie, které by tento tuto oblast
zkoumaly pro případ stěn s otvorem. Porovnání dosud publikovaných výpočetních vztahů bude tedy provedeno
pro úroveň napětí 10 % únosnosti stěny. Vzorky SV1-4 není třeba v tomto porovnání rozlišovat, protože vliv
vyztužení v tomto úrovní napětí je zanedbatelný (viz kap. 4). Redukovaná šířka vzpěry pro analyzované modely
je spočítána dle (9).
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =

𝐾𝐾𝐾𝐾𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑏𝑏𝑏𝑏

(9)

Kde 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 je ekvivalentní redukovaná šířka vzpěry stěny s otvorem; 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑜𝑜𝑜𝑜 je tečnová tuhost stěny; 𝑑𝑑𝑑𝑑 je délka
ekvivalentní vzpěry; 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑜𝑜𝑜𝑜 je modul pružnosti betonové výplně; 𝑏𝑏𝑏𝑏 je tloušťka výplně.
http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.197
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Na Obr. 8 je znázorněno porovnání velikosti šířky ekvivalentní vzpěry z analýzy ze softwaru Atena
a jednotlivých šířek vzpěr obdržených od publikovaných autorů. Jako výpočet šířky vzpěry plné stěny, která musí
být použita pro následující výpočet šířky vzpěry stěny s otvorem, je použit vztah (1) dle [5] na základě porovnání
s ostatními publikovanými studiemi, které se zabývají šířkou vzpěry plné stěny bez otvoru. Porovnání těchto studií
není součástí tohoto článku. Rozdíly výsledků pro vyšetřované velikosti otvoru jsou do 40 %. Nejblíže k získaným
výsledkům je výpočetní vztah od Mondal [7], kde je rozdíl 1-16 % oproti získaným hodnotám ze softwaru Atena.
Výpočetní vztah tohoto autora však nedefinuje velikost šířky vzpěry pro velikosti otvoru nad 38 % (předpokládá
se, jako by stěna již tuhostí nepřispívala). Dalším je vztah od Asteris [8], kde jsou rozdíly 4-33 %, oproti hodnotám
získaným ze softwaru Atena. Výpočetní vztahy dalších autorů dosáhly horších korelací naměřených výsledků,
s rozdílem průměrně 40 % pro Al-Chaar [6] a 33 % pro Cetisli [9].

Obr. 8 Velikost šířky ekvivalentní vzpěry stěny s otvorem pro úroveň napětí 10 %.

6 ZÁVĚR
Byla provedena parametrická studie, kde byl studován vliv rozdílných typů vyztužení ztužujících
železobetonových výplňových stěn s otvorem na jejich únosnost a tuhost. Z výše prezentovaných výsledků
je zřejmé, že zkoumané rozdílné typy vyztužení těchto stěn s otvorem má nezanedbatelný vliv na jejich únosnost
i tuhost. Tyto rozdíly v únosnostech i tuhostech se projevují již při malých velikostech otvorů (5-10 %). Největších
rozdílů dosahují stěny při středních velikostech otvoru (15-25 %). Při nadměrně velkých otvorech (40-50 %)
se rozdíly únosnosti i tuhosti mezi jednotlivými vzorky zmenšují k zanedbatelným hodnotám.
Výsledky získané touto studií byly v omezeném rozsahu porovnány s dostupnou literaturou. Předpokládá se,
že prezentované již publikované výpočetní vztahy budou použity pro následné odvození vztahů, které budou
zahrnovat vliv úrovně napětí ve ztužujících železobetonových výplňových stěnách s otvorem a různými typy
vyztužení na redukovanou ekvivalentní šířku vzpěry.

Poděkování
Článek byl řešen v rámci projektu FAST-J-20-6438 Vliv šikmé výztuže v rozích dodatečně provedeného otvoru.
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EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ DODATEČNÉHO
PROVÁDĚNÍ OTVORU DO ŽELEZOBETONOVÝCH
STĚN
EXPERIMENTAL VERIFICATION OF MAKING AN ADDITIONAL
OPENING TO THE REINFORCED CONCRETE WALLS
Ondřej Šimek*,1, Miloš Zich1, Michal Požár1, Radim Nečas1
simek.o@fce.vutbr.cz
Vysoké technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno

*
1

Abstrakt
Předmětem článku je uvedení výsledků experimentů prefabrikovaných železobetonových stěn, do kterých byl
dodatečně vyřezán otvor za současného působení zatížení. Jedná se o stěny, které simulují běžnou stěnu
v panelovém domě, do které je dodatečně proveden otvor. Stěny jsou vyztuženy různými variantami: od
jednoduchého vyztužení kari sítí, po vyztužení standartní výztuží po obvodě, v nadpraží i pilířích. Je tak studován
i vliv tzv. „spící výztuže“, tj. výztuže, která je v panelu předem připravena pro případ dodatečného provedení
otvoru. Je studován vliv této výztuže na rozvoj trhlin a změn poměrných přetvoření na panelu po vyřezání otvoru.
V rámci experimentu je sledováno i dlouhodobé chování panelů s dodatečně provedeným otvorem.
Klíčová slova
Železobetonová stěna, vyztužení, konstrukční zásady, dodatečný otvor
Abstract
The subject of the article is to present the results of experiments of prefabricated reinforced concrete walls that
were loaded prior to the making of an additional opening. These are walls that simulate a regular wall in a wall
panel building, into which an additional opening is made. The walls are reinforced with different variants
of reinforcement: from simple reinforcement with wire mesh to standard reinforcement around the perimeter, in
the lintel and the pillars. The influence of so called "sleeping reinforcement" is studied. This reinforcement is preprepared in the panel for the case of making an additional opening. The effect of this reinforcement on the
development of cracks and changes in strain on the panel after making the additional opening is studied. Long
term monitoring of the panels with newly made opening is also conducted as a part of the experiment.
Key words
Reinforced-concrete wall, reinforcement, detailing of reinforcement, additional opening

1 ÚVOD
V běžných stavbách prefabrikovaných panelových objektů bytové výstavby jsou nosné stěny namáhány převážně
svislým tlakem s malou excentricitou. Tento způsob zatížení umožňuje návrh stěnových panelů z prostého,
případně ze slabě vyztuženého betonu [1]. V současné době je často třeba do existujícího stěnového panelu vyřezat
otvor za účelem uvolnění dispozice. Následně musí statik mimo jiné řešit přenesení ohybových účinků vznikajících
v nadpraží a posoudit vzniklé betonové pilíře, které obvykle nesplňují konstrukční zásady pro sloupy a stěny (např.
svislá výztuž je u vnějšího průřezu a není obepnuta třmínky, absentují spony apod.) dle požadavků norem [2].
Pro ověření namáhání tohoto typu stěn bylo navrženo 5 samostatných typů, které byly různě vyztuženy
s označením ZP01 až ZP05, viz Obr. 2 a Tab. 1. Vzorky byly rozměru 1600×1400×75 mm, tedy v měřítku 1 : 2
vůči skutečné stěně. Tyto samostatné stěny simulují případ, který může vzniknout po vyřezání otvoru ve stěnovém
panelu. Na stěnových prvcích byl vyzkoušen postup dodatečného vyřezávání otvoru již zatížené stěny a současně
byl zkoumán vliv vhodného vyztužení stěn pomocí tzv. „spící výztuže“. To je výztuž, která začne působit až
po dodatečném provedení otvoru. Cílem bylo také získat relevantní data k ověření vhodného způsobu vyztužování
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obdobných stěn nových staveb. Stěny byly vyzkoušeny v laboratořích AdMaS na VUT, viz Obr. 1. Získaná
experimentální data byla poté použita k vyhodnocení a srovnání chování jednotlivých stěn.

Obr. 1 Schéma experimentu.

Obr. 2 Vyztužení zkušebních panelů.

Tab. 1 Vyztužení jednotlivých variant stěnových dílců.
Stěnový
dílec
ZP01
ZP02
ZP03
ZP04
ZP05

Plošná výztuž
Ø6/100 + Ø6/100
Ø6/100 + Ø6/100
Ø6/100 + Ø6/100
Ø6/100 + Ø6/100
Ø6/100 + Ø6/100

Vnější obvodová
lemující výztuž
 1Ø10
 1Ø10
 1Ø10
 1Ø10

Výztuž
nadpraží
 1Ø10
 1Ø10
 1Ø10

Vnitřní svislá
výztuž rámu
 1Ø10
 1Ø10

Rohová šikmá
výztuž
 1Ø8

2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Dodatečnému provádění otvorů do panelových objektů se v České republice věnoval především Witzany [3] a [4],
kde byla tato problematika řešena po praktické i teoretické stránce. V těchto studiích byl prověřován vliv polohy
dodatečných otvorů na výseku panelové stěny, Obr. 3. Rovněž byly prezentovány i některé postupy, které slouží
k posouzení stěny s dodatečně provedeným otvorem.

Obr. 3 Varianty polohy otvorů [3].

http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.204

Obr. 4 Experimentální vzorky [5].
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Experimentálnímu ověření dodatečného provedení otvoru byla věnována pozornost v [5] a [6]. V rámci
experimentů byl prověřován vliv velikosti otvoru na únosnost a napjatost stěny, která byla zatížena svislým
rovnoměrným zatížením s excentricitou e = t/6 (běžné zatížení v panelovém domě). Experimentální vzorky byly
vyztuženy pouze KARI sítěmi Ø5/100 + Ø5/100, viz Obr. 4. Výsledky byly poté ověřovány výpočetními postupy.
Získané výsledky byly použity k statické analýze části budovy s dodatečně prováděnými otvory.
Praktické zkušenosti a doporučení k provádění dodatečných otvorů do stěn panelových objektů je popsáno
např. v [7].

3 EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ
Popis zkoušky
Bylo vyzkoušeno celkem 10 zkušebních stěn, tedy 2 kusy od každého typu stěny. Vždy se zkoušely současně
2 vzorky. Experimenty stěn byly provedeny následovně: panely, které byly vybaveny měřičskými senzory byly
osazeny do zkušebního rámu, poté byl na panel osazen roznášecí nosník se čtyřmi předpínacími tyčemi, pomocí
kterých se roznášecí nosník sepnul se zkušebním rámem. Tímto postupem se na panel aplikovalo zatížení, Obr. 5.
Na spodní i horní hranu panelu bylo provedeno podmazání cementovou směsí, která vyrovnala veškeré nerovnosti,
které by mohly vzniknout při zatěžování a osazování panelu. V patách budoucích pilířů bylo zabráněno
vodorovnému posuvu, to bylo zajištěno větší vrstvou podmazání na vnějším líci budoucích pilířů. Díky tomuto
bylo vytvořeno tzv. „rámové působení konstrukce“.
Zkoušky měly dvě varianty: pro krátkodobé a pro dlouhodobé sledování chování panelu. Rozdíly byly
ve velikosti aplikovaného zatížení a v délce sledování chování panelu po vyřezání otvoru v čase. Pro krátkodobé
sledování byly data odečítána max. do 7 dnů od vyřezání. Pro dlouhodobé chování byly data odečítána až do 87
dnů po vyřezání.
Volba velikosti zatížení pro provedený experiment vychází přibližně ze zatížení na jeden metr délky běžné
stěny ve čtyřpodlažním panelovém domě, tj. bylo uvažováno fd,panel = 160 kN/m. To přestavuje rovnoměrné tlakové
napětí ve běžné stěně panelového domu -1,1 MPa, viz Tab. 2 vztah (1). Při uvažování nově vzniklých pilířů o šířce
400 mm je po vyřezání otvoru v napětí o hodnotě -4,3 MPa, viz Tab. 2 vztah (2).
Pro model 1:2 bylo zvoleno zatížení 4×40 kN = 160 kN, to představuje normálové napětí ve stěně -1,3 MPa,
viz Tab. 2 vztah (3). Na pilíř poté připadá síla 80 kN. Normálové napětí betonu na nově vzniklém pilíři je tedy 5,3 MPa, viz Tab. 2 vztah (4). Napětí jsou počítána pouze přibližnou metodou za účelem zjištění experimentální
síly pro namáhání zkušebních vzorků.
Tab. 2 Odvození zatěžovací síly pro experiment.
Stěna
Stěna ve skutečné
budově:
(3,2×2,8×0,15)
Experimentální
vzorek:
(1,6×1,4×0,075)

Před vyřezáním
otvoru
Po vyřezání otvoru
(pilíř šířky 400 mm)
Před vyřezáním
otvoru
Po vyřezání otvoru
(pilíř šířky 200 mm)

Výpočetní vztah
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 · 𝑏𝑏𝑏𝑏 160 · 10−3 · 1,0
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =
=
𝑏𝑏𝑏𝑏 · 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
1,0 · 0,15
= −1,1 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝íř
256
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝íř =
=
= −4,3 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝íř 0,15 · 0,4
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝
160 · 10−3
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =
=
= −1,3 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 0,075 · 1,6
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝íř /2
160/2
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝íř =
=
= −5,3 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝íř
0,075 · 0,2

Ozn.
(1)
(2)
(3)
(4)

V modelu 1:2 jsou tedy zvoleny síly vyvozující mírně vyšší normálové napětí než u stěny v měřítku 1:1. Síle
160 kN byly podrobeny vzorky 2×ZP02, 2×ZP03, 2×ZP04 a jeden vzorek ZP05. Pro dlouhodobé sledování byly
vybrány vzorky 1×ZP01 a 1×ZP05. Hodnota zatížení těchto vzorků byla zvolena 100 kN. Představuje to cca kvazistálou složku celkového zatížení.
Předpínací tyče byly na horní i spodní hraně ukotveny kotevními deskami s maticemi. Napínání bylo provedeno
pomocí hydraulického lisu přes napínací „hrnec“ a následovným utažením matice.
Každý panel byl osazen 6-ti odporovými tenzometry a 5-ti strunovými tenzometry pro snímaní změn
poměrného přetvoření a rozvoje trhlin na panelu při vyřezávání otvoru, viz Obr. 8. Každá předpínací tyč byla
rovněž vybavena dvěma odporovými tenzometry, pomocí kterých se snímala síla v tyči při napínaní a vyřezávání
otvoru do panelu. Pro kontrolu správnosti měřené síly byly na dvě tyče umístěny siloměry. Rozmístění všech čidel
je popsáno na Obr. 7. Celý průběh všech zkoušek byl zaznamenáván na ústředny QuantumX a Datataker.
Odporové tenzometry na panelech a tyčích a siloměry byly napojeny do celkem tří ústředen QuantumX, kde byla
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data odečítána každou 1 vteřinu. Strunové tenzometry byly napojeny do ústředny Datataker, který odečítal data
každých 10 vteřin.

Obr. 5 Před vyřezáním otvoru.

Obr. 6 Po vyřezání otvoru.

Obr. 7 Rozmístění snímačů.

Průběh zkoušek
Po osazení panelů do zkušebního rámu se provádělo napínání předpínacích tyčí a tím bylo vyvozeno zatížení
na panely. Tyče se napínaly po přírůstcích cca 10 kN tak, aby aplikace zatížení byla rovnoměrná.
Následující den (po ustálení napětí v panelu) následovalo řezání otvoru do panelu. Prvně se provedlo šest
jádrových vývrtů do panelu (4 v rozích a 2 v horní polovině uvnitř budoucího otvoru, vždy ve stejném pořadí),
poté následovalo řezání (také vždy ve stejném pořadí). Řezání bylo provedeno pomocí řezačky s diamantovým
kotoučem, Obr. 6.
Změny poměrného přetvoření byly zaznamenávány během celého řezání do panelu. Po vyřezání byl
zaznamenán pokles sil v tyčích, a to cca o 10 kN na jednu tyč (pokles ze 40 kN na 30 kN, resp. ze 25 kN na 18 kN).
Tento pokles síly lze vysvětlit vlivem deformace nově vzniklého nadpraží spolu se stlačením nové vzniklých pilířů
a tím zkrácení délky tyčí. Kvůli tomuto jevu bylo nutné tyče dopnout po vyřezání. Hodnotu poměrného přetvoření
tenzometrů po dopnutí tyčí lze brát jako reprezentativní. Ukazuje změnu poměrného přetvoření betonu po
vyřezání. Dále byly odečteny hodnoty šířek trhlin pomocí strunových tenzometrů a příložných měřítek. Odečty
dat, tedy změn poměrného přetvoření betonu a šířek trhlin byly provedeny do 7 dnů po vyřezání pro krátkodobé
zkoušení do 87 dnů pro dlouhodobé zkoušení.
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Pro zjištění materiálových charakteristik byly ke zkušebním panelům vyhotoveny i zkušební tělesa (3 krychle
a 5 trámců). Stáří panelů v době zkoušek bylo 197 až 238 dní, stáří zkušebních těles bylo 258 a 261 dní. Lze říci,
že u takto vyzrálého betonu lze uvažovat pevnosti betonu panelu stejné, jako pevnosti zkušebních těles, tzn. není
nutný přepočet na základě stáří betonu. Zjištěná průměrná krychelná tlaková pevnost betonu pro čas zkoušení
panelů byla 71,2 MPa, tahová pak 4,1 MPa. Modul pružnosti betonu byl naměřen 29,3 GPa.

4 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ
Změna poměrného přetvoření betonu po vyřezání
V následující kapitole jsou prezentovány hodnoty změn poměrných přetvoření betonu Δεc v jednotlivých stádiích
působení konstrukce. Některá data v následujících grafech chybí z důvodu poruchy odečtu snímačů nebo
poškození snímače trhlinou (odporové tenzometry).
Stav napjatosti v zatížené stěně bez otvoru je tzv. „nulový“. Změny poměrných přetvoření v grafech znázorňují
pouze změnu oproti stavu před vyřezáním otvoru.

Obr. 8 Panel ZP02 – pohled zezadu (osazení snímačů).

Obr. 9 Panel ZP03 po vyřezání otvoru.

Na Obr. 10 až Obr. 12 je vyobrazen průběh změn poměrných v jednotlivých měřičských bodech pro časový
interval těsně po vyřezání otvoru až 7 dnů po vyřezání pro panely zatížené silou 160 kN. Je zřejmé, že díky
dotvarování betonu, přetvoření v betonu v průběhu času nadále stoupá. Největší přírůstky lze sledovat pro všechny
případy panelů na bodech O-02 a O-04, tedy na vnitřní hraně pilířů. Zde se přetvoření pro ZP02 zvýšilo průměrně
o 30 % oproti hodnotám po vyřezání. Pro ZP04 se přetvoření zvýšilo po 7 dnech průměrně o 10 %. Přetvoření
v patách pilířů (snímače O-05 a S-05) se drželo přibližně na stejné hodnotě v průběhu sledování pro všechny
panely, stejně tak jako na snímači O-03. Teplota se v průběhu zkoušení panelů ZP02 a ZP03 držela na 22–23 °C,
v případě ZP04 a ZP05 byla teplota pak 23,5–24,5 °C.

Obr. 10 Změna poměrného přetvoření v betonu bezprostředně po vyřezání otvoru (síla 160 kN).
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Obr. 11 Změna poměrného přetvoření v betonu 1 (2) dny po vyřezání otvoru (síla 160 kN).

Obr. 12 Změna poměrného přetvoření v betonu 6 (7) dnů po vyřezání otvoru (síla 160 kN).
Dále na Obr. 13 až Obr. 15 je vyobrazen průběh změn poměrných přetvoření pro variantu experimentu
„dlouhodobé sledování“ (zatížení 100 kN) do času až 30 dnů po vyřezání. Snímače O-02 a O-04 ukázaly nárůst
přetvoření průměrně o 80 % pro ZP01, pro ZP05 byl nárůst průměrně 65 %. Snímač O-05 v patě pilíře ukázal
nárůst až o 200 % pro ZP01 v průběhu sledování, pro ZP05 se bohužel nepodařilo obdržet data. Přetvoření na bodě
O-03 je po vyřezání otvoru tahové pro oba případy. Pro panel ZP01 se přetvoření z původní hodnoty 80 μm/m
po vyřezání přetvoření snížilo skoro na nulovou hodnotu (stav před vyřezáním otvoru). Avšak pro panel ZP05
se přetvoření drželo v cca ustálené hodnotě (pokles 11 %). Do konce sledování (87 dnů po vyřezání) se přetvoření
měnilo jen minimálně. Teplota byla v průběhu zkoušení panelů mezi 23–24 °C.

Obr. 13 Změna poměrného přetvoření v betonu bezprostředně po vyřezání otvoru (síla 100 kN).
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Obr. 14 Změna poměrného přetvoření v betonu 7 dnů po vyřezání otvoru (síla 100 kN).

Obr. 15 Změna poměrného přetvoření v betonu 30 dnů po vyřezání otvoru (síla 100 kN).

Šířky trhlin
V průběhu experimentů byl monitorován průběh rozvoje trhlin ve zkušebních panelech, viz Obr. 9. Trhliny byly
odečítány strunovými tenzometry a příložným měřítkem.
Ve všech vzorcích a pro všechny varianty zatížení vznikly po vyřezání otvoru trhliny. V nadpraží vznikly
v místě tahových namáhání pro panely ZP02 trhliny šířky 0,3 - 0,7 mm. Pro panely ZP03 byly trhliny v nadpraží
šířky 0,1 - 0,3 mm, pro ZP04 a ZP05 pak 0,1 - 0,2 mm.
Pro panely ZP03, ZP04 a ZP05 vznikaly v nadpraží smykové trhliny, směrující směrem od vnitřního líce pilířů
k nadpraží. Velikost těchto trhlin byla 0,1 - 0,2 mm pro všechny vzorky. Sklon těchto trhlin byl 45° - 61° pro ZP03
a 55° - 72° pro ZP04 a ZP05.
V pilířích ZP02 vznikly na vnějším lící v úrovní spodní hrany nadpraží trhliny šířky 0,1 - 0,25 mm. Pro panely
ZP03, ZP04 a ZP05 vzniky trhliny 0,1 - 0,15 mm.
Ve variantě experimentu „dlouhodobé sledování“ vznikaly v panelech ZP01 a ZP05 trhliny jen v nadpraží
a v menším rozsahu, než u varianty „krátkodobé sledování“. Bezprostředně po vyřezání otvoru vznikaly šířky
trhlin 0,2 - 0,3 mm pro ZP01 a 0,1 - 0,15 mm pro ZP05. V průběhu dlouhodobého sledování se do 30 dnů
od vyřezání otvoru trhliny rozšířily na 0,25 - 0,4 pro ZP01 bez vzniku dalších trhlin. Pro ZP05 se trhliny zvětšily
na šířku 0,1 - 0,2 mm, k tomu vznikly i další trhliny o šířkách 0,05 - 0,1 mm, avšak v minimálním rozsahu.
Do konce sledování (87 dnů po vyřezání) se již trhliny dále nerozšiřovaly.
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5 DISKUZE
Hodnoty poměrných přetvoření na čidlech O-02 a O-04 u panelů ZP02.A, ZP03.A a ZP03.B jsou přibližně
stejné, a to právě díky absenci spící výztuže v nově vzniklých pilířích. Hodnoty na čidlech O-02 a O-04 po vyřezání
u panelu ZP02.B jsou pravděpodobně zkreslené. Možné vysvětlení je, že panel nebyl zatížen přesně v jeho rovině,
a tak v panelu vznikal ohybový moment na vnitřní straně panelu (tam kde byly umístěny tenzometry).
Poměrné přetvoření na pilířích je menší u panelů ZP04 a ZP05 oproti panelů ZP02 a ZP03, díky přítomnosti
spící výztuže ve vnitřní časti pilíře (u budoucího otvoru).
Změny poměrných přetvoření pro paty pilířů (čidla O-05 a S-05) byly ihned po vyřezání otvoru minimální
(do cca -20 μm/m). Je zřejmě, že v zatížené stěně bez otvoru vznikal tzv. „klenbový efekt“, kdy se zatížení
přenášelo spíše do krajů panelů, tedy budoucích pilířů.
Šířky trhlin po vyřezání otvoru jsou menší u více vyztužených panelů (ZP03, ZP04 a ZP05) než u méně
vyztužených panelů (ZP01 a ZP02). To právě díky přítomnosti výztuže v místech tahových namáhání. Z hlediska
dlouhodobého bylo ověřeno, že po vyřezání otvoru nedocházelo u panelů ZP05 k výraznému zvětšování šířek
trhlin. Chování panelů zůstalo stabilní, došlo jen k velmi mírnému rozvoji trhlin.

6 ZÁVĚR
Po vyřezání otvoru se ukázalo, že panely, jejichž pilíře byly vyztuženy spící výztuží (ZP04 a ZP05), vykazovaly
menší přetvoření (a tím i napjatost) po vyřezání otvoru než panely bez této výztuže (ZP01, ZP02, ZP03), stejně
tak i z dlouhodobého hlediska.
Ukázalo se, že panely, u niž byla navržena obvodová výztuž a spodní výztuž v nadpraží (ZP03, ZP04 a ZP05),
vykazovaly podstatně menší šířky trhliny než panely vyztužené jen kari sítí (ZP01), případně panely jen
s obvodovou výztuží (ZP02). Nejmenší šířky trhlin byly dosaženy u panelů ZP04 a ZP05 (cca 0,1-0,2 mm). Tato
šířka představuje běžné šířky trhliny v železobetonu. Ukazuje to i na vhodnost použití tzv. „spící výztuže“ (dopředu
zabudované) v místě možného nového otvoru.
Zvolená velikost otvoru pro zkoušky (1,2×1,1 m) ve skutečnosti představuje otvor o velikosti 2,4×2,2 m.
Zvolený půdorysný rozměr otvoru (2,4 m) tak představuje poměrně velký zásah do běžné stěny. Je evidentní,
že navržená spící (skrytá) výztuž v pilířích i v nadpražích splnila spoji úlohu, zajistila statické chování celého
panelu. V průběhu vyřezání otvorů došlo k její aktivaci.

Poděkování
Článek byl řešen v rámci projektu TH03020446 Vývoj dispozičně variabilnější panelové soustavy pro bytové
domy s finanční podporou TA ČR.
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EXPERIMENTÁLNE POROVNANIE VPLYVU
ORIENTÁCIE OTVOROV NA ODOLNOSŤ PROTI
PRETLAČENIU LOKÁLNE PODPRETÝCH
STROPNÝCH DOSIEK
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF OPENINGS
ORIENTATION ON THE PUNCHING RESISTANCE OF FLAT SLABS
Ľudmila Kormošová*,1
ludmila.kormosova@stuba.sk
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta. Katedra betónových konštrukcií a mostov, Radlinského 11, 810 05
Bratislava, Slovenská republika
*
1

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá experimentálnym porovnaním vplyvu orientácie otvorov na šmykovú odolnosť proti
pretlačeniu lokálne podopretých dosiek bez šmykovej výstuže. V rámci experimentov boli odskúšané dva
fragmenty lokálne podopretých dosiek oslabených dvoma otvormi. Otvory s rozmermi 240 mm × 150 mm boli
umiestnené symetricky na kratšej strane stenového stĺpa s rozmermi prierezu 950 mm × 150 mm. Experimentálne
vzorky sa od seba líšili orientáciou otvorov voči podpere. Okrem porovnania deformácií boli na základe výsledkov
vypočítané skutočné dĺžky kontrolných obvodov skúšaných vzoriek. Porovnaním s teoretickými dĺžkami
kontrolných obvodov podľa EC2 sa skrátenie kontrolného obvodu pri výrazne obdĺžnikovom stĺpe javí ako
konzervatívne.
Kľúčové slova
Lokálne podopreté dosky, experiment, otvory, pretlačenie, šmyková odolnosť
Abstract
The article deals with experimental investigation of the influence of openings orientation on the punching
resistance of flat slabs. Within the experiments, two isolated fragments of flat slabs were tested. Both specimens
were weakened by two symmetrically placed openings with dimensions of 240 mm × 150 mm adjusted to the
shorter side of the elongated column with cross-section of 950 mm × 150 mm. The specimens differed from each
other by the orientation of the openings in relation to the support. In addition to the comparison of deformations,
the actual control perimeter lengths of the tested specimens were calculated based on the results. Compared to the
theoretical lengths of the control perimeters according to EC2, the reduction of the control perimeter appears to be
conservative.
Key words
Flat slabs, experiment, openings, punching, shear resistance

1 ÚVOD
Konštrukčné systémy lokálne podopretých stropných dosiek majú v súčasnosti široké uplatnenie vďaka svojim
architektonickým a konštrukčným výhodám. Pri návrhu je najkritickejším aspektom práve uloženie dosky priamo
na podperu (stĺp, hlavica, stena). Prenos zaťaženia z dosky do podpery sa uskutočňuje priestorovo usporiadanými
šmykovými napätiami a ich koncentrácia môže viesť k zlyhaniu konštrukcie, nazývanému pretlačenie. Pretlačenie
má charakter náhleho zlyhania konštrukcie a ktorému nepredchádzajú žiadne výrazné signály, jedná sa
o tzv. krehké zlyhanie. Krehké zlyhanie môže viesť až k progresívnemu zlyhaniu celej konštrukcie alebo jej časti.
Veľkosť šmykového napätia, ktoré je príčinou zlyhania dosky zvyšuje aj prítomnosť otvorov v doske. Otvory
v doske zmenšujú časť dosky, ktorá odoláva zlyhaniu a jej šmyková odolnosť proti pretlačeniu klesá. V projekčnej
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praxi sa otvory vo veľkej miere umiestňujú práve v blízkosti stĺpov. Ide hlavne o šachty, alebo prierazy na vedenie
potrubí a iných technických inštalácii. Na šmykovú odolnosť a rozloženie šmykových napätí v okolí podpery má
výrazný vplyv nie len tvar, poloha a veľkosť otvorov, ale aj tvar podpery. Pri podopretí výrazne obdĺžnikovým
(stenovým stĺpom), kde väčší z rozmerov stĺpa (h) je viac ako trojnásobok účinnej výšky dosky d, sa šmykové
napätia sústreďujú hlavne v rohoch podpery. Súčasné normové postupy sa líšia v spôsobe započítania vplyvu
otvorov na šmykovú odolnosť proti pretlačeniu a vychádzajú z databázy výsledkov na fragmentoch dosiek
podopretých štvorcovým, príp. kruhovým stĺpom. Na Obr. 1. je znázornený spôsob redukcie základného
kontrolného obvodu pre Eurokód 2 (EC2) [1] a pre pripravovanú novú generáciu Eurokódu 2 (EC2v2) [2].

Redukcia
≤ 1.5dv kontrolného ≤ 1.5dv
obvodu
b0.5
b0

2d

1/2
u1

0,5 dv

Redukcia
≤1,5d kontrolného ≤1,5d
obvodu

1/2

Zaťažovaná podperná oblasť

Obr. 1 Redukcia kontrolných obvodov: a) EC2, b) EC2v2.
Experimentálne štúdie zaoberajúce sa súčasne šmykovou odolnosťou lokálne podopretých dosiek s otvormi
a zároveň vplyvom stenového stĺpa sú veľmi zriedkavé. V posledných rokoch výskum uskutočnili Teng, Cheong
& Kuang [3], Borges, Melo a Gomez [4] a Oliviera, Gomes Melo [5]. Najrozsiahlejší bol experimentálny program
prof. Tenga [1], ktorý obsahoval 20 dosiek s otvormi bez šmykovej výstuže s hrúbkou dosky 150 mm. Počet vyššie
uvedených výskumov naznačuje, že vyšetrenie vplyvu otvorov pri výrazne obdĺžnikových stĺpoch, overenie
spoľahlivosti a ich zohľadnenia v normových postupoch je stále veľmi aktuálna téma.
V práci sú porovnané výsledky dosiahnuté na základe experimentov na dvoch izolovaných fragmentoch dosiek
so symetricky umiestnenými otvormi na líci kratšej strany výrazne obdĺžnikového stĺpa, pričom sa mení ich
orientácia voči podpere. Riešené vzorky sú súčasťou prebiehajúceho experimentálneho programu na súbore
6 lokálne podopretých dosiek.

2 OPIS EXPERIMENTU
Analyzované vzorky predstavujú dosko-stenové izolované fragmenty, ktorých výroba prebiehala v závode
Strabag, s. r. o. v Seredi. Spolu so vzorkami bezprievlakových fragmentov dosiek boli vyhotovené betónové kocky,
valce a hranoly na určenie materiálových vlastností betónu. Experiment bol vykonaný v Centrálnych laboratóriách
SvF STU.

Obr. 2 Výroba vzoriek: pohľad do debnenia, vzorka po zabetónovaní, materiálové vzorky.
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Experimentálne vzorky
Analyzované vzorky sú bez šmykovej výstuže a majú pôdorysný rozmer 2,5 × 2,5 m a výškou h = 200 mm. Vzorky
podopiera stenový stĺp s rozmermi prierezu 950 × 150 mm, kde pomer h/d = 6. Obe riešené vzorky boli oslabené
dvojicou otvorov s rozmermi 240 mm × 150 mm. Umiestnenie otvorov v doske bolo navrhnuté symetricky
z dôvodu minimalizácie dodatočného vplyvu nevyrovnaných momentov. Geometria vzoriek ako aj orientácia
otvorov je zobrazená na Obr. 3. Priemerná pevnosť betónu v tlaku fc bola vyhodnotená na 30,36 MPa pre vzorku
s označením S1 a 28,43 MPa pre vzorku S2. Stupeň vystuženia bol ρ = 1,2 % (ø16/100 mm pre oba smery). Krytie
výstuže bolo 20 mm. Maximálne zrno kameniva v betonárskej zmesi bolo predpísané na dg,max = 16 mm.
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2500
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1000
2500

750

Obr. 3 Schéma geometrie vzoriek S1 vľavo a S2 vpravo.

Zaťažovacia zostava
Experimentálna zostava zobrazená na Obr. 4. bola navrhnutá tak, aby sa zaťaženie vnášalo zhora na dol pomocou
4 hydraulických lisov. Všetky lisy boli umiestnené spolu so silomerom medzi dve dvojice oceľových nosníkov.
Po vyvinutí sily sa silomer zaprel do hornej dvojice nosníkov, ktorá bola ukotvená do podlahy 2 závitovými tyčami
a spodnej dvojice nosníkov, ktorá reakciu preniesla priamo do dosky pomocou oceľových kalót, slúžiacich ako
kĺbová podpera. Dosku podopieral fragment obdĺžnikového stĺpa uložený na dvojicu oceľových nosníkov.
Silomer
Horné oceľové
ík
Spodné oceľové
ík
Kalóta

Hydraulický
lis

Závitová
tyč

Obr. 4 Experimentálna zostava.
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Priebeh experimentu a zaznamenávanie nameraných veličín
Zaťažovanie prebiehalo postupne v zaťažovacích krokoch. Sily boli zaznamenaná štyrmi silomermi, pričom najprv
sa vzorka zaťažila v prvom kroku na 20 kN a v druhom na 50 kN. Ďalej sa postupovalo po krokoch veľkosti 50 kN
a 100 kN a postupne bolo možné pozorovať vznik a rozvoj trhlín. Na hornom povrchu dosky boli umiestnené
geodetické RAD (Riged Automatically Detecterd Coded) značky na zaznamenávanie priestorových premiestnení
po každom zaťažovacom kroku pomocou viacsnímkovej konvergentnej fotogrametrie Obr. 5. a) a Obr. 5. b). Na
meranie deformácie dosky sa použili LVDT snímače umiestnené pri spodnom povrchu dosky.
Zaťažovanie vzorky S1 prebehlo bez problémov a vzorka zlyhala pretlačením pri zaťažovacom kroku so silou
825 kN. Je nutné spomenúť, že výsledné hodnoty deformácií získaných pomocou fotogrametrie pri zaťažovacom
kroku 825 kN nie sú tak presné, nakoľko doska zlyhala priamo počas zaznamenávania snímok potrebných na
vyhodnotenie. Výsledná hodnota odolnosti 856 kN bola získaná pripočítaním vlastnej tiaže dosky.
Počas zaťažovania vzorky S2 bolo pozorované natočenie zostavy. Skúška bola prerušená aby sa zostava
vyrovnala a poloha sa zabezpečila reťazami viď. Obr. 5. c). Vďaka tejto skúsenosti boli počas zvyšných skúšok
v rámci experimentálneho programu použité stužujúce oceľové prvky. Vzorka S2 zlyhala pri zaťažovacom kroku
750 kN, skôr než bolo možné v tomto kroku zaznamenať premiestnenia pomocou fotogrametrie. Výsledná hodnota
odolnosti 781 kN bola získaná pripočítaním vlastnej tiaže dosky.

Obr. 5 Priebeh a meranie experimentu: a) porušenie vzorky S1, b) porušenie vzorky S2,
c) vzorka S2 - zabezpečenie zostavy.
V práci je porovnávaný zvislý priehyb v osiach x a y meraný pomocou fotogrametrie v jednotlivých
zaťažovacích krokoch. Porovnané sú tiež výsledky deformácie nameraných v monitorovacích bodoch Mx1 a My1
pomocou fotogrametrie a deformácie v bodoch Mx2, My2 zaznamenaných LVDT snímačmi pri spodnom povrchu
dosky. Orientácia súradnicového systému a poloha monitorovacích bodov je znázornená na Obr. 6.

My1
My

Mx1
Mx
h=200

Obr. 6 Orientácia súradnicového systému a poloha monitorovacích bodov použitých pri vyhodnocovaní.
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3 VYHODNOTENIE
Výsledné hodnoty šmykovej odolnosti v pretlačení získané z výsledkov experimentov sú zhrnuté v Tab. 2.
Z výsledkov je možné pozorovať, že vzorka S2 má menšiu šmykovú odolnosť pri pretlačení, čo je spôsobené
zmenšením dĺžky základného kontrolného obvodu v porovnaní so vzorkou S1. Túto skutočnosť zahŕňajú všetky
v súčasnosti používané normové postupy. Zo získaných výsledkov boli vypočítané skutočné dĺžky kontrolného
obvodu v súlade so súčasne platnou normou EC2 viď. Tab. 1. a následne boli porovnané s teoretickou dĺžkou
kontrolných obvodov na základe redukcie podľa EC2 viď. Obr. Chyba! Záložka není definována. a).
Porovnaním skutočnej dĺžky kontrolného obvodu uexp a teoretickej dĺžky u1 sa ukazuje normou stanovená redukcia
ako veľmi konzervatívna pre obe vzorky rovnako s pomerom uexp/u1 = 1,52 resp. 1,51. Ak sa pri výpočte
neuvažovala redukcia v dôsledku stenovej podpery rozdiel medzi uexp/u1* = 1,14 pre dosku S1 a 1,11 pre dosku
S2. Skúšané vzorky neboli po skúške rozrezané, preto vo vyhodnotení nie sú uvedené skutočné sklony tlakovej
diagonály a skutočný obvod porušenia. Po zlyhaní bolo možné vidieť tvar šmykového obvodu porušenia, ale
skutočná hodnota by sa dala odčítať až po odbití krycej vrstvy.
Tab. 2 Výsledky hodnôt z experimentov VRc,exp.

S1
S2

Podpera (x × y)
[mm]
950 x 150
950 ×150

Otvor (x × y)
[mm]
240 ×150
150 ×240

d
[mm]
164
164

ρ
[%]
1,22
1,22

fc
[MPa]
30,36
28,43

Vexp
[kN]
856
781

Tab. 3 Porovnanie kontrolného obvodu u1 podľa EC2 a uexp získaného na základe výsledkov experimentov
u1
u1*
[mm]
[mm]
S1
2715
3631
S2
2555
3471
* bez redukcie z dôvodu stenového stĺpa

uexp
[mm]
4126
3847

uexp / u1
[-]
1,52
1,51

uexp/ u1*
[-]
1,14
1,11

Výsledky deformácii oboch vzoriek získaných z výsledkov nameraných fotogrametriou sú zobrazené na Obr.
7. a Obr. 8. Osový systém je v súlade s Obr. 6. Výsledná zvislá deformácia oboch vzoriek je väčšia v smere menšej
tuhosti podpery (smer y).
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Obr. 7 Deformácia dosky S1: a) v smere x, b) v smere y.
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Obr. 8 Deformácia dosky S2: a) v smere x, b) v smere y.
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Na grafoch (Obr. 9. ) zobrazujúcich normalizovanú zvislú deformáciu v monitorovacích bodoch je vidieť dobrú
zhodu použitých meracích zariadení a zároveň veľkú podobnosť v postupnej zvislej deformácii v oboch riešených
vzorkách. Výsledná šmyková odolnosť sa normalizovala len podielom Vexp / fc1/3. Výsledky sa nenormalizovali
s prihliadnutím na rôznu dĺžku kontrolného obvodu. Grafy na Obr. 9. dokazujú, že pri zmene orientácie otvoru
s malým pomerom strán nemá skrátenie kontrolného obvodu vplyv na priebeh deformácie.

20

20
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0

S1 (x) fotogrametria
S2 (x) fotogrametria
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
wx [mm]

Vexp / ∛fc [-]
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0
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Obr. 9 Porovnanie normalizovaného priehybu nameraného pomocou fotogrametrie a LVDT snímačov
v monitorovacích bodoch: a) v smere x, b) v smere y.

4 ZÁVER
Práca sa zaoberá porovnaním výsledkov šmykovej odolnosti proti pretlačeniu experimentálne odskúšaných
fragmentov lokálne podopretých dosiek oslabených dvojicou symetricky umiestnených otvorov na kratšej strane
stenového stĺpa s prierezom s rozmermi 950 mm × 150 mm. Vzorky neobsahovali šmykovú výstuž. Na základe
porovnaní experimentálnych skúšok sa dospelo k nasledujúcim záverom:
•
•
•

Experimentálne navrhnutá zostava a jej funkčnosť bola vhodne navrhnutá, nakoľko skúšané vzorky
zlyhali pretlačením pri hodnote blízkej predpokladanej sile.
Nepreukázala sa potreba redukcie dĺžky kontrolného obvodu v dôsledku výrazne obdĺžnikového
tvaru podpery, kde cmax > 3d podľa súčasne platného výpočtového postupu EC2.
Orientácia otvoru daných rozmerov umiestneného na kratšej strane stenovej podpery má vplyv na
šmykovú odolnosť dosiek ale nemá výrazný vplyv na priebeh deformácie dosky.
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SEGMENTY ŠTÍHLÝCH MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ
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BRIDGE STRUCTURES
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*
1

Abstrakt
U štíhlých mostních konstrukcí, jako jsou předpjaté pásy a visuté konstrukce, je mostovka často realizována
prostřednictvím prefabrikovaných segmentů. Spáry mezi prefabrikovanými segmenty jsou však zdrojem
diskontinuit a mohou být kritickým místem z hlediska životnosti těchto konstrukcí. Na základě toho byl navržen
experiment, při kterém bylo detailněji vyšetřováno chování spár mezi prefabrikovanými segmenty v provozním
stavu. Podrobnější zkoumání těchto konstrukčních detailů může zpřesnit přístupy k jejich modelování. Součástí
práce je i studie vlivu zalomení střednice v softwaru Midas Civil.
Klíčová slova
Štíhlé mostní konstrukce, předpjaté pásy, prefabrikované segmenty, spáry, isolinie normálových napětí
Abstract
Slender bridge structures, such as stress ribbon bridges and suspension bridges, are frequently constructed by
precast segments. However, the joints between the precast segments are a source of discontinuities and can be
critical in terms of the service life of these structures. An experiment was therefore designed to investigate the
behaviour of the joints between the precast segments in service state in more detail. A closer investigation of these
structural details can refine approaches to numerical modelling of these structures. The thesis also includes a study
of the effect of centreline kinking in Midas Civil software.
Key words
Slender structures, stress ribbon bridges, precast segments, joints, isolines of the normal stresses

1 ÚVOD
Potřeba experimentálního ověření spár mezi prefabrikovanými segmenty u štíhlých mostních konstrukcí vzešla
z řady již realizovaných visutých konstrukcí i konstrukcí předpjatého pásu. Příkladem pak může být nedávno
navržená konstrukce předpjatého pásu v Národním parku Tyresta ve Švédsku. U analýzy těchto prefabrikovaných
konstrukcí prostřednictvím výpočetních softwarů vyvstává otázka, jak přistoupit k modelování styku mezi
jednotlivými prefabrikáty. V tomto článku je dále podrobněji popsán experiment, jehož účelem je stanovit průběh
trajektorie napětí v oblasti diskontinuity styku segmentů. Na základě poznatků bude možné definovat vhodný
přístup k modelování studovaných konstrukčních detailů, jež mohou být stěžejní pro životnost prefabrikovaných
štíhlých mostních konstrukcí. Bez jejich správného návrhu a následné analýzy nelze zaručit bezpečnost
a předpokládaná životnost zmíněných konstrukcí.

2 POPIS KONSTRUKCE
Navržený předpjatý pás se nachází v národním parku Tyresta a překonává západní záliv jezera Albysjön, čímž
vytváří přístupovou cestu do národního parku ze severu. Konstrukce lávky je tvořena monolitickými opěrami
a mostovkou z prefabrikovaných segmentů s monolitickými náběhy do opěr - Obr. 1. Délka přemostění je 74,0 m,
rozpětí hlavního pole s uvažováním teoretických podpěr je 75,0 m a celková délka mostu je 86,0 m. Průchozí
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prostor lávky je 3,0 m. Maximální podélný sklon je u opěr 8,0 % a zmenšuje se směrem k nejnižšímu bodu
v polovině rozpětí.
Konstrukce není tvořena samokotveným systémem a je tedy třeba zachytit značnou vodorovnou reakci. K tomu
slouží skupina skalních kotev pod monolitickou opěrou, která přenáší horizontální složky od nosných
a předpínacích lan do skalního podloží.

Obr. 1 Půdorys a podélný řez předpjatým pásem v NP Tyresta.
První dva krajní segmenty u opěr jsou betonovány in-situ s průběžnou podélnou betonářskou výztuží. Vnitřní
segmenty jsou prefabrikované a jsou podpírány nosnými kabely. Jejich šířka je 3,45 m a délka je 2,47 m - Obr. 2.
Ozub v místě styku segmentů sloužící pro betonáž spár má výšku 30 mm a délku 25 mm. Celková šířka spáry mezi
prefabrikovanými segmenty je 50 mm. V průřezu se kromě 2 nosných lan taktéž nachází finální předpínací lana,
jež do mostovky vnášejí tlakovou rezervu.

Obr. 2 Příčný řez předpjatým pásem v NP Tyresta vedený a) prefabrikovaným segmentem, b) monolitickým
náběhem.
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3 EXPERIMENT A JEHO CÍLE
Za účelem experimentální analýzy chování spár mezi segmenty byly navrženy zkušební fragmenty
železobetonových segmentů třech různých tvarů. Spojením dvou shodných segmentů a zalitím vzniklé spáry,
vzniká pak zkušební prvek, jež je předepnut předpínacími lany. Tímto způsobem odpovídá namáhání spáry
reálnému provozu konstrukce. Při návrhu štíhlé prefabrikované konstrukce, je možné volit různé tvary segmentů,
spár a odlišné uspořádání nosných a předpínacích lan. Vzhledem k tomu je experiment rozšířen o další dvě varianty
(varianta 2 a 3), které spolu s variantou 1 vystihují základní možnosti uspořádání lan vůči tvaru prefabrikátu a tvaru
spáry. Možné varianty provedení předpjatých pásů jsou popsány v [1].

Obr. 3 Geometrie příčného řezu realizované konstrukce a její zjednodušení pro definici zkušebních těles.

Modelová podobnost a zkušební tělesa
S ohledem na výrobu vzorku a následnou manipulaci s ním, nejsou vyrobeny celé prefabrikované segmenty, ale
pouze dílčí části v měřítku M = 1:1.5 - Obr. 3. Taktéž je uplatněna přímá fyzikální podobnost mezi reálnou
konstrukcí a vyráběným zkušebním vzorkem. Způsob návrhu usnadnil výrobu a snížil ekonomické náklady
prováděného experimentu.
Tím, že je pro zkušební tělesa zvolen obdobný materiál jako pro skutečnou konstrukci a jsou dodržena pravidla
modelové podobnosti, bude možné měřit ve spáře stejná napětí jako na skutečné konstrukci [2]. U zkoušek, při
nichž by hrála roli i vlastní tíha vzorku, by dle principů podobnosti vyplývalo, že pro získání odpovídajících hodnot
napětí, je nutné zvýšení vlastní tíhy (např. balastním zatížením) [3]. Vzhledem k charakteru zkoušky, kde vlastní
tíha roli nehraje, není třeba přídavné zatížení zohledňovat.

Obr. 4 Podélný řez zkušebními vzorky.
Zkušební tělesa jsou tvořena železobetonovými segmenty o šířce 325 mm a rozdílné výšky. Ozub v místě spáry
je pro všechny vzorky shodný s výškou 30 mm. Vzorek varianty 1 má konstantní výšku 200 mm s výškou spáry
170 mm. Vzorek varianty 2 a 3 má výšku 100 mm a v místě spáry se rozšiřuje na výšku 200 mm resp. 150 mm,
výška spáry je pak 170 mm resp. 120 mm - Obr. 4. V polovině výšky vzorku jsou po šířce rovnoměrně vedeny
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3 trubky ø 20 mm tvořící kabelové kanálky pro následné vedení předpětí. S ohledem na zaměření experimentu na
sledování spáry je v podélném směru délka vzorku shodná s polovinou délky segmentu.
Vzorek je vyztužen betonářskou výztuží - Obr. 5, tak aby splňoval konstrukční zásady dle [4] a nedošlo k jeho
porušení účinky štěpných sil od předpětí. Předpětí je vnášeno do vzorku přes ocelovou kotevní desku
prostřednictvím třech předpínacích lan Y1860S7-15.7 mm, tak aby ve spáře bylo vyvozeno tlakové napětí okolo
10,0 MPa. Pevnostní třída betonu segmentu je C30/37. Na spáru byl použit rychletuhnoucí beton C50 dle [5].

Obr. 5 Fotodokumentace výroby vzorků – armokoš, betonáž, zajištění separace předpětí ve spáře.

Průběh zkoušky a měřicí technika
Přibližně po 24 h po vybetonování spár mezi segmenty bylo pomocí napnutí předpínacího lana vyvozeno ve spáře
tlakové napětí 1.0–2.0 MPa. Kontaktní napětí ve spáře zamezí vzniku trhlin mezi betonem segmentu a betonem
spáry v důsledku smršťování. Po dosažení vyšších pevností betonu spáry (cca 1 týden) je vzorek předepnut na
finální hodnoty, tak aby ve spáře bylo vyvozeno tlakové napětí mezi 10,0–12,0 MPa. Tím bude zkoumán stav
odpovídající provoznímu stavu spáry na skutečné konstrukci.
Pro účely měření byly po výšce v místě spáry osazeny tři tenzometry typu LY41-50/120 - Obr. 6. Tyto lineární
tenzometry jsou vhodné pro měření poměrných deformací v jednom směru. Mají nominální odpor 120 Ω, jejich
měřící mřížka je vyrobena z konstantanu a materiál nosiče je polyimid. K přichycení na očistěný a hladký povrch
betonu bylo použito dvousložkové rychle vytvrzující lepidlo X60.

Obr. 6 Fotodokumentace zkoušení vzorků – zalití spáry, osazení měřičů a předpínání vzorku.

http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.218

221

JUNIORSTAV 2022

3. Structures, Building Testing and Geotechnics

4 GLOBÁLNÍ ANALÝZA PŘEDPJATÉHO PÁSU
Jedním z hlavních cílů experimentu je stanovení trajektorie napětí a stanovit, zda při analýze v místě spáry
zalomovat střednici prutu či nikoliv- - Obr. 7. V globálním modelu zalomení střednice způsobuje výraznou
skokovou změnu napjatosti v průřezu a tím výrazně zesložiťuje návrh, kdy bývá zpravidla požadováno, aby ve
spáře v charakteristické kombinaci nevznikalo tahové napětí, popřípadě byla ve spáře tlaková rezerva. Očekává
se, že pro variantu 2 nebude zalomení střednice zdaleka tak výrazné jako předurčuje geometrie segmentu a spáry,
ale autorem článku nebyla nalezena experimentální studie, která by to prokazovala.

Obr. 7 Změna střednice nosné konstrukce v podélném směru a) střednice prutu odpovídající variantě 1, b)
střednice prutu odpovídající variantě 2 a 3.
Pro názornost byl vytvořen globální výpočtový model konstrukce předpjatého pásu, kde je srovnáván vliv
zalomení střednice. Výpočtový model je vytvořen v prostředí softwaru Midas Civil pro předpjatý pás obdobného
rozpětí a vzepětí jako je konstrukce v národním parku Tyresta. Rozpětí konstrukce ve studii bylo uvažováno
70,0 m, vzepětí 1,5 m a délka segmentů je prodloužena na 3,5 m zejména pro lepší čitelnost zobrazovaných
výsledků v grafech. První model znázorňuje mostovku bez změny střednice o konstantní výšce 0,30 m. Druhý
model reprezentuje konstantní mostovku výšky 0,30 m s výškou spáry 0,25 m. Střednice tedy v místě spáry skáče
o 0,025 m směrem vzhůru. Třetí model znázorňuje mostovku výšky 0,20 m s žebry v místě spáry výšky 0,30 m
a spáru s výškou 0,25 m. Střednice tedy v místě spáry opět skáče o 0,025 m, ale směrem dolů. Čtvrtý model
znázorňuje chování modelu 3, ve kterém nedochází ke skoku střednice v místě žebra (ve spáře je skok uvážen).
Model vychází z předpokladu, že by isolinie napětí procházely skrze žebro, aniž by zatekly do jeho spodní části.
Hlavní namáhání spár je zatížení od předpětí finálních lan. Druh namáhání se následně odvíjí od polohy
finálních lan vzhledem k těžišti spáry. V grafu - Obr. 8 lze vidět, že při zalomení střednice dochází ke skokovým
změnám ohybových momentů a jejich hodnoty dosahují 140 kNm při změně střednice pouze 0,025 m. To je
způsobeno značnou předpínací sílou, která zajišťuje tlakovou rezervu v průřezu.

V grafu - Obr. 9 je pak znázorněn průběh napětí na horních a dolních vláknech pro jednotlivé modely. Ve
všech modelech je navrhnuto shodné finální předpětí. Lze vidět, že v modelu 1 máme tlakovou rezervu 4,0 MPa.
U modelů 2 a 3, lze naopak vidět, že s takovýmto návrhem jen těsně nedochází ke vzniku tahových napětí už ve
výchozím stavu. Takovouto názornou analýzou můžeme vidět vliv různých přístupů modelování a jaký vliv může
mít odlišný přístup na bezpečnost a ekonomickou stránku návrhu.
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Obr. 9 Studie vlivu zalomení střednice – průběh efektivních napětí a) horní vlákna, b) dolní vlákna.

5 ZÁVĚR
Visuté konstrukce a konstrukce předpjatých pásů jsou díky své vysoké technické a architektonické úrovni
v současné době často upřednostňovány před konvenčními variantami přemostění. Ovšem díky své složitosti je
třeba provést geometricky nelineární analýzu s velkými deformacemi. Z provedené studie je patrné, že modelování
střednice a její případné zalomení výrazně ovlivňuje návrh z hlediska zajištění požadavků na tlakovou rezervu ve
spáře. Při dosavadních návrzích bylo nutné brát zřetel na tvar spáry vůči tvaru segmentu a konzervativně vyšetřovat
i vliv zalomení střednice na rozdělení napětí. Vhodným návrhem by mohlo být shodování těžiště spáry a těžiště
segmentu tak, aby k zalomení střednice nedocházelo, což ale nemusí být vždy proveditelné. Navrhnutý experiment
bude sloužit k ověření trajektorie napětí, která nám odhalí, zda při analýze zalomovat střednici v místě spár, či
nikoliv.
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STANOVENIE MIERY OSLABENIA ZÁVESU
POMOCOU DYNAMICKÉHO MERANIA
DETERMINANTION OF CABLE WEAKENING USING DYNAMIC
MEASUREMENT
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Abstrakt
Článok pojednáva o možnostiach merania dynamickej odozvy závesov na budenie impulzom. Uvedené sú
základné vzťahy medzi silou v lane a vlastnou frekvenciou kmitania závesu a podmienky použitia týchto vzťahov
na skutočnej konštrukcii.
Poznatky sú následne aplikované na lávke pre chodcov v meste Napajedla. Cieľom merania bolo stanovenie
veľkosti sily v závesoch, zhodnotenie ich stavu a namáhania na základe dynamickej odozvy.
Klíčová slova
Kmitanie strún, vlastné frekvencie, sila v závese, oslabenie prierezu, lávka pre peších
Abstract
Paper discusses the possibilities of measuring the dynamic response of cables to impulse excitation. Basic relations
between cable force and natural frequency of cable and conditions of use on real structures are mentioned.
Methods are applied on a pedestrian bridge in Napajedla. The aim of the measurement was to determine the
cable force and to evaluate their condition and stress based on the dynamic response.
Key words
String oscilation, natural frequencies, cable force, cross - sectional weakening, pedestrian bridge

1 ÚVOD
Diagnostika mostných objektov za účelom stanovenia ich skutočného stavu, možných porúch a rozdelenia
napätosti v konštrukcii je disciplína potrebná k zabezpečeniu ich bezpečného fungovania a cesta k predĺženiu ich
životnosti.
Jednou z možných nedeštruktívnych metód pre zhodnotenie stavu konštrukcie je meranie jej dynamickej
odozvy a následné stanovenie modálnych parametrov. Pretože modálne parametre konštrukcie nesú informáciu
o jej napätosti, rozložení hmoty a okrajových podmienkach, zmena v statickom pôsobení konštrukcie sa prejaví
v zmene modálnych parametrov.
Na diagnostiku závesov je možné použiť metódu využívajúcu vzťah medzi vlastnou frekvenciou predopnutej
struny, prierezovými a materiálovými charakteristikami a predpínacou silou.
Zhodnotenie stavu závesu tak spočíva v ich vybudení, zaznamenaní odozvy, vyhodnotení vlastných frekvencií
závesu a následnej analýze ich stavu na základe známych vzťahov.
Táto metóda zameraná na stanovenie síl v závesoch a odhad miery ich oslabenia bola použitá na lávke pre
chodcov v meste Napajedla.
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2 TEÓRIA KMITANIA ZÁVESOV
Vzťahy pre výpočet sily v závese
Modálne parametre - vlastné tvary a frekvencie podávajú u konštrukcií ako celku informáciu o jej stave, ako je
rozloženie hmoty a spôsob podoprenia. Podobne, dynamická odozva závesov nesie informáciu o ich parametroch
- dĺžke, hmotnosti, priereze a napätosti.
Medzi vlastnou frekvenciou kmitania závesu, silou v ňom a jeho ďalšími charakteristikami tak existuje priama
závislosť. Pre stanovenie vzťahu medzi jednotlivými veličinami sa používajú rôzne zjednodušenia a predpoklady
[1],[2] ktoré vedú na niekoľko jednoduchých vzorcov pre určité typy idealizácie závesu [3].
Základnými spôsobmi idealizácie sú lano (bez ohybovej tuhosti) alebo nosník (s ohybovou tuhosťou),
s uvážením tlmenia alebo bez. Nosník sa uvažuje podoprený obojstranne kĺbovo alebo s votknutím.
Vzťah pre výpočet predpínacej sily v netlmenej strune:
𝐹𝐹𝐹𝐹 =
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Vzťah pre výpočet predpínacej sily v netlmenom obojstranne kĺbovo uloženom nosníku:
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(4)

(5)

(6)

(7)

kde F [N] značí predpínaciu silu, fn [Hz]n-tú vlastnú frekvenciu priečneho kmitania závesu, n [-]poradové číslo
vlastnej frekvencie, l [m] kmitajúcu dĺžku závesu, A [m2]prierezovú plochu závesu, I [m4]moment zotrvačnosti
závesu, ρ [kg/m3]objemovú hmotnosť závesu, E [Pa] modul pružnosti závesu, µ=ρ·A hmotnosť závesu na meter
dĺžky, ζ [-] pomerný útlm.

Použitie na skutočných konštrukciách
Uvedené vzťahy (1), (2), (3), (4) je možné pre výpočet predpínacej sily v závese použiť v prípade, že sú známe
všetky ostatné parametre - charakteristiky priečneho rezu, kmitajúca dĺžka závesu, jeho hmotnosť a tlmenie.
Na skutočných konštrukciách však môže v dôsledku dlhodobých javov (dotvarovanie, zmrašťovanie,
relaxácia) dôjsť k prerozdeleniu síl v závesoch, prípadne k poškodeniu závesu a oslabeniu jeho priečneho rezu,
napríklad koróziou. Pokiaľ niektoré z uvedených parametrov nie sú známe, predpínaciu silu nie je možné bez
ďalších predpokladov stanoviť.
Z hľadiska diagnostiky však samotná znalosť hodnoty vlastnej frekvencie, pri zavedení pomocných
predpokladov podáva informáciu o stave závesu na jestvujúcej konštrukcii.
Predpokladmi pre ďalší výpočet je odhadnutie stavu závesov. Z krátkodobého hľadiska existuje niekoľko
možností:
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prierezové charakteristiky závesov sú známe a vyčísliteľné (závesy sú bez poškodenia priečneho
rezu, prípadne je známa miera ich poškodenia);
prierezové charakteristiky závesov nie sú známe.

Prvý predpoklad zavádza podmienku µ=konšt. Silu v závese je potom možné dopočítať.
Za predpokladu neznámych prierezových charakteristík je na konštrukciách s viacerými závesmi rovnakej
dĺžky a s rovnakou mernou hmotnosťou µ možné vzájomným porovnaním vlastných frekvencií jednotlivých
závesov stanoviť rozdelenie síl v nich.
V špeciálnom prípade, kedy sila v závese je známa (pri poškodení závesu dochádza iba k zmene napätia
v materiáli závesu, nie k redistribúcii síl), je zo známej sily F a zmeranej vlastnej frekvencie možné stanoviť
prierezové charakteristiky.
Na skutočnej konštrukcii nejde použiť oba predpoklady zároveň. Znamenalo by to, že vyššia frekvencia
označuje buď nepoškodený záves z hľadiska priečneho rezu s vyššou predpínacou silou, alebo záves s istou mierou
poškodenia a neznámou silou v ňom.
Pri súčasnej neznalosti miery poškodenia závesu a sily v ňom, je dynamické meranie vlastných frekvencií
možné použiť pre sledovanie zmien z dlhodobého hľadiska. Opäť existujú dve možnosti:
•
•

prierezové charakteristiky závesov sa v čase nemenia (nedochádza k degradácii priečneho rezu),
sila v závese sa v čase nemení, môžu sa meniť prierezové charakteristiky.

V prípade konštantných prierezových charakteristík (µ=konšt.) je možné zmenou vlastnej frekvencie stanoviť
zmenu silového namáhania - zmena sily je daná pomerom kvadrátu vlastných frekvencií.
Pokiaľ sila v závese zostáva v čase konštantná F=konšt. (pri poškodení závesu dochádza iba k zmene napätia),
poškodením priečneho rezu sa zmenší hodnota mernej hmotnosti µ. Z uvedených vzťahov je vidieť, že tým nutne
stúpne vlastná frekvencia závesu. Zmena vlastnej frekvencie tak indikuje zmenu poškodenia. Mieru zmeny
poškodenia je rovnako možné stanoviť z pomeru kvadrátu vlastných frekvencií.

3 DYNAMICKÉ MERANIE NA LÁVKE V NAPAJEDLÍCH
Dynamické meranie závesov za účelom stanovenia silového namáhania a zhodnotenia miery poškodenia závesov
bolo použité na zavesenej lávke pre chodcov cez rieku Moravu v meste Napajedla (Obr. 1).

Popis konštrukcie
Meraná konštrukcia je zavesená lávka pre chodcov s troma poľami s rozpätím 16,965 m - 35,970 m - 16,705 m.

Obr. 1 Meraná konštrukcia - lávka cez Moravu v Napajedlech.
Hlavnú nosnú konštrukciu meranej lávky tvorí štvorica hlavných oceľových nosníkov a 16 nosných lán
s priemerom 25 mm (lano 35,5 ČSN 02 4313.31). Lano je tvorené jednotlivými drôtmi 1 + 6 + 12 + 18
s priemerom 3,75 mm (duša) a 3,55 mm (drôty vo vrstvách). Laná sú kotvené v oceľových prípravkoch na
krajných hlavných nosníkoch. Cez pylóny tvorené priehradovou konštrukciou výšky 4,85 m sú vedené cez oceľové
sedlá.
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Hlavné nosníky sú vzájomne spojené a stužené priečnikmi, ktoré roznášajú zaťaženie zo stredných hlavných
nosníkov do krajných hlavných nosníkov a vytvárajú rošt. Uprostred stredného poľa lávky sú dva priečniky
prenášajúce zaťaženie z hlavných nosníkov do zavesených lán.
Za účelom stanovenia stavu lán a miery ich oslabenia bola prevedená nedeštruktívna kontrola oceľových lán
spoločnosťou INWIRO [4]. Kontrolou lán bol konštatovaný maximálny korozívny úbytok na voľných úsekoch
lán do 15 %, bez špecifikácie percenta korózie v jednotlivých lanách. Správa bližšie špecifikuje koróziu v mieste
koncoviek (minimálne korozívne úbytky 10-40 %) a pylónov (vizuálne neboli zistené korozívne úbytky).

Meranie
Kmitanie závesov bolo zaznamenávané (Obr. 2) po dobu 150 s so vzorkovacou frekvenciou 1200 Hz snímačom
zrýchlenia – akcelerometer B1, SEIKA Mikrosystemtechnik GmbH. Snímač bol umiestnený na závese v priečnom
horizontálnom smere v mieste nenulovej výchylky niektorého z prvých vlastných tvarov závesu, 4 m od kotvy
závesu na hlavnom nosníku. Snímač bol na záves uchytený pomocou oceľovej svorky s rovnou plochou
na umiestnenie snímača.

Obr. 2 Časový záznam kmitania závesu Z1.
Závesy boli pre účely merania číslované podľa schémy na Obr. 3.

Obr. 3 Označenie závesov.

4 VÝSLEDKY
Záznamy kmitania sú podrobené frekvenčnej analýze v softvéri Nextview 4.
Parametre závesov sú uvažované nasledovne: modul pružnosti E = 150 GPa [7], menovitá hmotnosť lana
µ = 2,88 kg/m, prierezová plocha lana A100 = 367,3 mm2 a moment zotrvačnosti prierezu závesu
I100 = 14059,15 mm4. Uvedené charakteristiky zodpovedajú neporušenému lanu bez poškodenia koróziou.
Oslabenie závesov koróziou je uvažované jednotne v hodnote 15 %, náhradný prierez lana je stanovený ako
A85 = 0,85·367,3 mm2 a moment zotrvačnosti ako I85 =0,85·14059,15 mm4.
Hmotnosť lana bola stanovená za predpokladu objemovej tiaže oceli ρ = 7850 kg/m3.Voľná kmitajúca dĺžka
l =17 m bola stanovená ako dĺžka lana medzi kotevným prípravkom a počiatkom oceľového sedla pylónu.
Vo výpočtoch sú vzhľadom k nízkym hodnotám pomerného útlmu použité vzťahy pre netlmené kmitanie.
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Stanovené vlastné frekvencie
Frekvenčná analýza kmitania závesov je prevedené metódou rýchlej Fourierovej transformcácie [5]
s priemerovaním za použitia Hanningovho časového okna [6]. Rozlišovací krok frekvencie je
Δf = 0,02034505 Hz.
Vlastné frekvencie závesov sú určené ako vrcholy vo frekvenčnom spektre (Obr. 4)

Obr. 4 Frekvenčné spektrum závesu Z1.
Vlastné frekvencie sú uvedené v Tab. 1. Maximálna prvá vlastná frekvencia je 5,107 Hz, minimálna 4,537 Hz.
Tab. 1 Prvé vlastné frekvencie závesov lávky pre chodcov v Napajedlách.
Frek.
[Hz]
5,107
5,046
5,005
4,924

Záves
Z1
Z2
Z3
Z4

Frek.
[Hz]
5,086
5,086
4,985
4,883

Záves
Z5
Z6
Z7
Z8

Frek.
[Hz]
4,537
4,781
5,005
4,618

Záves
Z9
Z10
Z11
Z12

Frek.
[Hz]
4,557
4,557
4,871
4,598

Záves
Z13
Z14
Z15
Z16

Výpočet síl v závesoch
Sily v závesoch (Tab. 2) sú stanovené z prvých vlastných frekvencií priečneho kmitania závesov za predpokladu,
že záves nie je nijak poškodený (F100, parametre A100,,I100), prípadne, že je oslabený o 15 % (F85, parametre A85,
I85), viď [4]. Pre výpočet je použitý vzťah pre netlmený obojstranne votknutý nosník (4).
Tab. 2 Vypočítané sily v závesoch.
Záves
Z1
Z2
Z3
Z4

F100
[kN]
83,6
81,6
80,3
77,6

F85
[kN]
71,1
69,4
68,2
66,0

Záves
Z5
Z6
Z7
Z8

F100
[kN]
82,9
82,9
79,6
76,3

F85
[kN]
70,5
70,5
67,7
64,9

Záves
Z9
Z10
Z11
Z12

F100
[kN]
65,7
73,1
80,3
68,1

F85
[kN]
55,8
62,1
68,2
57,9

Záves
Z13
Z14
Z15
Z16

F100
[kN]
66,3
66,3
73,1
67,5

F85
[kN]
56,3
56,3
62,1
57,4

Maximálna sila pre plný prierez závesu je 83,6 kN (záves Z1), minimálna 65,7 kN (záves Z9).
Maximálna sila pre prierez závesu oslabený o 15 % je 71,1 kN (záves Z1), minimálna 55,8 kN (záves Z9).

Stanovenie oslabenej plochy prierezu
Vzhľadom ku geometrii konštrukcie (rovnaká dĺžka a uhol použitých závesov, spôsob ukotvenia v hlavných
nosníkoch a uloženie na pylóny, symetria okolo pozdĺžnej osi) sú závesy v ideálnom prípade namáhané rovnakou
silou. Je teda možné zaviesť predpoklad o konštantnej sile Fs v závesoch a stanoviť mieru oslabenia priečneho
rezu.
Výpočet oslabenej plochy Aosl prierezu (Tab. 3) bol prevedený za predpokladu sily Fs =68,6 kN rovnej
minimálnej sile v lane stanovenej zo vzťahu pre netlmenú strunu (1) pre záves s minimálnou frekvenciou - Z09.
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Tab. 3 Vypočítaná oslabená plocha prierezu závesu.
Záves
Z1
Z2
Z3
Z4

Aosl
[mm2]
289,9
296,9
301,8
311,8

ΔA
[%]
21,1
19,2
17,8
15,1

Záves
Z5
Z6
Z7
Z8

Aosl
[mm2]
292,3
292,3
304,2
317,1

ΔA
[%]
20,4
20,4
17,2
13,7

Záves
Z9
Z10
Z11
Z12

Aosl
[mm2]
367,3
330,8
301,8
354,5

ΔA
[%]
0,0
9,9
17,8
3,5

Záves
Z13
Z14
Z15
Z16

Aosl
[mm2]
364,1
364,1
330,8
357,6

ΔA
[%]
0,9
0,9
9,9
2,6

Zhodnotenie výsledkov
Z tabuľky vlastných frekvencií (Tab. 1) je viditeľný rozdiel medzí maximálnou a minimálnou prvou vlastnou
frekvenciou v hodnote 0,57 Hz, čo zodpovedá 11,16 %.
Tento rozdiel vlastných frekvencií sa prejaví rozdielom maximálnej a minimálnej sily až o 21,5 % (pri výpočte
s uvážením korózie aj bez).
Celkovo sa možná hodnota síl v závesoch pohybuje medzi 55,8 kN (minimum s uvážením korózie) a 83,6 kN
(maximum bez korózie). Vzhľadom k minimálnej sile je rozdiel síl takmer 50 %.
Minimálna náhradná plocha prierezu závesu, vychádza (viz 2) v závese s maximálnou frekvenciou (Z1).
Maximálny rozdiel medzi nepoškodenou a oslabenou plochou prierezu je 21,1 %. Pre záves s minimálnou
frekvenciou (Z9) je náhradná plocha prierezu totožná s nepoškodenou, tento výsledok vychádza zo zavedeného
predpokladu pre výpočet Aosl.
Na základe správy spoločnosti INWIRO [4], prevedených výpočtov a analýzy optimálneho statického
pôsobenia konštrukcie, je možné predpokladať, že zmena vlastných frekvencií skôr indikuje oslabenie priečneho
rezu, než redistribúciu síl v závesoch. Odhad oslabenej plochy prierezu do 21 % korešponduje s odhadnutou
koróziou lán (15% na voľných úsekoch). Korózia v mieste koncoviek napomáha vytvoreniu kĺbového uloženia.
To je pri výpočte oslabenia uvažované implicitne vzhľadom k použitiu vzťahu pre netlmenú strunu.
Správna interpretácia výsledkov je nutná v prípade zistenia kritickej hodnoty korózie jednotlivých lán a potrebe
ich výmeny. Na základe stanovených odhadov oslabenej plochy prierezu je možné stanoviť poradie výmeny
závesov. Aby nedošlo k preťaženiu najviac oslabených závesov pri výmene, poradie výmeny by bolo dané
hodnotou vlastnej frekvencie od najvyššej k najnižšej.

5 ZÁVER
Z experimentálneho stanovenia síl a oslabenej plochy prierezu závesov je možné stanoviť niekoľko záverov.
Pomocou vzťahov medzi vlastnou frekvenciou závesu, prierezovými a materiálovými charakteristikami a silou
v závese je možné stanoviť hodnotu predpínacej sily aj odhadnúť oslabenie priečneho rezu. Pre stanovenie oboch
veličín je potreba zavedenia doplňujúcich predpokladov o stave kontrolovaných závesov.
Nesprávne zavedenie predpokladov a použitie vzťahov medzi jednotlivými veličinami môže viesť
k paradoxným záverom. Výpočet sily v závese alebo prípadne oslabenie prierezovej plochy závesu je preto potreba
uvažovať s ohľadom na predpokladané správanie a namáhanie konštrukcie v čase diagnostického prieskumu.
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KOMPOZITNÍ VÝZTUŽE VLIVEM ALKALICKÉHO
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DEGRADATION OF TENSILE LOAD-BEARING CAPACITY OF MOLDED
COMPOSITE REINFORCEMENT DUE TO ALKALINE ENVIRONMENT
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Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav betonových a zděných konstrukcí

*
1

Abstrakt
Hlavním důvodem nahrazení běžné využívané betonářské výztuže kompozitní výztuží, je u přímých prvků její
vysoká odolnost vůči agresivnímu prostředí. U přímé výztuže je tato problematika rozsáhle popsána
a prozkoumána. U tvarované, resp. ohýbané výztuže nastávají při výrobě během ohýbacího procesu strukturální
změny průřezu, které mohou zásadním způsobem ovlivnit její únosnost v tahu. Výzkumná činnost popsána
v článku byla zaměřena na zjištění změn tahové únosnosti ohýbané kompozitní výztuže pozůstávajících ze
sklených vláken a epoxidové matrice. Výztuž byla umístěna do tří druhů lázní, úlohou kterých bylo simulovat
různé prostředí, resp. stáří výztuže.
Článek popisuje porovnání přímé a ohýbané výztuže, způsoby porušení výztuže a porovnání s výpočetním
vztahem. Výsledky výzkumu potvrzují vysokou odolnost (přímé) výztuže vůči agresivnímu prostředí.
U tvarované (ohýbané) výztuže byla pozorována redukce tahové únosnosti. Míra redukce u nejvíce
exponovaného vzorku přesáhla až 33%, co naznačuje, že výpočetní vztah dle japonské JSCE nelze použít pro
výpočet tahové únosnosti kompozitní výztuže vystavené agresivnímu alkalickému prostředí.
Klíčová slova
Ohýbaná kompozitní výztuž, sklená kompozitní výztuž (GFRP), degradace kompozitní výztuže
Abstract
The main reason for replacing the commonly used concrete reinforcement with composite reinforcement is its
high resistance to aggressive environments. For direct reinforcement, this issue has been well described and
investigated. In the case of shaped (bent) reinforcement, structural changes in the cross-section occur during the
bending process, which can significantly affect its tensile capacity. The research work described in this paper
was aimed at investigating changes in the tensile load-bearing capacity of bent glass fibre and epoxy matrix
composite reinforcement. The reinforcement was placed in three types of baths, which simulates different
environments or reinforcement ages.
The paper describes the comparison of straight and bent reinforcement, comparison of calculation relationship,
methods of reinforcement failure and variables affecting the resulting tensile load-bearing capacity of
reinforcement. The research results confirm the high resistance of (straight) reinforcement to aggressive
environments. A reduction in tensile strength was observed for the shaped (bent) reinforcement. The reduction
rate for the most exposed specimen exceeded up to 33%, indicating that the calculation relationship according to
the Japanese JSCE cannot be used to calculate the tensile load-bearing capacity of composite reinforcement
exposed in aggressive alkaline environments.
Key words
Bended composite reinforcement, glass composite reinforcement (GFRP), degradation of composite
reinforcement
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1 ÚVOD
Přímá kompozitní výztuž je z hlediska základních mechanických vlastností dnes již široce prozkoumána, její
návrh v běžných návrhových situacích se stává rutinním. Odlišná situace nastává v případě návrhu tvarově
zakřivených prutů, neboť s ohledem na složení a výrobu FRP výztuží se jedná o ortotropní materiál, který při
namáhání jinými než tahovým silami ve směru nosných vláken vykazuje násobně nižší hodnoty únosnosti.
V závislosti na úhlu odklonu působící síly od podélné osy výztuže tahová únosnost výztuže klesá – viz např. [1].
K zásadní redukci tahové únosnosti dochází při realizaci zakřivení výztuže, kdy redukce únosnosti může
v závislosti na poloměru v místě ohybu dosahovat až 50% [2].
Zásadní výhodou kompozitní výztuže je její vysoká odolnost vůči agresivním prostředím [3]. Četné studie
však prokázaly, že alkalické prostředí může, v závislosti na typu využitých vláken, způsobovat její degradaci [4].
Tyto studie však byly realizovány výhradně na přímých výztužích. Tvarově zakřivená (ohýbaná) výztuž, u které
dochází během procesu výroby k změnám rozložení vláken a matrice po průřezu a častěji k výrobním
nehomogenitám, může vykazovat vyšších hodnot redukce tahové únosnosti v čase. V následujícím textu je
z tohoto důvodu stručně sumarizován vliv agresivního alkalického prostředí na FRP výztuž a uvedeny dílčí
výsledky experimentu realizovaného na VUT v Brně s cílem stanovit tahovou únosnost zakřivené výztuže při
souběžném působení zvýšené teploty a alkálií.

2 TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY
Kompozitní výztuž se skládá z nosných vláken, které zabezpečují přenos tahových sil a matrice zajišťující
příčnou tuhost, spolupůsobení vláken a ochranu vláken vůči okolnímu prostředí. V případě termosetický matric,
které jsou při výrobě FRP výztuží nejčastěji využívány, je nutno tvar výztuže upravovat již před procesem
finálního vytvrzení. Při výrobě je výztuž po průchodu vláken matricí tvarována a pouze částečně vytvrzena.
Následně dochází k ohýbání do požadovaného tvaru a poté k vytvrzení do finální podoby. Během procesu
výroby tak dochází ke změnám ve struktuře průřezu. Vlivem tlaku ohýbacího mechanismu je matrice
vytlačována z průřezu, vlákna mění svou délku a ztrácí rovinnost (a zároveň účinnost). Také často dochází
k částečnému sejmutí povrchové vrstvy výztuže.

Obr. 1 Zakřivená kompozitní výztuž; vzorek L_GFRP.

Stanovení míry redukce tahové únosnosti zakřivené výztuže
Redukci tahové únosnosti lze stanovit na základě vztahu uvedeného v japonské JSCE [5]:
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 = (0,05

𝑅𝑅𝑅𝑅
+ 0,3)𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 ≤ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑓𝑓𝑓𝑓

(1)

kde R značí poloměr zakřivení, db průměr prutu a ffu mezní tahová únosnost přímé části prutu. Konstanta 0,05
představuje pravděpodobnost odchylky. Tuto hodnotu je možno navýšit až na 0,092, což však sebou nese vysoké
riziko nadhodnocení skutečného chování. Pro výsledný vztah byla proto konzervativně zvolena hodnota 0,05 [5].

Vliv alkalického prostředí
Kompozitní FRP výztuž je v betonových prvcích nejčastěji vystavena vlhkosti a zásaditému pH až o hodnotě
12,5-14,0. Na působení alkálií jsou citlivá především skleněná vlákna a v důsledku tedy i kompozitní výztuž na
bázi těchto vláken (GFRP). Princip degradace je podobný pro alkalické, kyselinové, nebo jiné prostředí na bázi
tekutin. Částice difundují do matrice výztuže, což způsobí její nabývání (bobtnání) a poškození rozhraní matrice
a vláken. Tento proces vede ke vzniku mikrotrhlin, degradaci tuhosti materiálu a redukci mechanických
vlastností výztuže.
232

http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.231

3. Konstrukce, stavební zkušebnictví a geotechnika

JUNIORSTAV 2022

Vliv degradace není pro všechny typy materiálů stejná. Např. z výsledků studie [6] a [7] je zřejmé, že vliv
degradace je nejvyšší pro skelná vlákna a nejnižší pro uhlíková vlákna. Bylo také prokázáno, že zvolením
správného materiálu matrice jsou vlákna dostatečně chráněna a k degradaci výztuže v zásadní míře nemusí
docházet [8], [9]. Studie [8], [9], [10] také prokazují, že použití vinylesterové nebo epoxidové matrice lze
pokládat za vhodnější než matrice na bázi polyesteru.

Vliv teploty
Při provádění degradačních testů je s výhodou využíváno akceleračního faktoru teploty prostředí, ve kterém
jsou výztuže uloženy. Dochází k urychlení procesu stárnutí kompozitu [16], [17]. Ve studiích [11] a [12] bylo
poukázáno na fakt, že lázeň s teplotou cca 60 °C může u výztuží s nižší kvalitou vytvrzení matrice způsobovat
nejen urychlení samotného testu, ale také nežádoucí degradaci mechanický vlastností, což v důsledku zkresluje
dosažené výsledky. Je proto vždy nezbytné uvážit, jaké reálné teplotě bude výztuž v průběhu životnosti
vystavena (tj. zdali teplota nedosahuje hodnot blízkých teplotě skelného přechodu matrice Tg. Při této teplotě
matrice výztuže začíná významně měnit odezvu na vnášené zatížení, ztrácí tuhost a významně redukuje své
mechanické vlastnosti).

3 KONFIGURACE EXPERIMENTU
Zahraniční literatura uvádí několik způsobů testování tahové únosnosti nepřímé výztuže. Nejpoužívanějšími jsou
metody B.5 a B.12 uvedené v americké směrnici ACI 440.3R-12 [13], které předpokládají testování výztuže
v podobě třmínků. Porovnání obou zmíněných metod bylo provedeno ve studii [14]. Bylo zjištěno, že postup
B.12 výsledky podhodnocuje. Pro dosažení realistického výsledku je autory studie [14] doporučeno testovanou
výztuž umístit do betonu, tj. využít test v konfiguraci B.5.
Vzhledem k možnostem laboratorní techniky byla koncepce metody B.5 upravena [15]. Na základě zjištění
z předešlých experimentálních testů byla jako vhodná zvolena konfigurace vzorku s označením „L_GFRP“,
která je patrna z Obr. 2 [15].

Obr. 2 Konfigurace a osazení vzorku “L_GFRP”.
Vzhledem k nutnosti dostatečného kotvení výztuže v koncovkách (min.150 mm) a výrobních omezeních
třmínků, kdy svislou větev nebylo možné vyhotovit v delším provedení, byl betonový blok výškově omezen.
U vzorků výztuže s vyšší únosnosti bylo pro zabránění nežádoucího porušení betonového bloku vneseno příčné
tlakové napětí 4,60MPa.
Základním cílem experimentu bylo stanovení vlivu degradace zakřivené GFRP výztuže v alkalickém
prostředí. Vzorky byly z tohoto důvodu po požadovaný čas exponovány roztoku s cíleným pH. Složení alkalické
lázně a konfigurace testu bylo navrženo dle [13]. Roztok ve složení 118,5g Ca(OH)2, 0,9 NaOH a 4,2g KOH na
1l deionizované vody s výsledným pH 12,6 až 13,0 dle [13] simuluje prostředí pórů zralého betonu.
Pro zjištění míry redukce tahové únosnosti byly současně s ohýbanou výztuží prováděny také zkoušky
přímých prutů. Časové intervaly ponoření vzorku v lázni byly zvoleny na 30, 42 a 90 dnů. Experiment však dále
pokračuje, další testovaný čas bude 180 dní.
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Vzorky byly vystaveny prostředí tří typů (A, B a C) – viz Tab. 1 – a po stanovených časech vyjmuty z lázně,
důkladně očištěny deionizovanou vodou, osušeny a následně testovány dle zvolené konfigurace testu.
Tab. 1 Značení experimentálních vzorků a testované podmínky prostředí.
Označení
prostředí

Typ lázně

A
B
C

Teplota lázně

H2O

20⁰C

Alkálie

Materiál
nosných
vláken

Materiál
matrice

Deklarovaný
průměr
[mm]

Poloměr
zakřivení
[mm]

E-sklo

Epoxid

10

30

40⁰C

Zavedené znační vzorků: „L_GFRP_počet dnů lázně_prostředí“. Celkem bylo odzkoušeno 48 vzorků
ohýbané výztuže a 42 kusů přímé výztuže. V každé variantě lázně a času bylo testováno 5ks vzorků ohýbané
výztuže a 4ks přímé výztuže. Jako referenční – neexponované – byly testovány 3ks v konfiguraci „L_GFRP“
a 6ks „GFRP“.

4 VÝSLEDKY
Z Obr. 3 až Obr. 5 jsou zřejmé detaily v místě zakřivení testované výztuže po expozici v čase 90 dnů. U Obr.
4 a Obr. 5 je jasně patrná vysrážená vrstva vápenatých solí, kdy její mocnost je přímo úměrná času expozice
a teplotě lázně. U vzorku L_FRP – A (Obr. 3) došlo jen k mírnému zesklovatění povrchu.

Obr. 3 L_FRP_90d - A.

Obr. 4 L_FRP_90d - B.

Obr. 5 L_FRP_90d - C.

Mechanické charakteristiky získané z výše uvedených zkoušek jsou sumarizovány v Tab. 2 . Uvedené výsledky
jsou vztaženy ke vzorku s plným, nezploštěným, průřezem s deklarovaným průměrem 10mm.
Tab. 1 Značení experimentálních vzorků a testované podmínky prostředí.

OHYBY

PŘIMÉ

Typ

234

Označení

Deklar.
průměr
[mm]

Střední tahová únosnost ± směrodatná odchylka
[MPa]
0 dnů (ref.)
30 dnů
42 dnů
90 dnů

GFRP_A
1367,74 ± 24,86

GFRP_B
GFRP_C
L_GFRP_A
L_GFRP_B
L_GFRP_C

10
704,87± 46,64*

1302,30 ± 14,19

1267,38 ± 28,17

1283,78 ± 43,64

1296,70 ± 25,22

1285,65 ± 20,85

1275,28 ± 23,87

1278,68 ± 25,62

1242,62 ± 36,78

1277,63 ± 30,76

826,21 ± 77,25*

754,74 ± 50,58

703,37 ± 23,02

760,76± 49,76

696,76 ± 29,92

681,35± 64,63

749,14 ± 22,58

671,29 ± 43,63

549,12 ± 44,29
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Grafické znázornění výsledků tahové únosnosti přímých výztuží („GFRP“) a zakřivených výztuží
(„L_GFRP“) v závislosti na době expozice je vyobrazeno na Obr. 6. Z důvodu odlišných okrajových podmínek
(zavedené tlakové napětí do vzorků v čase 30 dní a dále) nejsou vzorky L_GFRP_0d do vyhodnocení
uvažovány. Značení „JSCE“ reprezentuje krátkodobou tahovou únosnost ohybu určenou dle vztahu (1) při
uvážení aktuální únosnosti přímého prutu, tj. tahové únosnosti odpovídající danému typu lázně a doby expozice.

Obr. 6 Tahová únosnost vzorků v závislosti na době expozice - přímé výztuže, ohýbané výztuže.
Typické porušení výztuže v čase 90 dnů je vyobrazeno na Obr. 7 až Obr. 9. K porušení obecně docházelo
z důvodu koncentrace napětí a přetržení nosných vláken na počátku ohybu. Prvky byly po porušení podrobeny
vizuálnímu zkoumání. Nevykazovaly zásadní změny ve struktuře materiálu. Pro přesnější stanovení je plánováno
další zkoumání na mikroskopické úrovni.

Obr. 7 L_GFRP_90d_A.

Obr. 8 L_GFRP_90d_B.

http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.231

Obr. 9 L_GFRP_90d_C.
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5 ZÁVĚR
V rámci provedené experimentální studie bylo doposud ověřeno chování vzorků zakřivených GFRP výztuží
vystavených agresivnímu prostředí po dobu 90 dní. Testy budou i nadále pokračovat v delších expozičních
časech. I přes poměrně krátkou dobu expozice lze vyslovit následující závěry:
•

•
•

•

•

•

přímé výztuže ve sledovaném intervalu vykazují mírný pokles tahové únosnosti (z 1367,74 ± 24,86
MPa na 1277,63 ± 30,76 MPa, tedy přibližně o 6,3 %). Vzhledem k nízkému počtu testovaných
vzorků (4ks pro jeden typ) a zjištěným hodnotám rozdílu je však tento závěr třeba chápat pouze jako
informativní;
únosnost ohýbané výztuže v krátkém časovém horizontu (0 až 30 dnů) mírně narůstala. Tento jev
může být přisouzen především vnesení tlakového napětí do betonu, které bylo aplikováno až v čase
30 a více dnů [15];
v intervalu 42 až 90 dnů je u vzorků L_GFRP – C zřejmá degradace výztuže (z 826,21 ± 77,25 MPa
na 549,12 ± 44,29 MPa – pokles o 33,54%). Poměr únosnosti ohýbané a přímé výztuže v daném
časovém intervalu poklesl z 63,44% na 42,98%. V případě porovnání referenční únosnosti přímé
výztuže (v čase 0 dnů) a únosností ohybu v čase 90 dnů, byla tahová únosnost zredukována až na
40,15% původní únosnosti. Z naměřených hodnot experimentů lze tvrdit, že na testovaných
vzorcích byla prokázána zvýšená citlivost vzorků na působení alkálií/teploty;
pro stanovení teoretické predikce únosnosti zakřivené výztuže byla ve vztahu (1) uvážena aktuální
tahová únosnost odpovídající danému času a typu lázně. Pro většinu testovaných konfigurací byly
predikované hodnoty konzervativní. V čase 90 dnů, kdy byla zjištěná nejvyšší redukce tahové
únosnosti ohýbané výztuže, však již byla hodnota očekávaná dle vztahu (1) mírně vyšší (o 4,49%).
Tato skutečnost naznačuje, že vztah (1) nemusí plně vystihovat dlouhodobé chování/redukci
únosnosti zakřivených výztuží. Pro potvrzení tohoto konstatování je však nutno experiment dále
doplnit o další vzorky a časové intervaly;
pozorovaný způsob porušení byl pro všechny vzorky totožný. K porušení docházelo z důvodu
koncentrace napětí na začátku ohybu. Snížení redukce únosnosti lze dosáhnout zabezpečením
efektivnějšího roznosu napětí podél ohybu [15]. Toto tvrzení bylo nepřímo prokázáno navýšením
únosnosti vzorků při vnesení tlakové síly do betonu;
naměřené hodnoty vykazovaly vysokou míru rozptylu. Pro potvrzení vyslovených závěrů je nutno
realizovat vyšší počet vzorků a experiment doplnit o delší časové intervaly.
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a realizaci experimentů. Výzkum bylo možné realizovat z prostředku juniorského projektu FAST-J-21-7490 –
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CHOVÁNÍ SENDVIČOVÝCH KOMPOZITNÍCH
PANELŮ PŘI NAMÁHÁNÍ OHYBEM
BEHAVIOUR OF SANDWICH COMPOSITE PANELS UNDER BENDING
STRESS
Pavlína Zlámalová*,1
zlamalova.pce.vutbr.cz
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno

*
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Abstrakt
Příspěvek prezentuje ověření chování kompozitních nosníků na bázi FRP materiálů, které byly provedeny
v různých konfiguracích, tak aby umožnily popsat vliv povrchové vrstvy laminátu a vliv spoje nosníku v místě
stojiny a pásnice na výsledné chování konstrukčního prvku. Jeho využití spadá zejména do oblasti agresivního
prostředí (např. ČOV), kde tyto materiály, oproti železobetonu, vykazují vyšší odolnost a stálost. Optimálním
využitím kompozitních materiálů, vzniká kompozitní nosník s relativně vysokou tuhostí, únosností a vysokou
odolností vůči agresivnímu prostředí při velmi nízké vlastní hmotnosti.
Výsledkem provedených experimentů je pak zejména popis chování kompozitního nosníku, vliv povrchové
vrstvy laminátu a stanovení fyzikálně-mechanických parametrů sendvičové konstrukce.
Klíčová slova
Kompozitní materiál, sendvičová konstrukce, pultrudovaný kompozitní profil
Abstract
This paper presents verification of the behaviour of FRP-based composite beams under four-point bending test,
which. were made in different configurations to describe the effect of the laminate surface layer and the effect of
the joint between the beam at the web and the flange on the resulting behaviour of the structural element. Its
application is mainly in the field of aggressive environments (e.g. wastewater treatment plants), where these
materials show higher durability and stability compared to reinforced concrete. The optimum use of composite
materials results in a composite beam with relatively high stiffness, load-bearing capacity and high resistance to
aggressive environments at very low self-weight.
As a result of the experiments, the behaviour of the composite beam, the influence of the laminate surface layer
and the determination of the physical-mechanical parameters of the sandwich structure are described.
Key words
Composite material, sandwich construction, pultruded composite profile

1 ÚVOD
Motivací pro výzkum FRP kompozitního nosníku je zvýšení únosnosti, tuhosti a maximální délky v současné době
běžně dostupných nosníků z pultrudovaných profilů. Maximální délky nosníků z pultrudovaných profilů se
pohybují okolo 7–8 m, přičemž jejich použití limituje zejména nižší tuhost. Konstrukce FRP nosníku je navržena
s cílem maximalizovat moment setrvačnosti při využití stávajících výrobků a vhodným technologickým postupem
umožnit výrobu nosníků s delším rozpětím (okolo 12 m). Tyto požadavky definují provedení FRP kompozitního
nosníku, který je tvořen složeným průřezem, kdy pásnice jsou provedeny z pultrudovaných GFRP profilů
TT průřezu a stojina je z litého kompozitního roštu ze skelných vláken (výrobní ozn. PrefaGrid). Díky variabilitě
kompozitního roštu (tloušťkou stěny, velikostí ok, výškou roštu) lze s výhodou měnit výšku nosníku a ovlivňovat
tak jeho ohybovou tuhost. Provedení nosníku je patrné z Obr. 1.
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pásnice

pásnice

rošt
PrefaGrid
a) jednotlivé dílce nosníku

b) nově navržený nosník

Obr. 1 Zobrazení jednotlivých materiálů navrženého nosníku.
Základní mechanické vlastnosti dílčích částí tvořících dílec (rošt PrefaGrid výšky 50 mm s velikostí oka
50x50 mm) byly uváženy dle uvedeného v Tab. 1.
Tab. 1 Základní mechanické vlastnosti dílčích částí nosníku.
Materiál
PREFAGRID 44x44/50
TT PROFIL 140x100/5

Pevnost v
tlaku
[MPa]

Modul pružnosti
v tlaku
[GPa]

Pevnost v
tahu
[MPa]

135
≥ 240

16
≥ 19

255
≥ 240

Modul
pružnosti v
tahu
[GPa]
19
≥ 14

Ohybová
pevnost
[MPa]
260
≥ 270

2 POPIS EXPERIMENTÁLNĚ ZKOUŠENÝCH NOSNÍKŮ
V OHYBU
Prvotní experimentální práce byly zaměřeny na základní popis chování FRP kompozitního nosníku v délce rovné
maximální délce roštu, kterou je možno za běžných podmínek vyrábět – tj. 3,2 m. Cílem zatěžovacích zkoušek
bylo ověřit předpoklady pro návrh nosníku, tzn. ověřit funkčnost spolupůsobení dílčích částí nosníku, popsat vliv
povrchové vrstvy laminátu, popsat způsob porušení a okamžik selhání lepeného spoje pásnice/stojina [1].
Pro ověření stykování a celkového chování nosníku bylo navrženo a vyrobeno 6 vzorků, které se vzájemně liší
provedením stykování stojiny a zároveň materiálovým řešením kompozitního nosníku. Zkušební vzorky dílců byly
vyrobeny ve dvou typech, které se lišili provedením bez povrchové vrstvy laminátu a s ní. První typ představuje
základní segment z kompozitního roštu tvořícího stojinu a TT profilu tvořícího horní a dolní pásnici (vzorky
s označením „1“ viz Obr. 2a). Druhý typ nosníku byl doplněn o povrchovou vrstvu laminátu, která byla nalepena
na povrch stojiny a překrývala i části horní a dolní pásnice (vzorky s označením „2“ viz Obr. 2b).
Pro každý typ („1“ a „2“) kompozitního dílce pak byly použity tři různé varianty podélného řešení stojiny.
V první variantě je vzorek spojitý po celé délce (vzorky s označením „A“). V druhé variantě je stojina tvořena ze
dvou částí, které jsou propojeny zazubením v místě maximálního ohybového namáhání (vzorky s označením „B“).
U třetí varianty nosníku je stojina tvořena ze tří částí, které jsou spojeny zazubením v krajních čtvrtinách
rozpětí, tzn. v místě s maximálním smykovým namáháním (vzorky s označením „C“).
Pro experimentální ověření chování nosníků byla zvolena zkouška čtyřbodovým ohybem. Podepření nosníku
je realizováno prostřednictvím roznášecích ocelových desek uložených na kluzných podporách. V místě krajních
podpor byl kompozitní nosník vsazen do ocelového rámu, který zabraňoval vybočení v příčném směru, ovšem
nebránil volnému pootáčení v místě podpory. Zatížení bylo vnášeno do horní pásnice 0,5 m od osy nosníku na
každou stranu (viz Obr. 3a) konstantní rychlostí 0,5 kN/s až do porušení.
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a) nosník bez vnějších vrstev laminátu

b) nosník s vnějšími vrstvami laminátu
Obr. 2 Konfigurace zkoušky – skutečné provedení.

a) zobrazení kompozitního FRP segmentu
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b) zobrazení osazení snímačů na segmentu
Obr. 3 Schematické znázornění kompozitního FRP segmentu.
Zkušební vzorky FRP kompozitních nosníků byly osazeny řadou snímačů (viz Obr. 3b) pro dostatečně výstižný
popis jejich chování během zatěžovací zkoušky. Při zkoušce byly kromě velikosti vnášení síly sledovány svislá
deformace uprostřed rozpětí (průhyb), vodorovný posun mezi pásnicemi a stojinou v místě podpor (popis chování
lepeného spoje a okamžiku jeho selhání), posuny v místě spojení stojiny (popis lepeného spoje roštu), vodorovný
posun uprostřed rozpětí (příčná deformace popisující případné boulení nosníku), přetvoření horní a dolní pásnice
uprostřed rozpětí.

3 VYHODNOCENÍ EXPERIMENTŮ
Z výsledků provedených experimentů je v první řadě zřejmý výrazný vliv nalepené vrstvy tkaniny na povrchu
prvku. Tato ovlivňuje celkové chování FRP kompozitního nosníku podstatným zvýšením tuhosti i únosnosti a jeví
se jako vhodné řešení do exponovaných částí nosníku. Při porovnání prvního a druhého typu nosníku, tedy bez
a s povrchovou vrstvou laminátu je dosahováno přibližně trojnásobné únosnosti, resp. přibližně desetinásobné
zvýšení tuhosti (viz Obr. 4).

Obr. 4 Zatěžovací diagram kompozitních FRP nosníků.
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Z dosažených výsledků je zároveň zřejmé, že oblast porušení se nenacházela uprostřed nosníku, ale mezi
podporou a břemenem (viz Obr. 6). Kritickým místem FRP kompozitního nosníku je pásnice, resp. spoj pásnice
a stojiny v místě tlakového namáhání. Selhání kompozitního TT profilu, který tvoří horní pásnici nosníku, nastalo
roztržením na styku vodorovné a svislé části profilu (viz Obr. 6a). V případě druhého typu nosníku s povrchovou
vrstvou laminátu došlo k selhání obdobným způsobem, tj. v porušením horní pásnice při současném odtržení
laminátu tkaniny od stojiny.
V případě tři variant nosníků, tj. bez spojení stojiny a se spojením stojiny uprostřed, resp. v krajních čtvrtinách
rozpětí nosníku, lze pozorovat postupné snížení únosnosti vzorků. Nejvyšší únosnosti dosáhl kontinuální vzorek
bez spoje (varianta A), lehce nižší únosnost vykazoval vzorek se spojem v krajních čtvrtinách (varianta C)
a nejnižší únosnost vykázal vzorek se spojen stojiny uprostřed (varianta B). Snížení únosnosti se pohybuje do cca
10 %. Obdobných výsledků je dosaženo i v případě porovnání průhybů. U varianty B je patrný odklon od
kontinuálního nosníku při dosažení cca 2/3 maximální únosnosti. Přičemž nárůst průhybu se pohybuje do 20 %.
U var. C došlo dokonce ke snížení průhybu, což lze přičíst zvýšení tuhosti vlivem výplně v místě lepeného spoje
stojiny.
Z dalších měřených veličin je pak důležitý zejména vodorovný posun mezi stojinou a spodní pásnicí (Obr. 5),
který byl měřen z čela na obou koních nosníků. Ze získaných dat je zřejmé, že při dosažení přibližně 15-30 %
hladiny zatížení (cca 10-20 kN) v případě nosníků bez laminátu, respektive při dosažení hladiny zatížení přibližně
40-50 % (cca 70-90 kN) pro variantu s povrchovou úpravou laminátem, začínají deformace narůstat. Tento jev se
projeví i v mírném snížení tuhosti celého kompozitního nosníku a zrychlení přírůstku svislých deformací a lze jej
přičítat pokluzu spoje pásnice/stojiny a postupné redistribuci napětí (Obr. 4).

Obr. 5 Vodorovná deformace mezi spodní a horní pásnicí.
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a) vzorek bez vnější vrstvy laminátu
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b) vzorek s vnější vrstvou laminátu

Obr. 6 Detail porušení kompozitních nosníků.

4 ZÁVĚR
Prezentované výsledky potvrdily funkčnost vyvíjeného kompozitního nosníku, který se do okamžiku pokluzu
spoje pásnice/stojina chová lineárně-pružně. Poté dochází k postupnému snížení tuhosti při zvyšující se úrovni
zatížení. Díky tomu lze tak snadno přizpůsobit návrh požadavkům rozponu a zatížení. Celkové chování značně
ovlivňuje aplikace povrchové vrstvy laminátu FRP tkaniny, která násobně zvyšuje únosnost i tuhost nosníku. Její
použití je tak vhodné do exponovaných míst nosníku, např. pro budoucí místa spojení nosníku pro zajištění délky
přesahující 8 m. Vliv spojení stojiny snižuje únosnost a tuhost prvku, ale vhodnou úpravou spoje vyplněním
epoxidem a překrytím vrstvou laminátu lze tento negativní efekt do značné míry eliminovat.
S ohledem na předpokládaný aplikační oblast počáteční zkoušky prokázaly funkčnost řešení. Do budoucna je
plánováno ověření spojů nosníků pro vytvoření požadované délky 12 m a porovnání s železobetonovou variantou.

Poděkování
Výstupy prezentované v textu byly získány při řešení projektů FV40278 – Odolné sendvičové nosné prvky
z progresivních kompozitních FRP materiálů, FAST-J-21-749 – Mechanické vlastnosti sendvičových
kompozitních konstrukcí a FAST-S-21-7503 - Využití nepřímých FRP výztuží při návrhu vybraného detailu
bodově podepřené stropní konstrukce.
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POROVNANIE MODÁLNYCH ANALÝZ
MEMBRÁNOVEJ KONŠTRUKCIE
THE COMPARISON OF THE MODAL ANALYSIS OF A MEMBRANE
STRUCTURE
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Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Ústav inžinierskeho staviteľstva, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

*
1

Abstrakt
Tento článok sa zaoberá porovnávaním výsledkov vlastného kmitania. Ide o membránu, ktorá v jednom prípade
predstavuje osamotenú, kĺbovo podopretú konštrukciu, v druhom prípade je táto konštrukcia doplnená o oceľový
rám, do ktorého je uložená. Vo všeobecnosti sa pri výpočtoch zjednodušujú okrajové podmienky, avšak pri
dynamike môžu tieto priblíženia negatívne ovplyvniť skúmanú problematiku. Preto prvý variant prezentuje
zjednodušenú formu a druhý variant presnejšie dopĺňa predstavu o reálnom modeli. Sledovanými
charakteristikami a vlastnosťami sú základné dynamické parametre: vlastná frekvencia, vlastná perióda. Cieľom
tohto príspevku je porovnať vplyv okrajovej konštrukcie tvoriacej podperný systém na celkovú tuhosť, ktorá sa
môže značne podieľať na výsledkoch v rámci dynamických analýz.
Kľúčové slová
Membrána, modálna analýza, vlastné kmitanie
Abstract
This article deals with the comparison of the results of a natural oscillation. It is a membrane, which in one case
represents a solitary, articulated structure, in the other case this structure is anchored to a steel frame. In general,
boundary conditions are simplified in the calculations, but in dynamic specifically these approximations can
negatively affect the results. Therefore, the first variant presents a simplified form and the second variant more
accurately complements the real model. The observed characteristics are the basic dynamic parameters: natural
frequency, natural period. The aim of this paper is to compare the influence of the secondary structure forming the
support system on the overall stiffness, which can significantly contribute to the results of dynamic analyses.
Key words
Membrane, modal analysis, natural vibration

1 ÚVOD
Aktuálnym trendom v stavebnom odvetví sú čisté línie, veľkosť, jednoduchosť a vzdušnosť. Tieto parametre platia
nie len pre architektúru a dizajn, ale sú rovnako žiaduce aj v konštrukciách samotných. Spolu s tým súvisia aj
neustále sa zvyšujúce požiadavky na ekonomické navrhovanie a optimalizáciu. Tieto parametre výrazne vplývajú
na súčasný výskum a vývoj materiálov. Uvedené skutočnosti vyústili k používaniu materiálov, ktoré majú vysokú
tvarovú a priestorovú variabilitu, sú ľahké, dostupné a ekologické. Práve medzi takéto materiály môžeme radiť
tkanú textíliu - membránu.
Ide o materiál, ktorý pre svoje správne fungovanie využíva svoje prednosti v maximálnej miere a pri správnom
návrhu zabezpečuje efektívnejšie využívanie. Hoci v svojej podstate nejde o inovatívny druh, nakoľko sa textílie
používali už aj v minulosti predovšetkým na dočasné zastrešenia, podoba, v akej ju poznáme a navrhujeme
aktuálne v súčasnosti má niekoľko odlišných špecifík.
Základným rozdielom je nutnosť predopnutia svojej plochy, čo zabezpečí priestorovú tuhosť potrebnú na
prenos rôznych druhov vonkajších zaťažení - predovšetkým klimatických druhov zaťaženia. Predopnutie so sebou
tak prináša dostatočnú únosnosť, čo dovoľuje preklenutie pôdorysov rôznych tvarov a väčších rozmerov
vytvárajúcich požadovaný otvorený priestor. Predopnutie je nutné aj vzhľadom na fakt, že textilné membrány
dokážu prenášať zaťaženia iba v ťahu, čím sa maximálne využíva ich potenciál.
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Nemožno opomenúť aj negatíva návrhu týchto konštrukcií, ktoré súvisia predovšetkým so správnym návrhom.
V priebehu návrhu využívame proces form-finding, ktorý je typický pre ťahané formy konštrukcií (nutný napr.
pre lanové siete, ktoré fungujú na podobnom princípe), kedy sa hľadá rovnováha medzi potrebným stanoveným
predpätím a samotným geometrickým tvarom. Ide o inverzný proces, kedy poznáme výsledné žiadané predpätie,
ale začiatočný tvar (presná poloha každého uzla tvoriaceho plochu membrány) je neznámy. V procese výroby je
nutné byť dostatočne presný aj pri výrezoch textílie. Inak to môže viesť k vrásneniu povrchu, čo vplýva na samotnú
únosnosť.
Ako už bolo spomenuté, tieto konštrukcie, rovnako ako iné, je potrebné navrhovať na klimatické zaťaženia
ako sneh a vietor. A práve vietor je veľmi významný faktor ovplyvňujúci navrhované konštrukcie najmä z dôvodu
svojich dynamických účinkov. Preto cieľom tohoto článku je základná analýza vlastného kmitania na vybranej
konštrukcii. Práca sa zameriava na porovnanie a vyhodnotenie výsledkov modálnej analýzy na hyperbolickom
paraboloide. Ide o 2 varianty konštrukcie: v jednom prípade predstavuje skúmaný numerický model konštrukciu
membrány predopnutej pomocou okrajových nerezových lán a ukotvenej všeobecnými kĺbovými podperami,
zatiaľ čo v druhom prípade je táto konštrukcia rozšírená o podperný systém oceľových nosníkov, ktorý prezentuje
reálne zariadenie v laboratóriu, na ktorom budú následne vykonávané skúšky a verifikácia s MKP modelom.

2 POPIS SÚČASNÉHO STAVU A LITERÁRNY PREHĽAD
Dynamické pôsobenie na membrány/ťahané štruktúry sa v rámci vedy a výskumu zameriava predovšetkým na
pôsobenie nárazového zaťaženia od krupobitia, čo však nie je predmetom prezentovaného príspevku. Chanjiang
Liu a kol. [1] sa venovali práve dynamickým účinkom od vetra na stabilitu sedlovej membrány. Zameriavali sa
predovšetkým na účinok vetra vyvolávajúci galloping (trepotanie) membrány. Vytvorili postup na výpočet
kritickej rýchlosti vetra, ktorý je závislý od pomeru vzopätia-rozpätia ε a pomeru rozpätí λ. Pomocou parametrickej
analýzy analytických príkladov je potvrdené, že ortotropia textílie (rozdielne hodnoty materiálových charakteristík
tkaných membrán v dvoch na seba kolmých smeroch) a geometrická nelinearita má signifikantný vplyv vzhľadom
na jeho aerodynamickú stabilitu.
Najnovším príspevkom v oblasti dynamického vetra na membránach je článok Arjuna Kandel a kol. [2], ktorý
skúmal odozvu vyvolanú pôsobením vetra na oválnu vzopätú membránu. Popísali odozvu membrány na zaťaženie
vyvolávajúce kmitanie vzhľadom na rôzne parametre: predpätie, smer a rýchlosť vetra, rozpon. Výsledkom bolo
zistenie, že na odozvu vplýva predovšetkým nárast pomeru vzopätia a rozponu, avšak nie konštantne.
Yuki Takadate a Yasushi Uematsu [3], riešili aerodynamickú rovnováhu veľkorozponovej membrány použitím
CFD simulácie. Porovnávali 3 typy zastrešenia a podrobnejšie skúmali kmitanie s uvážením interakcie konštrukcie
s obtekajúcim tokom.
Vlastné kmitanie bolo cieľom vedeckej práce Ali Reza Damercheloo a kol. [4], ktorí sa zaoberali modálnou
analýzou kónickej membrány s rôznymi okrajovými podmienkami. Ortotropnú membránu a jej vlastné kmitanie
skúmal X. H. Wang a D. Redekop [5]. 6 skúmaných vlastných tvarov ich priviedlo k porovnateľným výsledkom
numerickej analýzy s MKP analýzou.
Meraniami na reálnej konštrukcii sa venoval Yue Yin a kol. [6]. Išlo konštrukciu pneumatickú, teda membrána
bola predopnutá pomocou natlakovaného vzduchu. Pomocou systému kontroly bola reálna konštrukcia dlhodobá
sledovaná a vyhodnocovaným bolo jej vlastné kmitanie dosahujúce hodnoty 0,273-0,457 Hz vlastnej frekvencie.

3 METODIKA
Na uskutočnenie modálnej analýzy bol použitý MKP softvér Dlubal RFEM. Základný model sa skladá
z 2 konštrukcií: membrána samotná a stabilizujúce laná. Membrána je pripravená z 2 samostatných
trojuholníkových prvkov spojených dolnou hranou a geometriou zobrazenou na Obr. 1 Geometria modelu.
Základné materiálové charakteristiky sú uvedené v Tab. 1 Základné charakteristiky modelu.. V uvedených
hodnotách modulov pružnosti membrány môžeme vidieť, že sa v jednotlivých smeroch 'x' a 'y' hodnoty líšia. Ide
totižto o ortotropný materiál hr. 0,56 mm, ktorý je charakteristický rôznymi vlastnosťami v dvoch na seba kolmých
smeroch, v akých bola tkanina tkaná. Smer 'x' je vedený medzi hornými vrcholmi a predstavuje hlavný smer
osnovy. Smer 'y' predstavuje smer útku. Membránové elementy sú na základe nutnosti predopnuté pomocou
nerezových lán prierezu 8 mm vedených v rukávoch po okraji membrány. Predopnutie je realizované v oboch
smeroch membrány doplnené hodnotou absolútneho previsu lana.
Tab. 1 Základné charakteristiky modelu.
Charakteristika
modul pružnosti membrány v smere 'x'
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Uvažovaná hodnota
1 057 MPa
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modul pružnosti membrány v smere 'y'
modul pružnosti lana
predpätie membrány
predpätie lana - previs

612 MPa
130 GPa
4 kN/m
0,2 m

Obr. 1 Geometria modelu.
Model membránovej konštrukcie predstavuje reálne zariadenie. Toto experimentálne zariadenie má však
použité aj akčné prvky - prvky, ktoré sa dokážu predlžovať (znižovať tak tuhosť membrány) a skracovať
(predpínať membránu). Z hľadiska použitia týchto prvkov v prezentovanom príspevku neboli uvažované, budú
predmetom následného výskumu. Avšak kvôli svojej významnej vlastnej hmotnosti ich bolo nutné uvážiť ako
hmotu v posudzovanom modeli, keďže to vplýva na vlastné kmitanie. Na tento účel boli použité prvky D145.
Aktuátory sa nachádzajú na 2 miestach hyparu, vo zvyšných 2 miestach je konštrukcia podopretá kĺbovo
kotevnými tyčami modelovanými ako plné kruhové prierezy D46. Popísaný model môžeme vidieť na Obr. 2 vľavo.

Obr. 2 1. variant – bez klietky (vľavo), 2. variant - s klietkou (vpravo).
Uvedený model bol následne doplnený o oceľový rám, ktorý je opätovne súčasťou reálneho zariadenia.
Predstavuje tak 2. variant na porovnanie vlastného kmitania. Ide o uzatvorené profily štvorcového a obdĺžnikového
tvaru (Obr. 2 vpravo) s celkovým rozmerom 3,34 × 3,34 × 2,5 m. Horná a dolná podstava je vytvorená pozváraním
z profilov SHS140 × 140 × 8 a je po okrajoch spojená stĺpmi SHS160 × 160 × 8. V polovici podstáv sú doplňujúce
stĺpiky RHS100 × 80 × 60 a SHS100 × 80 × 6. Rohy klietky sú vystužené šikmými profilmi RHS140 × 80 × 6.
Oba aktuálne popísané modely prešli dynamickou analýzou, konkrétne vlastným kmitaním. Na tento účel
ponúka použitý softvér Dlubal RFEM aj prídavný modul RF DYNAM Pro [7]. Vlastné kmitanie v tomto prípade
zahŕňa 1 hmotový stav od vlastnej tiaže konštrukcie ako stáleho zaťaženia. Výsledkom je taktiež 1 stav vlastného
kmitania, v ktorom je nutné zohľadniť ešte pred vlastným kmitaním predopnutie membrány a to prostredníctvom
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procesu zvaného form-finding [8], ktorý je absolútne nevyhnutný a prebieha vždy ako prvý krok akejkoľvek
simulácie. V uvažovaných modeloch bolo počítaných 10 vlastných tvarov s použitím Lanczosovej metódy na
výpočet vlastných čísel a konzistentnej matice. Všetky výsledky získane touto analýzou sú podrobne prezentované
v nasledujúcej časti.

4 VÝSLEDKY
Základné skúmané charakteristiky sú vlastná frekvencia, vlastná perióda a uhlová frekvencia. Pre potreby tohoto
článku budú uvedené iba hodnoty vlastných frekvencií. Tieto výsledky sú prezentované na Obr. 3 formou grafu.
Taktiež je vhodné uviesť vykreslenie vlastných tvarov. Na Obr. 4 sú vyobrazené tvary kmitania pre prvé
3 vlastné tvary.

Obr. 3 Hodnoty vlastných frekvencií oboch variantov.

Obr. 4 Tvary vlastného kmitania.
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5 DISKUSIA
Na základe výsledkov stanovených modálnou analýzou môžeme vyvodiť nasledujúce tvrdenia: s narastajúcim
počtom vlastných tvarov narastá aj rozdiel medzi oboma variantmi. Môžeme však povedať, že na základe
výsledkov v prvých 5 vlastných tvaroch nedochádza k takmer žiadnym rozdielom. Táto odchýlka je zároveň pre
výsledky najdôležitejšia, pretože práve nižšie vlastné tvary majú najväčší vplyv na dynamickú analýzu. Z týchto
rozdielov môžeme usúdiť, že pridaná oceľová rámová konštrukcia je natoľko tuhá, že nemení vlastné tvary ani
vlastné frekvencie konštrukcie.
Prvotný predpoklad, že okrajové podmienky a primárna konštrukcia bude signifikantne meniť výsledky tak nie
je úplne potvrdená. Tento fakt je odôvodnený tuhosťou oceľovej konštrukcie, ktorá sa veľmi približuje
všeobecným okrajovým podmienkam - dokonalému kĺbovému podopretiu.
Na základe zobrazenia vlastného kmitania prvých 3 vlastných tvarov môžeme vidieť, že aj samotné kmitanie
je totožné pre prípad s kĺbovými podperami a pre prípad s oceľovou klietkou. Čo však môžeme poznamenať je, že
v 2. vlastnom tvare došlo k zmene smeru vychýlenia so zachovaním symetrie.
Dôležitým parametrom pri navrhovaní konštrukcií sú aj výchylky a deformácie. Ako možno vidieť z Obr. 4,
hodnoty deformácií sa pri prvých vlastných tvaroch rovnako nelíšia.
Posledný záver, ktorý možno vyvodiť, sa týka hodnôt vlastných frekvencií. Keďže na navrhovanom modeli
bude prevedená dynamická analýza, ktorá má prezentovať dynamické účinky klimatických zaťažení ako napr.
dynamického vetra, frekvencie do hodnoty 5 Hz (prípadne 10 Hz), sú pre skúmanie najdôležitejšie. Naše hodnoty
však nadobúdajú frekvencie tesne nad 9 Hz, čo na skúmanie požadovaných účinkov môže byť nedostatočné. Treba
však myslieť aj na fakt, že dané zariadenie je skúšobné a teda rozmery sú prispôsobené priestorovým požiadavkám
v laboratóriu. Reálne konštrukcie tak bývajú navrhované v násobkoch rozmerov tejto skúmanej membránovej
bunky a preto je nevyhnutné sa následne zamerať na dynamické podobnosti, nakoľko nejde o lineárne pomery
medzi rozmermi, frekvenciami, tuhosťami a hmotnosťou.

6 ZÁVER
Cieľom tejto práce bolo uskutočniť na 2 modeloch modálnu analýzu vlastných tvarov. Dôvodom tejto numerickej
analýzy bolo porovnanie vplyvu okrajových podmienok, konkrétne primárnej oceľovej konštrukcie, na tuhosť
modelu a následne na výsledky vlastného kmitania.
Z výsledkov uvedených v predošlej kapitole bolo vyhodnotené, že konštrukcia v tomto prípade je dostatočne
tuhá a nevplýva na získané výsledky pri prvých vlastných tvaroch, ktoré sú najpodstatnejšie z hľadiska dynamickej
analýzy.
Vlastná analýza je však stále iba prvým krokom dynamickej analýzy. V ďalšom výskume by mala nasledovať
dynamická analýza vynúteného kmitania - harmonicky premenné, periodické, neperiodické, tlmené či netlmené
kmitanie.
Keďže je spomínaný model založený na reálnom experimentálnom zariadení, je v neposlednom rade nutné
tieto teoreticky získané výsledky na ňom overiť. Toto zariadenie je zaťažované formou hydraulického valca
umiestneného na hornej podstave oceľového rámu v jej geometrickom strede a vie vyvolávať zaťaženia s určitým
priebehom. Vynútené kmitanie simulované numericky tak môžeme potvrdiť aj prakticky.
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Abstrakt
Tento príspevok je zameraný na numerickú analýzu adaptívnej membránovej štruktúry, ktorej model bol
vytvorený na základe experimentálneho zariadenia v laboratóriu. Bol skúmaný vplyv asymetrického použitia
akčných členov na membránovú štruktúru bez konštrukčného zaťaženia. Výsledky článku popisujú správanie sa
numerického modelu. Výsledky získané z numerického modelu budú v budúcnosti porovnané s výsledkami
nameranými z experimentálneho zariadenia.
Klíčová slova
membránové konštrukcie, akčné prvky, numerická analýza
Abstract
This paper is focused on the numerical analysis of an adaptive membrane structure, the model of which was created
on the basis of experimental device in the lab. It was researched out the effect of asymmetric use of actuators on
the membrane structure without structural loads. Results of the article describe the behaviour of numerical model.
The results gained from numerical model will be compared in the future with the results measured out from the
experimental device.
Key words
membrane structures, actuators, numerical analysis

1 ÚVOD
Membránové konštrukcie, ako konštrukčná kategória, sú , špeciálnou formou ľahkých povrchových štruktúr, ktoré
zahŕňajú škrupiny, kupoly a lanové siete. V každom z nich je súvislý priestorovo zakrivený povrch kritickým
a integrálnym konštrukčným prvkom. V ťahaných konštrukciách môžu tieto povrchové prvky, pozostávajúce zo
štruktúrnej tkaniny a vysokopevnostných káblov, prenášať zaťaženie iba v ťahu [1].
Primárna výhoda ťahaných prvkov oproti tlačeným prvkom je, že môžu byť také tenké a ľahké, ako to ich
pevnosť v ťahu dovoľuje. V dôsledku toho je hmotnosť ťahaných štruktúr takmer zanedbateľná. Ďalšou výhodou
tenkých, ľahkých ťahových komponentov je to, že sa dajú ľahko prepravovať a stavať. Laná môžu byť dlhé
desiatky metrov a nevyžadujú žiadne spoje. Môžu byť zdvihnuté a pripojené k ich koncovým podperám pomocou
žeriavov, navijakov alebo helikoptér, ktoré nevyžadujú žiadne lešenie. V skutočnosti je čas montáže membránovej
štruktúry oveľa kratší ako pri konvenčnej štruktúre [2].
Na to, aby membránová konštrukcia fungovala, sú potrebné minimálne štyri oporné body, o jeden viac, než je
potrebné pre pevný konštrukčný systém. Najzákladnejšou formou je teda štvorbodová štruktúra. Jeden zo štyroch
bodov musí byť umiestnený mimo rovinu definovanú ostatnými tromi bodmi, aby sa dosiahol dvojitý zakrivený
povrch, ktorý dáva konštrukcii jej stabilitu a jej schopnosť prenášať zaťaženie [3].
V dôsledku nízkej konštrukčnej, musia okrem prvkov, ktoré prenášajú zaťaženie smerom nadol, existovať aj
prvky, ktoré odolajú zaťaženiu pôsobiacemu smerom nahor napr. od sania vetra. [4].
Povrchové napätia, ktoré sú potrebné pre stabilitu a nosnosť konštrukcie, majú za následok okrem bežných
vertikálnych síl aj horizontálne sily na kotvy. Toto je cena, ktorú treba zaplatiť za výhody ťahaných konštrukcií.
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Schopnosť konštruktéra, ako efektívne zakotviť tieto horizontálne sily, môže mať veľký vplyv na hospodárnosť
konštrukčného systému [5].
Výber oporných bodov definuje tvar konštrukcie. Ich geometria v kombinácii s napätím systému priradeným
k povrchu vedie k tvaru konštrukčného povrchu. Konečný tvar je určený pomocou počítačového programu na
vyhľadávanie tvaru, form-finding, pri ktorom sa hladá minimálna energia plochy pre danú geometriu a nastavené
okrajové podmienky. Na zmenu tohto tvaru sa musia zmeniť aj kotviace body alebo vnútorné napätia [5], [6], [7].
Tento príspevok sa zameriava na vplyv asymetrického použitia akčných členov na membránovú štruktúru bez
konštrukčného zaťaženia. Výsledky článku popisujú správanie sa numerického modelu.

2 POPIS NUMERICKÉHO MODELU
Numerický model bol už v niekoľkých článkoch bližšie popísaný, napr. [8], [9], [10]. Vychádza z parametrov
experimentálneho zariadenia umiestneného v laboratóriu Technickej univerzity v Košiciach.
Stručne povedané, numerický model hyperbolického paraboloidu bol vytvorený vo výpočtovom prostredí Dlubal
RFEM, ktorý obsahuje prídavný modul, na vyhľadávanie počiatočného tvaru plošných a líniových prvkov, podľa
zvolených okrajových podmienok.
Pozostáva z pevného oceľového rámu, ktorého rozmery v osiach rámu sú 3,34 x 3,34 × 2,50 m. Oceľový rám
sa skladá z rôznych prierezov prvkov a kovových plechových výstuh. Dve kotviace tyče a dva ovládače sú
umiestnené v štyroch rohoch rámu, aby vytvorili základný tvar hyperbolického paraboloidu. Okrajové laná
a povrch membrány tvoria hyperbolický paraboloid. Pôdorysný rozmer povrchu membrány je 2,00 × 2,00 m.
Prevýšenie povrchu membrány je 1,00 m so sedlom uprostred. Počiatočný priehyb okrajových lán bol nastavený
na 0,20 m. Počiatočné napätie povrchu bolo nastavené na 4,00 kN/m šírky. Materiálové charakteristiky technickej
tkaniny Ferrari Serge Precontraint 502 boli prevzaté od výrobcu. Materiálové charakteristiky oceľových
a nerezových komponentov boli brané ako bežné normové hodnoty.
Špecifikácia prvkov numerického modelu je znázornená na obrázkoch 1, 2.

Obr. 1 Špecifikácia prvkov numerického modelu – pohľad na pôdorys modelu.

http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.250

251

JUNIORSTAV 2022

3. Structures, Building Testing and Geotechnics

Obr. 2 Špecifikácia prvkov numerického modelu – pohľad na model z perspektívy.

3 NUMERICKÁ ANALÝZA
Numerická analýza je založená na metóde konečných prvkov (FEM), zatiaľ čo proces hľadania počiatočného tvaru
je založený na metóde Update Reference Strategy (URS) siete konečných prvkov [5], čo je matematická
homotopická metóda na riešenie inverzného problému.
Na riešenie nelineárnych rovníc bola použitá analýza veľkých deformácií s Newton-Raphsonovou metódou.
Vo všeobecnosti bola veľkosť trojuholníkovej siete konečných plošných prvkov stanovená na hodnotu 0,050 m.
Delenie pre laná resp. nelineárne prvky bol stanovený na hodnotu 20 dielov na prvok. Delenie pre tlačené
a ohýbané prvky bol nastavený na hodnotu 10 dielov na jeden prvok. Bolo nastavené nastavenie globálnych
parametrov výpočtu: počet iterácií – 100, počet prírastkov zaťaženia – 20.
Bola nastavená analýza URS. Tolerancia pre konvergenčné kritériá na vyhľadávanie formulárov bola
stanovená na hodnotu 0,50. Rýchlosť konvergencie bola nastavená na hodnotu 0,40, aby sa spomalila
konvergencia a zvýšila sa stabilita výpočtu. Maximálny počet iterácií pre proces hľadania tvaru bol 200.
V tomto článku nie sú použité zaťažovacie stavy konštrukčného zaťaženia, iba posun akčných prvkov. Zmena
absolútnej dĺžky akčných prvkov bola použitá na simuláciu ich pohybu. Bolo vytvorených niekoľko kombinácií
pre meniace sa dĺžky na hornom a spodnom akčnom prvku, aby sa zaznamenalo správanie konštrukčného modelu.

4 VÝSLEDKY NUMERICKÉHO MODELU
Pre zaznamenávanie údajov boli v numerickom modeli vytvorené dva rezy, rez A-A a B-B. Rezy boli umiestnené
navzájom ortogonálne v pôdoryse membránovej štruktúry medzi jej cípmi. Rezy začínali a končili v akčnom prvku
a kotevnej tyči.
Rez A-A zaznamenával údaje o spodnom akčnom prvku, spodnej kotevnej tyči a údaje o povrchu membrány,
ktorou rez prechádzal.
Rez B-B zaznamenával údaje o hornom akčnom prvku, hornej kotevnej tyči a údaje o povrchu membrány,
ktorou rez prechádzal.
Tento príspevok sa zameriava na tie uzlové body numerického modelu, kde boli umiestnené akčné členy
a kotviace tyče, taktiež zaznamenáva údaje o bode v strede povrchu membrány. Grafy znázornené na obrázkoch
3, 5 skúmajú závislosť globálnej, uzlovej deformácie v smere Z od zmeny posunu akčných prvkov, samostatne
pre každý rez. Grafy znázornené na obrázkoch 4, 6 skúmajú závislosť normálových (axiálnych) síl akčných prvkov
/kotevných tyčí od zmeny dĺžky akčných prkov, taktiež samostatne v každom reze.
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Obr. 3 Závislosť globálnej, uzlovej deformácie v smere Z od zmeny posunu akčných prvkov, pre rez A-A.

Obr. 4 Závislosť normálových (axiálnych) síl akčných prvkov /kotevných tyčí od zmeny dĺžky akčných prkov,
pre rez A-A.

http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.250

253

JUNIORSTAV 2022

3. Structures, Building Testing and Geotechnics

Obr. 5 Závislosť globálnej, uzlovej deformácie v smere Z od zmeny posunu akčných prvkov, pre rez B-B.

Obr. 6 Závislosť normálových (axiálnych) síl akčných prvkov /kotevných tyčí od zmeny dĺžky akčných prkov,
pre rez B-B.
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5 ZÁVĚR
V tomto príspevku bol analyzovaný vplyv neymetrického použitia akčných prvkov na membránovú štruktúru bez
konštrukčného zaťaženia.
Zo zobrazených výsledkov, ktoré je možné vidieť na grafoch 4, 6, sú normálové sily v ovládačoch a kotevných
tyčiach takmer rovnaké v každom jednom kroku zmeny dĺžky akčného prvku a nezáleží na tom, ktorým z akčných
prvkov sa pohybovalo. To dokazuje, že numerický model je v rovnovážnom stave v každej jednej polohe pohonov,
ale ako je znázornené na grafoch 3, 5, môže byť veľmi veľký rozdiel medzi jednotlivými závislosťami globálnej,
uzlovej deformácie pri posune horným akčným prvkom a spodným akčným prvkom. Kým skrátenie horného
akčného prvku vyvodzuje veľký posun sledovaných bodov konštrukcie smerom nahor, skrátenie spodného
akčného prvku má skôr stabilizačný charakter pre konštrukciu pri rovnakej úrovni pohybu akčného prvku.
Výsledky článku popisujú správanie sa numerického modelu. Tieto výsledky budú porovnané s výsledkami
získanými z experimentálneho zariadenia v laboratóriu.
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ROTAČNÁ KAPACITA PRÍPOJOV NA MOSTNÝCH
KOŠTRUKCIÁCH
THE INITIAL ROTATIONAL STIFFNESS OF CONNECTIONS ON THE
BRIDGE STRUCTURES
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Abstrakt
Výpočet rotačnej kapacity prípojov na oceľových mostoch je nesmierne dôležitou súčasťou výpočtov. Zväčša
železničné mosty majú často viac ako 60 rokov. Tieto mosty sú stále zaťažované vlakovou dopravou a ich
diagnostika je nevyhnutná, pre ich bezpečné fungovanie. Práve prípoje sú kritickým miestom. Ich správny výpočet
je dôležitý pre správe určenie ich životnosti či zaťažiteľnosti. Práve rotačná kapacita umožňuje namodelovať
prípoje tak, aby čo najviac zachytili realitu. Nanešťastie, postup v Eurokóde nie je úplne jasný. Výpočet rotačnej
kapacity je v norme uvádzaný len pre budovy, nie však pre horizontálne konštrukcie ako sú mosty.
Kľúčové slová
Most, rotačná kapacita, prípoje, oceľ
Abstract
The calculation of the initial rotational stiffness of bridge connection is immensely important element of
calculations. Generally, railway bridges are more than 60 years old. These bridges are still burdened by train traffic.
The diagnostic of bridges is necessary to safety functioning. The connections are critical point. Their correct
calculation is essential for the administration to determine their service life and load capacity. It is the initial
rotational stiffness that allows the connections to be modelled so that they capture reality as much as possible.
Unfortunately, the procedure in the Eurocode is not clear. The calculation is defined only for building, not
horizontal structures such as bridges.
Key words
Bridge, initial rotational stiffness, connection, steel

1 ÚVOD
Na Slovensku je mnoho železničných mostov. Väčšina starších mostov má prípoje spájané nitmi. Mnoho z nich
má viac ako 60 rokov. Účinok únavy môže zmeniť niektoré vlastnosti nosných prvkov konštrukcie. To môže
zapríčiniť, že konštrukcia nemusí vyhovovať pre súčasnú dopravu. Najproblematickejšie miesto sú prípoje.
Väčšinou sú prípoje počítané ako kĺbové prípoje. To však nie je úplná pravda. Prípoj môže byť tuhý, polotuhý
alebo nominálne kĺbový. Toto je klasifikácia v elastickej oblasti podľa Eurokódu 3-1-8 [1]. Rotačná kapacita
určuje toto usporiadanie prípojov. Táto metóda tak umožňuje určiť tuhosť prípojov a objektu celkovo.
Rotačná kapacita je v Eurokóde definovaná len pre budovy so stĺpom a vodorovnými nosníkmi. Nie je tam
jasne vymedzená definícia mosty. Postup podľa Eurokódu je v takomto prípade náročný. Najvhodnejšie je preto
použiť program pre výpočet rotačnej kapacity. V tomto prípade bol použitý program IDEA StatiCa. Je to program
určený pre modelovanie a posudzovanie prípojov. Okrem tradičného analýzy dokážu určiť aj rotačnú kapacitu.
Rotačná kapacita bola vypočítaná v programe, následne program zatriedil prípoj do príslušnej triedy. Pre
overenie bola prevzatá programu hodnota rotačnej kapacity prípoja Sj,ini. Potom bola zatriedená podľa postupu
v Eurokóde[1] a porovnaná so zatriedením v programe.
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2 ROTAČNÁ KAPACITA PRÍPOJA
Tuhosť prípoja je jeho schopnosť odolávať deformácii vzhľadom na aplikovanú silu. Tuhosť je vzťah medzi
aplikovanou silou a posunutím, ktoré sila vyvoláva.

Obr. 1 Typy modelov uzlov [1].
Existuje viacero metód globálnej analýzy pre výpočet prípoja. Najčastejšia je pružnostná analýza. V tomto
prípade bola použitá pružnostná analýza. Najkomplikovanejšie je vypočítať súčiniteľ Sj,ini. Použitie iba Eurokódu
je náročné. Analýza zaberie mnoho času, navyše presnosť výsledku môže byť relatívne nízka. V tomto prípade
bol použitý výpočet v programe Idea StatiCa, ktorý dokázal vyrátať súčiniteľ Sj,ini. Dokonca program dokázal
určiť aj hranice pre klasifikáciu spojenia.

Obr. 2 Hranice zatriedenia [1].
Hranice sú zadefinované pre budovy. Práve to bol dôvod, pre overenie správnej klasifikácie programu.
Preskúmanie bolo vykonané s existujúcim súčiniteľom Sj,ini, vybraného z programu a následného manuálneho
výpočtu.

http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.256

257

JUNIORSTAV 2022

3. Structures, Building Testing and Geotechnics

3 VÝPOČET
Pre výpočet bol použitý prípoj z existujúceho železničného mosta pri obci Nižná Myšľa. Jedná sa o priehradový
most s otvorenou mostovkou. Všetky prípoje sú nitované. V programe nebolo možné zadefinovať nity, takže boli
namodelované ako skrutky s materiálovými vlastnosťami rovnakými ako je oceľ, z ktorej je konštrukcia.
Jednotlivé nosníky boli pripojené pomocou L profilov. Na druhej strane bol namodelovaný plech o hrúbke 30mm,
ktorý nahrádzal nosník. Keďže spoj bol symetrický, v prípade namodelovania nosníkov z oboch strán dochádzalo
ku kolíziám vo výpočte.

Obr. 3 Modelovaný prípoj v skutočnosti.

Obr. 4 Model prípoja a) pohľad spredu b) pohľad zozadu.
Tab. 1 Hodnoty rotačnej kapacity získané z programu.
Komp.
My
Mz

Mj, Rd
[kN/m]
46,2
7

Sj,ini
Φc
[MMNm/rad] [mrad]
17,4
3,3
0,1
517,6

L
[m]
3,6
3,6

sj,R
[MNm/rad]
1112,3
51,1

Sj,P
[MNm/rad]
22
1

klbový
klbový

Výpočet bol uskutočnený pre prvky o skutočnej dĺžky. Keďže tento parameter vstupuje do výpočtov, je
nesmierne dôležité dodržať geometriu. Softvér ma predvolenú dĺžku nosníkov, keďže pri výpočte spojov nehrá
dĺžka nosníka rolu. Dĺžka sa ale dá zmeniť. Zaťaženie bolo nastavené vo všetkých smeroch ako sily o veľkosti
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1kN a ohybové momenty 1kNm. Veľkosť zaťaženia nemá vplyv na výpočet kapacity a jednotkové zaťaženie
zrýchlilo dobu trvania výpočtu. Výsledky sú v Tab. 1. Hodnoty Sj,ini boli potom vybrané do výpočtu.
Po výpočte v programe začal manuálny výpočet. Výpočet prebehol pomocou Eurokódu 1993-1-8, ako bolo
uvedené v Obr. 2. Následne boli výsledky porovnané s programom. Zatriedenie vyšlo rovnaké. Konkrétne hodnoty
boli mierne odlišné, ale nemalo to vplyv na zatriedenie. Nanešťastie, manuál pre program IDEA Statica chýba,
takže je náročné overiť, čo mohlo byť dôsledkom rozličných hodnôt a aké postupy sú v programe určené.

4 VPLYV ROTAČNEJ KAPACITY NA KONŠTRUKCIU
Tab. 2 Výsledky získané pomocou Eurokódu 1993-1-8.

Ohybový moment My
Ohybový moment Mz

Rotačná kapacita
Sj,ini
[MNm]
46,2
7

Tuhý prípoj
KbEIb/Lb
[MNm]
17,4
0,1

Nominálne kĺbový pripoj
0,5Ib/Lb
[MNm]
3,3
517,6

Výsledok
3,6
3,6

Výpočet rotačnej kapacity umožňuje zatriediť prípoj do danej triedy. To ale nie je všetko. Hodnota Sj,ini môže
vstupovať do výpočtu. V skutočnosti spoje nie sú ani dokonalý kĺb, ani dokonalo tuhé. Práve zavedenie hodnoty
Sj,ini umožňuje zachytiť reálny stav konštrukcie a získať tak čo najpresnejšie výsledky.
Program RFEM od spoločnosti Dlubal umožňuje zadefinovať rotačnú kapacitu. Pre výpočet bol použitý
rovnaký model ako v predošlom výpočte. V tomto prípade bol však model zadefinovaný ako prútový model, nie
model z konečných prvkov. Výpočet toľkého množstva konečných prvkov by bol extrémne zdĺhavý. Sledované
boli celkové vnútorné sily, nie lokálne napätia na nosníkoch, takže aj prútový model bol postačujúci.

Obr. 5 Schéma zaťaženia na modeli.
Namodelované boli 3 modely. S nominálnym kĺbom, tuhý a prípoj s konkrétnou rotačnou kapacitou. Zaťaženie
bolo nastavené ako dvojica síl, každá o veľkosti 100 kN v strede rozpätia nosníkov. Model je znázornený na Obr. 5.
V programe ako je RFEM sa prípoj nedefinuje detailne ako v programe IDEA. Zadefinuje sa len koncové uloženie
nosníka. Preto je potrebné dať pozor, ako je definovaný prípoj nosníka na ďalší nosník. Okrajové podmienky
uloženia priečnikov boli namodelované ako tuhé pripojenie, čiže votknutie.
Rozdiel medzi ohybovým momentom pri jednotlivých momentoch bol výrazný. Medzi tuhým prípojom
a prípojom s konkrétnou hodnotou Sj,ini je rozdiel 40 %. To je ohromný rozdiel. Rozdiel medzi nominálnym
kĺbom a prípojom s konkrétnou hodnotou Sj,ini je 10 %. To je relatívne malý rozdiel. Na obrázku 5 sú znázornené
priebehy vnútorných síl
V prípade, že sa modeluje konštrukcia s tuhými prípojmi, prikláňame sa na stranu menej bezpečnú.
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Obr. 6 Hodnoty ohybových momentov.

5 ZÁVER
Rotačná kapacita má mimoriadne veľký vplyv na návrh prípojov. Ako bolo ukázané, vplyv zadania rotačnej
kapacity Sj,ini má kľúčovú rolu na celkový výsledok vnútorných síl. Pri oceľových konštrukciách majú únava,
korózia a iné faktory obrovský vplyv na zbytkovú únosnosť. Je preto nevyhnutné vytvoriť čo najpresnejší
výpočtový model. Výpočet len pomocou Eurokódu 1993-1-8 je zdĺhavý. Celkový postup je neprehľadný a nie je
ho možné ľahko aplikovať aj na mostné konštrukcie. Vzhľadom na možnosti v súčasnosti, je najrýchlejšou
možnosťou použiť výpočtový program, ktorý dokáže vypočítať rotačnú kapacitu prípoja. Ako bolo dokázané,
výpočtový program dokáže určiť rotačnú kapacitu takmer rovnako ako norma. Navyše, namiesto zdĺhavého
ručného výpočtu dokážu programy v súčasnosti zrátať výsledky do niekoľkých minút.
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Abstrakt
Tento výzkum je zaměřen na spřahovací prvky a jejich únosnost u ocelobetonových spřažených nosníků.
Konkrétně se jedná o spřahovací trny s hlavou a jejich případné nahrazení slepými šrouby a tím docílení
demontovatelnosti konstrukce. První fáze výzkumu se zaměřila na spřahovací trny. Převážně na jejich nutné
množství a rozmístění na nosníku a na to, jak změna rozměrů a materiálů ovlivní jejich únosnost. Výstupy z této
fáze by měli posloužit v dalším kroku, kde budou místo trnů uvažovány šrouby a porovnána jejich únosnost.
Klíčová slova
Ocelobetonové spřažené konstrukce, spřahovací prvky, trny s hlavou, rozmístění, parametrická studie
Abstract
This research is focused on coupling elements and their load-bearing capacity in steel-concrete composite
beams. Specifically shear studs and their possible replacement with blind bolts and thus achieving
demountability of the structure. The first phase of the research focused on shear studs. Mainly on their necessary
quantity and placement on the beam and on how the change of dimensions and materials will affect their loadbearing capacity. The outputs from this phase should be used in the next step, where the bolts will be considered
instead of the studs and their load capacity will be compared.
Key words
Steel-concrete composite structures, coupling elements, shear stud, placement, parametricstudy

1 ÚVOD
Ocelobetonové spřažené konstrukce se díky svým dobrým vlastnostem stále více uplatňují ve stavebním
inženýrství po celém světě. Využívají se zejména u patrových budov a při překonávání větších rozpětí.
Ocelobetonové spřažené prvky kombinují příznivé vlastnosti obou použitých materiálů. Vysokou pevnost oceli
v tahu a vysokou pevnost betonu v tlaku. Díky kombinaci obou materiálů je nalezen efektivní a hospodárný
průřez. Významný vliv na spolupůsobení betonu a oceli má způsob jejich spřažení. V dnešní době existuje
několik různých typů spřahovacích prostředků. Od dnes již často nevyužívaných blokových či úhelníkových
zarážek, přes kotvy a smyčky až po nejběžnější smykové trny.
Problémem ocelobetonových spřažených nosníků je, že se nedají znovu využít a náklady na jejich odstranění
jsou poměrně vysoké. Demontovatelnost spřažené konstrukce a opětovné využití ocelových profilů se dá zajistit
využitím odnímatelných spřahovacích prvků. V takovém případě se namísto napevno navařených ocelových trnů
dají využít šrouby připevněné otvory v pásnici I profilu. Norma [1] zahrnuje pouze postup a konstrukční
podmínky pro návrh spřažení za pomoci trnů a jiné spřahovací prostředky v ní dosud nejsou zahrnuty. Jelikož
šrouby s matkou mají obdobnou geometrii jako spřahovací trny, dá se díky této podobě předpokládat, že silové
působení a konstrukční požadavky u návrhu pomocí šroubů budou mít jistou analogii se spřažením pomocí trnů
s hlavou.
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Hlavní myšlenka tohoto výzkumu je navázat na předchozí výzkum [2] a zjistit, jak změna vstupních
parametrů ovlivní nutné množství spojovacích prvků a jejich rozložení na nosníku. A jak rozměry a materiál
spřahovacích prvků ovlivní jejich únosnost. První fáze studie se zabývala spřahovacími trny, pro které jsou
podmínky návrhu definované v normě. Tato fáze je nutná pro lepší pochopení problematiky spřahování. Výstupy
z této fáze by měli posloužit v dalším kroku, kde budou na místo trnů uvažovány slepé šrouby a porovnána jejich
únosnost s trny.

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Norma zahrnuje pouze výpočet plného a částečného spřažení za pomoci spřahovacích trnů s hlavou, ostatní
druhy spřahovacích prvků se navrhují na základě zkoušek a výzkumů. Nejčastěji se dnes uplatňují smykové trny,
jejichž největší výhodou je, že mají stejnou únosnost ve všech směrech. U nás i ve světě se část výzkumů
kompozitních konstrukcí zaměřuje na nové typy spřahovacích prostředků, jako jsou například perforované lišty,
kterými se zabývá tým z ČVUT v Praze pod vedením prof. Studničky [3].
Samostatnou kapitolou jsou demontovatelné spřahovací prostředky. Výzkum na únosnost slepých šroubů
a jejich následnou demontovatelnost provedl společný tým z australských univerzit [4]. Jejich výsledky ukazují,
že únosnost šroubů dosahuje přibližně 95% únosnosti navařených trnů. Záleží na konkrétním typu použitého
šroubového spoje. Problematikou u použití šroubových spojů je i počáteční prokluz způsobený vůli vyvrtaného
otvoru pro šroub, který sice neovlivní celkovou únosnost, ale může mít vliv na chování při provozním zatížení.
Studii porovnávající slepé šrouby bez matky nebo s jednoduchou či dvojitou zapuštěnou matkou provedl pomocí
modelování tým z univerzity Putra v Malajsii [5]. Experimentálně výzkum s různými typy slepých šroubů
a jejich porovnání s přivařenými šrouby provedl tým z univerzity ve Vietnamu [6].
Všechny tyto výzkumy se zabývali převážně porovnáním různých typů slepých šroubů, nikoli jejich
optimalizací dle rozměrů, materiálu nebo rozmístění ani vlivem změny vstupních parametrů ocelobetonového
nosníku na jejich únosnost. Tento výzkum si klade za cíl zjistit, jak jednotlivé parametry ovlivní únosnost
spojovacích prvků a jejich množství. První fáze je zaměřena na spřahovací trny, pro něž existují podklady
pro navrhování a v další fázi se trny nahradí slepými šrouby.

3 METODIKA
Návrhová únosnost spřahovacího trnu s hlavou se stanoví dle vztahu
 0,8 ⋅ f u π ⋅ d 0,29 ⋅ α ⋅ d 2 ⋅
;
PRd = min 
⋅
4
γv
 γv

f ck ⋅ E cm 





(1)

kde fu je mez pevnosti trnu, γv dílčí součinitel spolehlivosti materiálu, d průměr dříku, α korekční součinitel
závisející na poměru výšky a průměru trnu nabývající hodnot 0,8 - 1,0, fck je charakteristická pevnost betonu
a Ecm sečnový modul pružnosti betonu.
Při výpočtu v pružné oblasti se uvažuje, že smyková síla působící na jeden trn odpovídá nárůstu normálové
síly v betonu, což lze vyjádřit vzorcem
V L ,el =

V Ed ⋅ S c
⋅ Sl
n ⋅ Ii

(2)

kde VEd je působící posouvající síla, Sc je statický moment betonové desky, n = Ea / Ec,eff je pracovní součinitel,
Ii moment setrvačnosti ideálního průřezu a Sl udává rozteč spřahovacích prostředků.
Podmínka spolehlivosti udává, že poměr smykové síly a počtu spřahovacích prostředků v příčném směru
musí být menší než návrhová únosnost PRd. Z této skutečnosti a z rovnice (2) se dá tedy vyjádřit minimální
možná rozteč trnů na nosníku, aby byla podmínka spolehlivost splněna, jako
Sl =

PRd ⋅ n r ⋅ n ⋅ I i
V Ed ⋅ S c

(3)

kde PRd je návrhová únosnost spřahovacího prvku, nr počet spřahovacích prostředků v příčném směru,
n pracovní součinitel, Ii moment setrvačnosti ideálního průřezu, VEd působící posouvající síla a Sc statický
moment betonové desky. Potom podělením délky nosníku minimální roztečí spřahovacích prvků se získá
minimální nutný počet trnů na nosníku.
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Při plastickém výpočtu na prostém nosníku se vychází z předpokladu, že smyková síla odpovídá síle
v betonové desce. Za předpokladu, že neutrální osa prochází betonovou deskou, tak smyková síla odpovídá síle
v tlačené části betonu, která má shodnou velikost jako síla působící na ocelový profil. Proto lze smyková síla
spočítat dle vztahu
V L , pl = N c = N a = f yd ⋅ Aa

(4)

kde Nc je síla v tlačené části betonu, Na síla působící na ocelový profil, fyd návrhová mez kluzu oceli a Aa je
průřezová plocha ocelového nosníku.
Potom se nutný počet trnů na polovině rozpětí prostého nosníku spočítá ze vztahu
nf =

V L , pl
PRd

(5)

kde VL,pl je smyková síla působící na nosníku a PRd návrhová únosnost spřahovacího prvku.
Tento výzkum navazoval na předchozí práci [2], kde byly měněny čtyři parametry a zkoumán jejich vliv
na momentovou únosnost. Konkrétně se jednalo o výšku betonové desky hc, pevnost betonu fck, mez kluzu oceli
fy a plochu ocelového profilu Aa. Při procentuální změně po desítkách procent u zkoumaných parametrů dochází
i ke změně nutného počtu trnů pro spřažení oceli s betonem. Na návrhovou únosnost spřahovacího prvku má
z pozorovaných veličin vliv pouze změna pevnosti betonu, kdy s rostoucí fck, narůstá i hodnota PRd. Při výpočtu
v pružné oblasti s rostoucí výškou, ať už betonové desky, či ocelového profilu, klesá síla na jeden spřahovací trn
a tím narůstá rezerva v jeho odolnosti. A při plastickém výpočtu se mění nutný počet šroubů pouze při změně
ocelového nosníku, a to jak při změně jeho rozměrů, tak i při změně meze kluzu oceli. Se zvětšujícím se
průřezem nebo rostoucí pevností oceli je nutný vyšší počet trnů. Zde dochází k jistému paradoxu, kdy změna
velikosti IPE průřezu zdánlivě vyvolá opačnou reakci v plastické a pružné oblasti, jak je vidět na Obr. 1.
Zatímco u větších profilů v pružné oblasti dochází ke snížení síly působící na spřahovací trn a stačilo by zde tedy
i jejich menší množství, tak u plastického výpočtu vychází, že je zapotřebí čím dál většího množství
spřahovacích prostředků. Tento protiklad je zapříčiněn tím, že u pružného výpočtu vstupuje do výpočtu skutečné
zatížení nosníku ve formě posouvající síly, zatímco u plastického výpočtu skutečné zatížení nikde nefiguruje.
Pružný výpočet je založen na předpokladu plné plastifikace, tedy že MEd = Mpl,Rd. Proto u pružného výpočtu
se zvětšující se plochou průřezu dochází k nárůstu nutného počtu trnů, jelikož počet trnů zde není vztažen
ke skutečnému zatížení působícímu na nosník, ale k plastické momentové únosnosti, která se s rostoucí velikosti
profilu, také zvětšuje a udává tedy počet trnů nutný pro plné spřažení při plném využití daného průřezu.
Při plném spřažení už s dalším přidáním spřahovacích prvků nedochází k nárůstu momentové únosnosti.

Obr.1 Graf ukazující počet trnů při plastickém a pružném výpočtu při změně velikosti IPE profilu.
Často nedochází k plnému využití průřezu, a proto je možnost snížit množství trnů pomocí částečného
spřažení viz. Obr. 2, kdy je zaveden tzv. stupeň smykového spřažení η, který udává podíl mezi skutečně
použitým množstvím trnů n a počtem nutným pro úplné spřažení při plně využitém průřezu nf. Při částečném
spřažení se nová ohybová únosnost uvažuje
M Rd = M pl , a , Rd + (M pl , Rd − M pl , a , Rd ) ⋅ η

(6)

kde Mpl,a,Rd = Wpl,y·fy je momentová plastická únosnost ocelového nosníku, Mpl,Rd ohybová únosnost a η je stupeň
smykového spřažení.

Obr. 2Graf zobrazující velikost momentové únosnosti v závislosti na stupni smykového spřažení.
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Dosazením skutečného ohybového momentu na nosníku MEd do rovnice (6) na místo požadované únosnosti
MRd, dosazením podílu počtu trnů za stupeň smykového spojení η a využitím rovnice (5) můžeme vyjádřit vztah
pro počet trnů dle skutečného zatížení
n=

V L , pl
PRd

⋅

M Ed − M pl , a , Rd

(7)

M pl , Rd − M pl , a , Rd

Tento vztah má význam jen pro hodnoty ohybového momentu větší než momentová plastická únosnost
ocelového profilu.
Z konstrukčních zásad vyplývá i hodnota minimálního stupně spřažení




 355 
 ⋅ (0,75 − 0,03 ⋅ Le )



 fy 


η min = max 0,4;1 − 



(8)

kde fy je mez kluzu oceli a Le délka mezi nulovými momenty v metrech (u prostého nosníku je rovna skutečné
délce nosníku). Potom se nejmenší možný počet trnů spočte vynásobením rovnice (5) hodnotou ηmin.
Pro lepší názornost bylo při zkoumání vlivu změny parametrů nosníku uvažováno s počtem spřahovacích
prvků dle skutečného momentu, ale současně limitovaného minimální hodnotou trnů dle konstrukčních zásad
a počtem trnů pro dosažení úplného spřažení.

4 VÝSLEDKY
Jako základní vzorek pro parametrickou studii byl zvolen prostě podepřený ocelobetonový spřažený nosník
délky 8 m. Průřez byl tvořen betonovou deskou o efektivní šířce beff 2000 mm a výšce hc 80 mm z betonu
C20/25 a profilem IPE 200 z oceli S 235.
Změna IPE profilu vyvolá změnu jak jeho plochy, tak i dalších parametrů jako jsou výška, průřezový modul
nebo moment setrvačnosti. Mezi těmito veličinami byly zjištěny závislosti, tak aby další porovnání výsledků
bylo závislé jen na jedné proměnné x udávající změnu plochy průřezu. Závislost parametrů na ploše průřezu byla
zkoumána na konkrétních typech nosníků řady IPE, jejichž hodnoty byly vyneseny do grafu a aproximovány,
takže byly získány rovnice určující závislost mezi proměnnými.
Parametrická studie byla provedena za pomoci tabulkového procesoru, kdy byl sledován počet spřahovacích
prostředků v závislosti na procentuálním nárůstu parametru x, který udával poměr nové hodnoty sledované
veličiny ku hodnotě původní. Sledovány byly změny výšky betonové desky, pevnostní třídy betonu i oceli
a změna IPE průřezu.

Obr. 3 Grafy závislosti maximálního a minimálního počtu trnů a počtu trnů dle zatížení v závislosti na změně
parametru jednotlivých vstupních veličin.
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Tab.1 Počet skutečného množství spřahovacích trnů v závislosti na nárůstu parametru x, udávajícího poměr nové
hodnoty sledovaného parametru ku původní veličině.
x
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0

n [ks]
pro změnu hc
17
15
14
13
12
12
11
10
10
9
9

n [ks]
pro změnu fck
17
15
14
13
12
12
11
11
11
11
11

n [ks]
pro změnu fy
17
15
13
12
14
16
18
20
22
24
26

n [ks]
pro změnu IPE
17
14
11
11
12
13
14
15
16
16
17

Obr. 4 Graf skutečného počtu trnů v závislosti na parametru x.
Obdobně byly měněny i parametry spřahovacích trnů, jako je jeho délka, průměr dříku a třída oceli. Tyto
změny byly provedeny dle skutečných hodnot proměnných.

Obr.5 Grafy maximálního a minimálního počtu trnů a počtu trnů dle momentu v závislosti na změně rozměrů
a materiálu trnů.

5 DISKUZE
Z předchozího výzkumu víme, že navýšení některého ze čtyř vstupních parametrů vyvolá nárůst momentové
únosnosti. To samo o sobě zapříčiní pokles počtu trnů dle skutečného zatížení, jak je patrné na grafech na Obr. 3.
Počet trnů dle zatížení má smysl, pouze pokud se jeho hodnota pohybuje mezi hodnotou pro plné spřažení
a minimální hodnotou danou dle konstrukčních podmínek. Změnou výšky betonové desky se změní pouze
ohybová únosnost a ostatní veličiny zůstávají konstantní. Z toho důvodu zůstává počet trnů nutný pro plné
spřažení i minimální počet trnů stále stejný. Změna pevnostní třídy jako jediná ze čtyř zkoumaných proměnných
má vliv na únosnost trnu. Se zvýšením pevnosti se zvýší i odolnost trnu. Ta narůstá, dokud nepřesáhne hodnotu
danou první podmínkou ve vzorci a poté zůstává na konstantní úrovni. Funkce počtu trnů má stejný průběh
pro spřahovací prostředky dle momentu i maximální a minimální hodnoty, jelikož se liší pouze rozdílem stupně
http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.261
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smykového spojení, který se se změnou pevnosti betonu nemění. Naopak při změně meze kluzu oceli, může
stupeň smykového spojení narůstat, jelikož mez kluzu fy jako jediná z proměnných vystupuje ve vztahu (8),
proto se zde s narůstající mezí kluzu rychleji zvětšuje i minimální počet trnů. Změna oceli, ale vyvolá i posun
neutrální osy v průřezu a zvětšení smykové síly působící na trn. Jak bylo dříve zmíněno, vztah (4) byl navržen
za předpokladu plné plastifikace, z toho důvodu zde dochází k poměrně rychlému nárůstu počtu trnů pro plné
spřažení. Když se bude uvažovat se skutečným zatížením na nosníku, bude se snižovat počet trnů, ale brzy je
tato hodnota limitována právě minimálním dovoleným počtem trnů. Obdobná situace nastává i při změně
ocelového profilu, pouze s tím rozdílem, že zde minimální hodnota stupně smykového spřažení zůstává
konstantní. Počet trnů na konkrétním nosníku je zapsán v Tab. 1. a názorně ukázán v grafu na Obr. 4. Zde je
krásně patrné, jak se při změně betonu ustálí hodnota trnů v okamžiku, kdy pevnost trnů je určena dle první
podmínky ve vztahu (1) a stejně tak lze pozorovat, kdy u změny pevnosti a velikosti ocelového profilu ustane
pokles trnů dle skutečného zatížení a dále roste kvůli splnění podmínky pro minimální stupeň vyztužení.
Co se týče změn parametrů samotného spřahovacího prostředku, tak z grafu na Obr. 5 je vidět, že průběh
počtu dle skutečného zatížení, ale i maximálního a minimálního počtu trnů má stejný průběh, jelikož změna
těchto parametrů nemá vliv na stupeň smykového spojení. Logicky s rostoucí šířkou dříku dosahuje spřahovací
prvek větší tuhosti a tím je jich zapotřebí menší počet. Výška prvku má vliv pouze na součinitel α, který je dán
poměrem výšky prvku hsc a průměru dříku d. S rostoucí výškou roste hodnota součinitele a tím i únosnost
spřahovacího prvku. Součinitel alfa, je však shora omezen hodnotou 1,0 a po překročení této hodnoty už nemá
větší výška vliv na únosnost. Zajímavé je, že změnou pevnosti spřahovacího prvku nemusí dojít k navýšení
únosnosti prvku, pokud nebudou použity betony vyšších pevnosti, aby převážila první podmínka ze vztahu (1).

6 ZÁVĚR
Z výsledků studie je patrné, že změna parametrů spřaženého nosníku má významný vliv na počet spřahovacích
prvků. Zatímco při větší tloušťce betonové desky či větší pevnosti betonu počet trnů klesá, dokud se nezastaví
na konstantní hodnotě minimálního dovoleného počtu, tak při změně materiálu nebo velikosti ocelového profilu
může sice z počátku dojít ke snížení nutného počtu trnů, ale se zvětšující se hodnotou vstupní veličiny začne
počet trnů stoupat v důsledku limitu minimálního počtu trnů. Ze změn parametrů spřahovacího prostředku má
nejvýraznější vliv změna průměru dříku, jehož kvadrát se vyskytuje v obou podmínkách únosnosti. Změna výšky
trnu má pouze omezený vliv v závislosti na jejím poměru ku průměru dříku a změna materiálu trnu má omezený
vliv dle kombinace s ostatními proměnnými. Tento výzkum slouží jako první fáze při zkoumání spřahovacích
prostředků. V další fázi by trny měli být nahrazeny slepými šrouby a porovnány výsledky.
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Abstrakt
Súčasťou prípravy experimentálneho overovania spriahovacích prvkov je aj numerická analýza skúmaného
problému. Hlavným predmetom tohto výskumu je MKP analýza vybraného experimentu, t. j. pretláčacích skúšok.
Na MKP analýzu bol vybraný softvér Abaqus/CAE. Táto práca sa bude venovať modelovaniu pretláčacej skúšky
vo vybranom softvéri.
Klíčová slova
Numerická analýza, metóda konečných prvkov, prvky na báze sklených vlákien
Abstract
The part of the preparation of experimental verification of shear connectors is also a numerical analysis of the
examined problem. The main subject of this research is the FEM analysis of a chosen experiment, the push out
test. For FEM analysis, we have opted for Abaqus/CAE software. This piece of work will focus on the modelling
of the push out test via software stated above.
Key words
Numerical analysis, finite element method, fibre reinforced polymer beams

1 ÚVOD
Na analýzu spriahnutia kompozitného nosníka s betónom bol použitý softvér Abaqus. Tento softvér je určený na
analýzu metódou konečných prvkov pre počítačové inžinierstvo. Softvér ponúka spolu 5 softvérových produktov
na rôzne analýzy. Prvý z nich je Abaqus/CAE (Complete Abaqus Environement), ktorý sa používa na modelovanie
a analýzu mechanických komponentov a zostáv. Ďalší z nich je implicitný iteračný produkt, Abaqus/Standard,
ktorý má všeobecné použitie. Na nelineárnu analýzu s množstvom vstupných informácií ako je kontakt, zaťaženie,
či okrajové podmienky, slúži produkt Abaqus/Explicit, ktorý bol použitý na analýzu šmykovej odolnosti
spriahnutia. Štvrtým z nich je produkt Abaqus/CFD (Computation Fluid Dynamics), ktorý slúži na analýzu
dynamiky kvapalín. Posledným z nich je Abaqus/Electromagnetic slúžiaci na analýzu pokročilých výpočtových
elektromagnetických úloh.

2 PRETLÁČACIA SKÚŠKA
Hlavným princípom pretláčacej skúšky je zistiť šmykovú odolnosť spriahovacieho pásu. Pretláčacia vzorka je
tvorená dvoma betónovými kvádrami so šírkou 200 mm, dĺžkou 600 mm a výškou 600 mm. Do týchto dvoch
betónových kvádrov boli zabetónované spriahovacie pásy, s dĺžkou spriahnutia 400 mm. Spriahovacie pásy tvoria
dva nosníky vyrezané z kompozitného profilu s dĺžkou 600 mm a boli zabetónované do kvádrov tak, aby ich
poloha bola 100 mm od spodného okraja kvádra a 100 mm nad horným okrajom. Aby sa zistila skutočná odolnosť
spriahnutia a nosník sa nezatláčal do betónu, bol pod nosník vložený polystyrén v hrúbke 10 mm. Nosníky boli
pripevnené ku oceľovému profilu tak, aby bolo možné dosiahnuť posun celej strednej časti spolu s kompozitnými
nosníkmi teda, bolo potrebné zabezpečiť dostatočnú tuhosť spoja. Tento spoj je štandardne realizovaný zvarom
http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.267
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ale keďže ide o skúšku spriahnutia kompozitného nosníka tak tento spoj musel byť realizovaný skrutkami. Tým
pádom, vznikla stredová časť v celkovej dĺžke 600 mm, kde ku pásniciam oceľového nosníka, boli pripevnené
pásnice dvoch kompozitných nosníkov pomocou oceľových skrutiek. Keďže by mohlo dôjsť ku nadbytočnému
spriahnutiu skrutiek s betónom, tak bolo nutné plochu okolo skrutiek zabezpečiť montážnou penou. Betónové
kvádre boli vystužené GFRP výstužou tak, aby výstužné prúty boli súčasťou spriahovacieho pásu.

Obr. 1 Gemotria vzorky na pretláčaciu skúšku.

Obr. 2 Jednotlivé časti pretláčacej skúšky.

3 PROSTREDIE MKP SOFTVÉRU
Uvedený softvér je použiteľný na všeobecné statické, ale aj dynamické úlohy. Rieši problém ako celok a pri
správnom modelovaní dokáže upozorniť na problémy v konštrukciách, ktoré sa približujú realite. Úlohy rieši
pomocou 3D MKP analýzy, čo je na rozdiel od 2D MKP analýzy presnejšie. Jeden z hlavných vstupov potrebných
na správne vystihnutie správania sa úlohy je správne a podrobné zadanie materiálových charakteristík.
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Obr. 3 Jednotky v softvéri Abaqus.
Prostredie softvéru Abaqus pracuje s modulmi, v ktorých sa postupne definujú jednotlivé vstupy na riešenie úlohy.
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Part – tento modul slúži na vytvorenie geometrie úlohy pomocou modelovania alebo importu 2D alebo
3D prvku.
Property – modul, v ktorom sa zadefinujú jednotlivé materiálové charakteristiky, orientácia
súradnicových osí v anizotropných materiáloch, či kalibrácia materiálu pomocou pracovného
diagramu. V tomto module sa priradzujú materiály k prvkom vytvorených v predchádzajúcom module
Assembly – v module part bola vytvorená geometria jednotlivých súčastí úlohy a v tomto module sú
tieto časti spojené do výsledného usporiadania riešenej úlohy.
Step – modul slúžiaci na zadefinovanie typu výpočtu, dĺžky výpočtu, ale aj výstupy, či počet zápisov,
ktoré sú očakávané.
Interaction – tu sa určia jednotlivé mechanické alebo termodynamické parametre kontaktov medzi
dvoma plochami. Umožňuje zadefinovanie kontaktu, ktorý je dokonale tuhý, ale aj naopak kontakt
medzi plochami, kde je potrebné uvažovať s trením. Definujú sa tu aj časti, ktoré nemajú tendenciu
sa deformovať.
Load – modul, kde sa určujú okrajové podmienky celej úlohy. Dovoľuje zadefinovať zaťaženie,
uloženie, preddefinovaný posun, či rotáciu. Má vystihovať správanie sa úlohy ako celku.,
Job – v tomto module sa spúšťa výpočet, pričom je možné výpočet sledovať.
Visualization – grafický modul, kde sa väčšinou graficky zobrazujú výsledky ako napätia, posuny,
deformácie, poškodenia.
Sketch – modul slúžiaci na zadefinovanie 2D aj 3D geometrie.

4 MODUL PART
Na modelovanie geometrie celej vzorky bol použitý softvér AutoCAD, v ktorom bola celá vzorka namodelovaná
a následne vo formáte .sat importovaná do softvéru Abaqus. Pri modelovaní celej hmoty boli jednotlivé časti od
seba odčítané tak, aby sa objem hmôt navzájom neprekrýval. Výstuž bola namodelovaná ako 2D prvok, prút,
ktorému bola v nasledujúcom module priradená plocha a materiál. Z dôvodu anizotropie tohto materiálu bolo pri
modelovaní kompozitnej časti vzorky potrebné zadefinovať aj lokálne súradnicové osi.

Obr. 4 Časť vzorky – kompozit a orientácia osí.
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5 MODUL PROPERTY
V tomto module boli zadané hodnoty materiálových charakteristík, ktoré boli ziskané experimentálnýmy skúškami
v laboratóriu. Následne bol každej časti vzorky priradený materiál a v prípade prútov výstuže aj plocha prierezu.
Materiál kompozitného nosníka bol kalibrovaný podľa výsledkov ťahovej skúšky, pracovného diagramu, ktorý
bol vložený do programovej súčasti Calibrations. Materiálové charakteristiky strednej oceľovej časti a výstuže
boli definované pomocou hustoty a elastických vlastností.
Materiál kompozitného nosníka je anizotropný v dvoch smeroch, teda ho môžeme považovať za ortotropný
materiál, ktorému bolo potrebné zadať materiálové charakteristiky vo všetkých smeroch. Na správne
zadefinovanie bola použitá elasto-plastická analýza. Pre správne zadefinovanie každého materiálu v 3D MKP
analýze je potrebné zadať hustotu materiálu. V prípade kompozitného nosníka bola hustota uvažovaná s hodnotou
1,8 kg/m3.
Na určenie elastického správania materiálu boli použité namerané hodnoty modulov pružnosti v ťahu a šmyku.
Poissonová konštanta nebola nameraná, preto bola použitá hodnota 0,33. Zadávanie popisuje manuál softvéru
pomocou tzv. Engineering Constants a teda E12, E13, E23, nu12, nu13, nu23, G12, G13 a G23.

Obr. 5 Elastické materiálové charakteristiky softvéru.
Na určenie plastického správania materiálu bol použitý modul Calibrations, ktorý slúži na zadefinovanie
plastických a elastickým materiálov z pracovného diagramu. Na túto kalibráciu boli použité priemerné hodnoty
ťahovej skúšky s vláknami orientovanými v pozdĺžnom smere, v smere 1.

Obr. 6 Plastické materiálové charakteristiky softvéru.
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Na zadefinovanie plastického správania sa anizotropného kompozitného materiálu bol použitý modul Plastic,
ktorého súčasťou je modul Potential. Tento modul funguje podľa funkcie nazývanej Hill’s potential function.
Materiálové charakteristiky betónu boli určené v laboratóriu pomocou experimentov. Na zadefinovanie
charakteristík betónu bola použitá metóda Concrete Damage Plasticity. Táto metóda spočíva v zadefinovaní
materiálových charakteristík betónu pomocou modulov, ktoré ponúka táto metóda a to Plasticity, Compressive
Behavior a Tensile Behavior.

6 MODUL ASSEMBLY
V tomto module boli spojené jednotlivé časti vzorky do jedného celku, čo je zobrazené na nasledujúcom obrázku.
Na obrázku je jedna časť betónu skrytá pre lepšiu predstavu geometrie.

Obr. 7 Vzorka pretláčacej skúšky.
V strede zaťažovacej plochy je umiestnený referenčný bod, v ktorom je sústredená sila zaťažovania.

7 MODUL STEP
Na výpočet bol použitý nelineárny, explicitný výpočet. Čas kroku bol nastavený na hodnotu 0,1, čo samotný čas
výpočtu znižuje desaťkrát, ale hodnota hustoty jednotlivých elementov v sieti je desaťkrát zvýšená.
Pri veľmi malých elementoch niekedy dochádza ku pomalej konvergencii, preto bol nastavený maximálny čas na
dosiahnutie konvergencie elementu na 1e-7.
V tomto module sa taktiež určuje počet zápisov, ktorý bol rovný počtu zaťažovacích cyklov, a taktiež výsledky,
ktoré boli očakávané, teda pretvorenie, porušenie betónu, napätia a pomerné pretvorenia.

8 MODUL INTERACTION
Kontakt medzi jednotlivými prvkami bol nastavený tak, aby medzi betónom a spriahovacím pásom vznikalo trenie
s koeficientom trenia 0,18. Pre lepšiu konvergenciu elementov a správne zadanie kontaktu bola použitá metóda
Penalty contact method, kde je okrem správnych vlastností kontaktu nutné nastaviť nadradenú a podradenú plochu.
Keďže betón má väčšie zastúpenie v celkovom modeli, tak nadradené plochy boli plochy betónu a podradené
plochy kompozitu.
Medzi kompozitným prvkom a oceľou bol nastavený dokonale tuhý spoj, ktorý bol v skutočnosti zabezpečený
skrutkami. V tomto prípade bolo taktiež nutné určiť nadradenú a podradenú plochu, pričom nadradené boli plochy
ocele a podradené plochy kompozitu.

9 MODUL LOAD
Okrajové podmienky boli nastavené tak, aby nedochádzalo ku vertikálnemu posunu betónu. Keďže ide o uloženie,
tak je toto nastavenie uvažované ešte pred zaťažovaním vzorky.
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Zaťaženie bolo nastavené vo vertikálnom smere podľa zaťažovacích cyklov jednotlivých skúšaných spriahovacích
pásov.

Obr. 8 Okrajové podmienky modelu vzorky.

10 MODUL MESH
Pri výpočte pomocou MKP je jednou z najdôležitejších vecí správne nastavenie siete. V analýze pretláčacej skúšky
pomocou MKP bola snaha o hexagonálnu 3D sieť, čo má jednu zo základných výhod to, že nevznikajú chybné
elementy a urýchľuje to výpočet. Pre komplikovanejšiu geometriu prvkov pretláčacej vzorky bolo nutné časti
rozdeliť na jednoduchšie prvky tak, aby bolo možné hexagonálnu 3D sieť elementov vytvoriť. Toto rozdelenie
hmoty má vplyv len na elementy, nie na prvok ako taký.
Abaqus ponúka možnosť siete aj v tvare štvorbokého ihlana, čo je metóda, ktorou je možné vytvoriť sieť aj na
veľmi komplikovaných prvkoch bez potreby vytvárania akéhosi delenia. Nevýhodou však je predlžovanie výpočtu
a častejší výskyt elementov, ktoré majú problém konvergovať pri výpočte.

Obr. 9 Sieť 3D modelu před a po spustení sieťovania.
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Pre rôznu hustotu materiálov hustota elementov bola rozdielna. Pre betón bola použitá hustota elementov 15, pre
spriahovací pás, výstuž a oceľovú stredovú časť 8. Pre jednotlivé časti bolo potrebné nastaviť typ elementov tak,
aby správne vystihovali predpoklad 3D správania sa materiálov. Pre výstuž ako 2D prvok bolo nutné nastaviť typ
elementu tak, aby sa správali ako 3D elementy a nevznikali kolízie medzi 3D a 2D analýzou.

11 MODUL JOB
Na urýchlenie analýzy bolo použitie procesora zvýšené na 100% a počet použitých logických procesorov na 20,
čo skrátilo výpočet odhadom 2–3 krát.

12 ZÁVER
Analýzy pomocou MKP vytvára mnoho otvorených tém. Napríklad zadávanie materiálových charakteristík aj
s limitnou hodnotou, kde dôjde ku porušeniu vzorky. Ďalšou témou, ktorá zostáva otvorená, je snaha o zrýchlenie
výpočtu a jeho vplyv na výsledky. Otázka sieťovania a vytvárania elementov v MKP analýze je tiež dôležitou
témou, ktorej by tiež bolo vhodné sa venovať.
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Abstrakt
Spriahovacie lišty ako alternatívny spôsob spriahovania oceľobetónových konštrukcií našli uplatnenie najmä
v mostnom staviteľstve, no stále častejšie sa vyskytujú aj v objektoch pozemných stavieb, kde je potrebné
prekonávať veľké rozpätia. Použitie spriahovacích líšt v drevobetónových konštrukciách vzhľadom na absenciu
komplexných poznatkov nedosahuje úrovne iných druhov spriahovacích prostriedkov. Numerickými simuláciami
je možné analyzovať správanie sa takýchto konštrukcií, ako aj sledovať napätostné parametre jednotlivých prvkov.
Na základe výsledkov z týchto simulácií je možné zhodnotiť potenciál takýchto konštrukcií, ako aj ďalšie smery
výskumu drevobetónových konštrukcií so spriahovacími lištami.
Klíčová slova
Drevobetónové konštrukcie, spriahovacie lišty, numerické simulácie
Abstract
Perforated steel strips as an alternative coupling method of steel-concrete structures have found application mainly
in bridge construction, but they are also increasingly used in building structures, where it is necessary to overcome
large spans. Due to the absence of complex knowledge, the usage of perforated steel strips in timber-concrete
structures does have not reached the level of other types of coupling methods. Numerical simulations can be used
to analyse the behaviour of such structures, as well as monitor the stress parameters of individual elements. Based
on the results of these simulations, it is possible to evaluate the potential of such structures, as well as other
directions of research of timber-concrete structures with perforated steel strips.
Key words
Timber-concrete structures, perforated steel strips, numerical simulations

1 ÚVOD
Využívanie spriahovacích líšt ako spriahovacích prostriedkov betónu a ocele kontinuálne zvyšuje najmä v oblasti
mostného staviteľstva, kde majú takéto konštrukcie vďaka kombinácii dobrých statických a únavových vlastností
majú predpoklady spoľahlivo fungovať počas celej doby životnosti. Oceľobetónové prvky spriahnuté
spriahovacími lištami sa však začínajú vyskytovať aj v objektoch pozemného staviteľstva, kde je možné vďaka
týmto prvkom jednoduchšie prekonávať veľké rozpätia medzi podpernými konštrukciami a využívať výhodné
únavové vlastnosti – jedná sa najmä o objekty parkovacích domov [1].
Výskum širšieho využitia spriahovacích líšt v drevobetónových konštrukciách však stále absentuje, pričom
jednou z výnimiek je použitie tenkých dierovaných líšt HBV® firmy TiComTec [2]. Používanie aj iných druhov
spriahovacích líšt, ktoré by prispelo k zatraktívneniu využívania týchto druhov spriahnutých konštrukcií, zatiaľ
nebolo skúmané.
Vzhľadom na absenciu základných poznatkov o možnom správaní spriahnutých drevobetónových konštrukcií
s použitými spriahovacími lištami, je vhodné využiť numerické simulácie na analýzu napätostných
a deformačných parametrov týchto konštrukcií s cieľom získať informácie o správaní sa jednotlivých častí týchto
konštrukcií pod vplyvom zvyšujúceho sa zaťaženia a tým vyhodnotiť prípadný potenciál týchto konštrukčných
prvkov v budovách.
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Príspevok sa zaoberá možnosťou využitia numerických simulácií pri analýze spriahnutých drevobetónových
nosníkov prostredníctvom spriahovacích líšt, ako aj vplyv zaťaženia, materiálových vlastností a materiálových
modelov jednotlivých prvkov modelov na statické a deformačné parametre konštrukcie.

2 SÚČASNÝ STAV PROBLEMATIKY
Spriahovacie lišty je možné po takmer štyridsiatich rokoch výskumu v oblasti oceľobetónových konštrukcií
považovať za bezpečnú a spoľahlivú alternatívu k bežne používaným spriahovacím prostriedkom, najmä tŕňom
s hlavou, pričom často predstavujú alternatívu s vyššou únosnosťou a lepšími únavovými vlastnosťami. Pre
niektoré typy spriahovacích líšt ako typ MCL či PZ boli na základe realizovaného výskumu vydané návrhové
postupy a technické schválenie (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-26.4-56 - Stahlverbundträger mit
Verbunddübelleisten in Klothoiden- und Puzzleform) [3]. Jedná sa však len o lišty používané v oceľobetónových
konštrukciách.
V prípade drevobetónových konštrukcií je možné považovať za spriahovacie lišty tenké perforované lišty
HBV® firmy TiComTec [2], ktorých výskum bol ukončený vydaním technického schválenia (Allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung Z-9.1-557 - HBV-Schubverbinder aus Streckmetall und vorgefertigte Bauteile mit
eingeklebten; HBV-Schubverbindern für ein Holz-Beton-Verbundsystem) [4]. Tieto lišty sú vlepované do
vyfrézovaných drážok v drevených prvkoch (nosníkoch, CLT doskách). Následne sa uloží betonárska výstuž
a dôjde k betonáži (obr. 1). Výhodou tohoto systému pre obytné budovy je možnosť viesť betónovou vrstvou
elektroinštaláciu, rovnako aj ju vybaviť elektrickým podlahovým vykurovaním.

Obr. 1 Priečny rez drevobetónových nosníkov s lištami HBV® firmy TiComTec [4].
Podobnými perforovanými oceľovými lištami sa zaoberal aj výskum na Univerzite v A Coruña (Španielsko)
[5]. Tie kombinovali aj s účinkom doplnkovej priečnej a pozdĺžnej betonárskej výstuže (obr.2). Výskum sa zameral
na efektivitu prenosu pozdĺžnej šmykovej sily prostredníctvom spriahovacej lišty medzi drevenou a betónovou
časťou prierezu ako laboratórnymi experimentami, tak aj numerickými simuláciami s cieľom definovať tuhostné
parametre spojenia, ako aj verifikovať numerický model na skúmanie spriahnutia drevobetónových konštrukcií.

Obr. 2 Schémy drevobetónových nosníkov s použitými perforovanými oceľovými lištami [5].
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3 NUMERICKÁ ANALÝZA
Pre uskutočnenie numerickej analýzy bol vytvorený 3D model proste podopretého drevobetónového nosníka
v programe ANSYS 19 [6] (obr. 3), pričom boli využité obe osi symetrie modelu pre zrýchlenie výpočtu. Osová
vzdialenosť podpier je 5,0 metra, rozmer prierezu drevenej časti (C24) je 200/100 mm, na ktorej je umiestnená
betónová doska z betónu triedy C30/37 o hrúbke 100 mm so šírkou 650 mm. Zaťaženie pôsobilo rovnomerne
plošne na horný povrch betónovej dosky a bolo zvolené o hodnote 15 kN/m². Ako typ spriahovacej lišty bol
vybratý typ MCL [3] o hrúbke 5 mm (hrúbka je funkciou veľkosti lišty; hodnota vyplýva zo zvolenej veľkosti
spriahovacej lišty podľa návrhového manuálu [3]) vo vzájomnej vzdialenosti 50 milimetrov z ocele S355. Kontakt
medzi lištou a dreveným prierezom bol riešený ako tuhý, medzi lištou a betónom ako frikčný s frikčným
koeficientom 0,3.

Obr. 3 3D model drevobetónového nosníka vstupujúceho do numerickej analýzy.
Analýza pozostávala z prvotnej simulácie drevobetónového prierezu bez spriahovacej lišty pre získanie
referenčných výsledkov (napätia a deformácia) - kombinovaného prierezu bez účinku spriahnutia a plne
spriahnutého prierezu. Materiálový model betónu a dreva bol počiatočne zvolený ako lineárny (L). Následne boli
do prierezu pridané spriahovacie lišty typu MCL o hrúbke 5 mm (2 varianty – s lineárnym (L) a nelineárnym
materiálovým modelom (NL)), pričom ich hrúbka postupne klesala na hodnotu 2 milimetre (modely s nelineárnou
(NL) materiálnou charakteristikou ocele - skutočný diagram ocele). Pre porovnanie bol vyhodnotený aj variant
s vlepenou lištou typu HBV® o hrúbke 2 milimetre.
Pre porovnanie výsledkov bol zmenený materiálový model betónu na nelineárny (Menetrey-William [7]), ako
aj analyzovaný efekt po porušení dreveného prierezu na deformáciu a napätia v drevobetónovom nosníku –
vytvorením prerušenia dreveného prierezu v strede nosníka.
V závere bola vytvorená aj parametrická štúdia, kde došlo k postupnému zvyšovaniu zaťaženia na limitnú
hodnotu ťahových napätí krajných vlákien v drevenej časti prierezu (C14-C50), pričom boli analyzované napätia
v lište a betóne, ako aj vplyv zaťaženia a triedy materiálu na deformáciu.

4 VÝSLEDKY
Výsledky pre kombinovaný prierez bez účinku spriahnutia (vzorka 1) a plne spriahnutý prierez (vzorka 2) sa
nachádzajú v Tab. 1. Sú to referenčné hodnoty pre porovnanie s ostatnými analyzovanými modelmi a budú slúžiť
pre interpretovanie výsledkov z ostatných simulácií.
Tab. 1 Výsledky numerických simulácií pre kombinovaný prierez bez účinku spriahnutia a plne spriahnutý
prierez.
№
1
2

Drevo

Betón

Oceľ
C30/37 (L)
C24 (L)
C30/37 (L)
C24 (L)

Max. σ⊕
Max. σ⊖
Max. σ
drevo [MPa] betón [MPa]
betón [MPa]
Max. σ v oceľovej lište [MPa]
13,21
+19,9
-19,9
11,1
+5,75
-9,59
-

Max. zvislá
deformácia
[mm]
28,02
11,1

Následne bola do modelu pridaná dvojica spriahovacích líšt typu MCL o hrúbke 5 mm, pričom model bol plne
materiálovo lineárny (vzorka 3) a následne bola materiálová charakteristika oceľovej lišty (vzorka 4) zmenená
na nelineárnu – skutočný diagram ocele S355. Vplyv tenších líšt (mimo odporúčaného intervalu uvedeného
v návrhovom postupe [3]) na parametre nosníka pod zaťažením bol analyzovaný na vzorkách 5 až 7, pričom pre
porovnanie bola namodelovaná aj vzorka s osadenou lištou typu HBV® o hrúbke 2 mm (vzorka 8). Výsledky pre
uvedené vzorky 3 až 8 sa nachádzajú v Tab. 2.
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Tab. 2 Výsledky numerických simulácií pre spriahnutý prierez lištami typu MCL a HBV®.
№
3
4
5
6
7
8

Drevo

Betón

Oceľ
C24 (L)
C30/37 (L)
S355 hr.5 mm (L)
C24 (L)
C30/37 (L)
S355 hr.5 mm (NL)
C24 (L)
C30/37 (L)
S355 hr.4 mm (NL)
C24 (L)
C30/37 (L)
S355 hr.3 mm (NL)
C24 (L)
C30/37 (L)
S355 hr.2 mm (NL)
C24 (L)
C30/37 (L)
S355 HBV® (NL)

Max. σ
Max. σ⊕
⊕
Max. σ⊖
⊖
drevo [MPa] betón [MPa]
betón [MPa]
Max. σ v oceľovej lište [MPa]
10,62
+5,67
-9,85
60,25
9,41
+4,78
-9,1
53,7
9,48
+4,84
-8,84
54,42
9,54
+4,99
-8,9
54,75
9,63
+5,12
-8,95
54,96
9,68
+4,94
-8,93
221,38

Max. zvislá
deformácia
[mm]
10,97
9,76
9,84
9,93
10,05
10,02

Obr. 4 Napätia v pravej polovici oceľovej spriahovacej lište HBV® v nosníku (vzorka 8).
Pre spresnenie výpočtu bol zmenený materiálový model betónu na nelineárny (vzorka 9), čím je možné zároveň
porovnať tento vplyv s modelom s lineárnou charakteristikou betónu (vzorka 4). Nakoľko bola sledovaná aj
situácia, keď dôjde k porušeniu dreveného prierezu, bol tento prípad namodelovaný, a to prostredníctvom
oslabenia prierezu, resp. jeho prerušením uprostred rozpätia, kde sa predpokladá vznik porušenia prierezu (vzorka
10). Výsledky sú uvedené v Tab. 3.
Tab. 3 Výsledky numerických simulácií pre spriahnutý prierez lištami s nelineárnou charakteristikou betónu
a prerušeným dreveným nosníkom.
№
9
10

Drevo

Betón

Oceľ
C24 (L) C30/37 (NL)
S355 hr.5 mm (NL)
C24 (L) C30/37 (NL)
S355 hr.5 mm (NL)

Max. σ drevo
Max. σ⊕
⊕
Max. σ⊖
⊖
[MPa]
betón [MPa]
betón [MPa]
Max. σ v oceľovej lište [MPa]
9,86
+2,89
-8,17
55
6,12
+2,89
-26,74
371,88

Max. zvislá
deformácia
[mm]
10,3
18,43

Obr. 5 Porovnanie napätia v pravej časti oceľovej spriahovacej lište s neprerušeným dreveným prierezom
(vzorka 9; hore) a s prerušeným dreveným prierezom uprostred rozpätia, pričom tmavé oblasti predstavujú
oblasti s napätiami vyššími ako v prípade vzorky s neporušeným dreveným prierezom (vzorka 10; dole).
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Na záver bola pripravená parametrická štúdia (vzorka 11-23), v ktorej sa menili materiálové parametre drevenej
časti prierezu a zaťaženie tak, aby došlo k dosiahnutiu maximálneho ťahového napätia v spodných vláknach
dreveného prierezu. Sledoval sa rast napätí v celom drevobetónovom priereze, zvislá deformácia ako aj hodnota
zaťaženia, pri ktorom maximálne napätie v drevenej časti nastalo. Výsledky sú uvedené v Tab. 4.
Tab. 4 Výsledky numerických simulácií pre spriahnutý prierez lištami s nelineárnou charakteristikou betónu
a prerušeným dreveným nosníkom.
№
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Drevo

Betón

Oceľ
C14 (L) C30/37 (NL)
S355 hr.5 mm (NL)
C16 (L) C30/37 (NL)
S355 hr.5 mm (NL)
C18 (L) C30/37 (NL)
S355 hr.5 mm (NL)
C20 (L) C30/37 (NL)
S355 hr.5 mm (NL)
C22 (L) C30/37 (NL)
S355 hr.5 mm (NL)
C24 (L) C30/37 (NL)
S355 hr.5 mm (NL)
C27 (L) C30/37 (NL)
S355 hr.5 mm (NL)
C30 (L) C30/37 (NL)
S355 hr.5 mm (NL)
C35 (L) C30/37 (NL)
S355 hr.5 mm (NL)
C40 (L) C30/37 (NL)
S355 hr.5 mm (NL)
C45 (L) C30/37 (NL)
S355 hr.5 mm (NL)
C50 (L) C30/37 (NL)
S355 hr.5 mm (NL)

Max. σ drevo
[MPa]

Max. σ⊕ betón
[MPa]

Max. σ⊖
betón [MPa]

8,0

+2,89
82,9
+2,89
89,65
+2,89
86,2
+2,89
88,4
+2,89
90,2
+2,89
87,3
+2,89
95,0
+2,89
100,9
+2,89
107,5
+2,89
111,9
+2,89
115,5
+2,89
118,3

-10,67

10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
16,0
18,0
21,0
24,0
27,0
30,0

-12,02
-12,14
-12,75
-13,3
-13,5
-13,95
-15,25
-16,7
-18,15
-19,45
-20,7

Zvislá
deform.
[mm]

Max.
zaťaženie
[kN/m²]

13,06

18,7

14,35

22,5

14,14

24,0

14,7

25,9

15,12

27,75

14,98

29,3

16,39

33,2

17,68

37,0

19,18

42,5

20,45

47,8

21,64

53,0

22,73

58,1

5 DISKUSIA
Numerickými simuláciami sa potvrdil predpokladaný priaznivý vplyv spriahnutia drevenej a betónovej časti
prierezu na hodnotu deformácie a napätí v skúmanom nosníku (vzorka 1 a 2). Pridaním spriahovacích líšt do
modelu sa tiež potvrdila skutočnosť, že pridaním spriahovacích líšt dôjde v malej miere k zmenšeniu napätí
v priereze, ako aj deformácie (vzorka 3). Spresnením materiálového modelu oceľovej lišty na nelineárny došlo
v dôsledku spresnenia výpočtu k ďalšej redukcii napätí a deformácie (vzorka 4).
V prípade zmenšovania hrúbky spriahovacej lišty nedochádza k výraznému vzrastu hodnôt napätí a deformácie
nosníka, čo je priaznivé pre úsporu materiálu, ako aj jednoduchšiu manipuláciu a montáž samotnej spriahovacej
lišty (vzorky 5 až 7). Prekvapivým záverom je porovnanie vzoriek nosníka so spriahovacou lištou typu MCL hr. 2
mm (vzorka 7) a lištou HBV® (vzorka 8) - napätia v drevenej a betónovej časti prierezu, rovnako ako deformácia
boli takmer totožné, no v prípade lišty typu HBV® sú napätia v lište výrazne vyššie, avšak vyššie hodnoty napätí
sa nachádzajú najmä v časti lišty zapustenej v drevenej časti prierezu (obr.4).
Pre spresnenie výsledkov (najmä kvôli vyšším hodnotám ťahových napätí v betónovej časti prierezu) došlo
k zmene materiálového modelu betónu na nelineárny (vzorka 9), čo sa prejavilo malým zväčšením deformácie
(v porovnaní so vzorkou 4), no najmä korekcie napätí v betónovej časti prierezu. Nakoľko rozhodujúcou časťou
prierezu z hľadiska odolnosti je na základe predchádzajúcich simulácií únosnosť drevenej časť, predpokladá sa,
že primárne dôjde k porušeniu dreveného prierezu v strede rozpätia. Aby sa zachytil účinok porušenia drevenej
časti, bol drevený prierez v strede nosníka oslabený vynechaním (vzorka 10). Došlo k výrazným napätostným
zmenám v priereze – hodnota tlakových napätí v betóne sa strojnásobila, výrazne sa zvýšilo a čiastočne aj
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redistribuovalo napätie v oceľovej lište (obr.5). Maximálne napätie v drevenej časti prierezu sa nachádza približne
v tretinách nosníka. Hodnota deformácie sa takmer zdvojnásobila, no stále dosahuje približne 74 percent limitnej
hodnoty priehybu, čo je stále akceptovateľná hodnota.
V záverečnej parametrickej štúdii (vzorka 11 až 22) došlo k analýze vplyvu zvyšovania zaťaženia na limitnú
hodnotu ťahových napätí v drevenej časti drevobetónového nosníka (podľa EN 338 [8]). Napriek násobnému
zväčšovaniu napätí v drevenej časti, nárast deformácie bol podstatne nižší, podobne ako nárast napätí vo zvyšnom
priereze .Z výsledkov je možné interpretovať skutočnosť, že všetky skúmané vzorky v rámci parametrickej štúdie
(vzorka 11 až 22) splnili podmienku limitného priehybu (1/200 rozpätia) o hodnote 25 mm.
Záverom je možné tiež konštatovať, že spresnením materiálových modelov došlo k redukcii napätostných
parametrov, ako aj deformácie. Vzhľadom na náročnosť plastického modelu dreva sa v tejto analýze uvažovalo
len s lineárnym materiálovým modelom. V porovnaní s lištou typu HBV® je lišta typu MCL podstatne menej
namáhaná a k jej efektívnemu využitiu dochádza až v momente prípadného porušenia dreveného prierezu.

6 ZÁVER
Analýzou sa potvrdil potenciál využitia spriahovacích líšt bežne používaných v prípade oceľobetónových
konštrukcií, pričom ich primárny účel, a to prenos pozdĺžnych šmykových síl medzi drevenou a betónovou časťou
prierezu, plnia spoľahlivo a účinne. Ich analýza v prostredí numerických simulácii je spoľahlivá aj v prípade
použitia lineárnych materiálových modelov, čo rozširuje možnosti výskumu a analýzy aj do iných programov.
Potvrdil sa predpoklad, že je možné modifikovať odporúčané geometrické intervaly lišty, a to najmä pomer hrúbky
a výšky - tenšie lišty fungujú rovnako spoľahlivo bez vzniku miest s koncentráciami napätí, podobne ako lišty
HBV®, ktoré sa používajú v drevobetónových konštrukciách. Taktiež sa analyzoval aj stav pri porušení drevenej
časti prierezu s cieľom podrobného zistenia redistribúcie napätí v priereze.
Parametrickou štúdiou sa potvrdil výrazný vplyv materiálových parametrov drevenej časti prierezu na
maximálnu možnú zaťažiteľnosť, ako aj deformáciu. Rast napätí v spriahovacej lište bol nevýrazný a ich hodnota
zďaleka nedosahovala medzu klzu ocele, čo predstavuje priestor na ich prípadnú optimalizáciu. Záverom je možné
konštatovať, že spriahovacie lišty vlepované do dreveného prierezu je možné považovať za bezpečnú a spoľahlivú
alternatívu k iných spriahovacím prostriedkom používaných v drevobetónových konštrukciách. Je však potrebný
podrobnejší výskum takýchto konštrukcií, ktorý by komplexne pokryl celú problematiku s cieľom vytvoriť
spoľahlivý návrhový postup na zhotovovanie takýchto konštrukcií.
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Abstrakt
Príspevok predstavuje porovnanie dvoch konceptov spriahnutých drevo-betónových stropov a ich nespojených
alternatív na základe parametrickej štúdie porovnaním výsledných priehybov jednotlivých variantov a zároveň so
zohľadnením medzného stavu únosnosti. Zahŕňa porovnanie spojených a nespojených variantov pri zachovaní
rovnakých okrajových podmienok, ako je zaťaženie, hrúbka stropu a šírka zaťaženia. Účelom tohto príspevku je
zjednodušiť optimálny výber stropnej konštrukcie na základe vhodnosti nosnej konštrukcie.
Kľúčové slová
Stropné konštrukcie, spriahovacie prostriedky, krížom lepené lamelové drevo, drevo
Abstract
The article is a comparison of two concepts of composite timber-concrete ceilings and their uncoupled alternatives
based on a parametric study by comparing the resulting deflections of individual variants and taking into acount
the ultimate limit state at the same time. It involves comparing coupled and uncoupled variants while maintaining
the same boundary conditions such as load, ceiling thickness and load width. The purpose of this paper is to
simplify the optimal selection of the ceiling structure based on the suitability of the supporting structure.
Key words
Ceiling structures, shear connectors, cross laminated timber, timber

1 ÚVOD
V dnešnej dobe sa pokladá za dôležité používanie materiálov, pri ktorých sa zohľadňuje vplyv zanechania čo
najmenšej uhlíkovej stopy [1]. A ako je známe, za najvhodnejší základný konštrukčný materiál je považované
drevo. Bežne používané drevené stropné konštrukcie nie sú dostatočne efektívne. Aby bolo možné maximálne
využiť potenciál týchto konštrukcií, je potrebné aplikovať element spriahnutia [2]. Je všeobecne známe, že
aplikovaním spriahnutia vieme byť efektívnejší pri návrhu stropnej konštrukcie. Spriahnutie zabezpečuje
spolupôsobenie jednotlivých materiálov a zvyšuje únosnosť a tuhosť konštrukcie.

2 PARAMETRICKÁ ŠTÚDIA
Spriahnutie
Vytvorením spriahnutého prierezu zabezpečujeme spolupôsobenie dvoch elementov (Obr. 1). Tento jav vieme
overiť na základe priebehu normálových síl po výške prierezu. V rámci tejto štúdie sa konkrétne jedná o vzájomné
prepojenie medzi dreveným a betónovým prierezom. Na zabezpečenie spriahnutia je možné použiť mechanické
spriahovacie prostriedky, vytvorenie drážok alebo lepením [3]. V tomto prípade sa zameralo na použitie skrutiek
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ktoré patria do kategórie poddajných mechanických spriahovacích prostriedkov. V rámci celej štúdie je používaný
rovnaký druh skrutiek a to: Rothoblaas CTC hrúbky 9 mm pri dĺžke 240 mm [4]. Skrutky sú aplikované paralelne
pod sklonom 45° v dvoch radoch vedľa seba.

Obr. 1 Pozdĺžny rez zobrazujúci umiestnenie spriahovacích skrutiek.

Použité vzorky
V rámci štúdie sú vytvorené varianty spriahnutých systémov, aby bolo možné overiť ich efektívnosť. Ako
kontrolné vzorky boli vyhotovené ich nespriahnuté alternatívy. Používané varianty stropných systémov
pozostávajú z drevenej a betónovej časti. Ako prvý variant (Obr. 2) je zvolený stropný systém pozostávajúci
z dreveného trámu (TR) triedy C24, debnenia a betónovej časti C20/25. Druhý variant (Obr. 3) pozostáva z CLT
panelu a betónovej časti C20/25. Pri všetkých variantoch sa mení len výška drevenej časti prierezu a rozpätie
stropnej konštrukcie. Zaťažovacia šírka 1 meter je aplikovaná na všetky vzorky.

Obr. 2 Priečny rez spriahnutého trámového drevo-betónového stropu.

Obr. 3 Priečny rez spriahnutého doskového drevo-betónového stropu.

3 METODIKA
Analytická štúdia je vypracovaná v programe MS Excel, kde je vytvorený algoritmus ktorý pri výpočte zohľadňuje
rozdielne materiálové a geometrické parametre. Parametre je potrebné prepočítať tak, aby boli vzájomne
kompatibilné. Keďže sa jedná o spriahnutie medzi dvomi materiálmi, pri výpočte je potrebné zohľadniť rozličnosť
prierezových veličín. Vo variante s CLT panelom je v prvom kroku potrebné využiť γ-metódu - návrhový postup,
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ktorý je uvedený v norme STN EN 1995-1-1 [5]. Na základe tejto metódy sa vie zohľadniť účinnosť jednotlivých
vrstiev a vyjadriť prislúchajúci moment zotrvačnosti efektívneho prierezu CLT segmentu. Následne sa aplikuje
metóda idealizovaného prierezu, ktorá je založená na vytvorení idealizovaného prierezu pôvodne pozostávajúceho
z viacerých materiálov. Tento výsledok sa vie dosiahnuť po vypočítaní pracovného súčiniteľa, pomocou ktorého
sú následne už vypočítané efektívne prierezové charakteristiky.
V rámci analýzy je v prvom kroku posudzovaná vzorka na začiatku životnosti [6]. Prierez je posúdený na
medzný stav únosnosti (ULS) pri jednotlivých spôsoboch namáhania po výške prierezu. Následne je posúdenie
aplikované na medzný stav používateľnosti (SLS) kde je posudzovaný okamžitý priehyb. V ďalšom kroku je
zohľadnené popustene spojov [7]. Následne sú vyhodnotené posúdenia pre ULS a SLS aj na konci životnosti.

4 VÝSLEDKY
Na efektívnosť návrhu vplýva mnoho faktorov, ako je napr. materiálové a geometrické parametre, množstvo a druh
spojovacích/spriahovacích prostriedkov, zaťažovacia šírka a efektívne rozpätie stropnej konštrukcie.
Je známe, že hrúbka konštrukcie má vplyv na konečný priehyb konštrukcie. Vplyv možno vidieť
na Obr. 4 až 7. Spriahnutý doskový strop je možné aplikovať do rozpätia približne 9,5 m. Na druhej
strane, trámový spriahnutý strop je možné aplikovať len do rozpätia približne 6,5 m pri ponechaní zaťažovacej
šírky 1 m. Pri porovnaní s ich nespriahnutými variantmi je možné pozorovať, že nespriahnuté trámové varianty
zväčša nespĺňajú podmienku SLS na konci životnosti v rámci celej pozorovanej škály rozpätí, jedine pri použití
trámu o výške 280 mm pri rozpätí 5 m bolo možné splniť podmienku. Nespriahnuté doskové stropy spĺňajú
okrajovú podmienku konečného priehybu do 8 m, ale už len pri najväčšej overovanej hrúbke CLT panelu 280 mm.

Obr. 4 Porovnanie konečných priehybov pri závislosti výšky trámu a jeho rozpätia pri nespriahnutom variante.

Obr. 5 Porovnanie konečných priehybov pri závislosti výšky trámu a jeho rozpätia pri spriahnutom variante.
V rámci štúdie boli taktiež sledované priebehy napätí po výške prierezu a vyhodnotené posúdenia na ULS
a SLS na konci životnosti. Ako je možné pozorovať, v Tab. 1 a 2, posúdenia jednotlivých prierezov nie vždy
spĺňajú oba medzné stavy. K prekročeniu napätí dochádza v najväčšej miere v drevenej časti prierezu.
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Obr. 6 Porovnanie konečných priehybov pri závislosti výšky trámu a jeho rozpätia pri nespriahnutom variante.

Obr. 7 Porovnanie konečných priehybov pri závislosti výšky trámu a jeho rozpätia pri nespriahnutom variante.
Tab. 1 Vyhodnotenie posúdení na konci životnosti pre trámové drevo-betónové stropy pri rozpätí 5 m.
Spriahnutý trámový drevo-betónový strop
Koniec životnosti
Prierez
ULS
SLS
σ2M/
σ1.u/
τ2max/
wfin/
HT
WT
(fmd+ σ2.l)
fcd
fvd
wlim
/ft.0.d
200 120 0,396
1,578
0,500 0,916
220 120 0,344
1,368
0,466 0,756
240 120 0,302
1,199
0,437 0,632
260 120 0,268
1,059
0,411 0,535
280 120 0,240
0,943
0,389 0,456

Nespriahnutý trámový drevo-betónový strop
Koniec životnosti
Prierez
ULS
SLS
σ2M/
σ1.u/
τ2max/
wfin/
HT
WT
(fmd+ σ2.l)
fcd
fvd
wlim
/ft.0.d
200 120 0,843
2,887
0,694
3,705
220 120 0,659
2,481
0,656
2,898
240 120 0,523
2,146
0,618
2,300
260 120 0,420
1,868
0,583
1,850
280 120 0,342
1,637
0,550
1,507

Tab. 2 Vyhodnotenie posúdení na konci životnosti pre doskové drevo-betónové stropy pri rozpätí 5 m.
Spriahnutý doskový drevo-betónový strop
Koniec životnosti
Prierez
ULS
SLS
σ2M/
σ1.u/
τ2max/
wfin/
HT
WT
(fmd+ σ2.l)
fcd
fvd
wlim
/ft.0.d
200 120 0,213
0,478
0,122 0,432
220 120 0,162
0,356
0,098 0,310
240 120 0,130
0,284
0,085 0,236
260 120 0,114
0,259
0,084 0,200
280 120 0,101
0,237
0,083 0,171
http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.280

Nespriahnutý doskový drevo-betónový strop
Koniec životnosti
Prierez
ULS
SLS
σ2M/
σ1.u/
τ2max/
wfin/
HT
WT
(fmd+ σ2.l)
fcd
fvd
wlim
/ft.0.d
200 120 0,153
0,600
0,144
0,702
220 120 0,101
0,435
0,115
0,464
240 120 0,072
0,341
0,098
0,335
260 120 0,060
0,306
0,095
0,278
280 120 0,050
0,276
0,093
0,234
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5 DISKUSIA
Pri porovnaní je potrebné zohľadniť posúdenia pri medznom stave únosnosti, ale aj používateľnosti. Ak si
postupne rozoberieme už vyššie zmieňované okrajové podmienky, zistí sa z Tab. 1 a 2, že môže nastať prípad,
keď posúdenie vyhovuje len na SLS. Na porovnanie sa zoberú prierezy s výškou 240 mm pri všetkých variantoch.
Zaťažovacia šírka 1 meter a rozpätie konštrukcií, ktorá je 5 metrov a je v rámci nasledujúceho porovnania jednotná.
Prihliada sa na prvky v rámci posúdení na konci ich navrhovanej životnosti.
Pri trámových variantoch je pozorované namáhanie vo vyššej miere oproti doskovým variantom. Už pri
namáhaní pri hornom okraji betónovej časti je možné pozorovať násobné hodnoty pri posúdení. Rozdiel medzi
spriahnutým a nespriahnutým variantom je 22,1 % v prospech spriahnutého variantu. Vybrané vzorky trámových
variantov vykazujú prekračujúce limitné hodnoty napätí. Je možné pozorovať, že v prípade spriahnutého
trámového variantu došlo k poklesu o skoro 100 % oproti pôvodným 214,6 %. Taktiež pri posúdení konečného
priehybu, kde trámový variant dosahuje hodnoty využitia až 230%. Hodnoty sú násobne prekročené a prvok
nevyhovuje. Pri spriahnutom trámovom variante dochádza k poklesu na 63,2 % a prvok už spĺňa podmienku pre
limitný priehyb. Tak, ako bolo nožné pozorovať značné rozdiely vo využiteľnosti medzi trámovým a spriahnutým
trámovým variantom, je možné vidieť aj pri posúdeniach konečného priehybu. Na základe porovnania v rámci
trámových variantov bolo možné pozorovať účinnosť spriahnutia.
V prípade doskových variantov, kde sa využitie pri hornom betónovom okraji pohybuje v 7,2 % a 13 % sa
jedná o minimálne rozdiely v porovnaní s trámovými variantmi. V posúdeniach je rozhodujúce namáhanie pri
dolnom okraji dreveného prvku, kde normálové napätia trámových variantov značne prekračujú odolnosti
materiálov. V prípade doskových variantov posúdenia vyhovujú. Pri ich vzájomnom porovnaní nie je pozorovaný
značný rozdiel, jedná sa o pokles namáhania len o 5,7 %. Dosky sú schopné lepšie prenášať zaťaženia. V rámci
porovnania v uvedených Tab. 1 a 2 boli porovnávané varianty pri rozpätiach 5 metrov. Toto rozpätie sa pre CLT
dosky javí ako zbytočne nízke. Aby bolo možné plné využitie potenciálu CLT panelov bolo by vhodné ich
aplikovať na väčšie rozpätie.

6 ZÁVER
Spriahnutie sa javí ako účinný prostriedok na vytvorenie efektívnejšieho prierezu. Potvrdilo sa to v rámci
porovnania spriahnutých variantov s ich nespriahnutými alternatívami. Za pomoci spriahnutia stropných prvkov
sa dokáže zvýšiť odolnosť stropnej konštrukcie a zároveň je potenciál stesniť hrúbku nosných prvkov stropnej
konštrukcie pri zachovaní jej pôvodného rozpätia. Spriahnuté doskové drevo-betónové stropy vykazujú svoj
predpokladaný potenciál pri väčšom rozpätí. Používanie CLT panelov v spriahnutom stropnom systéme sa javí
ako vhodné riešenie pri potrebe preklenovania väčších rozpätí.
V ďalšej fáze výskumu by bolo vhodné sa zamerať na spriahnuté systémy v ktorých sú použité CLT panely
a nájsť a overiť iné druhy inovatívnych spriahovacích prostriedkov ako napríklad spriahnutie za použitia drážok.
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Abstrakt
Článok sa zaoberá experimentálnym overovaním polotuhých prípojov s využitím moderných spojovacích
prostriedkov Rothoblaas Alumidi. Experiment spočíva v zaťažovaní konzoly z konštrukčného dreva. Pripravené
sú 4 varianty prípoja konzoly. Každý variant bude skúšaný na 4 vzorkách. Doposiaľ boli overené 4 vzorky
z celkového počtu 16 vzoriek. Článok opisuje prípravu experimentálnej zostavy, postup zaťažovania, predbežné
zistenia a výsledky uskutočnených experimentov. Tieto výsledky sú konfrontované s numerickými výpočtami
a predpokladmi predchádzajúceho teoretického výskumu. Experimentálny výskum pokračuje skúšaním ďalších
vzoriek.
Klúčové slova
Experimentálne overovanie, polotuhý prípoj, Alumidi
Abstract
This paper deals with experimental verification of semi-rigid timer connections using modern timber connectors
Rothoblaas Alumidi. The experiment consists of the loading of timber bracket of structural wood. There are
4 alternatives of connection prepared. Each alternative has 4 specimens. So far, 4 specimens out of a total
of 16 specimens have been verified. The paper describes the preparation of the experimental set-up, the loading
procedure, the preliminary findings and the results of the performed experiments. These results are confronted
with numerical calculations and assumptions of previous theoretical research. Experiment research continues with
the testing of additional specimens.
Key words
Experimental verification, semi-rigid connections, Alumidi

1 ÚVOD
Cieľom tejto práce je experimentálne overovanie výsledkov numerickej analýzy polotuhého prípoja drevenej
konzoly na prievlak. Konzola z konštrukčného dreva – KVH je pripojená na preklad z lepeného lamelového dreva
– LLD pomocou novodobého spájacieho prostriedku Rothotblaas Alumidi [5]. Alumidi je kovová konzola
vyrobená lisovaním zo zliatiny EN AW - 6060 s hutníckym označením AlMgSi0,5. Skúmané sú Alumidi 120
a 160 bez otvorov pre hladké kolíky. KVH konzola je pripojená na Alumidi pomocou samorezných kolíkov
a Alumidi konzola je pripojená na prievlak pomocou rebierkovaných klincov.
V numerickej analýze boli spočítané hodnoty modulu popustenia spojovacích prostriedkov, hodnoty rotačnej
tuhosti prípojov metódou podľa [1], [7] a deformácie KVH konzoly so zahrnutými tuhosťami prípoja. Úlohou
experimentov je vyšetrenie deformácií KVH konzoly a samotného prípoja. Z týchto údajov sú následne spätne
spočítané tuhosti prípojov a charakteristiky spojovacích prostriedkov.
V tomto článku sú vyhodnotené uskutočnené experimenty, vplyv montáže prípoja, vplyv spojovacích
prostriedkov a iných faktorov. Uskutočnené boli 4 vzorky z celkového počtu 16 vzoriek. Experiment bude
pokračovať skúmaním ďalších vzoriek pre overenie doterajších výsledkov.
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2 METODIKA PRÁCE
Prípoj je navrhnutý v 4 variantoch a každý variant bude skúšaný 4 vzorkami. Zaťažovacia schéma je zobrazená na
Obr. 1. V 1. a 2. variante je použitá konzola Alumidi 120. KVH konzola je pripojená pomocou samorezných
kolíkov SBD s priemerom 7,5 mm a dĺžkou 75 mm. Samotná Alumidi konzola je k prievlaku pripojená pomocou
rebierkovaných klincov s priemerom 4 mm a dĺžkou 60 mm. V 3. a 4. variante je použitá konzola Alumidi
160 - Obr. 2. Prípoj KVH konzoly sa odlišuje zvýšeným počtom samorezných kolíkov SBD a Alumidi je pripojená
k prievlaku pomocou rebierkovaných klincov s dĺžkou 100 mm. Schémy prípojov sú uvedené v článku [6]. Pri
montáži prípoja sú dodržané konštrukčné zásady výrobcu a normové požiadavky podľa [2] na minimálne
vzdialenosti spojovacích prostriedkov.
Na Alumidi je pripojená KVH konzola dĺžky 750 mm z konštrukčného dreva triedy C24 a rozmermi 80/140,
80/160. Vo vzdialenosti 725 mm od hrany prievlaku je zo spodnej strany umiestnený hydraulický lis ENERPAC
RC756. Lis je tlakovaný hydraulickou ručnou pumpou ENERPAC P-80. Medzi lis a KVH konzolu je inštalovaný
snímač pôsobiacej tlakovej sily. KVH konzola je zabezpečená proti bočnej deformácii drevenou konštrukciou,
ktorá nebráni zvislej deformácii.

Obr. 1 Zaťažovacia schéma.

Obr. 2 Alumidi 160.
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Na vzorke sú merané deformácie KVH konzoly a deformácie Alumidi spájacieho prostriedku. Pre tento účel
sú použité deformetre HBM WA-T s merateľným posunom 50 mm a 100 mm.
Meranie prebehne v miestach:
•
•
•
•
•
•

I1 - zvislá deformácia KVH konzoly, nezávislá od deformácie/skrútenia LLD prievlaku - HBM
WA-T/100 - Obr.4,
I2 - zvislá deformácia KVH konzoly, závislá od deformácie LLD prievlaku - HBM WA-T/100 Obr. 4,
I3 - horizontálna deformácia KVH konzoly pri kolíkovom prípoji z vrchnej strany KVH, nezávislá
od deformácie LLD prievlaku - HBM WA-T/50 - Obr. 4,
I4 - horizontálna deformácia KVH konzoly pri kolíkovom prípoji z vrchnej strany KVH, závislá od
deformácie LLD prievlaku - HBM WA-T/50 - Obr. 4,
I5 - horizontálna deformácia KVH konzoly pri kolíkovom prípoji zo spodnej strany KVH, nezávislá
od deformácie LLD prievlaku - HBM WA-T/50 - Obr. 5,
I6 - horizontálna deformácia Alumidi konzoly - HBM WA-T/50 - Obr. 5.

Obr. 3 Poloha deformetrov HBM WA-T.
Pri testovacom zaťažovaní konzoly boli zistené deformácie LLD prievlaku vplyvom krútiaceho momentu.
Preto boli umiestnené dva deformetre na konci konzoly - I1 a I2 a dva deformetre pri prípoji I3 a I4. Prvý z dvojice
deformetrov zohľadňuje vplyv natočenia prievlaku. Druhý z dvojice meria deformáciu od pevnej konštrukcie.

Obr. 4 Poloha deformetrov pri hornom okraji.
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Obr. 5 Poloha deformetrov pri spodnom okraji.
Pred zaťažovaním konštrukcie prebieha výpočet maximálnej charakteristickej sily, ktorou je možné pripravenú
konštrukciu zaťažiť. Sila je odvodená od minimálnej odolnosti kolíkového a klincového prípoja. Následne
zaťaženie prebieha v 5 krokoch podľa [3], [4]. Prvý krok je zvyšovanie sily na 40 % únosnosti prípoja počas
trvania 120 sekúnd. V druhom kroku konštrukcia zotrvá na tejto úrovni počas 30 sekúnd. Ďalším krokom je
odľahčenie na úroveň 10 % únosnosti. Konštrukcia na tejto úrovni zotrvá 30 sekúnd a následne prebehne zaťaženie
konštrukcie na úroveň 100 % charakteristickej únosnosti.

3 VÝSLEDKY
V tejto kapitole sú zhrnuté základné výsledky experimentálneho overovania, a to deformácie vzorky, porovnanie
výsledkov s numerickou analýzou a spätný výpočet rotačnej tuhosti prípojov.
Nasledujúce grafy zobrazujú priebeh deformácií na vybraných vzorkách v čase. Z priebehu I1 a I2 je zjavné,
že dochádza k pootočeniu prievlaku, čo je potrebné zahrnúť vo výpočte tuhostí prípojov.

Obr. 6 Deformácie Alumidi 120 - Variant č.1, vzorka č.1.
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Obr. 7 Deformácie Alumidi 120 - Variant č.2, vzorka č.1.
Deformácie KVH konzoly boli vopred vypočítané pomocou 3D FE modelu v programe SCIA Engineer. Model
obsahuje vypočítané rotačné tuhosti jednotlivých prípojov. V Tab. 1 sú porovnané deformácie KVH konzoly
z numerickej analýzy a experimentu. Na rotačnú tuhosť a následné deformácie značne vplýva objemová tiaž dreva.
Pri deformáciách je predpoklad, že s rastúcou objemovou tiažou stúpa rotačná tuhosť a klesajú deformácie. Tento
predpoklad sa potvrdil pri variante 2, avšak variant 1 ukázal opačné výsledky počas experimentu. Tento paradox
je spôsobený zrejme nehomogenitami dreva a je nutné overenie ďalšími vzorkami.
Tab. 1 Vertikálne deformácie na konci KVH konzoly.
Variant
1
2

Vzorka
1
2
1
2

Obj. tiaž
(kg/m3)
457
362
490
550

Charak. sila
(kN)
1,38
1,38
1,63
1,75

Def. FE model
(mm)
24,5
32,1
22,2
20,8

Def. - experiment
(mm)
48,8
43,4
43,3
37,7

Tab. 2 Rotačná tuhosť klincového prípoja – Alumidi 120.
Variant

Výpočtová tuhosť
Cψ,num
(MNm/rad)
0,1375
0,1375
0,2238
0,2238

Vzorka
1
2
1
2

1
2

Tuhosť z experimentu
Cψ,exp
(MNm/rad)
0,1734
0,1549
0,2379
0,2256

Tab. 3 Rotačná tuhosť kolíkového prípoja – Alumidi 120.
Variant
1
2

Vzorka

Obj. tiaž
(kg/m3)

1
2
1
2

457
362
490
550

http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.285

Výpočtová tuhosť
Cψ,num
(MNm/rad)
0,0313
0,0220
0,0396
0,0471

Tuhosť z experimentu
Cψ,exp
(MNm/rad)
0,0137
0,0147
0,0210
0,0242
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V Tab. 2 sú zobrazené rotačné tuhosti klincovej časti prípoja. Z výsledkov je zrejmé, že predpoklady v numerickej
analýze sú správne. Vo variante č. 1 je väčšia tuhosť z experimentu daná nehomogenitami dreva, a to konkrétne
rastovými hrčami v mieste prípoja Alumidi na prievlak.
Tab. 3 zobrazuje výsledky tuhostí kolíkovej časti prípoja. Rovnako ako pri deformáciách, aj tu sa prejavil vplyv
materiálových imperfekcií, a to konkrétne pri variante 1 a vzorke 2, ktorá má väčšiu tuhosť ako vzorka 1 s vyššou
objemovou tiažou. Celkovo sú hodnoty tuhostí z experimentu výrazne nižšie, čo je zrejme spôsobené geometriou
a spôsobom aplikácie samorezných kolíkov.

4 DISKUSIA
Počas montáže vzoriek a v priebehu experimentu boli zistené viaceré faktory, ktoré výrazne vplývajú na výsledky.
Jedným z prvých zistení bol spôsob vŕtania samorezných kolíkov a ich geometria. Výrobca nepredpisuje
predvŕtanie kolíkov, avšak pri takejto aplikácii dochádzalo k vôli v prípoji a konštrukcia nadobudla počiatočnú
deformáciu bez pôsobenia zaťaženia. Tento problém bol vyriešený predvŕtaním kolíkov vrtákom s priemerom
5 mm. Predvŕtaná bola drevená časť a rovnako aj konzola Alumidi.
Počas zaťažovania boli zistené nadmerné deformácie KVH konzoly. Tieto deformácie boli spôsobené
zatláčaním vŕtacieho hrotu samorezného kolíka do dreva. V tejto časti je kolík výrazne sploštený a má
nedostatočný driek. V prípade nepriaznivého natočenia kolíka v dreve dochádza k zatláčaniu hrotu do dreva.
Maximálna charakteristická sila, ktorou je možné konštrukciu zaťažiť bola vypočítaná pre každú vzorku zvlášť
na základe rozdielnej objemovej tiaže jednotlivých vzoriek. Pre presnejšie výsledky je nutné vzorky z jedného
variantu zaťažiť rovnakou charakteristickou silou. Rovnako je potrebné dodržať časy pri zaťažovaní vzoriek.
Na výsledky má zjavný vplyv aj nehomogenita dreva, a to konkrétne výsušné trhliny, suky a iné. Na základe
numerickej analýzy bolo očakávané krehké porušenie kolíkového prípoja. Všetky spomenuté vplyvy však
spôsobili duktilné správanie a na konštrukcii nedošlo ku krehkému porušeniu.

5 ZÁVER
Experimentálne boli overené prvé 4 vzorky polotuhého prípoja KVH konzoly na LLD prievlak pomocou
novodobého spájacieho prostriedku Alumidi. Počas experimentu boli merané deformácie KVH konzoly
a samotného konektora Alumidi. Výsledky experimentu boli použité pri spätnom výpočte rotačnej tuhosti prípojov
a iných pevnostných charakteristík. Následne boli tieto výsledky porovnané s numerickou analýzou prípojov.
Polotuhé pôsobenie prípojov v drevených konštrukciách lepšie opisuje správanie novodobých spojovacích
prostriedkov a ich vplyv na návrh drevenej nosnej konštrukcie.
Pre potvrdenie výsledkov a väčší štatistický súbor bude experimentálne overených ďalších 12 vzoriek.
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OPTIMALIZACE MATERIÁLOVÝCH PARAMETRŮ
NA ZÁKLADĚ MONITORINGU PAŽÍCÍ
KONSTRUKCE
OPTIMIZATION OF THE MATERIAL PARAMETERS BASED ON
RETAINING WALL MONITORING
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Abstrakt
Monitoring konstrukcí se obvykle využívá pro ověření chování navržené geotechnické kontrukce. Tato měření
mohou být využita i jako alternativa pro stanovení materiálových parametrů s využitím optimalizační procedury,
která slouží jako nástroj k určení vstupních parametrů materiálových modelů z výsledků inklinometrického měření
pažící konstrukce. Optimalizační procedura Particle swarm optimization (PSO) pro řízení změny materiálových
parametrů byla spojena se skriptovací úlohou provádějící předávání dat softwaru Plaxis založeného na MKP.
Tímto postupem byly optimalizovány vstupní parametry pro Hardening soil model pro brněnský neogenní jíl.
Výsledky optimalizačních procedur potvrdily, že je možné optimalizce využít jako vhodný nástroj pro stanovení
parametrů zemin pro materiálové modely.
Klíčová slova
Optimalizace hejnem částic, pažící konstrukce, Hardening Soil model, materiálové modely
Abstract
Geotechnical monitoring is usually used for the verification of designed constructions. A result of the monitoring
could be used as an alternative for the determination of material parameters involving optimization procedures.
The optimization procedure will be used as a tool for determining material parameters using the inclinometer
measurement of a retaining wall. The simple script involving data processing between Plaxis and optimization
procedure Particle swarm optimization (PSO) was written. In this way, the input parameters of Brno Miocene clay
for the Hardening Soil model were optimized. The results of the optimization procedures confirm the hypothesis,
the optimization could be used as a useful tool for determining the material parameters of soils.
Key words
Particle swarm optimization, retaining wall, Hardening Soil model, material models

1 ÚVOD
S rozvojem numerických metod ve stavebnictví, se tento jev projevil i v geotechnickém inženýrství. S tímto, pro
spolehlivou analýzu řešených konstrukcí, byla vytvořena řada materiálových modelů. Přesná predikce chování
konstrukcí je závislá na správném stanovení vstupních parametrů těchto materiálových modelů. Tyto materiálové
charakteristiky je možnost stanovit dvěma způsoby. Obvykle jsou to laboratorní zkoušky, kterými je možné přímo
stanovit potřebné parametry. Druhou možností je využít in-situ měření, a to polní zkoušky nebo data z monitoringu
konstrukcí.
V tomto článku je představena možnost využít monitoring konstrukce jako vstup pro optimalizaci parametrů
materiálových modelů. Obvykle se monitoring konstrukcí využívá jako nástroj ke kontrole a ověření návrhu dané
konstrukce. V těchto případech může také sloužit jako sledování konstrukce z hlediska její bezpečnosti a na
základě varovných stavů určit, zda je třeba konstrukci podrobněji sledovat, zesílit, či hrozí její bezprostřední
kolaps.
Deformace pažící konstrukce získané z monitoringu budou sloužit jako tzv. přesné řešení pro optimalizační
algoritmus. Optimalizační algoritmus na základě těchto dat a predikovaných deformací z matematického modelu,
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bude řízeně měnit vstupní parametry pro materiálový model zemin, což má za následek změnu predikované
deformace pažící konstrukce. Cílem optimalizačního algoritmu je najít takovou sadu vstupních parametrů, se
kterou bude predikovaná deformace konstrukce ve shodě s přesným řešením. Matematický model pro tuto úlohu
byl vytvořen v softwaru Plaxis 2D. Jako optimalizační algoritmus byl zvolen Particle swarm optimization (PSO).
V rámci tohoto článku byla vytvořena programová aplikace, která zajišťuje předávání dat mezi softwarem
Plaxis a implementuje optimalizační algoritmus PSO, který slouží k řízené změně vstupních parametrů. Cílem je
ověřit, zda tato metoda získání vstupních parametrů je možná, poskytuje spolehlivé výsledky a je možné tyto
výsledky získat v úměrném čase. V rámci tohoto ověření byly provedeny optimalizace za účelem získání vstupních
parametrů pro Hardening soil (HS model) [1] a Hardening soil small strain model (HSS model) [2].

2 OPTIMALIZAČNÍ ALGORITMUS
Zvolený optimalizační algoritmus Particle swarm optimization (PSO) byl vybrán na základě jeho jednoduché
implementace a dobrých výsledků rychlosti konvergence k minimu funkce [3]. Poprvé byla PSO představena
v roce 1995, kdy tento koncept založený na pozorování hejna živočichů prezentovali Eberhart a Kennedy [4] a [5].
Algoritmus PSO se řadí do skupin metaheuristických optimalizačních algoritmů, založených na evolučním
chování. Hlavním elementem, se kterým se v tom algoritmu pracuje je tzv. částice hejna. Tato částice prohledává
zadaný prostor nad optimalizovanou funkcí a schraňuje nejlepší funkční hodnotu pro konkrétní částici v osobním
repozitáři. Mimo to, a mimo ostatní optimalizační algoritmy, byla PSO první, kde byly všechny částice propojeny
tzv. kolektivní pamětí, ve které sdílí vždy nejlepší funkční hodnotu celého hejna. Základní algoritmus PSO je
potom následující:
•
•
•
•
•

Náhodně rozmístit po prohledávaném prostoru částice.
Pro všechny částice vyhodnotit hodnotu její účelové funkce.
Pro všechny částice vyhodnotit, zda je v osobní paměti lepší funkční hodnota, pokud ne, nahraď ji
novou funkční hodnotou.
Vyhodnoť, zda kolektivní paměť obsahuje lepší funkční hodnotu než nějaká z částic, pokud ne,
nahraď ji touto nejlepší hodnotou.
Každé částici změň rychlost a polohu dle (1).
𝑡𝑡𝑡𝑡−1
∗
+ 𝑐𝑐𝑐𝑐1 𝝐𝝐𝝐𝝐𝟏𝟏𝟏𝟏 ⨀(𝒑𝒑𝒑𝒑𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝒙𝒙𝒙𝒙𝑡𝑡𝑡𝑡−1
𝒗𝒗𝒗𝒗𝒕𝒕𝒕𝒕𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝒗𝒗𝒗𝒗𝑡𝑡𝑡𝑡−1
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖 ) + 𝑐𝑐𝑐𝑐2 𝝐𝝐𝝐𝝐𝟐𝟐𝟐𝟐 ⨀(𝒈𝒈𝒈𝒈 − 𝒙𝒙𝒙𝒙𝑖𝑖𝑖𝑖 )

(1)
𝒙𝒙𝒙𝒙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝒙𝒙𝒙𝒙𝑡𝑡𝑡𝑡−1
+ 𝒗𝒗𝒗𝒗𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖
je rychlost částice z minulé iterace, 𝑐𝑐𝑐𝑐1 𝝐𝝐𝝐𝝐𝟏𝟏𝟏𝟏 ⨀(𝒑𝒑𝒑𝒑𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝒙𝒙𝒙𝒙𝑡𝑡𝑡𝑡−1
,kde 𝒗𝒗𝒗𝒗𝒕𝒕𝒕𝒕𝒊𝒊𝒊𝒊 je nová rychlost částice, 𝒗𝒗𝒗𝒗𝑡𝑡𝑡𝑡−1
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖 ) je člen závislý na
𝑡𝑡𝑡𝑡−1
∗
)
je člen závislý na globální paměti častice, 𝒙𝒙𝒙𝒙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 je nová ploha částice a 𝒙𝒙𝒙𝒙𝑡𝑡𝑡𝑡−1
osobní paměti částice, 𝑐𝑐𝑐𝑐2 𝝐𝝐𝝐𝝐𝟐𝟐𝟐𝟐 ⨀(𝒈𝒈𝒈𝒈 − 𝒙𝒙𝒙𝒙𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖
je poloha částice z minulé iterace.
•

Pokud je dosaženo ukončovacího kritéria ukonči optimalizaci, pokud ne, pokračuj od druhého bodu
ve stejné cyklu.

Tento algoritmus zůstal prakticky nezměněn, i přes to, že se od vzniku PSO celá řada autorů snažila algoritmus
vylepšit za cenu získání rychlejší a spolehlivější konvergence [6], [7] a [8]. Změna, která se odehrávala v průběhu
vývoje PSO různými autory, byla především ve změně vztahu pro výpočet nové rychlosti částice. Podrobnější
popis analýzy, která varianta změny rychlosti byla vybrána pro nasazení v aktuální aplikaci, přesahuje možnosti
tohoto článku. Hlavním kritériem byla však spolehlivost nalezení minima tzv. testovacích funkcí, kde byla
hodnocena průměrná vzdálenost částic hejna od minima funkce po určitém počtu iterací. Výsledným vztahem
(2) pro změnu rychlosti, se dle analýzy ukázala být varianta prezentovaná se zahrnutím tzv. omezujících
koeficientů [8]. Tyto parametry významně ovlivňují chování optimalizačního algoritmu a přispívají k optimální
rychlosti konvergence za přijatelný čas, což bylo diskutováno i v dalších pracích. Jsou to koeficienty 𝑐𝑐𝑐𝑐1 a 𝑐𝑐𝑐𝑐2 , oba
s hodnotou 1,49618. Hodnoty koeficientů 𝑐𝑐𝑐𝑐1 a 𝑐𝑐𝑐𝑐2 mají za úkol udržet roj částic v pohybu k minimu funkce
a neuváznout v lokálním minimu. Tato situace může nastat, pokud je zvolena příliš malá hodnota těchto
koeficientů. Tyto koeficienty určují váhu osobní paměti a globální paměti hejna částic při výpočtu nové rychlosti
částice. Ke vztahu (1) přibyl i parametr 𝜔𝜔𝜔𝜔, který je parametrem tlumení neboli faktorem, který snižuje váhu
předchozí rychlosti částice. Hodnota tlumení je exponenciálně klesající s počtem iterací, kde záklaem mocniny je
hodnota 0,99, exponentem je pořadové číslo iterace. Kombinace tlumení a omezujících koeficientů vedla při
analýzách k dobrým výsledkům konvergence algoritmu PSO.
𝑡𝑡𝑡𝑡−1
∗
+ 𝑐𝑐𝑐𝑐1 𝝐𝝐𝝐𝝐𝟏𝟏𝟏𝟏 ⨀(𝒑𝒑𝒑𝒑𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝒙𝒙𝒙𝒙𝑡𝑡𝑡𝑡−1
𝒗𝒗𝒗𝒗𝒕𝒕𝒕𝒕𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝜔𝜔𝜔𝜔𝒗𝒗𝒗𝒗𝑡𝑡𝑡𝑡−1
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖 ) + 𝑐𝑐𝑐𝑐2 𝝐𝝐𝝐𝝐𝟐𝟐𝟐𝟐 ⨀(𝒈𝒈𝒈𝒈 − 𝒙𝒙𝒙𝒙𝑖𝑖𝑖𝑖 )

𝒙𝒙𝒙𝒙𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝒙𝒙𝒙𝒙𝑡𝑡𝑡𝑡−1
+ 𝒗𝒗𝒗𝒗𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖
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Částice hejna, která je hlavní prvek v této optimalizační metodě obsahuje vektor proměnných. Tento vektor
může mít libovolnou velikost a obsahuje složky souřadnic polohy částice v prohledávaném prostoru. Z polohy
částice v prostoru je poté vyhodnocena tzv. účelová funkce neboli funkční hodnota optimalizované funkce, jelikož
složky vektoru, kterými je částice definována jsou její proměnné. Optimalizační metoda se podle představeného
algoritmu snaží dosáhnout řízenou změnou vektoru proměnných každé částice nejlepšího výsledku optimalizované
funkce (nejčastěji nalézt minimální či maximální hodnotu).

3 OPTIMALIZACE PARAMETRŮ Z MONITOROVANÉ
KONSTRUKCE
Optimalizace vstupních parametrů HS a HSS modelu byla provedena na základě dat z monitoringu reálné
konstrukce. Jedná se o konstrukci pažící stěny, která byla zhotovena jako monolitická betonová podzemní stěna.
Monitorovaná pažící stěna byla zhotovena pro výstavbu Technologického centra Královopolských tunelů v Brně.
Hloubky lamel dosahovaly délky až 34,5 m a jejich tloušťka byla 0,8 m. Podzemní stěna byla rozepřena
v 7 úrovních vždy dvojicí válcovaných profilů. Oblast pode dnem budoucí stavební jámy byla zpevněna tryskovou
injektáží a následně na dně byla vybetonovaná deska tloušťky 0,8 m [9]. Před betonáží podzemní stěny byla
umístěna do prostoru výztuže plastová trubka sloužící jako vedení pro inklinometr. Inklinometrická měření byla
prováděna v různých časových úsecích a jejich cílem bylo zaznamenat vodorovné pohyby pažící konstrukce.
Z jedné etapy měření byla převzata data, která budou sloužit jako cílové hodnoty deformace pro optimalizační
algoritmus.
Optimalizovaným parametrem v prezentovaných optimalizačních úlohách jsou vstupní parametry
materiálových modelů. Materiálové charakteristiky ovlivňují chování zemin a jejich odezvu na různé typy zatížení.
Pro konkrétní případ zmiňované pažící konstrukce materiálové parametry ovlivní zejména deformace konstrukce.
Měřené deformace pažící konstrukce z monitoringu, slouží jako cíl pro optimalizační algoritmus. Shody měření
a predikce z numerického modelu se bude algoritmus snažit dosáhnout řízenou změnou vstupních parametrů,
kterou zajišťuje právě optimalizační algoritmus.

Geologie
Geologie území je typická pro tuto část Brna. Kvartérní pokryvné vrstvy mají báze v hloubkách
0,6 m, 5,2 m a 9,5 m a skládají se z navážky, spraše a písčitého štěrku. I tyto vrstvy byly zahrnuty do numerického
modelu sledované stavební jámy a byly modelovány Mohr-Coulombovým materiálovým modelem (MC model)
viz [10]. Zbylá část konstrukce, více než 2/3, je umístěna v neogenní jílu typickým pro Brno. Pouze proto byly
vstupní parametry neogenního jílu, pro HS a HSS model, vyhledávány optimalizačním algoritmem.

Metodika
Optimalizace vstupních parametrů je až posledním krokem prací, které jsou spojeny s optimalizací prováděnou
v rámci tohoto článku. Samotný optimalizační algoritmus a celá aplikace pro optimalizaci by měla být autonomní
bez nutnosti zásahu, mimo vyzvednutí dat a jejich analýzy. Před získáním vstupních parametrů optimalizačním
algoritmem bylo nutné provést:
•
•
•

Vytvoření skriptu pro tvorbu matematického modelu v programu Plaxis 2D, včetně částí řídících
změnu vstupních parametrů materiálového modelu a vyzvednutí dat po numerické analýze
Implementaci optimalizační procedury založenou na PSO
Spojit předchozí dvě části v aplikaci pro získání vstupních parametrů optimalizací

Prvním krokem bylo vytvoření kódu pro automatické generování matematického modelu, které je
v programech Plaxis umožněno tzv. remote scripting. Tato nadstavba dovoluje uživateli napsat programový kód,
v programovacím jazyce Python, a vytvářet tak automatizované procesy, které mu umožní jednoduše opakovat
různé činnosti. S tímto bylo nutné aplikovat i procesy pro změnu vstupních parametrů materiálového modelu
a zejména i pro vyzvednutí dat. Data potřebná pro optimalizaci jsou predikované vodorovné posuny konstrukce
získané z numerické analýzy. Úrovně, ze kterých jsou predikované vodorovné deformace získávané jsou totožné
jako u monitoringu konstrukce inklinometrem.
Druhým krokem bylo převedení PSO do podoby programového kódu. Vybraná podoba PSO a vztahu pro
změnu rychlosti/polohy částice byla popsána v minulé kapitole.
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Aplikace optimalizační metody na řešenou úlohu
V minulé kapitole byl popsán i princip samotné optimalizace. Pro optimalizaci vstupních parametrů materiálových
modelů na základě monitoringu konstrukce, je však nutné uvést některá specifika a tím popsat podrobně i metodiku
optimalizace.
Zmiňovaný vektor proměnných bude v této aplikaci sloužit pro uložení vektoru optimalizovaných vstupních
parametrů materiálových modelů. Druhým zmiňovaným termínem byla účelová funkce. v optimalizaci, nebo-li
získání nejlepšího výsledku primitivní funkce je to prostá funkční hodnota funkce. v této aplikaci optimalizace je
získání účelové funkce obtíženější, viz rovnice 3.
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
− 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖,ℎ �
𝑓𝑓𝑓𝑓 = ��𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖,ℎ
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

(3)

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
,kde 𝑓𝑓𝑓𝑓 je účelová funkce (mm), 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖,ℎ
je měřená hodnota vodorovné deformace pažící konstrukce v i-té úrovni
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
inklinometrem (mm), 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖,ℎ je predikovaná hodnota vodorovné deformace pažící konstrukce v i-té úrovni
z numerické analýzy (mm).
Účelová funkce v případě optimalizace vstupních parametrů materiálového modelu není jednoduše
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
stanovitelná, jako např. u primitivních funkcí. Její vyhodnocení, resp. vstup 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖,ℎ je závislý na hodnotě vstupních
parametrů materiálového modelu a pro jeho vyhodnocení je zapotřebí numerické analýzy.
Při analýze spolehlivosti varianty PSO, při které bylo sledováno dosažení minima testovacích funkcí, bylo
vybrána kombinace počtu částic a iterací, 10 a 50. To se však ukázalo v reálné aplikaci jako nadhodnocené a při
syntetickém experimentu bylo možno dosáhnout minima spolehlivě již při 5 částicích a 20 iterací, celkově tedy
100 výpočtech. Jeden běh optimalizační procedury se ukázal jako nedostatečný z hlediska možné variability
získaných výsledků (viz další kapitola). Z tohoto důvodu byly provedeny tři běhy optimalizační procedury, pro
stanovení možné variability výsledku.

Optimalizace vstupních parametrů
Pro optimalizaci vstupních parametrů byly vybrány dva pokročilé materiálové modely. Hardening soil model
s dvojitým zpevněním a Hardening soil small strain model navíc zahrnující tuhost v malých přetvořeních. Tyto
modely obsahují celou řadu vstupních parametrů. Optimalizovány však byly pouze parametry či jejich kombinace
uvedené v Tab. 2 a Tab. 3.
Jako počáteční hodnoty vstupních parametrů neogenního jílu byly zvoleny parametry, které vyšly z numerické
studie stejné pažící konstrukce [10] viz Tab. 1.
Tab. 1 Výchozí hodnoty vstupních parametrů materiálového modelu pro neogenní jíl.
𝒖𝒖𝒖𝒖𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓

Neogenní jíl

𝑬𝑬𝑬𝑬𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖
(kPa)
36 170

𝒖𝒖𝒖𝒖𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓

𝑬𝑬𝑬𝑬𝒐𝒐𝒐𝒐𝒓𝒓𝒓𝒓𝒐𝒐𝒐𝒐
(kPa)
11 860

𝒖𝒖𝒖𝒖𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓

𝑬𝑬𝑬𝑬𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓
(kPa)
11 860

𝒄𝒄𝒄𝒄′
(kPa)
6

𝝋𝝋𝝋𝝋′
(°)
24

𝒎𝒎𝒎𝒎
(-)
0,5

𝒖𝒖𝒖𝒖𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓

𝑮𝑮𝑮𝑮𝟓𝟓𝟓𝟓
(kPa)
60 000

𝜸𝜸𝜸𝜸𝟓𝟓𝟓𝟓.𝟕𝟕𝟕𝟕
(-)
0,0001

Uvedené parametry jsou vstupní hodnoty parametrů pro HSS model, v případě HS modelu nejsou brány
𝒖𝒖𝒖𝒖𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓
v úvahu veličiny 𝑮𝑮𝑮𝑮𝟓𝟓𝟓𝟓 a 𝜸𝜸𝜸𝜸𝟓𝟓𝟓𝟓.𝟕𝟕𝟕𝟕 . Optimalizovány byly pro HS model parametry:
•
•

𝒖𝒖𝒖𝒖𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓

𝑬𝑬𝑬𝑬𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖
𝒖𝒖𝒖𝒖𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓
𝑬𝑬𝑬𝑬𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖 a 𝝋𝝋𝝋𝝋′

Pro HSS model to byly parametry:
•
•
•

𝒖𝒖𝒖𝒖𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓

𝑬𝑬𝑬𝑬𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖
𝒖𝒖𝒖𝒖𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓
𝑬𝑬𝑬𝑬𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖 a 𝝋𝝋𝝋𝝋′
𝒖𝒖𝒖𝒖𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓
𝒖𝒖𝒖𝒖𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓
𝑬𝑬𝑬𝑬𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖 a 𝑮𝑮𝑮𝑮𝟓𝟓𝟓𝟓

V Tab. 2 a Tab. 3 jsou uvedeny optimalizované kombinace vstupních parametrů, tzn. parametry materiálového
modelu, které byly optimalizačním algoritmem dohledávány. Ostatní parametry materiálového modelu, pokud
nejsou zahrnuty v optimalizované kombinaci, jsou udržovány na svých výchozích hodnotách z Tab. 1.
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Tab. 2 Hodnoty optimalizovaných parametrů pro HS model.
𝒖𝒖𝒖𝒖𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓

𝒖𝒖𝒖𝒖𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓

𝑬𝑬𝑬𝑬𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖
𝒖𝒖𝒖𝒖𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓

𝑬𝑬𝑬𝑬𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖 - 𝝋𝝋𝝋𝝋′

𝒓𝒓𝒓𝒓
(𝒎𝒎𝒎𝒎)
0,085
0,085
0,085
0,080
0,080
0,087

𝝋𝝋𝝋𝝋′
(°)
27,4
27,3
23,2

𝑬𝑬𝑬𝑬𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖
(𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌)
55 024
55 022
55 020
46 610
46 862
57 703

Optimalizovaná kombinace

Tab. 3 Hodnoty optimalizovaných parametrů pro HSS model.
Optimalizovaná kombinace
𝒖𝒖𝒖𝒖𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓

𝑬𝑬𝑬𝑬𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖
𝒖𝒖𝒖𝒖𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓

𝑬𝑬𝑬𝑬𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖 - 𝝋𝝋𝝋𝝋′
𝒖𝒖𝒖𝒖𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓

𝒖𝒖𝒖𝒖𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓

𝑬𝑬𝑬𝑬𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖 - 𝑮𝑮𝑮𝑮𝟓𝟓𝟓𝟓

𝒖𝒖𝒖𝒖𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓

𝑬𝑬𝑬𝑬𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖
(𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌)
44 244
44 220
44 075
36 789
39 881
42 700
33 741
37 996
41 736

𝝋𝝋𝝋𝝋′
(°)

26,2
25,2
24,4
-

𝒖𝒖𝒖𝒖𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓

𝑮𝑮𝑮𝑮𝟓𝟓𝟓𝟓
(𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌)
74 761
70 096
64 882

𝒓𝒓𝒓𝒓
(𝒎𝒎𝒎𝒎)

0,071
0,071
0,070
0,068
0,069
0,070
0,064
0,066
0,063

V Tab. 2 a Tab. 3 jsou uvedeny optimalizované kombinace vstupních parametrů, dosažená hodnota
optimalizovaného parametru a v posledním sloupci hodnota účelové funkce. Tato hodnota byla optimalizačním
algoritmem minimalizována a je ukazatelem, jak blízko se nachází predikované deformace reálnému měření pažící
konstrukce. Je tedy ukazatelem, který optimalizační běh dosáhl nejlepší shody s reálným měřením. V předchozí
kapitole bylo zmíněno, že pro zjištění variability získaných hodnota optimalizovaných parametrů, byly provedeny
tři běhy optimalizační procedury. Ty jsou v tabulkách vyjádřeny jako tři sady optimalizovaných hodnot pro jednu
optimalizovanou kombinaci.

4 DISKUZE
Souhrn výsledků optimalizovaných parametrů je uveden v Tab. 2 a Tab. 3. Je možné si povšimnout, u HS i HSS
𝒖𝒖𝒖𝒖𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓
modelu, že pokud je optimalizován pouze jeden parametr, konkrétně to bylo 𝑬𝑬𝑬𝑬𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖 , optimalizační algoritmus dosáhl
při všech třech opakováních stejných hodnot optimalizovaného parametru. U ostatních kombinací
optimalizovaného parametru tomu tak nebylo. Dá se tedy usoudit, že optimalizační algoritmus může mít problémy
při více optimalizovaných parametrech. Pokud bychom se zaměřili pouze na shodu měření a predikce, vycházející
z optimalizovaných hodnot parametrů, bylo dosaženo stejné shody u všech opakování z optimalizované
kombinace. Z toho plyne, že různou kombinací vstupních parametrů materiálového modelu, se dá dosáhnout stejné
shody s měřením. Dle definice HS modelu, to může být i tím, že celková tuhost je závislá na hodnotě úhlu vnitřního
𝒖𝒖𝒖𝒖𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓
𝒖𝒖𝒖𝒖𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓
tření. V případě HSS modelu a kombinace 𝑬𝑬𝑬𝑬𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖 - 𝑮𝑮𝑮𝑮𝟓𝟓𝟓𝟓 toto nejde potvrdit, tyto parametry jsou na sobě nezávislé.
𝒖𝒖𝒖𝒖𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓
Pravděpodobnější se jeví to, že oba parametry výrazně ovlivňují deformace konstrukce. Parametr 𝑬𝑬𝑬𝑬𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖 tuhost
𝒖𝒖𝒖𝒖𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓
zeminy, 𝝋𝝋𝝋𝝋′ rozvoj plastických deformací, které ovlivňují opět celkové deformace konstrukce. U HSS modelu 𝑮𝑮𝑮𝑮𝟓𝟓𝟓𝟓
ovlivňuje tuhost v malých přetvořeních a zároveň velikost intervalu přetvoření, ve které se tato tuhost projevuje.
Předchozí tvrzení se dají podložit přímo hodnotami vstupních parametrů získaných optimalizací. Pokud jeden
parametr je nižší, např. tuhost, je potřeba zvýšené deformace zapříčiněné tímto parametrem zachytit zvýšením
parametru úhlu vnitřního tření, aby bylo dosaženo stejné shody s měřením konstrukce. Stejně toto platí u HSS
modelu, kde snížení tuhosti v oboru malých přetvoření, zapříčiní zvýšení tuhosti v odlehčení/opětovném přitížení.
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5 ZÁVĚR
Dle výsledků optimalizačních procedur je možné prohlásit, že optimalizace jsou dalším způsobem, jak získat
materiálové parametry zemin. Výhodou může být, že pokud by optimalizační algoritmus a celá procedura byla
vhodně nastavena, může být získání parametrů automatizované. Zejména by se toto dalo použít pro typické in-situ
zkoušky, u kterých je výhoda, že zemina není při zkoušení porušena.
U úlohy prezentované v tomto článku může být dalším prvek, který významně ovlivní výsledky, kromě
materiálových parametrů, i samotný numerický model, který je interpretací skutečného stavu. Jeho správné
vytvoření je pro tuto úlohu zásadní.
Tato studie však nedala spolehlivou odpověď na spolehlivost optimalizační procedury. Dle výsledků je nutno
konstatovat, že v řešené úloze se nachází několik lokálních minim, se stejnou výslednou hodnotou účelové funkce,
se stejnou shodou měřených a predikovaných deformací. K těmto lokálním minimům však přísluší různé
kombinace vstupních parametrů materiálového modelu. Řešení tedy není jednoznačné. Optimalizační algoritmus
však minima dosáhl, což bylo hlavním cílem. Algoritmus toto však nemůže rozlišit bez zásahu uživatele, nebo
přísnějšího omezení prohledávaného prostoru. Možným řešením tohoto problému je využití více-kriteriálního
PSO, neboli Multi Objective Particle Swarm Optimization (MOPSO).
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STANOVENIE EXPERIMENÁLNEJ ÚNOSNOSTI
PILÓT
DETERMINATION OF EXPERIMENAL BEARING CAPACITY PILES
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Abstrakt
Článok je zameraný na vyhodnotenie statickej zaťažovacej skúšky pilót podľa rôznych metód. Cieľom
vyhodnotenia je získať návrhové hodnoty experimentálnej únosnosti pilót. Analýza obsahuje vyhodnotených
10 statických zaťažovacích skúšok realizovaných na veľkopriemerových pilótach rôznych dĺžok, ktoré
sa nachádzajú v rovnakom inžinierskogeologickom rajóne a sú zhotovené rovnakou technológiou tzn. vŕtané pilóty
s výpažnicou. Pri vyhodnocovaní sme sa zameriavali na najčastejšie využívané metódy a každú skúšku sme
vyhodnotili podľa STN 73 1002, podľa metódy Brinch Hansen - 80% kritérium a podľa Davissonovej metódy
medznej únosnosti.
Klíčová slova
Statická zaťažovacia skúška, experimentálna únosnosť, vŕtané pilóty, vyhodnotenie únosnosti
Abstract
The article is focused on the evaluation of the static load test of piles by various methods. The aim of the evaluation
is to obtain design values of the experimental bearing capacity of the piles. The analysis contains evaluated
10 static load tests performed on large-diameter piles of various lengths, which are located in the same engineering
geological district and are made as drilled piles with a casing. Each test is evaluated according to STN 73 1002,
according to the Brinch Hansen method 80% criterion and according to the Davisson method of ultimate strength.
Key words
Static load test, experimental bearing capacity, drilled piles, estimation of bearing capacity

1 ÚVOD
Posúdenie a návrh pilotových základov nie je jednoduchý proces, za najvhodnejšie sa javí navrhovanie pilót na
základe medzného stavu používateľnosti, t. j. sadnutia a ich únosnosť overiť dodatočne. Podstatne odlišný trend
však môžeme vyrozumieť z platného Eurokódu 7-1, ktorý sa venuje predovšetkým podmienkam MSÚ a sadnutie
pilót spomína len okrajovo. Únosnosť pilóty a jej presná formulácia je pomerne komplikovaná záležitosť.
Únosnosť má zodpovedať takému stavu, kedy nie je prekročená pevnosť materiálu pilóty alebo pevnosť okolitej
zeminy, prípadne ich medza pretvorenia [1]. Za najspoľahlivejší spôsob stanovenia únosnosti osamelej pilóty
sa všeobecne považuje statická zaťažovacia skúška. Pri testovaní pilóty sa zohľadňujú aj ďalšie vplyvy, ktoré
výpočtové predpoklady nemusia vždy správne vystihovať. Do úvahy sa berú najmä vplyvy akými sú vlastnosti
základovej pôdy v konkrétnej oblasti a technologické aspekty realizácie pilóty. Výsledok merania statickej
zaťažovacej skúšky sa graficky znázorňuje zaťažovacou krivkou, ktorá zobrazuje závislosť zvislého
zaťaženia a ustáleného sadania hlavy pilóty. Rovnako ako analytické metódy má aj statická zaťažovacia skúška
rôzne metódy vykonávania a vyhodnocovania experimentálneho merania poskytujúce odlišné hodnoty únosnosti
ako uvádzajú autori v [2],[3],[4].
Článok analyzuje porovnanie troch metód vyhodnotenia a vzájomného porovnania výsledkov získaných
zo zaťažovacej krivky na veľkopriemerových vŕtaných pilótach s použitím výpažnice. Konkrétne ide o metódy
vyhodnotenia krivky podľa STN 73 1002, metódy Brinch Hansen - 80% kritérium a podľa Davissonovej metódy
medznej únosnosti.
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2 STATICKÁ ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA PILÓTY
Rovnako ako analytické metódy má aj statická zaťažovacia skúška (SZS) rôzne metódy postupu
a vyhodnocovania výsledkov. Pri každej metóde je nutné dodržať určitý postup zaťažovania pre získanie
relevantnej zaťažovacej krivky, ktorá sa následne analyzuje a určí sa výsledná únosnosť pilóty, pre ktorú sa stanoví
bezpečné zaťaženie, ktorým je možné pilótu zaťažiť bez toho, aby došlo k poškodeniu nosných konštrukcií
v hornej stavbe. Najbežnejšie používanou metódou je pomalá skúška udržiavaného zaťaženia (slow ML test),
označovaná ako štandardný postup zaťažovania v ASTM navrhovaní D-1143 [5]. Na obr. 1 možno vidieť
schematickú zostavu SZS s využitím zaťažovacieho mostu, čo je na území Slovenskej republiky najpoužívanejší
spôsob. Zaťaženie na pilótu je aplikované hydraulickými lismi rozopieranými o zaťažovací most, ktorému slúžia
ako protizáťaž kotviace pilóty. Najzákladnejšie meranie počas priebehu skúšky je zaznamenávanie posunu
(zatlačenie) hlavy pilóty. Skúšky môžu byť doplnené aj prídavné snímače. Napr. ide o tenzometricke snímače,
poskytújúce rozsiahlejší obraz o vzájomnej interakcii pilóty a základovej pôdy. Taktiež je možné merať
priehybové (poklesové) kotliny, pomocou ktorých sa zisťuje vplyv prenášania zaťaženia do okolitého
geologického prostredia.
Po vykonaní metódy zaťažovania je potrebné krivku analyzovať a stanoviť z nej návrhové hodnoty.
Najčastejšie používane metódy analýzy zaťažovacej krivky sú uvedené v [6]. Problematike analýze krivky
sa venovali v [2] a konštatovali, že interpretácia tej istej krivky zobrazujúcej priebeh zaťaženia a sadania môže
poskytnúť veľký rozptyl finálnych výsledkov v závislosti od použitej metódy, a od toho ako blízko k porušeniu
bola pilóta zaťažená. Rozptyl pri niektorých metódach ovplyvňuje aj subjektívnosť inžiniera vykonávajúceho
interpretáciu, pretože nie každá metóda je založená na matematických pravidlách [4].

Obr. 1 Usporiadanie zaťažovacej zostavy s kotvením do štyroch roznášacích pilót.

Vyhodnotenie podľa STN
Na Slovensku sa najviac používa metóda, ktorú uvádza STN 73 1002 a určuje experimentálnu únosnosť Uve,i
zo štyroch medzných hodnôt (Ucon, Udef, Upr a Uy). Následne sa z nich určí návrhová únosnosť Uvd ako minimálna
hodnota podľa vzťahu:
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣,𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣,𝑖𝑖𝑖𝑖
�,
𝛾𝛾𝛾𝛾𝑟𝑟𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣,𝑖𝑖𝑖𝑖

(1)

kde Uve je experimentálna únosnosť určená z priebehu krivky [kN], Uvd je návrhová únosnosť [kN], γre,i je
parciálny súčiniteľ zohľadňujúci bezpečnosť návrhu.
Za výslednú návrhovú únosnosť sa považuje minimálna hodnota Uvd. Zaťaženie, pri ktorom sa dosiahne
sadnutie 25 mm je považované za smernú únosnosť a označuje sa Ucon. Hodnota zaťaženia, pri ktorej sa dosiahne
sadanie 0,1D je považovaná za únosnosť na medzi pretvorenia Udef. Zaťaženie, pri ktorom nastane väčšia zmena
zakrivenia zaťažovacej krivky, sa považuje za únosnosť na medzi úmernosti Upr. Uy predstavuje únosnosť
na medzi pretvorenia, ide o hodnotu pri ktorej sa dosiahne zreteľný zlom na zaťažovacej krivke. Ak sa nedosiahne
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ani jedna z uvedených hodnôt za charakteristickú únosnosť sa považuje najväčšia hodnota zaťaženia počas SZS
[7].

Vyhodnotenie podľa Brinch Hansen 80% kritérium
J. Brinch Hansen v roku 1963 definoval únosnosť pilóty Qu (Uve) ako záťaž, ktorá vyvoláva štvornásobok sadania
hlavy pilóty získaného pri 80 % tejto záťaži. Toto 80% kritérium možno odhadnúť priamo z krivky sadania
a zaťaženia, ale presnejšie je určené v grafe závislosti odmocniny každej hodnoty sadania podelenej príslušnou
hodnotou zaťaženia a samotného sadania (√S/V a S). V tomto grafe sa následne určia parametre C1 a C2 z koncovej
priamkovej časti grafu.
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑢𝑢𝑢𝑢 =

2

2 ∗ √𝐶𝐶𝐶𝐶1 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶2

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑢𝑢𝑢𝑢 =

𝐶𝐶𝐶𝐶2
𝐶𝐶𝐶𝐶1

,

,

(2)
(3)

kde Qu je charakteristická únosnosť určená z priebehu krivky [kN], Su je sadnutie pilóty pri Qu [kN], C1 je číselné
vyjadrenie sklonu priamky, C2 je ypsilónová súradnica začiatku priamky.
Pri použití metódy Brinch Hansen 80% kritérium je dôležité skontrolovať či bod 0,80Qu/0,25Su leží v blízkosti
krivky alebo na nameranej krivke sadania a zaťaženia. Relevantnosť hodnotenia sa môže prehodnotiť tak, že
nameraná krivka sadania a zaťaženia sa prekryje vypočítanou krivkou podľa rovnice (4). Tieto dve krivky by mali
byť v tesnej blízkosti zaťaženia rovnajúceho sa približne 80% z Qu a samotného konečného zaťaženia (únosnosti)
Qu [8].
√𝑆𝑆𝑆𝑆
,
𝐶𝐶𝐶𝐶1 ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝐶𝐶𝐶𝐶2
kde Vv je vypočítané zaťaženie [kN], S je sadanie [mm].
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑣𝑣𝑣𝑣 =

(4)

Vyhodnotenie podľa Davissonovej metódy medznej únosnosti
Davisson definoval únosnosť pilóty Qu (Uve) ako záťaž zodpovedajúcu sadaniu, ktoré presahuje elastické stlačenie
(skrátenie) pilóty Δ o hodnotu 4 mm plus faktor rovný priemeru pilóty D (v milimetroch) delený 120. Medzná
únosnosť pilóty sa určí priamo z grafu závislosti sadania S a zaťaženia V. Za únosnosť pilóty sa podľa
Davissonovej metódy považuje bod, kde pretne odsadená čiara elastického skrátenia o hodnotu Xd krivku závislosti
sadania a zaťaženia získanú zo statickej zaťažovacej skúšky. Elastické skrátenie pilóty Δ a jeho odsadenie Xd sa
vypočítajú podľa vzťahov (5) a (6). Δ a Xd sa počíta pre každý stupeň zaťaženia [3], [9]
𝛥𝛥𝛥𝛥 = 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉

𝐿𝐿𝐿𝐿

(𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸 𝐸𝐸𝐸𝐸),

(5)

kde Δ je elastické stlačenie pilóty [mm], V je aplikované zaťaženie [kN], L je dĺžka pilóty [m], A je plocha
priečneho rezu pilóty [m2], E je modul pružnosti materiálu piloty [kPa]
𝐷𝐷𝐷𝐷
,
120
kde Xd je odsadenie elastického skrátenia pilóty [mm], D je priemer pilóty [mm].
𝑋𝑋𝑋𝑋𝑣𝑣𝑣𝑣 = 4𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 +

(6)

Stanovenie návrhovej únosnosti
Návrhová únosnosť Uvd sa stanovuje podelením experimentálnej únosnosti pilóty Uve koeficientom bezpečnosti γ.
Tu však treba dať pozor, koeficient bezpečnosti γ nie je jednotná hodnota uplatniteľná za každých okolností. Jeho
hodnota závisí od dovolenej úrovne zlyhania, ako aj od úrovne kontroly aspektov ovplyvňujúcich zmenu únosnosti
pilóty na danom mieste. Ovplyvňuje ho aj metóda, ktorá sa používa na vyhodnotenie výsledkov skúšky. Veľa
noriem určuje jednotný koeficient bez ohľadu na podmienky, zvyčajne je to hodnota 2,0 často aj vyššia [3].
Voľnosť inžinierov pri navrhovaní pilót viedla k použitiu veľkého množstva koeficientov bezpečnosti.
Pri zaťažovacej skúške vykonanej na začiatku projektových práce, kedy nie je isté, že pilóta bude rovnakého druhu
sa používajú hodnoty 2,5. V prípade testovania počas konečnej konštrukčnej fázy, keď sa zaťažovacia skúška
uskutoční za priaznivých podmienok reprezentatívnych pre projekt sa používajú hodnoty 1,8–2,2.
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Metóda STN uvádza rozmedzie koeficientu bezpečnosti γ v rozsahu od 1,0–1,5 a to v závislosti od dosiahnutej
medznej hodnoty(v našom prípade je to pri pilótach č. 1 až 7 a 10 hodnota 1,5; pri pilótach č. 8 a 9 je to hodnota
1,3). Koeficient bezpečnosti γ pre Davissonovú metódu sa zvyčajne volí v rozsahu 1,8 až 2,0. Vo výpočtoch je
uvažované s hodnotou 2,0. Pri metóde Brinch Hansen - 80% kritérium je pre určenie návrhového zaťaženia
koeficient bezpečnosti γ zvyčajne v rozsahu 2,0–2,5 [6]. V našich analýzach sme uvažovali s hodnotou 2,0.

3 VYHODNOTENIE ZAŤAŽOVACÍCH KRIVIEK
Ako podklad pre hodnotenie slúžia výsledky zo skúšok realizovaných na pilótach, ktoré sú súčasťou základov
stavebných mostných objektov SO 201 a SO 202 situované na ceste I/51, Trnava, severný obchvat. Realizácia
a postup zvyšovania zaťaženia na pilótu počas SZS bol realizovaný podľa [7]. Maximálne skúšobné zaťaženie na
pilótu bolo stanovené ako 1,5 násobok návrhového zaťaženia poskytnutého statikom hornej stavby. V článku je
vyhodnotených 10 statických zaťažovacích skúšok podľa [7], [8], [9]. Všetky pilóty boli zhotovené z betónu triedy
C30/37 ako vŕtané pilóty s výpažnicou a CFA technológiou (pilóty s priemerom 1,0 m – CFA, pilóty s priemerom
1,2 m – vŕtané). Dĺžky, priemery, triedy betónu, inžiniersko-geologické profily, v ktorých sa pilóty nachádzajú
a priebehy statických zaťažovacích skúšok sú prevzaté z [10]. Na obr. 2 možno vidieť priebeh sadania jednotlivých
pilót v závislosti od zaťaženia.

Obr. 2 Zaťažovacie krivky závislosti zaťaženia a sadania pre pilóty č. 1 až 10.
Unikátnosť výsledkov statických zaťažovacích skúšok tkvie v tom, že sú všetky realizované na jednej lokalite,
na pomerne malej ploche. Podľa geomorfologického členenia patrí skúmané územie do celku Podunajská
pahorkatina, podcelku Trnavská pahorkatina, časti Trnavská tabuľa a ide o rovinaté uzemie. Povrch terénu sa
pohybuje od 153,85 do 154,29 m n. m. Skúmané územie je budované na povrchu prevažne preplavenými
sprašovými ílmi a v nižších polohách s výskytom fluviálnych pieskov. Hladina podzemnej vody kolíše okolo
10,5 m pod povrchom terénu vo vrstvách fluvialnych pieskov.
Geológia územia je tvorená:
•
•
•
•
•

300

ornicou a humusom hrúbkou vrstvy 0,3–0,5 m,
podorničnou vrstvou s hrúbkou 0,3–0,8 m siltovitého charkateru,
vrstvami spraší so strednou a nízkou plasticitou triedy F6 tuhej miestami pevnej až tvrdej
konzistencie, slabo presadavé až presadavé, hrúbka vrstvy 9,0–9,4 m,
fluviálnymi sedimentami , ktoré majú charakter piesku ílovitého tr. S5 a piesku s prímesou
jemnozrnnej zeminy S3 s hrúbkou vrstvy 1,0–2,6 m,
spodné vrstvy sú tvorené neogénymi sedimentami charakteru ílu s vysokou plasticitou tr. F8/CH.
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V Tab. 1 sú uvedené identifikačné údaje pilót a výsledky z vyhodnocovania statických zaťažovacích skúšok
(návrhové únosnosti). Grafické vyhodnotenie možno vidieť na obr. č. 3. Päty pilot sú ukončené v únosnějších
vrstvách pieskov triedy S3 a S5 s výnimkou pilóty č. 6, ktorej päta konči v sprašovitých zeminách.
Tab.1 Špecifikácií pilót a výsledných únosností.
Číslo
pilóty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Objekt
SO-201
SO-201
SO-201
SO-201
SO-201
SO-201
SO-202
SO-202
SO-202
SO-202

Umiest
nenie
opr.1
pod. 2
pod. 3
pod. 4
pod. 5
opr.6
opr.1
pod. 2
pod. 3
opr. 4

Priemer
D [m]
1,2
1,0
1,0
1,0
1,0
1,2
1,2
1,0
1,0
1,2

Dĺžka
L [m]
14,0
8,6
8,6
8,6
8,6
17,5
16,3
8,8
8,8
15,7

STN 73 1002
Uvd[kN]
2120,0
1350,0
1750,0
1800,0
1450,0
2370,0
2950,0
1606,0
1077,0
2950,0

Brinch Hans.
80% Uvd[kN]
1768,0
Neurčené
1318,0
1318,0
1185,0
Neurčené
Neurčené
1250,0
1141,0
2795,0

Davisson
Uvd[kN]
1575,0
Neurčené
905,0
1088,0
1086,0
Neurčené
Neurčené
1161,0
822,0
2042,0

Návrh.
zaťaž.
2120
1350
1750
1800
1450
2370
2950
1750
2300
2950

Obr. 3 Graf vyhodnotenia únosnosti pilóty.
Podľa metódy STN 73 1002 bolo možné zistiť únosnosti pre všetky pilóty. V deviatich prípadoch bola zistená
návrhová únosnosť rovnaká ako návrhová hodnota zaťaženia, pretože rozhodujúca experimentálna únosnosť Uv,e
bola rovná maximálnemu skúšobnému zaťaženiu. Pre pilótu č. 9 bola únosnosť nevyhovujúca.
Podľa metódy Brinch Hansen 80% kritérium bolo možné zistiť únosnosti pre 7 pilót. Vo všetkých 6 prípadoch
boli únosnosti menšie ako návrhové hodnoty zaťaženia. Ún
osnosť pilóty č. 2 a 7 nebola určená, pretože koncové
osnosť pilóty č. 6 nebola určená, pretože bod
body grafu závislosti S a √S/V netvorili priamku (R2<0,7). Ún
0,8Qu/0,25Su ležal mimo rozsahu nameranej krivky.
Podľa Davissonovej metódy medznej únosnosti bolo možné zistiť únosnosti pre tých istých 7 pilót ako
podľa metódy Brinch Hansen 80% kritériá. V šiestich prípadoch boli únosnosti menšie ako návrhové hodnoty
zaťaženia. Ún
osnosť pilót č. 2, č. 6 a č. 7 nebolo možné určiť, pretože elastické skrátenie pilót Δ odsadené
o hodnotu Xd bolo väčšie ako sadanie pilót.
Pri porovnaní metódy STN 73 1002 s metódou Brinch Hansen 80% kritérium sú únosnosti pilót v šiestich
prípadoch menšie. Rozdiel únosnosti v percentuálnom porovnaní sa pohybuje v rozsahu 6–37 %, v priemere je to
hodnota 24 %. Iba v jednom prípade bola únosnosť pilóty väčšia, a to pri pilóte č. 9, kedy predstavovala výslednú
únosnosť väčšiu o 6 %.
Pri porovnaní metódy STN 73 1002 s Davissonovú metódou medznej únosnosti sú únosnosti pilót vo všetkých
prípadoch menšie. Rozdiel únosnosti v percentuálnom porovnaní sa pohybuje v rozsahu 31–93 %, v priemere je
to hodnota 52 %.
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4 ZÁVER
Výsledok statickej zaťažovacej skúšky neposkytuje jednoznačné odpovede stanovenia únosnosti pilóty. Existujú
značné odchýlky v metódach interpretácie zlyhania či prekročenia únosnosti. Z tohoto dôvodu je nutné prihliadnuť
aj na limitné hodnoty sadnutia pilóty pri danej únosnosti, ktoré by mohli ohroziť stabilitu konštrukcie. Statická
zaťažovacia skúška, ktorá meria iba aplikované zaťaženie a pohyb hlavy pilóty nám vyjadruje únosnosť pilóty ako
celku bez možnosti stanovenia samostatnej únosnosti päty a plášta pilóty, avšak pri malých projektoch je takáto
úroveň náročnosti postačujúca, ak je neistota pokrytá dostatočným faktorom bezpečnosti.
Vyhodnotením výsledkov experimentálnych meraní môžeme konštatovať, že metóda STN je univerzálna,
keďže je možné určiť únosnosť pre každý typ zaťažovacej krivky, tiež poskytuje najväčšie hodnoty únosnosti
z troch uvedených metód, iba v jednom prípade hodnota bola menšia ako Brinch Hansen-80% kritérium.
Nevýhodou je však, že metóda nie je plne založená na matematickom pravidle, ktoré by generovalo stále rovnakú
hodnotu nezávisle na mierke zobrazenia, čo neplatí však napr. pri stanovení Upr a Uy . Tiež by poskytovala odlišné
výsledky, ak by zaťažovanie pilóty pokračovalo na väčšie hodnoty.
Metódy Brinch Hansen 80% kritérium a Davissonovú metódou medznej únosnosti nemôžme považovať za
univerzálne metódy, keďže nebolo možné stanoviť únosnosť pre všetky typy zaťažovacích kriviek. Nie je možné
ich použiť pre krivky, pre ktoré je typické malé sadanie s narastaním zaťaženia a malé konečné sadnutie pri
maximálnom skúšobnom zaťažení.
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Abstrakt
Priemysel čelí novým výzvam v oblasti udržateľnosti s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu kvôli potrebe znížiť
masívne znečistenie životného prostredia, ktoré sa v posledných desaťročiach vystupňovalo. Stavebný priemysel
na tieto výzvy reaguje vývojom nových ekologických technológií. Odpoveďou na udržateľnosť v stavebníctve sú
jednoznačne obnoviteľné zdroje energie. Ich správnou implementáciou je možné dosiahnuť pomerne veľké
zníženie spotreby fosílnych palív. Medzi takéto technológie patria aj energetické pilóty. V ich vývoji sa dosiahol
v posledných rokoch veľký pokrok, ale na ich efektívnejšie uplatnenie v stavebníctve sú stále potrebné výrazné
vylepšenia technológie. Tento článok opisuje základné teoretické poznatky v oblasti energetických pilót a dôležité
aspekty pri ich navrhovaní.
Klíčová slova
Obnoviteľný zdroj energie, energetické pilóty, hĺbkové zakladanie, termické charakteristiky podložia
Abstract
Industry is facing new sustainability challenges to achieve carbon neutrality due to the need to reduce the massive
environmental pollution that has escalated in recent decades. The construction industry is responding to these
challenges by developing new ecological technologies. The answer to sustainability in construction is renewable
energy sources. By their correct implementation, it is possible to achieve a relatively significant reduction in the
consumption of fossil fuels. Such technologies include energy piles. Recent research has made great strides in the
development of energy piles, but significant improvements in technology are still needed. This article describes
the basic theoretical knowledge in the field of energy piles and essential aspects of geotechnical design.
Key words
Renewable energy source, energy piles, deep foundation, thermal subsoil characteristics

1 ÚVOD
Geotermálna energia je prírodná termálna energia nachádzajúca sa pod povrchom Zeme. Predstavuje druhý
najpočetnejší zdroj primárnej energie po slnečnej energii. Zaraďujeme ju do obnoviteľných zdrojov energie
a možno ju považovať za riešenie pri vývoji bez uhlíkových stavieb. Geotermálnu energiu možno využiť
kdekoľvek na planéte bez ohľadu na miesto a čas z dôvodu, že je jej produkcia konštantná a nachádza sa vo
všetkých podpovrchových oblastiach Zeme.
Geotermálne systémy sú systémy, ktoré využívajú geotermálnu energiu. Skladajú sa z troch hlavných prvkov:
zdroj tepla, chladič a výmenník tepla. Zdrojom tepla je Zem a chladičom horná stavba, v niektorých prípadoch
môže dôjsť k obmene. Výmenník tepla je jeden alebo viacero prvkov obsahujúcich kvapalinu vymieňajúcu teplo
medzi zdrojom a chladičom. Najviac používaná klasifikácia týchto systémov je na základe hĺbky. Ak sa jedná
o konštrukcie s hĺbkou väčšou ako 400 m hovoríme o hĺbkových geotermálnych systémoch, v opačnom prípade
o plytkých geotermálnych systémoch. Plytké geotermálne systémy sú na rozdiel od hĺbkových charakterizované
nepriamym získavaním geotermálnej energie, ktoré používa zariadenia na reguláciu vstupu energie prenášanú
medzi zemou a hornou stavbou [1].
Medzi plytké geotermálne systémy radíme geotermálne vrty, geotermálne koše, systémy zachytávajúce
podzemnú vodu, vertikálne geotermálne vrty a energetické geokonštrukcie. Medzi hĺbkové geotermálne systémy
radíme geotermálne pramene, hydrotermálne systémy a petrotermálne systémy, viď Obr.1.
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Obr. 1 Povrchové a hĺbkové geotermálne systémy [2].
Energetické pilóty sú nosné konštrukcie, ktorých primárnym účelom je prenos zaťaženia z hornej stavby do
podložia. Sekundárny účel týchto pilót je využitie potenciálu geotermálnej energie a teda fungujú ako geotermálne
výmenníky tepla [3]. Patria medzi najrozšírenejšie energetické geokonštrukcie a to z dôvodu častejších realizácií
klasických pilót. Sú vhodné na vykurovanie a chladenie hornej stavby, ohrev vody, rozmrazovanie, ale aj ako
podzemné úložisko termálnej energie. Štandardne tieto energetické geokonštrukcie pozostávajú z výstužného
koša, výplňového materiálu (betónu), rozvodných potrubí a ich príslušných armatúr.
Rovnako ako ostatné technológie na zisk obnoviteľnej energie sú energetické pilóty ekologickou technológiou,
ktorá výrazne znižuje potrebu fosílnych zdrojov energie a tým aj znižuje emisie skleníkových plynov. Viac ako
vhodné a efektívne je zapojenie energetických geokonštrukcií do spoločných systémov s inými obnoviteľnými
technológiami. Na rozdiel od iných technológií má tento geotermálny systém malé priestorové nároky a je
zabudovaný priamo v nosnej konštrukcii spodnej stavby. To zabezpečuje aj dodatočnú ochranu potrubí proti
vonkajším vplyvom prostredia. Ďalšou výhodou je použitie betónu ako výplňového materiálu, pretože jeho tepelné
vlastnosti sú priaznivejšie oproti bentonitu, ktorý sa používa pri iných systémoch. Polomer ohýbania potrubí je
väčší v porovnaní s inými technológiami, čo zapríčiňuje menší odpor počas prietoku kvapaliny a tým aj menší
čerpací výkon a teda aj nižšie náklady na prevádzku. Využívanie energetických pilót ako úložiská tepelnej energie
do podložia umožňuje zisk energie, ktorá by sa za iných okolností stratila.
Energetické pilóty sú štandardne zhotovované zo železobetónu. Z čisto technologického pohľadu je rozdiel
medzi štandardnými a energetickými pilótami predovšetkým v tom, že do energetických pilót umiestňujeme
potrubia. Tieto potrubia sú uchytené pozdĺž výstužného koša pilóty. Takéto riešenie je vhodné, aby nedošlo
k potenciálnym problémom počas údržby pilóty alebo prostredia v bezprostrednom okolí. Potrubia sú vyhotovené
z polyetylénu s vysokou hustotou. Priemer potrubí je štandardne v rozmedzí 10–40 mm a hrúbka stien potrubí je
v rozmedzí 2–4 mm. V dôsledku kolísania teplôt je vhodné obaliť najviac exponované dĺžky potrubia
tepelnoizolačným materiálom v závislosti od konkrétnych teplotných výkyvov. V samotných potrubiach je
zabezpečené prúdenie kvapaliny pomocou elektricky poháňaných čerpadiel, jej funkcia je prenos tepla medzi
jednotlivými prvkami geotermálneho systému. Zvyčajne táto kvapalina pozostáva z vody s nemrznúcimi alebo
slanými prímesami.
V praxi poznáme mnoho variácií rozmiestnenia potrubí. Rozmiestnenie ovplyvňuje obťažnosť pri ich ukladaní,
samotnú prevádzku a prevádzkové náklady, pretože variantné konfigurácie ovplyvňujú čas montáže a dĺžku
potrubí [4]. Pri energetických pilótach so štandardným priemerom sa najčastejšie využívajú potrubia
viacnásobného tvaru U.
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2 NAVRHOVANIE ENERGETICKÝCH PILÓT
Na návrh energetických pilót sa v praxi používajú numerické a analytické metódy. Vo všeobecnosti sa na návrh
energetických pilót používa analytická metóda návrhu skupiny energetických pilót formou ekvivalentnej pilóty.
Táto metóda spočíva v návrhu skupinového pilótového základu, ktorý sa následne pretransformuje na osamelú
ekvivalentnú energetickú pilótu. Spomínaný postup zohľadňuje účinky skupinového základu. Výsledné hodnoty
sadnutia pre medzný stav používateľnosti sú odčítané z diagramov pre sadnutie, ktoré riešia problematiku
mechanického aj termického sadnutia [1].

Charakteristiky podložia ovplyvňujúce návrh energetického systému
Okrem štandardných vstupov používaných pri výpočte hĺbkových základov je potrebné mať na zreteli termické
a hydraulické charakteristiky podložia, ktoré zohrávajú signifikantnú rolu na výsledný návrh energetického
základu.
Medzi takéto charakteristiky podložia patrí predovšetkým tepelná vodivosť podložia λSoil [W/m.°C].
Definujeme ju ako atribút udávajúci množstvo tepla kolmo prepúšťaného meranou plochou v danom teplotnom
gradiente, teda vlastnosť uskutočňovať vedenie tepla [5]. Je to kľúčový parameter, ktorý charakterizuje
geotermálny potenciál podložia [1]. Orientačné hodnoty tepelnej vodivosti sa nachádzajú v Tab. 1. Závisí od
mineralogického zloženia, hustoty v suchom stave, vlhkosti a zrnitosti [6]. Tepelnú vodivosť podložia
stanovujeme v laboratóriu pomocou špeciálnych meracích prístrojov. Na meranie tepelnej vodivosti skalných
hornín a zemín v ustálených podmienkach sa používa metóda delenej tyče. V prechodných podmienkach sa na
meranie používa metóda jednej sondy, táto metóda je vhodná aj na stanovenie súčiniteľa teplotnej vodivosti αd
[m2/s]. Správne laboratórne postupy zabezpečujú vysokú presnosť nameraných hodnôt. Zobrazenie metód na
určenie tepelnej vodivosti so špecifikáciou je uvedené v Tab. 2. Napriek existencii viacerých metód na stanovenie
tepelnej vodivosti zemín a skalných hornín je najvhodnejšou skúškou terénna skúška stanovenia teplotnej odozvy
vo vrte [7].
Tab. 1 Tepelné vlastnosti vybraných materiálov [8].
Materiál

Hustota [kg/m3]

Tepelná vodivosť [W/m.°C]

Vzduch [10 °C]
Voda [25 °C]
Ľad [0 °C]
Granit
Vápenec
Hliny
Piesky

1,25
999,87
917
2750
2300
1450
~2270

0,026
0,59
2,25
1,70-4,00
1,26-1,33
1,28
1,60-2,10

Tab. 2 Prehľadná tabuľka metód na stanovenie tepelnej vodivosti λSoil [9].

Metóda viacerých sond

Vhodné pre
zeminy
áno

Metóda jednej sondy

áno

Metóda

Metóda delenej tyče

Vhodné pre
skalné horniny
áno
áno
áno

Neustálené vedenie tepla
(TPS)

áno

áno

Geotermálna odozva vo vrte
(TRT)

áno

áno

Poznámka
Terénna a laboratórna skúška
Laboratórna skúška vhodná najmä pre
jemnozrnné neporušené vzorky
Laboratórna skúška vhodná najmä pre
hrubozrnné zeminy
Laboratórna skúška vhodná najmä pre
skalné horniny, nutné zvážiť použitie pre
zeminy
Terénna skúška

Ďalšou dôležitou charakteristikou podložia je prirodzená teplota podložia T0 [°C]. Stanovuje sa in situ
s použitím termočlánkov alebo pomocou matematických vzťahov, kde je prirodzená teplota podložia funkciou
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teploty v čase a hĺbky [10], [11]. Vyššia hodnota pôsobí priaznivo na návrh energetických pilót, pretože znižuje
riziko spojeného s progresívnym ochladzovaním podložia a tým zjednodušuje optimalizáciu celého
geotermálneho systému.
V neposlednom rade je pre návrh geotermálnych systémov dôležité stanoviť rýchlosť prúdenia podzemnej
vody vW [m/deň], je definovaná ako pohyb vody v podloží. Tento parameter podložia je veľmi dôležitý pre návrh
geotermálnych systémov založených na energetických geokonštrukciách. Ak je rýchlosť prúdenia podzemnej
vody vW do 0,5–1,0 [m/deň] je umožnené sezónne uskladnenie tepla v podloží. V opačnom prípade hovoríme
o nadlimitnej hodnote, ktorá sezónne uskladnenie tepla neumožňuje. Čo znamená, že tepelná vodivosť podložia
nezohráva výraznú rolu v množstve extrahovanej energie. V tomto prípade za optimálnych podmienok je
množstvo extrahovanej energie z podložia výrazne väčšie [1]. Rýchlosť prúdenia podzemnej vody sa v Bratislave
pohybuje v kvartéri v rozsahu 1.10-1 až 1.10-4 m/s. Priepustnosť jemnozrnných zemín (CS až CH) tvoriacich
neogén v Bratislave v rozmedzí od k = 1.10-8 m/s do k = 1.10-10 m/s [12].

Množstvo extrahovanej energie
Základnou odlišnosťou návrhu energetického základu je potreba výpočtu množstva extrahovanej energie. Výpočet
sa realizuje samostatne pre výpočet potreby vykurovania a chladenia.
V oboch prípadoch je potrebné poznať vrcholovú potrebu výkonu a koeficient výkonu tepelného čerpadla,
z tých dvoch veličín sa určí potrebné množstvo extrahovaného výkonu. Na druhej strane je potrebné vyjadriť
predpokladané množstvo extrahovaného výkonu so započítaním všetkých energetických pilót, ktoré budú
zapojené v geotermálnom systéme. Toto množstvo je rovné súčinu počtu pilót, dĺžke pilót a množstvu
extrahovanej energie na meter bežný pilóty.
Podielom predpokladaného množstva extrahovaného výkonu z energetických pilót a potrebného množstva
extrahovaného výkonu určíme výsledné percentuálne vyjadrenie krytia potreby energie na vykurovanie
a chladenie budovy. V prípade, že je výsledná hodnota menšia ako 100 %, sústava energetických pilót nepokryje
všetky energetické nároky hornej stavby na vykurovanie resp. chladenie a teda bude potrebný návrh dodatočného
konvenčného spôsobu vykurovania resp. chladenia.

Účinok energetických pilót na zmeny teploty podložia
V dôsledku prevádzky energetických pilót dochádza k zmenám teplôt podložia. Aby sa tomu predišlo a bola tým
zabezpečená obnoviteľnosť systému je potrebné dodržať stanovené teplotné limity. Tieto limity sú definované
nasledovným vzťahom:
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡.𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑇𝑇𝑇𝑇0 ≥ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ,

(1)

kde Tt.R je predpokladaná zmena teploty pilóty na konci vykurovacieho obdobia [°C], T0 – prirodzená teplota
podložia [°C], Tlim – limitná hodnota zmeny teploty na konci vykurovacieho obdobia, Tlim = 2 [°C].
Prirodzená teplota podložia T0 sa mení v závislosti od ročných období prvých 4 až 6 m [1]. Štandardne však
uvažujeme s dĺžkou energetických pilót 20 m a minimálne s jedným podzemným podlažím. To znamená, že
atmosférické vplyvy a teda zmeny ročných období majú zanedbateľný vplyv na daný geotermálny systém.
V prípade, že výsledná teplota je podľa vzťahu (1) väčšia ako limitná hodnota zmeny teploty na konci
vykurovacieho obdobia Tmin [°C], výsledný návrh je optimálny a je možné postupovať v návrhu.
Ak je vypočítaná hodnota menšia ako Tmin [°C], návrh nie je optimálny a dochádzalo by k progresívnemu
ochladzovaniu podložia spojeného s možnými problémami pilót v oblasti zamŕzania [13]. Takýto návrh nie je
akceptovateľný a je nutné pristúpiť k jeho zmene. Existuje mnoho spôsobov ako optimalizovať výpočet za účelom,
aby výsledné posúdenie (1) bolo vyhovujúce. Jedným spôsobom je zmena počtu pilót, s ktorými budeme uvažovať
ako s energetickými pilótami s podmienkou zachovania rovnakého množstva extrahovanej energie na vykurovanie
a chladenie [1]. Druhým a menej náročným riešením je zmena (zníženie) inštalovaného výkonu energetického
systému. V obidvoch prípadoch je nutné výpočet iterovať dovtedy, kým nebude výsledné posúdenie zmeny teploty
na konci vykurovacieho obdobia vyhovujúce.
Pri prevádzkovom režime založenom na výmene tepla je primárnym účelom energetických pilót využiť
podložie ako zdroj tepla. Teplo v podloží je extrahované a premiestnené do hornej stavby v chladnom období alebo
v čase potreby vykurovania. V opačnej situácii je teplo z hornej stavby prenesené do podložia počas letných
mesiacov alebo v období, kedy je potrebné hornú stavbu chladiť. Tento cyklus tepla zabezpečuje obnoviteľnosť
navrhnutého energetického základu [1].
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3 VÝSLEDKY
V rámci môjho výskumného projektu sa podrobne venujem stanoveniu termických charakteristík podložia a ich
vplyvu na samotný návrh energetických pilótových základov.
Ďalším aspektom výskumu je aj statický návrh a posúdenie energetických pilótových základov, kde som za
použitia softvéru Thermo-pile vyvinutého EPFL Lausanne (Švajčiarsko) namodeloval energetický pilótový základ
pre budovu s celkovou energetickou potrebou na vykurovanie 15,50 MW.h.yr-1 a na chladenie 8,70 MW.h.yr-1.
Výsledný základ je pilótový základ s deviatimi pilótami s dĺžkou L = 20 m, priemerom D = 0,8 m. Vo výpočte
som uvažoval so zjednodušením vo forme ekvivalentného pilótového základu. Ekvivalentný pilótový základ mal
priemer Deq = 9,93 m. Pri výpočte sa uvažovalo s celkovým vertikálnym zaťažením F = 10 MN. Energetický
pilótový základ pokryl celkovú potrebu energie na vykurovanie 15,50 MW.h.yr-1 a chladenie 8,70 MW.h.yr-1.
Prirodzená teplota podložia bola uvažovaná T0 = 11 °C. Predpokladaná zmena teploty na konci vykurovaného
obdobia predstavovala hodnotu Tt,R = –8.98 °C a teda nebola prekročená limitná hodnota podľa vzťahu (1), čím sa
stal návrh efektívny a obnoviteľný.
Daný výpočet som verifikoval ručným výpočtom vstupných údajov a výpočtom a posúdením medzného stavu
únosnosti. Výpočet a posúdenie medzného stavu používateľnosti spočíval vo výpočte mechanického a termického
sadnutia. Ich súčet predstavoval celkové sadnutie energetického pilótového základu. Výpočet potvrdil doterajšie
poznatky v tejto oblasti, že termické sadnutie energetického pilótového základu je oproti mechanickému sadnutiu
zanedbateľné [1].

4 ZÁVER
Navrhovanie energetických pilót je a aj bude z dôvodu využívania obnoviteľnej energie nezastupiteľným článkom
v stavebníctve vo svete, ale aj na Slovensku, viď Obr. 2. V neposlednom rade prispieva ekologickým šetrným
spôsobom k budovaniu nízko uhlíkových budov a infraštruktúr [14].
Poznatky v tejto oblasti zakladania sú na vysokej úrovni a samotné navrhovanie a posudzovanie takýchto
geotermálnych systémov nepredstavuje náročnú úlohu pre geotechnikov. Výnimkou je skupinové pôsobenie pilót
a ich vzájomná interakcia, na ktoré analytické modely nestačia svojou nepresnosťou a práve preto je potrebné
aplikovať numerické modelovanie energetických geotermálnych systémov so zahrnutím termických zmien
v horninovom prostredí.
Ďalšou pomyselnou výzvou pri navrhovaní energetických pilót je správne určenie lokálnych termických
charakteristík podložia ako napríklad tepelná vodivosť podložia a prirodzená teplota podložia, ktoré sú do značnej
miery kľúčom k optimálnemu a efektívnemu výslednému návrhu.

Obr. 2 Počet a priemerná dĺžka realizovaných energetických pilót vo vybraných krajinách [14].
http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.303
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ANALÝZA SCHODIŠŤOVÉHO STUPNĚ
Z ULTRAVYSOKOHODNOTNÉHO BETONU
ANALYSIS OF THE ULTRA-HIGH PERFORMANCE CONCRETE STAIR
TREAD
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Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno-střed

*
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Abstrakt
Článek popisuje experimentální a numerickou analýzu modelu štíhlého železobetonového schodišťového stupně
v měřítku 1:1 vyrobeného z ultra vysokohodnotného betonu pro ověření reálného chování stupně a jeho odezvy
na působící zatížení. Experimentální část v podobě statické zatěžovací zkoušky provedené metodou vakuování je
doplněna numerickou nelineární analýzou pomocí metody konečných prvků s využitím softwaru ATENA Science.
Výsledky jednotlivých části analýzy jsou navzájem porovnány a je diskutováno netypické chování zkoušeného
dílce.
Klíčová slova
Zatěžovací zkouška, vakuování, nelineární numerická analýza, metoda konečných prvků, ultra vysokohodnotný
beton
Abstract
In this contribution, experimental and numeric analysis of slender stair tread model made of an ultra-high
performance concrete, is described. Task of the analysis is to determine the behaviour of the model under acting
load. The experimental part is represented by the static load test with the use of a vacuum method. Besides that,
nonlinear numerical analysis in the environment of the ATENA Science software, is described. Gained results
from both parts of the analysis are compared and unusual behaviour of the model is discussed.
Key words
Load test, vacuum method, nonlinear analysis, finite element method, ultra-high performance concrete

1 ÚVOD
Použití vysokohodnotných (HPC), či ultra-vysokohodnotných (UHPC) betonů je v současnosti čím dál tím
běžnější. Tyto betony oproti konvenčním betonům vykazují mnohem lepší mechanické vlastnosti. Dosahují
především vysokých hodnot pevnosti v tlaku, tahu i modulu pružnosti. Z výhod vysokohodnotných betonů lze
čerpat například při použití v konstrukcích, které jsou extrémně namáhány, či vystaveny nepříznivým vlivům.
Dalším velmi častým případem použití těchto speciálních betonu je při návrhu štíhlých konstrukcí. Právě výhody
vysokohodnotných betonů se často využívají pro konstrukce architektonicky zajímavé [1]. Tento trend se týká
i dílce, který byl analyzován v rámci následujícího textu. Jednalo se o model tenkého schodišťového stupně
z UHPC v měřítku 1:1, který byl podroben statické zatěžovací zkoušce, pomocí které se stanovovala odezva na
působící zatížení. Mimo statickou zatěžovací zkoušku byl dílec modelován v prostředí programu GiD a následně
byla simulována provedená statická zatěžovací zkouška s využitím metody konečných prvků v softwaru ATENA
Science.
I když se v současnosti v drtivé většině k návrhu a posuzování stavebních konstrukcí používá moderní
výpočetní technika, tak je mnohdy nejefektivnějším způsobem, jak určit chování konstrukce při působícím zatížení
podrobit zkoušenou konstrukci, či její model zatěžovací zkoušce. Právě zatěžovací zkouška nám dá reálný obraz
toho, jak se konstrukce během zatěžování chová. Základní ustanovení, požadavky a hodnotící kritéria jsou
stanoveny v příslušných normách a doporučeních. V ČR to je především norma ČSN 73 2030 Statické zatěžovací
zkoušky stavebních konstrukcí [2].
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2 METODIKA
Popis zkoušeného dílce
Analyzován byl model schodišťového stupně viz Obr. 1, o půdorysných rozměrech 2600 × 400 mm a výšce
50 mm. Dílec byl vyroben z UHPC, jehož receptura byla navržena pracovníky Ústavu technologie hmot a dílců.
Bližší specifikace použitého betonu není pro tuto práci relevantní. Schodišťový stupeň byl vyztužen osmi pruty
betonářské výztuže značky B500 o průměru 12 mm s krytím od spodního líce 10 mm. Z konstrukčních důvodu
jednotlivé pruty betonářské výztuže přesahovaly z betonového dílce.

Obr. 1 Zkoušený model schodišťového stupně z UHPC.

Statická zatěžovací zkouška
Experimentální část zahrnovala provedení statické zatěžovací zkoušky v ohybu pro stanovení odezvy zkoušeného
dílce na působící zatížení. Bylo zvoleno statické působení schodišťového stupně jako prostý nosník s rozpětím
2500 mm. Zatěžování dílce probíhalo plošně – zatěžovalo se metodou tzv. vakuování. Princip této metody spočívá
v umístění zkoušeného prvku do speciální vzduchotěsné komory z nerezavějící oceli, ze které se následně, pomocí
systému vývěvy a dmychadla, odsává vzduch z prostoru pod zkoušeným prvkem. V důsledku rozdílu tlaku uvnitř
komory a tlaku okolního prostředí (atmosférického tlaku) působí na zkoušený dílec ideální plošné zatížení.
Zatěžovací zkouška probíhala ve výzkumném centru AdMaS, které disponuje systémem pro plošné zatěžování
vakuováním. Do vakuovací komory o rozměru 6180 × 4180 × 440 mm byl horizontálně umístěn zkoušený dílec.
Okrajové podmínky (liniové kloubové podpory) představovaly ocelové stoličky opatřeny na horním líci gumovou
podložkou. Nevyužitý prostor vakuovací komory byl vyplněn extrudovaným polystyrénem. Horní část dílce byla
překryta PE fólií a všechny spoje mezi okraji formy a fólii se následně utěsnily. Během zkoušky se vzduch
z komory odsával suchou šroubovou vývěvou Edwards GSX250.
Během zkoušky se snímalo působící zatížení pomocí diferenčního snímače tlaku na výstupní přírubě vakuovací
komory, deformace dílce byly měřeny pomocí indukčnostních snímačů dráhy HBM WA50 v ose uložení
a HBM WA100 v podélné ose schodišťového stupně. Celkem bylo zvoleno pět míst pro měření deformací: pokles
v podpoře 1, průhyb v 1/4 rozpětí, průhyb v 1/2 rozpětí, průhyb ve 3/4 rozpětí a pokles v podpoře 2. Způsob uložení
dílce a rozmístění snímačů viz Obr. 2. Všechny měřené veličiny se zaznamenávaly pomocí měřící ústředny se
vzorkovací frekvencí zápisu 5 Hz.

Obr. 2 Dílec uložený ve zkušební komoře a dílec osazen snímači deformace.
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Na základě předběžných statických výpočtů a požadavků platných norem pro navrhování konstrukcí,
především ČSN EN 1991 [3], byla navržena zatěžovací rozvaha v této podobě:
•
•
•
•
•
•
•
•

zatížení na hodnotu 3 kN/m2,
odtížení,
zatížení na hodnotu 6 kN/m2,
odtížení,
zatížení na hodnotu 9 kN/m2,
odtížení,
zatížení na hodnotu 21,5 kN/m2,
odtížení.

Na každé úrovní zatížení (respektive odtížení) byla časová výdrž přibližně 90 vteřin pro zajištění ustálení
deformací. Nárust zatížení probíhalo plynule, rychlostí přibližně 0,1 kN/m2 za vteřinu.
Z naměřených dat se následně vyjádřil časový průběh zkoušky, konkrétně závislost působícího zatížení na čase
a závislost průhybu ve třetinách a v polovině rozpětí na čase. Dále byl vyhodnocen vztah mezi působícím plošným
zatížením a průhybem prvku. Konečný průhyb byl opraven o hodnoty svislého posunu (poklesu) v podporách.

Numerická analýza
V druhé fázi analýzy byla provedena simulace statické zatěžovací zkoušky pomocí nelineální analýzy metodou
konečných prvků (nonlinear finite element analysis – NLFEA) pomocí software ATENA Science viz Obr. 3.
Trojrozměrný model odpovídal provedenému experimentu geometrií, okrajovými podmínkami i materiálovými
modely. Zatěžovací kroky také odpovídaly průběhu experimentu, avšak byly provedeny pouze první tři zatěžovací
kroky:
•
•
•
•
•
•

zatížení na hodnotu 3 kN/m2,
odtížení,
zatížení na hodnotu 6 kN/m2,
odtížení,
zatížení na hodnotu 9 kN/m2,
odtížení.

Obr. 3 Model pro numerickou analýzu.
Simulace zatěžování probíhala přírůstkem plošného zatížení obdobně jako v experimentu. Jednotlivé
zatěžovací kroky byly dále rozděleny do výpočetních kroků, kdy každý jednotlivý krok byl reprezentován
přírůstkem plošného zatížení o hodnotě 0,1 kN/m2. Zájmové veličiny byly snímány pomocí příslušných monitorů,
jejichž hodnoty byly následně exportovány a zpracovány do grafické podoby.
Nelineární analýza dílce sloužila především pro porovnání výsledků s experimentem a získání bližších
informací, které nebyly v rámci experimentu měřeny, zejména poměrná přetvoření, napjatost v betonu a betonářské
výztuži. Hlavním výstup z provedené nelineární analýzy představuje graf závislosti průhybu na působícím zatížení.
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3 VÝSLEDKY
V této kapitole jsou přehledně graficky vyjádřeny výsledky experimentu i numerické analýzy. Celkový časový
průběh zkoušky se zobrazenou intenzitou působícího plošného zatížení a průhybu ve čtvrtině a polovině rozpětí
zobrazuje Obr. 4. Závislost průhybu dílce na velikosti působícího zatížení reprezentuje Obr. 5. Obdobným
způsobem je v Obr. 6 vyjádřen průběh zatěžovací zkoušky zahrnující pouze první až čtvrtý zatěžovací krok (úrovně
zatížení 3 kN/m2 a 6 kN/m2). Pro přehlednost je záměrně vynechán měřený průhyb ve 3/4 rozpětí dílce. Hodnoty
průhybu v 1/4 a ve 3/4 byly srovnatelné.

Obr. 4 Časový průběh zkoušky.

Obr. 5 Deformační diagramy UHPC schodišťového stupně.
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Obr. 6 Detail odezvy dílce při prvním až čtvrtém zatěžovacím kroku.
Výsledky pro jednotlivé zatěžovací kroky jsou vyjádřeny číselnou hodnotou působícího zatížení
a odpovídajícího průhybu při experimentu i numerické analýze. Mimo to jsou v Tab. 1 uvedeny hodnoty λ1, které
vyjadřují poměr mezi trvalým a maximálním průhybem v polovině rozpětí pro každou úroveň zatížení.
Tab. 1 Výsledky experimentu a numerické analýzy.
Zatěžovací
krok

Zatížení

Průhyb 1/2

λ1

Experiment

ATENA

Experiment

ATENA

[kN/m2]

[mm]

[mm]

[-]

[-]

0

0,0

0,00

0,00

-

-

1

3,0

15,69

13,05

2

0,0

9,33

6,21

0,59

0,48

3

6,0

31,17

33,74

4

0,0

14,23

17,11

0,46

0,51

5

9,0

46,58

56,17

6

0,0

17,91

29,15

0,38

0,52

7

15,0

72,92

-

-

-

8

21,0

91,79

-

-

-

9

0,00

23,10

-

0,25

-

4 DISKUZE
Z výsledků experimentů se podařilo stanovit odezvu modelu schodišťového stupně vyrobeného z UHPC na
působící plošné zatížení. Během zatěžovací zkoušky se ukázalo, že dílec vykazuje velké hodnoty průhybu při
relativně malé intenzitě zatížení. V případě uvažování střední charakteristické hodnoty užitného zatížení pro
kategorii zatížených ploch A - schodiště: 3,0 kN/m2 ve smyslu normy ČSN EN 1991-1-1 [3] byl průhyb uprostřed
rozpětí při experimentu roven hodnotě 15,69 mm, což je rovno průhybu o velikosti 1/160 z rozpětí zkoušeného
dílce. Obecně přípustný průhyb pro železobetonové konstrukce je 1/250 z rozpětí prvku [4]. V případě
maximálního zatížení 21,0 kN/m2 byl dosažený průhyb při experimentu 91,79 mm, což je při rozpětí pouhých
2500 mm extrémní hodnota průhybu, avšak v případě schodišťového stupně tato intenzita zatížení nemůže
prakticky nastat. Druhým zásadnějším výsledkem experimentu, byly extrémní hodnoty trvalých deformací při
odlehčení prvku. Už při odtížení z prvního zatěžovacího kroku byl trvalý průhyb 9,33 mm. V případě hodnocení
dílce podle normy [2], kdy se posuzuje poměr trvalých deformací k maximálním dosaženým deformacím, což
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v Tab. 1 vyjadřuje hodnota λ1, by se tento poměr po odtížení ze zatížení 3,0 kN/m2 rovnal hodnotě 0,59. Zmíněná
norma uvádí limitní hodnotu λ1 pro železobetonové konstrukce 0,25. Což by v případě hodnocení zkoušeného
dílce znamenalo vetší než přípustnou hodnotu trvalé deformace. Obdobných výsledků v kontextu trvalých
deformací bylo dosaženo i v [5].
Při zatěžování byl kamerou umístěnou ve zkušební komoře pod dílcem pozorován vznik trhlin v tažené oblasti
průřezu. Ukázalo se, že ani při maximálním vyvozeném zatížení v tažené oblasti nevznikly žádné viditelné trhliny.
Toto zjištění se prokázalo následně i po vyjmutí zkoušeného dílce a bližším prozkoumání tažené oblasti betonu.
V případě výsledků nelineární numerické analýzy pomocí softwaru ATENA bylo dosaženo uspokojivých
výsledků ve srovnání s reálným experimentem, a to i přes to, že v době sestavování modelu pro nelineární analýzu
nebyly k dispozici všechny hodnoty materiálových charakteristik, které by následný model ještě dále zpřesnily.

5 ZÁVĚR
Hlavním cílem experimentu bylo stanovit chování modelu schodišťového UHPC stupně při různých hladinách
plošného zatížení. Pro tyto účely byla zvolena statická zatěžovací zkouška s vnášením plošného zatížení pomocí
metody vakuování. Právě tato metoda zatěžování je velmi vhodná pro simulaci ideálního plošného zatížení
především při zkoušení plošných dílců, jako jsou například desky nebo stěny. Výsledky konkrétní zatěžovací
zkoušky ukazují poměrně vysoké hodnoty průhybu dílce už při nižších úrovních plošného zatížení a následně
nadměrné hodnoty nevratných deformací po odlehčení. Lze předpokládat, že tento jev je způsoben malou výškou
dílce v kombinaci se silným vyztužením a velkým rozpětím. Možným řešením problému nadměrných deformací
by mohlo být pozměnění geometrie dílce případně jeho statického působení.

Poděkování
Tento příspěvek vznikl v rámci projektu specifického vysokoškolského výzkumu Vysokého učení technického
v Brně s označením FAST-J-21-7473 a ve spolupráci se společností DNA DESIGN s.r.o. v rámci vývoje exponátu
DNA DESIGN pro Krkonošské muzeum ve Vrchlabí.

Použité zdroje
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

314

Schmidt M, Fehling E. Ultra-high-performance concrete: Research, development and application in
Europe: Research, development and application in Europe. ACI Special Publication. 2005;228:51-78.
ČSN 73 2030. Statické zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. ÚNMZ; 2019.
ČSN EN 1991-1-1. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní
tíha a užitná zatížení pozemních staveb. ÚNMZ; 2004.
ČSN EN 1992-1-1. Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla
pro pozemní stavby. ÚNMZ; 2006.
Ševčík S, Slánský B. Konstrukční výplň mostního zábradlí z UHPC panelu. 2014 [cited 2021-12-01];.
Available from: http://www.cesti.cz/technicke_listy/tl2014/2014_WP3_TL3_6b.pdf

http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.309

3. Konstrukce, stavební zkušebnictví a geotechnika

JUNIORSTAV 2022

VLIV HUSTOTY DŘEVA NA NAMĚŘENÉ HODNOTY
PŘI PRÁCI S KUČEROVOU VRTAČKOU
INFLUENCE OF WOOD DENSITY ON MEASURED VALUES WHEN
WORKING WITH A KUČERA`S DRILL
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*
1

Abstrakt
Diagnostika dřevěných konstrukcí je ve stavebnictví stále hojně využívaným oborem. Naměřené hodnoty při
testování v rámci diagnostiky dřeva jsou vždy ovlivněny vlastnostmi dřeva. Jednu z nejvýznamnějších rolí u
diagnostiky dřeva představuje vlhkost, která ovlivňuje široké spektrum fyzikálně mechanických vlastností. Jinak
tomu nebylo i při testování Kučerovou vrtačkou, která je standardně využívána pro diagnostiku zdiva. Pro účely
výzkumu musela být vrtačka transformována pro použití na dřevěné konstrukce. Transformace byla provedena na
základě speciální redukce.
Klíčová slova
Diagnostika dřeva, Kučerova vrtačka, hustota dřeva, vlhkost dřeva, vlastnosti dřeva
Abstract
Diagnostics of wooden structures is still a widely used field in construction. The measured values during testing
in wood diagnostics are always influenced by the properties of the wood. One of the most important roles in wood
diagnostics is moisture, which affects a wide range of physical and mechanical properties. This was not the case
when testing with the Kučera`s drill, which is standardly used for masonry diagnostics. For research purposes, the
drill had to be transformed for use on wooden structures. The transformation was performed on the basis of
a special reduction.
Key words
Wood diagnostics, Kučera`s drill, wood density, wood moisture, wood properties

1 ÚVOD
Dřevěné konstrukce byly velmi často využívány v historických budovách, u kterých je nutný velmi šetrný postup
při diagnostice konstrukce. Je tedy vyžadován co nejšetrnější zásah do konstrukce, proto jsou využívány
diagnostické metody, které nepoškozují zásadně konstrukci. Aby nedošlo k poškození dřevěné konstrukce, je
v současné době využíváno několika moderních diagnostických metod, které mohou zjistit druh a rozsah skrytého
poškození. Skryté poškození může být v dřevěné konstrukci způsobeno vlivem živých organismů – dřevokazným
hmyzem nebo dřevokaznými houbami [1].
V moderní diagnostice jsou známé tři skupiny metod, které výrazně ovlivňuji zasažení do stávající konstrukce.
Mnoho moderních diagnostických přístrojů umožní přesně získat potřebné informace z konstrukce dřeva. Mezi
skupinu metod patří následující:
•
•
•

Nedestruktivní (neinvazivní) diagnostické metody.
Semi-destruktivní (částečně invazivní) diagnostické metody.
Destruktivní (invazivní) diagnostické metody [2].

Mezi zcela neinvazivní diagnostické metody je možné zařadit vizuální posouzení, měření vlhkosti dřeva,
měření rychlosti šíření ultrazvukových vln, radiační metody a také radiometrii. Právě zmíněná vlhkost dokáže
velmi ovlivnit různé vlastnosti dřeva a je nutné se vlhkostí při diagnostice dřeva zabývat. Mezi částečně invazivní
diagnostické metody patří odporové zarážení trnu pomocí Pilodynu, odporové mikrovrtání, odporové zatlačování
trnu, vytahování vrutu, zkoušení radiálních vývrtů, zkoušení tahových mikrovzorků, hodnocení stavu podle pilin,
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endoskopie a třeba bude reálné jednou zařadit i metodu pomocí Kučerovy vrtačky, na kterou je cílen tento výzkum
[3].
Kučerova vrtačka je v běžné praxi využívána pro diagnostiku pevnosti malt. Je zde předpoklad, že by tato
metoda mohla vhodně diagnostikovat i dřevěné konstrukce. Výsledky mohou být ovlivněny způsobem nasycení
dřeva vodou, které bylo odlišné oproti dřívějším studiím. Cílem práce je prohloubení naměřených výsledků při
použití Kučerovy vrtačky pro dřevěné konstrukce. Článek se zabývá hustotou dřeva a jejím ovlivněním
v dosažených výsledcích.

2 VLIV VLHKOSTI NA VLASTNOSTI DŘEVA
Dřevo je hygroskopický materiál, který je ovlivněn vlhkostí. Vlhkost z okolí přijímá nebo naopak odevzdává. Na
základě přímého kontaktu s vlhkostí okolního prostředí se mění samovolně vlhkost dřeva. Vlhkost má na vlastnosti
dřeva spíše negativní účinky na fyzikální a mechanické vlastnosti. Vlhkost je vyjádřena poměrem mezi hmotností
vody ve dřevě a hmotností vysušeného dřeva [4].
Důležitou vlastností pro výzkum je hustota, který je ovlivněna ve velké míře vlhkostí. Je známo, že se zvyšující
hustotou, dochází ke zvyšování vlhkosti. Vlhkost tedy prokazatelně zvyšuje hmotnost a objem tělesa, kdy tyto dva
prvky jsou podstatně pro vypočítání hustoty. Hustota je různá při různých vlhkost. Hustota je vypočtena
z uvedeného vzorce:
ρω =

𝑚𝑚𝑚𝑚ω
[𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚3 ],
𝑉𝑉𝑉𝑉ω

(1)

kde ρω – hustota dřeva při dané vlhkosti [kg/m3], 𝑚𝑚𝑚𝑚ω – hmotnost dřeva při dané vlhkosti [kg], 𝑉𝑉𝑉𝑉ω – objem dřeva
při dané vlhkosti [m3].
Jsou rozlišovány 3 druhy hustoty:
•
•
•

hustota suchého dřeva,
hustota vlhkého dřeva,
hustota dřeva při 12% vlhkosti.

Na základě hustoty jsou děleny také dřeviny:
•
•
•

dřeva s nízkou hustotou,
dřeva se střední hustotou,
dřeva s vysokou hustotou [5].

Vlhkost dále ovlivňuje tyto vlastnosti: objemové změny (bobtnání a sesychání), pevnosti, modul pružnosti
a trvanlivost. Ve výzkumu byla také brána rozdílná vlhkost, která byla určena před začátkem měření a byla
stanovena vždy na přesnou hodnotu. Hodnota vlhkosti byla 7 %. Vlhkost byla stanovena váhovou metodou dle
normy ČSN EN 13183-1. Získání požadované vlhkostí vzorků bylo dosaženo pomocí klimakomory, jejichž
uložení je patrné v Obr. 1.

Obr. 1 Dřevěné vzorky uložené v klimakomoře.

316

http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.315

3. Konstrukce, stavební zkušebnictví a geotechnika

JUNIORSTAV 2022

3 METODIKA
Primárním cílem výzkumu byla transformace Kučerovy vrtačky, která je v běžné praxi využívána pro stanovení
pevnosti malt. Kučerova vrtačka byla vyrobena ve dvou verzích:
•
•

ruční Kučerova vrtačka,
elektrická Kučerova vrtačky.

Obě verze Kučerovy vrtačky byly sestaveny na technickém zkušebním ústavě stavebním v Praze a jedná se o
speciálně upravenou vrtačku. Pro projekt byla určena elektrická verze vrtačky, která je zobrazena na Obr. 2.

Obr. 2 Kučerova vrtačka s původními vrtáky a součástkami pro redukci.
Na celou transformaci Kučerovy vrtačky byl vytvořen projekt. Podle projektové dokumentace byla vyhotovena
matice na dotažení redukce a část redukce, která zapadala do vrtačky. Na část redukce bylo našroubováno sklíčidlo.
Této celkové přeměně se věnuje například článek [6].
Pro experiment bylo zvoleno smrkové dřevo, které je nejčastěji využíváno v dřevěných konstrukcích. Dřevo
bylo bez zjevných vad a kazů. Rozměr zkušebních těles byl 58 x 58 mm. Měřená délka zkušebních těles neměla
pevně stanovenou hodnotu. Pro jednu vlhkostní třídu bylo použito 10 kusů zkušebních těles. Pro experiment byly
dále zvoleny 2 vrtáky:
•
•

plochý vrták o průměru 8 mm,
plochý vrták o průměru 10 mm.

Tělesa před samotným testováním byla v sušárně vysušena do konstantní vlhkosti. Takto vysušená tělesa byla
vložena do klimakomory, kde probíhalo rovnoměrné nasycení na požadovanou vlhkost. Vlhkost byla v průběhu
nasycování kontrolována pomocí váhové metody. Pro stanovení hustoty byly po dosažení změřeny také rozměry
vzorku a byla stanovena hustota dle příslušného vzorce.
Na každém nasyceném zkušebním tělesu bylo následně provedeno 10 vrtů každým vrtákem, viz Obr. 3.
Vyvrtané otvory byly očištěny od přebytečných pilin a byla stanovena hloubka vrtu posuvným měřítkem, viz
Obr. 4. Naměřené hodnoty byly zapsány a následně zprůměrovány v rámci jednoho zkušebního tělesa. Hodnoty
průměrů hloubek vrtů a hodnoty hustoty jsou zapsány v Tab. 1.

Obr. 3 Provedení vrtů.
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Obr. 4 Stanovení hloubky posuvným měřítkem.
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4 VÝSLEDKY
Naměřené hodnoty při 7% vlhkosti zkušebních vzorků jsou zaznamenány v Tab. 1, kde jsou vypsány průměrné
hodnoty vrtů plochými vrtáky a hodnoty vypočítané hustoty. Z tabulky je následně vytvořen graf, který hodnoty
zobrazuje pro přehlednější zobrazení.
Tab. 1 Naměřené hodnoty vrtů a hustoty.
Označení
zkušebního tělesa
A–K–1
A–K–2
A–K–3
A–K–4
A–K–5
A–K–6
A–K–7
A–K–8
A–K–9
A – K – 10

Ø hloubky vrtů vrtákem
s průměrem 8 [mm]
28,00
27,88
22,82
23,32
25,58
26,65
21,63
20,79
22,40
22,12

Ø hloubky vrtů vrtákem
s průměrem 10 [mm]
29,55
29,32
26,20
25,38
27,66
30,90
25,31
24,93
26,99
27,09

Hustota tělesa ρw
[kg/m3]
380,54
388,56
476,92
477,05
421,57
396,84
462,25
480,02
446,35
443,89

Obr. 5 Porovnání naměřených průměrných hloubek vrtů v závislosti na hustotě.

5 DISKUZE
Z naměřených hodnot je zřejmé, že hustota ovlivňovala výslednou hloubku vrtů. Vzorky byly vždy po dvojici
z jednoho kusu dřeva (například A-K-1 a A-K-2 byly uříznuté z jednoho kusu dřeviny), proto měly být hloubky
vrtů a hodnoty hustoty podobné. Tento fakt je průkazný v naměřených hodnotách, jediným rozdílem je dvojice
A-K-5 a A-K-6. K uvedenému rozdílu mohlo dojít na základě skryté vady, která nemusela být prokazatelná.
Z naměřených hodnot je také patrné, že při nižší hustotě dřeva byla větší hloubka vrtu. Dřevěný zkušební vzorek
tedy lépe odolával vniknutí vrtáku v případě, že hustota tělesa byla vyšší. Výše uvedené fakty byly zaznamenány
ve formě grafu, viz Obr. 5. Všechny vrty byly provedeny na první stupeň na Kučerově vrtačce, kterému odpovídá
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25 otáček. Na základě dřívější studie nebylo možné zvýšit nastavení stupně Kučerovy vrtačky, ovšem první stupeň
by měl být dostačujícím faktorem výzkumu.

6 ZÁVĚR
V závěru příspěvku je možné konstatovat, že poznání v rámci vlivu hustoty na hloubku vrtů bylo důležitým
zjištěním pro další plánovaný výzkum. Ploché vrtáky, které byly použity v této fázi se jeví jako nejvhodnější
řešení, jelikož jejich opotřebení je minimální a nedochází k mechanickému poškození vrtáku. V následujících
krocích výzkumu je v plánu více vlhkostních prostředí docílených pomocí klimakomory v míře, kterou toto
zařízení nabídne. Naměřené hodnoty budou dále porovnány s dosaženou pevností u pevnostních stanovení.
V případě, že naměřené výsledky nebudou mít kolísavé hodnoty, mohlo by dojít k vytvoření kalibračního vztahu,
který by na základě hloubky vrtů Kučerovou vrtačkou mohl určit přibližnou pevnost dřeva a tím by výrazně tato
metoda mohla umožnit další posun v diagnostice dřevěných konstrukcí.

Poděkování
Výsledky uvedené v článku byly získány v rámci řešení projektu. č. FAST-J-21-7510: Zefektivnění testování
pomocí semi-destruktivní diagnostické metody.
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VPLYV ASYMETRICKÉHO USPORIADANIA
INKLÚZIÍ V BETÓNOVÝCH TELESÁCH
NAMÁHANÝCH OSOVÝM TLAKOM
THE EFFECT OF ASYMMETRICAL INCLUSION ARRANGEMENT ON
CONCRETE SPECIMENS SUBJECTED TO UNIAXIAL COMPRESSION
Maroš Kováč*,1, Peter Sabol1
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Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
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Abstrakt
Betón je charakteristický rôznorodosťou svojho zloženia – heterogenitou. Predpokladá sa, že heterogénna povaha
betónu, v ktorej prevládajú veľké zrná kameniva, riadi proces šírenia trhlín v betóne. V prípade obyčajného betónu
pôsobia veľké zrná kameniva ako významné koncentrátory napätia, ktoré usmerňujú priebeh silového toku
a ovplyvňujú tak mechanické vlastnosti betónu. Cieľom výskumu bolo analyzovať vplyv početnosti veľkých zŕn
kameniva (inklúzií) pri ich asymetrickom usporiadaní na sérií skúšobných vzoriek o troch rôznych veľkostiach.
Pozornosť bola venovaná úrovni dosiahnutého medzného napätia skúšobných vzoriek, ktoré boli namáhané
osovým tlakom.
Klíčová slova
Obyčajný betón, osový tlak, inklúzia, matrica
Abstract
Concrete is characterized by the diversity of its composition - heterogeneity. It is considered that the heterogeneous
nature of concrete, in which coarse aggregate grains dominate, controls the process of crack propagation in
concrete. In the case of normal concrete, coarse aggregate grains act as the significant stress concentrators, which
determine the course of the force flow and thus influence the mechanical properties of the concrete. The aim of
the research was to analyse the effect of the number of coarse aggregate grains (inclusions) in their asymmetrical
arrangement on a series of test specimens of three different sizes. Attention was paid to the level of the ultimate
stress value achieved by the specimens' failure under uniaxial compression.
Key words
Normal concrete, uniaxial compression, inclusion, matrix

1 ÚVOD
Cieľom tohto experimentálneho výskumu bolo preskúmať, či rôzny počet inklúzií v skúšobnej vzorke ovplyvňuje
dosahovanú normovanú pevnosť telies pri ich asymetrickom usporiadaní vzhľadom na smer pôsobenia zaťaženia.
Výslednú normovanú pevnosť skúšobných vzoriek nemusí ovplyvňovať iba počet inklúzií, ale aj typ materiálu
inklúzie a kvalita rozhrania inklúzie a cementovej matrice – poloha, počet a veľkosť rozhraní. Tieto vstupné
premenné parametre môžu ovplyvňovať dosahovanú normovanú pevnosť skúšobných vzoriek a tvar krivky σ - ε.
Pozornosť bola venovaná výberu vhodného normovacieho parametra, ktorý zohľadní rozdielnu kvalitu
betónových skúšobných vzoriek. Analýza výsledkov teda bola vykonaná na normovanej pevnosti vzoriek
prostredníctvom vhodného normovacieho parametra.
V príspevku sú prezentované čiastočne výsledky výskumu, ktorý pozostával zo 6 sérií experimentálnych
skúšok. Každá séria pozostávala z 18 skúšobných vzoriek, kde sa menil počet inklúzií od 1 do 5, pričom súbor
vzoriek obsahoval jednu vzorku bez inklúzie. Na prípravu vzoriek bola použitá suchá betónová zmes triedy
C16/20. Testovacie vzorky sa odliali do oceľovej formy, kde boli predtým nalepené inklúzie v požadovanej
polohe. Súčasne boli vybetónované vzorky pre stanovenie materiálových vlastností betónovej matrice. Pevnostné
charakteristiky betónu sa zisťovali v 7. deň od betonáže.
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V širšom experimentálnom výskume boli použité dva druhy rozhrania – bola vytvorená dvojaká súdržnosť
oceľových inklúzií v tvare valčekov a betónovej matrice. Tento článok sa zameriava na prezentáciu vybraných
výsledkov na skúšobných vzorkách, kde bolo použité rozhranie typu (S) – oceľová inklúzia/betónová matrica pri
asymetrickom usporiadaní inklúzií vzhľadom na smer pôsobenia zaťaženia.
Výška oceľových inklúzií bola identická s hĺbkou skúšobných vzoriek t. j. 50 mm. Pomer strany skúšobnej
vzorky a priemeru inklúzie (pomer h/ϕ) bol konštantný o hodnote 5. Priemer inklúzií bol 40, 30 a 20 mm. Skúšky
v osovom tlaku boli vykonané na skúšobných vzorkách troch rôznych veľkostí, kde sa menila štíhlosť (pomer h/d)
skúšobných vzoriek:
•
•
•

200 × 200 × 50 mm, h/d = 4,0, ϕ = 40 mm,
150 × 150 × 50 mm, h/d = 3,0, ϕ = 30 mm,
100 × 100 × 50 mm, h/d = 2,0, ϕ = 20 mm.

2 POPIS SÚČASNÉHO STAVU
V betónových konštrukciách identifikujeme deformačné polia uzlov s pôsobiacim sústredeným namáhaním, ktoré
sú sprevádzané zmenou hustoty a tvaru silových trajektórií. Tieto zmeny sú spôsobené prítomnosťou veľkých zŕn
kameniva a/alebo výstužných prútov (inklúzií) v betóne, zhlukov zŕn bežnej veľkosti, alebo prítomnosťou kaverny
v okolí zrna kameniva. Tieto vnútorné imperfekcie patria medzi dôležité parametre, ktoré ovplyvňujú proces
porušovania betónových skúšobných telies, a teda aj iniciáciu a rozvoj trhlín v betóne a môžu mať negatívny vplyv
na odolnosť betónových prvkov [1].
Vzájomne usporiadanie inklúzií v betónovej matrici usmerňuje priebeh silového toku, pričom slabé spojenie
medzi inklúziou a matricou vedie k iniciácii trhliny na ich rozhraní. Rozhrania zŕn a cementovej matrice sú teda,
na jednej strane, prekážkami šírenia trhlín, ale na strane druhej, sú súčasne aj zdrojom ich iniciácie [2].
Zistilo sa, že zmena zakrivenia tlakových trajektórii spôsobí lokálny priečny ťah a zmena hustoty trajektórii
spôsobí miestne zvýšenie tlaku, teda stlačenie. Zároveň sa zistilo, že šmykové napätie sa rozvíja vo vrchole
inklúzie a v spodnej časti inklúzie. V týchto oblastiach, ktoré majú približne tvar kužeľov vzniká priestorový tlak,
čo spôsobí, že matrica v týchto oblastiach nezlyhá [3].
Okrem vyššie uvedených parametrov ovplyvňujúcich pevnosť betónu sa z predchádzajúcich výskumov zistilo,
že odlišný materiál inklúzie, ako aj pomer tuhosti relatívne mäkkej matrice a tuhej inklúzie významne interferoval
proces porušovania skúšobných vzoriek [4]. Zároveň sa zistilo, že vzájomná vzdialenosť inklúzií ovplyvňovala
proces porušovania skúšobných vzoriek, pričom odolnosť vzoriek klesala s rastúcim počtom inklúzií [5].

3 METODIKA
Usporiadanie skúšky a materiál vzoriek
Skúšky boli vykonané pomocou zaťažovacieho zariadenia pozostávajúceho z tuhých oceľových platní, závitových
tyčí a hydraulického zdviháka (Obr. 1). Použitím tuhých oceľových platní bolo vytvorené vysoké trecie napätie
na kontaktnej ploche zaťažovacieho zariadenia a skúšobného telesa. Takéto usporiadanie skúšky zabránilo priečnej
deformácií na podstavách oceľových platní, v dôsledku čoho nastal vznik ovinutých oblastí. Tieto oblasti sa
vyznačujú pôsobením priestorového tlakového napätia. Betónová matrica sa v týchto oblastiach neporuší, pričom
vznikajú oblasti bez trhlín, ktoré sa podobajú tvaru kužeľov [3].
Skúšobné vzorky boli počas experimentu vystavené osovému tlaku. Skúšky boli riadené silou so zaťažovacím
krokom približne 9,32 kN. V priebehu skúšky bolo zaznamenané zvislé stlačenie vzorky a presné hodnoty
zaťaženia v zaťažovacích krokoch. Zvislá deformácia sa odčítavala pomocou dvoch indikátorových meradiel
s presnosťou 0,001 mm. Na Obr. 1 je znázornená skúšobná vzorka SQ-7-200-40-S-17 po jej porušení z jej prednej
a zadnej strany. Predná časť vzorky bola natretá vápnom, kde boli neskôr nanesené chaoticky usporiadané čierne
bodky za účelom bezkontaktného merania deformácie fotogrametrickým systémom GOM Aramis. Využitie
metódy fotogrametrie pri tlakových skúškach umožnilo získať informácie o iniciácii, šírení a rozvoji trhlín vo
vzorkách. Zo skôr vyhodnotených čiastkových výsledkov výskumu sa zistilo, že iniciácia trhlín nastala na rozhraní
inklúzie a betónovej matrice, pričom ďalší nárast zaťaženie spôsobil rozvoj a šírenie trhlín do matrice [6].
Pevnostné charakteristiky betónu boli stanovené na vzorkách s rozmermi 400 × 100 × 100 mm (h/d = 4,0) kde
bola skúmaná hranolová pevnosť betónu v tlaku (fcm,pr), pevnosť v ťahu pri ohybe (fcf,m) a modul pružnosti betónu
(Ecm). Na vzorkách s rozmermi 100 × 100 × 100 mm (h/d = 1,0) boli stanovené hodnoty pevnosti betónu
v priečnom ťahu (fct,sp,m) a kockovej pevnosti betónu v tlaku (fcm,cu). Prehlaď materiálových vlastností betónu
prislúchajúci ku konkrétnym vzorkám je uvedený v Tab. 1.
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Obr. 1 Usporiadanie skúšky (vľavo) a skúšobná vzorka po porušení z prednej a zadnej strany (vpravo).
Tab. 1 Materiálové charakteristiky betónu.
Skúšobná vzorka
SQ-7-200-0-1
SQ-7-200-40-S-4
SQ-7-200-40-S-5
SQ-7-200-40-S-8
SQ-7-200-40-S-13
SQ-7-200-40-S-10
SQ-7-200-40-S-11
SQ-7-200-40-S-14
SQ-7-200-40-S-16
SQ-7-200-40-S-17
SQ-7-150-0-1
SQ-7-150-30-S-4
SQ-7-150-30-S-5
SQ-7-150-30-S-8
SQ-7-150-30-S-13
SQ-7-150-30-S-10
SQ-7-150-30-S-11
SQ-7-150-30-S-14
SQ-7-150-30-S-16
SQ-7-150-30-S-17
SQ-7-100-0-1
SQ-7-100-20-S-4
SQ-7-100-20-S-5
SQ-7-100-20-S-8
SQ-7-100-20-S-13
SQ-7-100-20-S-10
SQ-7-100-20-S-11
SQ-7-100-20-S-14
SQ-7-100-20-S-16
SQ-7-100-20-S-17
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fcm,pr
(MPa)
17,96
17,96
17,96
17,74
18,74
17,74
18,74
18,74
18,74
18,34
19,02
18,12
18,12
15,09
18,02
15,09
15,09
18,02
18,02
18,02
18,34
18,34
18,34
19,02
11,39
19,02
19,02
11,39
11,39
11,39

fcm,cu
(MPa)
19,31
19,31
19,31
18,55
21,43
18,55
21,43
21,43
21,43
20,14
20,33
20,27
20,27
16,73
21,27
16,73
16,73
21,27
21,27
21,27
20,14
20,14
20,14
20,33
12,53
20,33
20,33
12,53
12,53
12,53

fcf,m
(MPa)
4,57
4,57
4,57
4,49
3,95
4,49
3,95
3,95
3,95
4,01
4,04
4,34
4,34
3,80
4,26
3,80
3,80
4,26
4,26
4,26
4,01
4,01
4,01
4,04
2,49
4,04
4,04
2,49
2,49
2,49

fct,sp,m
(MPa)
2,48
2,48
2,48
2,40
3,28
2,40
3,28
3,28
3,28
3,13
3,34
3,04
3,04
2,69
3,05
2,69
2,69
3,05
3,05
3,05
3,13
3,13
3,13
3,34
1,83
3,34
3,34
1,83
1,83
1,83

Ecm
(GPa)
19,719
19,719
19,719
18,077
17,746
18,077
17,746
17,746
17,746
18,579
17,409
16,510
16,510
16,762
19,168
16,762
16,762
19,168
19,168
19,168
18,579
18,579
18,579
17,409
14,597
17,409
17,409
14,597
14,597
14,597

ρmatrice
(kN/m3)
22,550
23,027
22,955
22,560
22,998
22,762
22,370
22,861
23,032
22,801
22,276
22,113
22,397
22,072
22,419
22,137
22,500
22,603
22,088
22,706
22,880
22,501
22,583
22,480
22,331
22,524
22,922
22,502
22,149
22,549

http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.320

3. Konstrukce, stavební zkušebnictví a geotechnika

JUNIORSTAV 2022

Normovanie normovacieho parametra
Rozdielne pevnostné charakteristiky betónu analyzovaných skúšobných vzoriek boli v rámci skúmania
zohľadnené normovaním skúmaných veličín pomocou normovacieho parametra. Normovací parameter musí byť
veličina/viaceré veličiny, ktoré najvýznamnejšie reflektujú rozdielnu kvalitu a vlastnosti betónu. Skúmané
skúšobné vzorky sú namáhané osovým tlakom. Zohľadnenie rozdielnej kvality betónu normovaním
hranolovou/kockovou tlakovou pevnosťou betónu je prvým predpokladom pri voľbe optimálneho parametra. Pri
pôsobení osového tlaku je vznik trhlín (šmykových a tlakových) vo vzorkách jav, ktorý je možné vysvetliť
vznikom trhlín v nepriamom ťahu. Práve pevnostné charakteristiky betónu v ťahu pri ohybe a v priečnom ťahu by
mohli vyriešiť vhodnú kombináciu rôznych materiálových vlastnosti skúšobných vzoriek pri meniacom sa počte
inklúzií. Nakoniec medzi významné vlastnosti patrí objemová hmotnosť betónovej matrice, ktorá vyjadruje kvalitu
zhutnenie betónovej zmesi, čo môže vystihovať mieru pravdepodobnosti výskytu vnútorných imperfekcií
a ovplyvňovať tak dosahovanú pevnosť skúšobných vzoriek. V Tab. 2 sú uvedené percentuálne rozdiely miery
zhutnenia betónovej matrice na vzorkách troch rôznych sérií.
Tab. 2 Percentuálny rozdiel miery zhutnenia betónovej matrice.
Séria
200 × 200 × 50
150 × 150 × 50
100 × 100 × 50

∆ρmatrice (%)
2,96
2,87
3,49

Výber vhodnej kombinácie veličín do normovacieho parametra bol stanovený z variability rozdelenia
nameraných hodnôt všetkých vzoriek prostredníctvom variačného koeficientu (Tab. 1).
Tab. 3 Hodnoty variačného koeficientu.
Normovací parameter
Variačný koeficient

fcm,pr
12,42

fcm,cu
12,74

fcf,m
13,19

fct,sp,m
15,79

Ecm
7,63

ρmatrice
1,27

Z výpočtov sa javí ako najvhodnejšia kombinácia hranolovej pevnosti betónu v tlaku (fcm,pr) a pevnosti betónu
v ťahu pri ohybe (fcf,m). Táto kombinácia bola vyjadrená geometrickým priemerom oboch hodnôt a zohľadnením
príslušnej miery zhutnenia každej skúšobnej vzorky. Normovanie veličín bolo dosiahnuté pomerom kontaktného
tlakového napätia v príslušnom zaťažovacom kroku a normovacieho parametra (1).
𝜎𝜎𝜎𝜎⁄�𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ∙ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑐𝑐𝑐𝑐 �

1⁄2

∙ 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚

(1)

4 VÝSLEDKY A DISKUSIA
Výsledky analýzy sú prezentované na troch grafoch závislosti kontaktné tlakové napätie/normovací parameter –
u/upeak. Rozdielne hodnoty normovanej pevnosti skúšobných vzoriek boli analyzované vzhľadom na jednotkovú
vodorovnú os, čo umožnilo prehľadnejšie porovnanie dosahovaných napätí. Na Obr. 2 sú znázornené výsledky
skúšobných vzoriek s rozmermi 200 × 200 × 50 mm, kde sa menil počet inklúzií od 1 do 4 vzhľadom na ich
asymetrické usporiadanie v smere pôsobenia zaťaženia. Zároveň, každá skúšobná séria obsahovala vzorku bez
inklúzie s cieľom určiť vzťažnú hodnotu pri analýze porovnávaných medzných napätí vzoriek s inklúziami.
Obdobne bola vykonaná analýza medzných napätí na sérií vzoriek s rozmermi 150 × 150 × 50 mm (Obr. 3),
a nakoniec na vzorkách s rozmermi 100 × 100 × 50 mm (Obr. 4).
Z výsledkov experimentálnych skúšok sa zistilo, že rozsah nameraných hodnôt medzných napätí sa výraznejšie
znížil na vzorkách najmenších rozmerov, teda pri poklese štíhlosti skúšobných vzoriek. Zatiaľ čo pri vzorkách
s rozmermi 200 × 200 × 50 mm (h/d = 4,0) bol percentuálny rozdiel medzného napätia celej série 27,1 %, tak pri
vzorkách s rozmermi 150 × 150 × 50 mm (h/d = 3,0) bola zaznamenaná zmena o hodnote 27,2 % a nakoniec pri
vzorkách s rozmermi 100 × 100 × 50 mm (h/d = 2,0) o hodnote 13,4 %.
Pri analýze celého súboru vzoriek bolo zaznamenané v prvotných fázach zaťaženia takmer lineárne pružné
správanie vzostupnej vetvy krivky. Jej čiastočne zakrivenie a nelineárny charakter nastal v dôsledku prítomnosti
inklúzií v betónovej matrici, pričom na ich rozhraní vznikali počiatočné trhliny. Ďalší nárast tlakového napätia
zvýšil množstvo a dĺžku trhlín, čo sprevádzalo väčšie zakrivenie vzostupnej vetvy až do nadobudnutia medznej
pevnosti. V neskorších štádiách zaťažovania nastalo väčšie zoskupenie trhlín a ich rast sa stal nestabilným. Pri
nadobudnutí medzného napätia bola dosiahnutá kritická dĺžka a hustota trhlín, čo spôsobilo porušenie vzorky.
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Obr. 2 Graf závislosti normovanej pevnosti betónu a pomeru u/upeak vzoriek s rozmermi 200 × 200 × 50 mm.

Obr. 3 Graf závislosti normovanej pevnosti betónu a pomeru u/upeak vzoriek s rozmermi 200 × 200 × 50 mm.

Obr. 4 Graf závislosti normovanej pevnosti betónu a pomeru u/upeak vzoriek s rozmermi 200 × 200 × 50 mm.
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Na Obr. 5 je uvedená súhrnná analýza nameranej normovanej pevnosti skúšobných vzoriek. Jej vyhodnotenie
na troch rôznych veľkostiach skúšobných vzoriek nepreukázalo jasne definovaný vzájomný vzťah medzi počtom
inklúzií a nameranou normovanou pevnosťou, čo je v protiklade z predchádzajúcimi zisteniami [5]. Z výsledkov
experimentov je možné konštatovať, že nárast počtu inklúzií z 1 na 4 zvýšil normovanú pevnosť telies pri vzorkách
s rozmermi 200 × 200 × 50 mm (s výnimkou vzorky S-8), zatiaľ čo pre vzorky s rozmermi 150 × 150 × 50 mm
a 100 × 100 × 50 mm toto tvrdenie nemožno uplatniť. Zároveň je možné všeobecne uviesť, že nameraná
normovaná pevnosť skúšobných vzoriek sa zvýšila pri zmenšení rozmeru skúšobnej vzorky, resp. pri poklese
štíhlosti.

Obr. 5 Graf závislosti normovanej pevnosti skúšobných vzoriek pri zmene ich veľkosti.

5 ZÁVER
Na základe sérií vykonaných experimentálnych skúšok možno konštatovať, že vplyv počtu asymetricky
usporiadaných inklúzií závisel od veľkosti skúšobných telies pri ich meniacej sa štíhlosti. Zistilo sa, že účinok
rozdielneho počtu inklúzií sa najviac prejavil na vzorkách s rozmermi 200 × 200 × 50 mm a 150 × 150 × 50 mm,
pričom pri zmenšení veľkosti vzoriek na 100 × 100 × 50 mm sa tento rozsah znížil. Tento jav môže byť vysvetlený
relatívnou zmenou objemu inklúzií vzhľadom na meniacu sa veľkosť skúšobnej vzorky. Na druhej strane, zmena
veľkosti inklúzií ovplyvnila plochu rozhrania. Vplyv slabého rozhrania (počet, veľkosť) tak mohla negatívne
ovplyvňovať dosahovanú pevnosť skúšobných vzoriek vzhľadom na prítomnosť tuhej inklúzie v relatívne mäkkej
matrici. Ďalej sa zistilo, že medzi vzorkou bez inklúzie a vzorkami s meniacim sa počtom inklúzií nebola
preukázaná korelácia nameraných hodnôt medzného napätia. Tento problém sa môže vyriešiť opakovaním
experimentu a kvantifikáciou výsledkov, alebo porovnaním výsledkov experimentu s numerickým modelom.
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Abstrakt
Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu rekonstrukcí historických staveb v posledních letech, roste i význam
šetrnějších nedestruktivních metod. V budoucnosti by bylo vhodné vytvořit vztah nebo porovnání výsledků
nedestruktivních zkoušek a zkoušek destruktivních. Tento vztah by určil míru rizika (koeficient nebo odchylku)
v případě, že by při diagnostice stavebních konstrukcí byly zvoleny pouze metody destruktivní. To by mohlo
znamenat velký posun v rámci nedestruktivního testování. Jednalo by se jak o šetrnější a ekologičtější variantu
testování stavebních konstrukcí i vzhledem k životnímu prostředí.
Klíčová slova
Nedestruktivní testování železobetonových konstrukcí, ultrazvuková impulsová metoda, metoda odrazových
tvrdoměrů, regresní vztahy
Abstract
Due to the increasing number of reconstructions of historic buildings in recent years, the importance of more
enviromentally friendly non-destructive methods is also growing. In the future, it would be appropriate
to establish relationship or compare the results of non-destructive tests and destructive tests. This relationship
would determine the degree of risk (constant or deviation) if only destructive methods were chosen in the
diagnosis of building structures. This could mean a major shift in non-destructive testing. If would be both
a more enviromentally friendly variant of testing building structures with regard to the enviroment.
Key words
Non-destructive testing of the reinforced structures, ultrasonic pulse velocity, rebound hammer test, regression
equation

1 ÚVOD
Často jsou stavební konstrukce vystaveny nepříznivým podmínkám, které mohou zapříčinit jejich nevyhovující
stav. Posoudit stav stavebních konstrukcí lze dle normy ČSN ISO 13 822 [1], ve které se uvádí mezinárodně
platné postupy hodnocení spolehlivosti existujících konstrukcí. V rámci hodnocení stavebních konstrukcí
se jejich aktuální stav posuzuje na základě vhodně zvolených diagnostických metod, ať už se jedná o přímé
či nepřímé metody.
Standardně se u nově vybudovaných konstrukcí kvalita betonu kontroluje již po čas samotné výroby
na vytvořených zkušebních tělesech. Z jednotlivých záměsí lze určit danou pevnost v tlaku, která byla
pro výstavbu požadována a navržena. Tedy zhotovit zkušební tělesa a stanovit tak danou pevnost je u nových
konstrukcí snadné. Poměrně složitější je to v případě konstrukcí starších a zejména se to týká těch historických.
V posledních letech byly upřednostňovány metody destruktivní (jádrové vývrty) a semidestruktivní (zkoušky
tvrdoměrné). Ultrazvukové zkoušky byly dlouho dobu pouze doplňkovou metodou pro referenční zkoušky
pevnosti na jádrových vývrtech. Díky velkému množství historických staveb roste zájem o diagnostiku
především s využitím nedestruktivních metod, což není vždy možné. Další alternativou, kde nedochází ve větší
míře k poškození konstrukcí, je volba metody odrazových tvrdoměrů, kde je však potřebné obroušení povrchu,
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a proto se nejedná o zcela šetrnou metodu. I tak není při jejich použití zásah do konstrukce tak markantní, jako je
tomu v případě metod destruktivních. Nedestruktivní zkoušky jsou vhodnou volbou při stavební diagnostice
konstrukcí, kde není možný zásah ve větší míře. Jsou rychlé, přesné a lze je opakovat. Samozřejmě jejich hlavní
dominanta spočívá v jejich nedestruktivním charakteru, kdy při jejich použití nedochází k žádnému poškození.
Podobnému tématu je věnována pozornost v článku „Prediction of concrete strength by non-destructive testing
in old structures: Effect of core number on the reliability of prediction“ [2]. Z výsledků nedestruktivních zkoušek
je možné jednoduše vypočítat nejen pevnost v tlaku, jejíž znalost je velmi důležitá k určení stávajícího stavu
konstrukce, ale také dynamický modul pružnosti. Ultrazvuková impulsová metoda poskytuje okamžité výsledky
i v grafické podobě a stav konstrukce lze tedy odhadnout již v průběhu samotného měření. Avšak stále musí být
nedestruktivní zkoušky vždy ověřeny a porovnány s výsledky destruktivních zkoušek, při nichž jsou odebrány
jádrové vývrty. Zde však dochází ke znehodnocení vizuálního charakteru, a také (při nevhodné volbě zkušebního
místa) může dojít ke statickému narušení konstrukce. Odebrané jádrové vývrty slouží k přímému stanovení
pevnosti v tlaku. V případě volby destruktivních metod, by měly být vývrty odebrány sofistikovaně.
Nejdříve by měl být určen záměr, a také je nutno si uvědomit, z jakých míst lze tyto vzorky odebrat (je-li
to vůbec možné), aby nedošlo k významnému porušení konstrukce nebo její části.
Aby bylo v budoucnosti možné použít ultrazvukovou impulsovou metodu nebo i metodu odrazových
tvrdoměrů se stejnou efektivitou jako je tomu u odebraných jádrových vývrtů, bude zapotřebí stanovit
přijatelnou míru rizika, v případě použití pouze metod nepřímých. To znamená stanovení např. odchylky
(nebo koeficientu), která by nám ukázala, jak moc se výsledky získané z metod nedestruktivních liší od výsledků
z destruktivních zkoušek. V případě, že bude tato odchylka minimální, bude možné přímé (destruktivní)
i nepřímé (nedestruktivní) metody považovat za rovnocenné. Světlo na konci tunelu lze najít v loňském vydání
normy ČSN EN 13791 [3], která prošla zásadní revizí a vrátila tak v moderní diagnostice důležitou roli
nedestruktivním metodám.
Tento příspěvek bude zaměřen na použití nedestruktivních a semidestruktivních metod na námi vytvořených
zkušebních tělesech. Při diagnostice ultrazvukovou impulsovou metodou bude použit přístroj Pundit PL 200 PE
[4] a v případě odrazových tvrdoměrů se bude jednat o tvrdoměr typ Silver Schmidt, jejichž charakteristika
i princip je popsán v [5]. Pro určení nejslabších míst konstrukce by v budoucnu mohlo sloužit právě
nedestruktivní zkoušení, neboť především u rozsáhlejších konstrukcí by z hlediska efektivity a nákladnosti
nemohly být jádrové vývrty odebrány ze všech míst, nehledě na výrazné poškození konstrukce nadměrným
odběrem vzorků. Pomocí nedestruktivních metod lze efektivně zmapovat vlastnosti celé konstrukce a vytipovat
nejslabší místa v konstrukci pro kontrolní odběry vzorků jádrovým vrtáním, což je sice nutné z hlediska
upřesnění a vyloučení hrubých chyb, ovšem pokud možno v co nejmenším rozsahu. Došlo by tak k optimalizaci
počtu jádrových vývrtů a minimalizaci zásahů do stavebních konstrukcí a jejich znehodnocení.

2 METODIKA
Ultrazvuková impulsová metoda
Princip této metody spočívá v opakovaném vysílání ultrazvukových vln do povrchu konstrukce budičem
a následném sledování prošlých impulsů přijímačem na konci samotného prvku. Jestliže ultrazvuková vlna
procházející betonem narazí na rozhraní beton-vzduchová mezera, tak bude zabráněno přímému průchodu
impulsu. Impuls bude muset tuto překážku obejít a prodlouží se tak celková dráha impulsu. Čím vyšší je kvalita
materiálu (modul pružnosti, hustota a integrita betonu), tím vyšší je rychlost pulzu. Ultrazvuková metoda má
také svůj potenciál při odhalování poruch uvnitř betonových prvků, ať již mají charakter technologický
či statický. Metoda je nejlépe využitelná u konstrukčních prvků přístupných z obou stran, jako jsou sloupy, pilíře
nebo nosníky. Při vyhodnocování záleží také na typu prozvučování konstrukce - přímé, nepřímé a polopřímé.
Nejen typ prozvučování konstrukce, ale také vhodné zvolení sond je velice důležité (u malých základen to bývá
asi 150 kHz a u silnějších prvků třeba i 54 kHz) a akustického vazebného prostředku. Při měření je vždy známa
dráha (odpovídající rozměrům konstrukce) a čas, za který projde ultrazvuková vlna měřeným prvkem.
Z těchto charakteristik je tedy možné vypočíst odpovídající rychlost. Měření mohou být ovlivněna mnoha
faktory, jako jsou dutiny, mezery nebo také výztuž nacházející se ve dráze vyslaného impulsu. Proto je vhodné
před samotným měřením výztuž lokalizovat např. pomocí elektromagnetických indikátorů. Nízká kvalita betonu
se považuje pro beton s rychlostí nižší než 3000 m.s-1, naopak vysokou kvalitu betonu značí beton s rychlostí
okolo 4500 m.s-1[6], [7].
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Metoda odrazového tvrdoměru
V dnešní době se na stavebním trhu objevuje hned několik typů tvrdoměrů, které se používají na různé typy
konstrukcí. Největší sortiment tvrdoměrů lze bezpochyby najít u firmy Proceq SA. S rozvojem
vysokopevnostních betonů došlo k vývoji nejmodernějších přístrojů typu Silver Schmidt N a L. Testování
pomocí Schmidtova kladívka je jednou z nejčastěji používaných metod pro nedestruktivní zkoušení betonu
a stavebních dílců [5]. Měření je velice snadné, a pokud je prováděno správně, je metoda velmi spolehlivá.
Na základě zjištěného ukazatele tvrdosti je možné stanovit velikost krychelné pevnosti v tlaku. Avšak i u této
metody existuje řada faktorů, které mohou ovlivnit výsledné měření jako odlišná tvrdost betonu na povrchu
a uvnitř betonu u starších konstrukcí nebo použití plastifikátoru u konstrukcí nových. I zde je tedy nutné provést
upřesnění na jádrových vývrtech [8], [9].

3 EXPERIMENT
Samotný experiment byl proveden na železobetonových sloupech s rozměry 300 x 200 x 1200 mm. Hlavní
použitá výztuž nacházející se v rozích sloupů (s krytím 30 mm) byla B500B o průměru 16 mm. U třmínků byl
zvolen profil 6 mm a taktéž typ výztuže B500B. Celkem bylo vybetonováno 8 zkušebních vzorků tvaru krychle
o délce hrany 150 mm - Obr. 3, které byly zkoušeny pomocí ultrazvukového přístroje a odrazového tvrdoměru Obr. 2. Aby bylo možné provést co nejlepší simulaci reálné konstrukce, byly sloupy vybetonovány z různých
druhů betonů lišících se obsahem cementu. Celkem bylo vyrobeno 6 záměsí, kde 1. a 2. záměs byla vyrobena
z betonu vyšší kvality a ve 3. – 5. záměsi byl beton méně kvalitní - nižší obsah cementu. Poslední záměs byla
vyrobena opět z betonu vyšší kvality. Z každé záměsi bylo odebráno alespoň jedno zkušební těleso. Po pečlivém
uskladnění a ošetření vzorků byly na tělesech provedeny nedestruktivní zkoušky. Návrh rozložení betonové
směsi je zobrazen na Obr. 1.

Obr. 1 Sloupy s návrhovým vyobrazeným rozdělením betonových směsí (barvy představují směsi, čísla pak
objemy).
Vyrobené sloupy byly zkoušeny pouze nedestruktivně vzhledem k jejich použití v rámci dalších
experimentů. Pro destruktivní zkoušky byly určeny vyrobené krychle. Ovšem z důvodu simulace reálné
diagnostiky konstrukce byla z každé krychle odvrtána dvě válcová tělesa o průměru 75 mm s označením X. 1
(dolní část betonové krychle) a X. 2 (horní část tělesa).

Obr. 2 Použití tvrdoměrné metody (Silver Schmidt) na zkušebních krychlích – vlevo, prozvučování betonové
krychle pomocí ultrazvukového přístroje (Pundit PL 200 PE) – vpravo.

328

http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.326

3. Konstrukce, stavební zkušebnictví a geotechnika

JUNIORSTAV 2022

Ze zbytků každé krychle byla vyřezána 1 krychlička o délce hrany 50 mm a 1 trámeček s rozměry
50 x 50 x 95 mm. Při následném provádění zkoušek se jednoznačně potvrdil vliv horšího zhutnění na pokles
pevnosti v tlaku v horní části těles.

Obr. 3 Zkušební tělesa tvaru krychle (o délce hrany 150 mm) a jádrové vývrty (průměru 75 mm).
U všech nově vzniklých těles byly zjištěny základní charakteristiky - rozměry, hmotnost a pevnost v tlaku.
Na závěr byla všechna data vyhodnocena a porovnána mezi sebou a byly vypočteny regresní vztahy
mezi jednotlivými metodami.

4 VÝSLEDKY
Výsledky z ultrazvukových měření a z odrazových tvrdoměrů provedené na vyrobených sloupech jsou
znázorněny graficky na Obr. 4. Výsledky ukázaly, že přesnější rozdělení betonových směsí v jednotlivých
sloupech byly naměřeny z ultrazvukového přístroje (vlevo).
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Obr. 4 Vlevo – výsledky rychlosti ultrazvukových vlnění vyhodnocené z ultrazvukového přístroje
Pundit PL 200 PE vyjádřené v barevné škále; vpravo – výsledky hodnot odrazu z odrazových tvrdoměrů
Silver Schmidt vyjádřené v barevné škále.
Z mechanicko – fyzikálních vlastnosti zkušebních těles byly vytvořeny lineární regresní vztahy.
Vyhodnocení bylo zaměřeno na lineární regresní vztahy mezi čísly odrazu, která by měla korespondovat
s pevností v tlaku s 95% spolehlivostí. Výsledky lineární regrese jsou vyobrazeny na Obr. 5.
Z předběžných regresních křivek je patrné, že koeficient determinace (r²) je poměrně nízký.
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Obr. 5 Lineární regresní model pro jádrové vývrty vytvořený ze závislosti mezi čísly odrazu z tvrdoměrných
zkoušek a pevností v tlaku.

5 ZÁVĚR
Výsledky semidestruktivních a nedestruktivních metod provedených na železobetonových sloupech ukázaly,
že přesnější uspořádání jednotlivých směsí betonu odhalila metoda ultrazvuková. Výsledky z ultrazvukového
přístroje se téměř shodují s návrhovým rozdělením betonové směsi v tělesech. Použitím této metody lze
odhadnout místa v konstrukci s horšími vlastnostmi. Výsledky získané z odrazového tvrdoměru jsou také velmi
blízké návrhovému schématu, i když tvrdoměrná metoda není tak citlivá jako metoda ultrazvuková. Zvýšení
citlivosti lze u odrazových metod do jisté míry dosáhnout zvýšením počtu odrazových míst. To, že je zkoušen
pouze povrch konstrukce, je jeden z faktorů negativně ovlivňujících výsledky měření. V případě, jsou-li využity
pouze nedestruktivní metody bez upřesnění výsledků pomocí jádrových vývrtů, vzniká poměrně vysoké riziko
určení nepřesných mechanicko-fyzikálních vlastnosti betonu. Toto riziko pak může vést k nesprávnému
zhodnocení konstrukce. Proto je vhodné využít nedestruktivního měření převážně pro lokalizaci míst, ze kterých
mohou být následně odebrané jádrové vývrty. Aby bylo možné vytvořit regresní vztahy, je zapotřebí regresní
vztahy vytvořit zejména z míst s nejhoršími a nejlepšími vlastnostmi betonu, kde bude provedeno alespoň
8 jádrových vývrtů. Jestliže není možné zasahovat do stavebních konstrukcí, měly by nedestruktivní metody
sloužit k výběru pouze nejslabších míst. V těchto místech by mělo dojít k cílenému odběru minimálního
možného počtu jádrových vývrtů, potřebných k vyhodnocení [10].
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Abstrakt
Tento článek pojednává o současných nedestruktivních možnostech stanovení trvanlivosti cihel plných pálených
během rekonstrukcí historických a památkových objektů. Trvanlivost zdících prvků úzce souvisí s vadami ve
vnitřní struktuře prvků, které jsou zpravidla neviditelné na povrchu. Aby bylo možné stanovit trvanlivosti zdících
prvků, musíme tedy "nahlédnout" do jejich vnitřní struktury. Pro tento účel byly v této práci využité nedestruktivní
metody jako je ultrazvuková impulsní metoda nebo rezonanční impulsní metoda. Využitelnost těchto
nedestruktivních metod byla ověřena in-situ, a to na historickém mostu nedaleko obce Mikulov.
Klíčová slova
Nedestruktivní testování, rezonanční impulsní metoda, ultrazvuková impulsní metoda, cihla plná pálená
Abstract
This article deals with the contemporary non-destructive possibilities of determining the durability of solid fired
bricks during the reconstruction of historical and monumental buildings. The durability of the solid fired bricks is
closely related to the defects in the internal structure of the elements, which are usually invisible on the surface.
To be possible to determine the durability of solid fired bricks, we must "look" into their internal structure. For
this purpose, non-destructive methods such as ultrasonic pulse method or resonant pulse method were used in this
work. The usability of these non-destructive methods was verified in-situ, on a historic bridge near the village of
Mikulov.
Key words
Non-destructive testing (NDT), resonant impuls method, ultrasonic pulse method, solid fired brick

1 ÚVOD
Během rekonstrukcí historických a památkových objektů z cihelného zdiva nastává otázka, zda pro rekonstrukci
využít novodobé zdící prvky (vyrobené moderními technologiemi), anebo zda znovu využít historické zdící prvky
získané ze zbouraných objektů. Oba z těchto přístupů mají jistě své výhody i nevýhody. Při využití novodobých
zdících prvků je lepší předpoklad rovnoměrnosti kvality jednotlivých prvků. Výhoda znovu využití historických
prvků (tzv. "upcyklace") spočívá především v autentičnosti cihelného zdiva. Jedná se také o ekologičtější způsob
rekonstrukce památek, protože není zapotřebí výroba nového stavebního materiálu.
Především v případě rekonstrukce památkových staveb historickými cihlami plnými pálenými je potřeba
pečlivě sledovat kvalitu každého jednotlivého zdícího prvku. U prvků, které mají být zabudované do konstrukce
cihelné stavby je potřeba sledovat řadu faktorů. Část z těchto faktorů lze posoudit pouze na základě vizuální
kontroly prvků. Jedná se například o geometrii prvků, tedy jeho rozměry ale také například nežádoucí změny
v geometrii jako je zkroucení prvků vlivem nadměrné teploty výpalu. Dalším faktorem pro zabudování prvků do
konstrukce může být i jejich zbarvení (kvůli autentičnost zdiva). Před zabudováním historických prvků do
konstrukce je potřeba posoudit, zda prvek neobsahuje vady a poruchy. Vady a poruchy jako jsou například trhliny
nebo odštěpky, které se objevují na povrchu prvků a lze je tak odhalit pouze vizuální prohlídkou. V cihlách plných
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pálených se však mohou objevovat také vady ve vnitřní struktuře prvků, které nejsou na povrchu viditelné.
Přítomnost vad ve vnitřní struktuře prvků úzce souvisí s jejich trvanlivostí, a to především u prvků, které jsou
vystaveny povětrnostním podmínkám. Trvanlivost neboli schopnost materiálů odolávat povětrnostním
podmínkám úzce souvisí s jejich mrazuvzdorností (schopností odolávat opakovanému zmrazování a rozmrazování
bez jejich porušení). Vlivem rozpínání a smršťování při přeměně vody na led dochází v prvku nebo konstrukci ke
vzniku velkých napětí [1]. Tato napětí vznikají v pórech nebo vnitřní struktuře keramických výrobků.
S narůstajícím počtem zmrazovacích cyklů dochází k jejich rozvoji. Cihly plné pálené mají zpravidla vysokou
nasákavost a jsou tak náchylnější k poškození mrazem než jiné materiály [2].
Při výběru (třídění) zdících prvků pro rekonstrukci cihelných objektů se dnes stále používá obdoba trasovací
akustické metody. Jedná se o banální metodu, kdy na základě akustické odezvy od úderu impulsního kladívka (do
zkoušeného prvku) lze usuzovat na přítomnost vad ve vnitřní struktuře. Akustické odezvy lze označit jako zvonivá,
dunivá anebo křaplavá [3]. Zvonivá odezva u prvků nastane v případě, že vypalovací teplota u daného prvku byla
dostatečně vysoká a v prvku se pravděpodobně nenachází vady ani poruchy ve vnitřní struktuře. V případě dunivé
odezvy lze předpokládat, že teplota výpalu nebyla dostatečná. Z důvodů nízké teploty výpalu bude mít prvek větší
nasákavost, bude tak náchylnější k poškození vlivem povětrnostních podmínek. V posledním případě, tedy
v případě, že akustická odezva je křaplavá, můžeme předpokládat, že se v prvku nachází trhliny, které nemusí být
na povrchu prvku viditelné. Takovýto prvek bude mít rovněž sníženou trvanlivost, neboť vlivem rozpínání při
přeměně vody na led v trhlinách bude docházet k jejich opakovanému rozšiřování až do samotného porušení prvku.
Sledování kvality zdících prvků tímto způsobem se v dnešní době jeví jako zcela nedostatečné. Metoda je
pouze přibližná a nedokáže proto odhalit veškeré vady a poruchy ve vnitřní struktuře prvků, které mohou
podstatným způsobem snížit jejich trvanlivost. Při využití této metody navíc záleží na individuálním posouzení
pracovníka, který musí mít řadu zkušeností, což je také velkou nevýhodou této metody, neboť takto zkušených
pracovníků v posledních letech výrazně ubývá.
Z těchto důvodů se jeví jako opodstatněné využití moderních metod a technologií, například rezonanční
impulsní metoda nebo ultrazvuková impulsní metoda pro predikci trvanlivosti historických zdících prvků.
Cihelný most u obce Mikulov může být příkladem rekonstrukce historické stavby s využitím "upcyklace"
historických cihel plných pálených získaných ze zbouraných cihelných objektů.

Cihelný most u Mikulova
Barokní cihlový most, který se nachází nedaleko od Česko – Rakouských státních hranic (mezi obcemi Mikulov,
Sedlec a Drasenhofen) je jedinečný hned z několika důvodů. Jeho jedinečnost spočívá především v použitém
materiálu. Most je postaven z cihel plných pálených (kámen byl použit pouze v patě pilířů), což nebylo v minulosti
obvyklé. U konstrukcí tohoto typu se setkáme spíše s kamenným kusovým stavivem, které má zpravidla lepší
trvanlivost. Další výjimečností tohoto mostu je jeho délka, která činí 100 m. Most je tvořen celkem patnácti
cihlovými klenbami. Ve spojení s touto stavbou je také vhodné se zmínit o důmyslném způsobu odvodnění
mostovky. Voda byla z mostu odváděna pomocí vyspádované vápencové dlažby (mohla z mostu odtékat a zároveň
nebylo bráněno odpařování vody ze spodní stavby mostu). Aby voda volně nestékala po mostu, byla odváděná
pomocí keramických žlábků (prejzů) [4].
Most byl postaven přibližně ve dvacátých letech sedmnáctého století a tvořil jedinou cestu přes nový rybník
k zámečku Portz (lovecký zámeček či Lusthaus), který se nacházel na Tichém ostrově (Inselu) u obce Mikulov
(Obr. 1). Stavba železnice v 19. století však zcela změnila charakter ostrova, ze kterého se stává poloostrov a území
tak přestává být lukrativní lokalitou. Unikátní cihelný most, tak po dlouhá léta chátrá, zarůstá vegetací a je zanesen
nánosy bahna (Obr. 2). Naděje na záchranu mostu vznikla v r. 2016, kdy započal projekt na jeho obnovu [4], [5].

Obr. 1 Část malby s kartografickým zobrazením mikulovského panství z roku 1672 (vlevo) [5].
Obr. 2 Cihelný most u Mikulova – před zahájením rekonstrukce (vpravo) [4].
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2 MODERNÍ MOŽNOSTI PREDIKCE TRVANLIVOSTI
ZDÍCÍCH PRVKŮ
Pro odhalení vad ve vnitřní struktuře historických cihel plných pálených pro rekonstrukce zděných objektů byly
v této práci využity zcela nedestruktivní elektroakustické metody, jmenovitě ultrazvuková impulsní metoda
a rezonanční impulsní metoda. Ve spojení s touto problematikou je také vhodné zmínit metodu impact-echo,
kterou lze také odhalit vady ve vnitřní struktuře prvků. Tato metoda však nebyla v této práci využita a není proto
dále rozebírána.

Ultrazvuková impulsní metoda
Ultrazvuková impulsní metoda (dále jen UZ) se ve stavebnictví využívá zejména pro sledování vlastností
betonových konstrukcí a dílců. Tato metoda je však aplikovatelná i na jiné materiály jako jsou právě cihly plné
pálené. Sledovanou vlastností může být například pevnost betonu, častěji je však metoda využívána k posouzení
rovnoměrnosti betonu. Pomocí této metody lze stanovit také dynamické moduly pružnosti a v neposlední řadě lze
pomocí této metody odhalit vady ve vnitřní struktuře prvků, touto problematikou se zabývá například norma
ČSN 73 1380 (731380).
Princip metody je založen na mechanickém vlnění částic prostředím s frekvencí vyšší než 20 kHz, ve
stavebnictví se používají frekvence až do 150 kHz. Stanovení vlastností materiálu či prvků lze zjištěním dob
průchodu ultrazvukových vln (vypovídá o fyzikálně/mechanických vlastnostech materiálu, ale i o případných
defektech), anebo je možné využít metodu odrazovou (zachycuje odraz ultrazvukových impulsu od nehomogenit,
defektů apod). Prozvučování lze rozdělit na tři základní způsoby, a to přímé, polopřímé a povrchové [3], [6].

Obr. 3 Stanovení dob průchodu UZ vln přímým prozvučováním v podélném směru prvku (vlevo).
Obr. 4 Schéma linií pro stanovení dob průchodu UZ vln – v podélném (Tp) a příčném směru (Tpř) (vpravo).
Pro účely této práce byly stanovené doby průchodu, způsobem přímého prozvučování (Obr. 3). Měření je
vhodné provést jak v podélném směru (Tp), tak v příčném směru (Tpř) prvku, a to vždy ve třech liniích (Obr. 4),
aby bylo možné zachytit veškeré defekty ve vnitřní struktuře prvku. V této práci bylo pro stanovení dob průchodu
ultrazvukových vln využito přístroje Pundit PL-200 od společnosti Proceq.

Rezonanční impulsní metoda
Další metodou, pomocí které lze predikovat trvanlivost zdících prvků na základě identifikace vad ve vnitřní
struktuře prvků je právě rezonanční impulsní metoda.
Vlivem vnějšího impulsu (úder impulsního kladívka - Obr. 5) dochází u každého prvku z tuhého materiálu
k jeho rozkmitání. V případě, že frekvence vlastního kmitání prvku je totožná s frekvencí vneseného impulsu,
dochází k jevu, který nazýváme rezonancí. Existuje celá řada druhů kmitání, pro stanovení vlastností prvků se
však zpravidla určují pouze tři typy prvních vlastních frekvencí, a to první vlastní frekvence podélného fl,
kroutivého ft a příčného ff kmitání [7].
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Obr. 5 Sestava pro stanovení prvních vlastních frekvencí rezonanční impulsní metodou (vlevo).
Obr. 6 Rozmístění budičů („B“) a snímačů („S“) pro podélné, kroutivé a příčné kmitání (vpravo).
Pro každý z těchto druhů kmitání jsou známá místa kmiten (místa s největší amplitudou), do kterých jsou
umisťovány snímače a budiče (Obr. 6).
Výhodou této metody je fakt, že kromě samotných hodnot vlastních frekvencí jsme schopni zaznamenat celé
spektrum frekvencí. Následně lze pomocí průběhu křivky odhalit, respektive sledovat rozvoj vad ve vnitřní
struktuře.

3 METODIKA MĚŘENÍ
V roce 2016 započaly přípravy k obnově a zpřístupnění mostu u Mikulova. Samotná obnova začala v roce 2018
a trvala dva roky. Pro obnovu cihelného mostu bylo rozhodnuto znovu využít historické zděné prvky.
Z části se jednalo o zdící prvky, které byly již v minulosti zabudované v konstrukci mostu. Tyto zdící prvky
pocházely z nedaleké cihelny v Mikulově (tehdejší Nicolsburg), jak dokazuje jejich negativní kolek s nápisem "N"
[4]. Tyto zdící prvky svou kvalitou a trvanlivostí předčí většinu novodobých cihel plných pálených, a to i přes fakt
že pochází již ze 17. století. Těchto zdících prvků však nebyl dostatek a bylo nutné získat zdící prvky z jiných
zbouraných staveb. Zbytek získaných zdících prvků pocházel z různých cihelen, a dokonce i z jiných časových
období. Zdící prvky jsou proto rozdílné ve své kvalitě a trvanlivosti.
Pro řešitele tohoto projektu se naskytla jedinečná možnost ověřit použitelnost výše uvedených metod během
rekonstrukce historického cihelného mostu. Během rekonstrukce byla řada zdících prvků testována rezonanční
impulsní metodou a ultrazvukovou impulsní metodou (Obr. 7).

Obr. 7 Zkoušky zdících prvků během rekonstrukce cihelného mostu u Mikulova (vlevo).
Obr. 8 Zdící prvky vyřazené během rekonstrukce cihelného mostu u Mikulova (vpravo).
Část zdících prvků byla vyřazena již na stavbě jako nevhodná pro použití do konstrukce (Obr. 8). Na základě
měření in-situ během obnovy mostu bylo vytypováno 10 zdících prvků nízké kvality a 10 zdících prvků
s předpoklady pro velmi dobrou kvalitu i trvanlivost. Tyto prvky byly dovezeny do laboratoře, kde byly podrobeny
zkoušce mrazuvzdornosti (Obr. 9) dle [8]. Po 25 zmrazovacích cyklech byla u prvků stanovená také pevnost v tahu
za ohybu (Obr. 10) a následně pevnost v tlaku dle [9].
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Obr. 9 Zkouška mrazuvzdornosti odebraných vzorků při obnově mostu u Mikulova (vlevo).
Obr. 10 Zkouška pevnosti v tahu za ohybu odebraného vzorku při obnově mostu u Mikulova (vpravo).

4 VÝSLEDKY
Laboratorními zkouškami (stanovení mrazuvzdornosti, pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku) se potvrdily
prvotní odhady trvanlivosti a kvality zdících prvků provedené in-situ nedestruktivními metodami. Odhady in-situ
byly provedeny pomocí prvních vlastních frekvencí podélného, příčného a kroutivého kmitání stanovené
rezonanční impulsní metodou. Odhady kvality a trvanlivosti zdících prvků stanovené rezonanční metodou se
shodovaly s odhady provedenými pomocí dob průchodu ultrazvukových vln zjištěných pomocí ultrazvukové
impulsní metody.

Obr. 11 Spektrum frekvencí podélného kmitání – kvalitní zdící prvek (vlevo).
Obr. 12 Spektrum frekvencí podélného kmitání – nekvalitní zdící prvek (vpravo).
U zdících prvků, které vykazovali vysoké hodnoty prvních vlastních frekvencí a průběh spektra frekvencí měl
jednoznačný vrchol (Obr. 11) byly také doby průchodu ultrazvukových vln kratší. Tyto prvky i po 25 zmrazovacích
cyklech nevykazovaly zjevné defekty a hodnoty pevností v tlaku byly stále vysoké (přibližně 20 MPa).
Naopak u zdících prvků, u kterých nebylo téměř možné určit hodnoty prvních vlastních frekvencí, protože
průběh spektra frekvencí nebyl jednoznačný (Obr. 12), byly i doby průchodu ultrazvukových vln o poznání delší.
Tento fakt poukazuje na vady ve vnitřní struktuře těchto prvků, což se potvrdilo laboratorními zkouškami. U těchto
prvků nebylo ve většině případů možné stanovit pevnosti po 25 zmrazovacích cyklech, neboť došlo k rozpadu
prvků již do 10. zmrazovacího cyklu.

5 DISKUZE
Tato práce se zabývá kvalitou pouze zdicích prvků pro jejich použití při rekonstrukcích historických
a památkových objektů. Cihelné zdivo je však kompozitní materiál a při rekonstrukcích těchto objektů je nutné
dbát zvýšené pozornosti na použitou maltu, ale i na samotné provedení stavby (Obr. 13). Pečlivý výběr zdících
prvků je bezesporu důležitý, pokud je však konstrukce staveb navržena a provede tak, že je zabráněno pronikání
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vlhkosti do cihelného zdiva, může i nekvalitní zdící prvek vydržet bez porušení dlouhá léta (Obr. 13). V opačném
případě může i kvalitní zdící prvek vykazovat defekty již po několika zimních obdobích (Obr. 14).

Obr. 13 Cihelný most u Mikulova po rekonstrukci (vlevo).
Obr. 14 Zatékání do nosné konstrukce mostu (vpravo).
Kvalita a trvanlivost zdících prvků úzce souvisí s vadami a poruchami ve vnitřní struktuře prvků. Tyto defekty
nejsme schopni odhalit pouze vizuální prohlídkou, proto se použití moderních technologií, jako je rezonanční
impulsní metoda nebo ultrazvuková impulsní metoda, jeví jako logické. Tyto metody jsou jednoduché na
provádění a lze je použít přímo během rekonstrukcí historických objektů.

6 ZÁVĚR
Výsledky této práce potvrdily předpoklady vhodnosti použití nedestruktivních metod pro stanovení kvality zdících
prvků (cihel plných pálených). Predikce trvanlivosti provedená přímo na stavbě pomocí rezonanční impulsní
metody a ultrazvukové metody se shodovala s laboratorními zkouškami. Prvky, které byly nedestruktivními
metodami vyhodnocené jako nekvalitní, vykazovaly značné defekty již po desátém zmrazovacím cyklu. U těchto
prvků proto nebylo možné stanovit mechanické vlastnosti po 25 zmrazovacích cyklech, protože došlo k jejich
rozpadu. Naopak prvky, které byly vyhodnocené nedestruktivními metodami jako kvalitní, nevykazovaly defekty
ani po 25 zmrazovacích cyklech a jejich pevnosti v tlaku se stále pohybovaly okolo 20 MPa.
Z těchto důvodů se rezonanční impulsní metoda nebo ultrazvuková impulsní metoda jeví jako velmi vhodná
k tomuto účelu a do budoucna bude přínosné použití těchto metod v dané problematice dále rozvíjet.
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Abstrakt
Metoda konečných prvků je bezpochyby jedna z nejrozšířenějších metod pro řešení úloh mechaniky pevných těles.
Nicméně, jedná se o metodu aproximační a její výsledky jsou závislé na definici prvku použitého pro výpočet.
Nejjednodušší prvky s jedním primárním polem často trpí takzvaným „zamykáním“, tedy přílišnou tuhostí
při ohybovém namáhání nebo pokud je těleso tvořeno nestlačitelným materiálem. V takovém případě je
alternativou použití prvku o více neznámých polích. Článek představuje jeden z prvků o dvou neznámých polích
formulovaný na základě Hellinger-Reissner variačního principu a na příkladech porovnává jeho robustnost
s ostatními metodami, které byly v minulosti použity pro odstranění zamykání. Úlohy jsou řešeny v rámci lineární
elasticity.
Klíčová slova
Metoda konečných prvků, lineární pružnost, Hellinger-Reissner variační princip, zamykání
Abstract
The Finite Element Method is without a doubt one of the most prominent tools in solving the equations governing
mechanics of solids. It is an approximative method and, as such, its performance largely depends on the definition
of the finite element used in a computation. The simplest elements, based on one primary field, tend to suffer
from “locking”, that is excessive stiffness when an element is subjected to bending or the material is nearing
the limit of incompressibility. One of the alternatives is the use of an element based on multiple primary fields.
The present article aims to describe one such element (based on mixed-field Hellinger-Reissner variational
principle) and analyze its robustness in comparison to other methods which were used in the past to mitigate
locking. The analysis will be done in the framework of linear elastostatics.
Key words
Finite Element Method, linear elasticity, Hellinger-Reissner variational principle, locking

1 INTRODUCTION
The Finite Element Method is one of the most widely used methods to approximate differential equations
describing the behavior of solid materials. In its most basic form, the elements which are used for computation are
based on the principle of virtual work. Such formulations have one primary field of variables (usually
displacements or stresses) and for that are also called irreducible formulations. The simplest elements used
in the framework are then elements using linear shape functions, mapping the displacements between nodes
linearly. The appeal of such formulation in the design process lies primarily in straightforward implementation
and low computational demands. In two-dimensional idealization, an example of such an element is the Q4 element
(displacement-based bilinear quadrilateral) [1].
Although being adequate in many cases, there are situations in which the irreducible formulation and linear
shape functions are not sufficient in providing appropriate results [2], [3]. The lack of robustness is commonly
referred to as locking and is demonstrated by excessive stiffness of the structure, resulting in largely
underestimated or zero displacements. It is prominent in two particular situations: (i) when a body undergoes
bending-dominated deformation or (ii) when the material is nearly incompressible [3].
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The results may be typically improved by refinement of the mesh, however, such intervention results inevitably
in larger computational demands. The possibility of using coarse mesh, without any potentially dangerous bias
to the solution in terms of underestimated results, has thus been sought after and alternatives were suggested
in the literature throughout the years. One such alternative is the use of an element based on mixed-field variational
principles [4]. Such element then solves in the computational procedure more than one primary field, providing
the element with more degrees of freedom and offering more precise results while only minimally increasing
computational costs.
The present article aims to analyze one such mixed-field element, based on the Hellinger-Reissner variational
principle, developed by Pian and Sumihara [5] (PS element). In the first part of the article, a short description
of locking along with an overview of the alternative methods is provided, which were used to overcome
the phenomena. It is followed by a brief description of the mixed-field element. Finally, a validation procedure
of the implemented element is described, followed by an analysis of an example that is prone to both forms
of locking and thus is commonly used to evaluate the performance of alternative finite elements (FE). The same
example was previously used in the literature to evaluate the performance of other elements, which also offers
the possibility of assessing the PS element performance in a wider context.

2 THEORETICAL BACKGROUND
The following section discusses the origin of locking behavior in elements based on the irreducible formulation
and possible remedies. Subsequently, the Pian-Sumihara (PS) element is introduced with emphasis on the matrix
form of equations which allows straightforward implementation.

Locking behavior
According to Babuška and Suri [6], locking is in mathematical terms a parameter-dependent problem.
When a parameter value approaches a certain limit, locking occurs. The meaning of the parameter is physical, with
clear interpretation. Two distinct locking situations are recognized based on the parameter meaning: (i) shear
locking occurs when beam depth or a membrane thickness t → 0 and (ii) volumetric locking occurs when Poisson's
ratio ν → 0.5.
In the first case, spurious transverse shear strains develop, rendering the element incapable of representing
bending dominated or other shear-free behavior [7]. The bilinear quadrilateral may serve as an example. When
subjected to bending the element is not capable of approximating the exact displacements and the wrong shape
of deformation is compensated by spurious stresses. As a result, the element is stiffer and the results are
underestimated. The situation is described in Fig. 1 [8].

Fig. 1 Shear locking of the bilinear quadrilateral. a) geometry and normal stresses, b) exact deformation, c)
approximation by the bilinear quadrilateral, d) spurious shear stresses, e) spurious stresses in y direction.
Figure is taken from [8].
In contrast, volumetric locking occurs when the material is nearing the limit of incompressibility, that is when
the volume of an element is defined as constant throughout deformation and no volumetric strain occurs.
Mathematically, it is a constraint to the vector of displacements u, which limits the space of admissible solutions
to the subspace of incompressible solutions [4] as:
𝛁𝛁𝛁𝛁 ⋅ 𝐮𝐮𝐮𝐮 = 𝟎𝟎𝟎𝟎

(1)

The goal in developing mathematical formulations to solve the problems is then to formulate a robust method,
such that the stability of the method and, subsequently, the results as well, are independent of the parameter [6].
The behavior is prominent when using a coarse mesh and will eventually disappear using finer mesh (hrefinement). However, such “brute force” as described by Babuška in [6], may not always be available given
the ever-present limit to the computational resources at hand and so alternative approaches are sought-after.
One possibility is to increase the polynomial order of shape functions, called p-refinement [9]. One
of the appeals of the FEM is the straightforward implementation of such an approach, however, increasing
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the polynomial order inevitably increases the number of degrees of freedom (DOFs), leading to a computationally
more expensive procedure.
Selective reduced integration (SRI) has been successfully used in the past. It is based on the notion that one may
divide the constitutive matrix E into multiple parts, each describing a different part of a deformation [4].
Subsequently, the stiffness matrix integral may be also divided and reduced integration may be used
to the parameter-dependent part. In the case of shear locking, the parameter-dependent part describes shear
stiffness, while in the case of volumetric locking it is the deviatoric term.
Alternatively, the displacement field may be enhanced by internal degrees of freedom, which are incompatible
between elements and allow better approximation of displacements [8]. The elements are referred
to as incompatible modes elements.
Last but possibly the largest group of methods is based on mixed-field variational principles. The common
foundation encompasses multiple methods. One example is the B-bar method, which extends the B matrix
(a displacement-strain) operator by exchanging terms related to the parameter-dependent part of deformation
to its approximation based on a mixed-field principle [4]. Enhanced strain elements are commonly based
on the three-field Hu-Washizu variational principle [10], incorporating enhanced strains that may be eliminated
at an element level [11]. The use of mixed field variational principles also allows approximating multiple unknown
fields independently. Commonly, such a procedure is applied to two primary fields. In such a case the second field
acts as a Lagrange multiplier, incorporating a constraint. One example of such an approach is the u-p hybrid
element, which is popular for incompressibility problems [1]. It uses displacements as the internal unknown field
and pressure in an element as the external unknown field, which acts as a constraint ensuring incompressibility.
A detailed account of the element formulation may be found in [1].
The mixed-field Pian-Sumihara element [5] which is central to the present article uses two unknown internal
fields as primary fields: stresses and displacements. The element is described in detail in the subsequent paragraph.

Pian-Sumihara element
The Pian-Sumihara (PS) element [5] is a four-node quadrilateral element that uses stress and displacement
fields as primary unknown fields, based on the Hellinger-Reissner variational principle. The principle will not be
derived in the present article but may be found for example in [1] or [12]. The relationships between variables
of the model may be conveniently described by Tonti's diagram (Fig. 2). In the figure, a solid line represents
a strong form of an equation to be satisfied in every point of a domain, while a dashed line stands for a weak link,
which is to be satisfied in an integral sense. The diagram contains two strain variables, ɛu produced
by displacements and ɛσ produced by independent stresses. The difference between the two is equal to zero, and
the relationship is expressed by an equation in a weak form, summed over the volume of an element.

Fig. 2 Tonti‘s diagram of the model.
As in the case of any FE, there are unknown parameters to the state of an element. The stresses
in the PS element σ are approximated by five independent parameters collected in vector α = {α1 α2 α3 α4 α5}T.
The displacement field contains eight degrees of freedom, two per node, collected in vector
u = {u1 v1 u2 v2 u3 v3 u4 v4}T. Elaborating on the matrix notation commonly used for the formulation of FEM
(see for example [1]), primary boundary conditions are given by prescribed displacements û = u on surface Su.
Displacements are linearly interpolated in an element using linear shape functions associated in matrix H.
The functions are C0 continuous, returning displacements continuous over elements [1]. The kinematic equation
is given by ɛu = Bu, where B is the matrix of shape functions derivatives and ɛu are the strains of displacements.
Strains produced by independent stresses are calculated by inverting the constitutive equation as ɛσ = E-1σ, where
matrix E is the constitutive matrix. Stresses are expressed as σ = J(0,0)αJ(0,0)T, alternatively with the help of matrix
G describing the transformation as σ = Gα.
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
�𝜏𝜏𝜏𝜏
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥

𝜏𝜏𝜏𝜏𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
𝐽𝐽𝐽𝐽11
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 � = �𝐽𝐽𝐽𝐽21

𝐽𝐽𝐽𝐽12 𝛼𝛼𝛼𝛼1 + 𝜂𝜂𝜂𝜂𝛼𝛼𝛼𝛼4
��
𝛼𝛼𝛼𝛼3
𝐽𝐽𝐽𝐽22
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𝛼𝛼𝛼𝛼3
𝐽𝐽𝐽𝐽
� � 11
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�
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Unknown parameters to the stress state α approximate effective stresses at the element level. Normal stresses
have a constant and linear term while shear stress is constant. The effective stresses are transformed to cartesian
(global) coordinates with the help of a Jacobi matrix, evaluated at the center of an element J(0,0). Stresses
do not fulfill continuity requirement [5]. Given traction and body forces are used to obtain a vector of the right
side ( Eq. (4)).
Substituting the matrix form of the equations given in the previous paragraph into the variational form
of HR functional [10], one obtains the following system of linear equations:
�

𝐊𝐊𝐊𝐊 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
𝐊𝐊𝐊𝐊 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

𝐊𝐊𝐊𝐊 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝛂𝛂𝛂𝛂
𝟎𝟎𝟎𝟎
�� � = � �
𝟎𝟎𝟎𝟎 𝐮𝐮𝐮𝐮
𝐟𝐟𝐟𝐟

(3)

whose entries are evaluated as separate volume and surface integrals.
𝐊𝐊𝐊𝐊 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 = � 𝐆𝐆𝐆𝐆𝐓𝐓𝐓𝐓 𝐄𝐄𝐄𝐄 −𝟏𝟏𝟏𝟏 𝐆𝐆𝐆𝐆 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ,
𝑉𝑉𝑉𝑉

𝐟𝐟𝐟𝐟 = � 𝐇𝐇𝐇𝐇 𝐓𝐓𝐓𝐓 𝐭𝐭𝐭𝐭̂ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 + � 𝐇𝐇𝐇𝐇 𝐓𝐓𝐓𝐓 𝐁𝐁𝐁𝐁 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝐊𝐊𝐊𝐊 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 = � 𝐆𝐆𝐆𝐆𝐓𝐓𝐓𝐓 𝐁𝐁𝐁𝐁 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝐊𝐊𝐊𝐊 𝑻𝑻𝑻𝑻𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 ,
𝑉𝑉𝑉𝑉

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑉𝑉𝑉𝑉

(4)

The system of equations Eq. (3) allows for the separation of the two vectors of unknown parameters
with the use of static condensation [13]. The first expression is used to obtain the global stiffness matrix and to
compute the (continuous) displacements, while the stress parameters are calculated separately at an element level.
Effectively, only u degrees of freedom are solved at the global level:

3 VALIDATION

−𝐊𝐊𝐊𝐊 𝑻𝑻𝑻𝑻𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝐊𝐊𝐊𝐊 −1
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝐊𝐊𝐊𝐊 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝐮𝐮𝐮𝐮 = 𝐟𝐟𝐟𝐟,

𝐊𝐊𝐊𝐊 𝑻𝑻𝑻𝑻𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝛂𝛂𝛂𝛂 = 𝐟𝐟𝐟𝐟

(5)

To analyze the performance of the Pian-Sumihara element, it was implemented in an FEM algorithm. A necessary
step is the validation of the implementation via a patch test. It provides both validation of a formulation
and verification of its implementation by solving a problem with a known solution and comparing the results.
Based on [1], a simple rectangular structure of width b and depth h was chosen to be tested in uniaxial tension
by prescribed displacements ux=0 = 0 and non-zero displacement ux=b and to be solved as a plane stress problem.
The structure is discretized into a mesh of 10 by 10 elements and two cases are tested using the implemented
PS element: (i) regular mesh and (ii) randomly disturbed mesh. The exact values of internal nodal displacements
and displacements obtained by the algorithm are compared for both cases. The exact nodal displacements are
given as:
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑥𝑥𝑥𝑥=𝑏𝑏𝑏𝑏
𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝑥𝑥𝑥𝑥=𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑛𝑛𝑛𝑛 =
𝑥𝑥𝑥𝑥 ,
𝑢𝑢𝑢𝑢n = −
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑛𝑛𝑛𝑛
(6)
𝑏𝑏𝑏𝑏 n
ℎ

A relative error er between the exact solution u and the computed solution ū is calculated separately for each
direction (subscript n denotes individual node, N denotes the number of degrees of freedom, i labels either u or v):
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑖𝑖𝑖𝑖 = �

∑𝑁𝑁𝑁𝑁
� 𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑛𝑛𝑛𝑛 �
𝑛𝑛𝑛𝑛=1�𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝑢𝑢𝑢𝑢
2
∑𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑛𝑛𝑛𝑛=1 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑛𝑛𝑛𝑛

(6)

Tab. 1 Results obtained by the patch test.

er,u
er,v

regular
mesh
2,391-15
1,4-13

disturbed
mesh
6,473-15
6,149-14

The results show excellent agreement between the exact solution and the one obtained using the PS element.
The errors are due to limited machine precision.

4 ANALYSIS OF ELEMENT BEHAVIOR
Cook‘s membrane, a test case chosen from literature, was used in the past to test the performance of elements
specifically developed for situations prone to locking. Its previous use allows the comparison to other elements,
namely: (i) SRI element with reduced integration of volumetric term [4], QM6 incompatible element developed
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by Simo & Rafai [11], assumed strain element Qi5 developed by César de Sá & Natal [4] and B-bar element
as described in [14]. Furthermore, standard bilinear quadrilateral Q4 [1] is also included to illustrate the locking
behavior.
Cook‘s membrane is a classical problem of a clamped tapered panel loaded by traction, commonly solved
by both non-linear and linear solvers [4]. The latter will be used in the present analysis. The problem combines
bending and near incompressible material of ν = 0.4999999. Further material parameters (in consistent system
of units) are: modulus of elasticity E = 240.565, thickness t = 1 and traction q = 100. Vertical displacement
of the top right corner (node A[48, 60]) is recorded and its convergence with increasing the number of elements is
analyzed. The following discretizations were tested: 1 element, 2 elements per side (4 elements), 4 elements per
side (8 elements), 8 elements per side (64 elements), 16 elements per side (256 elements) and 32 elements per side
(1024 elements). Both the geometry and results of the analysis are shown below.

Fig. 3 Geometry of the Cook‘s membrane (left) and results of the convergence analysis (right).
The resulting graph shows convergence analysis of the tested PS element as well as other elements described
in literature. Additionally, the results obtained by the standard bilinear element (Q4) are shown. As expected,
the results obtained by the Q4 element are affected by locking. The element shows much higher stiffness and
displacements of about 80% lower compared to the other elements are obtained. Contrary to the theory of hrefinement, the element does not show improvement for the increased number of elements.
As expected, the PS element shows excellent results and largely exceeds the performance of the Q4 element
even in the case of the coarsest mesh (geometry discretized into 1 element). Clearly, the performance
of the element is neither affected by the incompressibility, nor by bending. In the context of other elements, the PS
element also shows good results. A difference is visible especially in the first two tested cases, that is a mesh
of 1 element and 4 elements, where the PS element shows better results than the other elements, except
for the QM6 incompatible modes element. Subsequently, the results for the higher number of elements are similar
and no clear distinction between performances of individual elements can be observed as the results converge
to the same, presumably exact solution.

5 CONCLUSIONS
The article aimed to describe the mixed-field quadrilateral finite element developed by Pian & Sumihara [5]
as a remedy to both volumetric and shear locking, i.e. phenomena demonstrated by excessive stiffness of affected
elements.
Firstly the origin and the mechanisms of both shear and volumetric locking were described. It was demonstrated
that the simplest irreducible linear elements are mostly affected, because of their inability to approximate the shape
of a deformation that is required to fulfill the constraint. An overview of methods previously used in literature
to avoid the phenomena at low computational costs has been given, providing a context of the Pian-Sumihara
element. Subsequently, the element itself was described.
To analyze the performance of the element, it was implemented into a FEM script, which was validated via
patch test. The test compared solutions obtained by the algorithm with the exact solution for a simple plane stress
problem in uniaxial tension. The resulting errors between the two were at the level of machine precision.
The behavior of the element was observed on an example commonly used to test locking tendencies
of elements: the Cook's membrane. The problem combines both the nearly incompressible material and bending
and as it is a common benchmark problem, results obtained by other elements are available in the literature,
offering wider comparison.
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In the convergence analysis, the performance of the PS element was comparable or even superior
to other elements, developed with the same motivation. Only the incompatible modes element developed by Simo
and Rafai [11] showed better performance in the Cook‘s membrane problem.
The bilinear quadrilateral element was included in the analysis to demonstrate the locking behavior.
Interestingly, the element showed constant results. It was not possible to test a mesh finer than 1024 elements
due to limited computational power available, however, the recorded trend suggests no improvement vis-à-vis
mesh refinement, supporting the necessity of elements dedicated to locking prone situations.
However, the present analysis was limited to the framework of linear elasticity, assuming small displacements,
small rotations, and linear stress-strain relationship, which restricts the interpretation of results to very specific
problems. The element showed excellent results, however, the analysis is limited by the assumptions of linear
elasticity, restricting the interpretation of the results.
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VLIV NELOKÁLNÍCH PARAMETRŮ MICROPLANE
MODELU NA SIMULOVANOU ODEZVU TRÁMCE
INFLUENCE OF NON-LOCAL PARAMETERS OF MICROPLANE MODEL
ON THE SIMULATED RESPONSE OF THE BEAM
Michal Vyhlídal*,1
Michal.Vyhlidal@vutbr.cz
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, Brno 602 00

*
1

Abstrakt
Příspěvek se zabývá analýzou vlivu nelokálních parametrů Microplane modelu na simulovanou odezvu trámce
z cementového kompozitu. Vliv těchto parametrů je analyzován u těles o rozměrech 40×40×160 mm se zářezem
délky 12 mm a tloušťky 1 mm zkoušených v konfiguraci tříbodového ohybu. Cílem práce je poukázat na vliv
nelokálních parametrů microplane modelu na simulovanou lomovou odezvu i přes to, že jejich experimentální
stanovení je v podstatě nemožné. Výsledky podrobné numerické analýzy ukazují, že vliv nelokálních parametrů
je nezanedbatelný a obecně lze říct, že čím vyšší jejich hodnota je, tím vyšší simulovaná únosnost těles je dosažena.
Klíčová slova
Lomová zkouška, metoda konečných prvků, microplane model, nelokální parametry
Abstract
In this work, the influence of non-local parameters of microplane model for the case of specimens with nominal
dimensions 40×40×160 mm with central edge notch with a depth of 12 mm and thickness of 1 mm, which are
tested in three-point bending configuration, is analysed. The aim of this work is analysis of the influence of these
parameters on the simulated behaviour of cement composite despite the fact that their experimental determination
is basically impossible. The results of detailed numerical analysis show that the influence of non-local parameters
is not negligible. In general, one can say that the higher their value is, the higher the simulated load bearing capacity
of the specimens is achieved.
Key words
Fracture test, finite element method, microplane material model, non-local parameters

1 ÚVOD
Cementové kompozity, mezi které dozajista patří i beton, jakožto jejich nejznámější a nejpoužívanější zástupce,
patří k široce používaným stavebním materiálům. Betonové konstrukce, jako jsou dálniční mosty, tunely,
přehrady, chladící věže jaderných elektráren, jsou součástí páteřní infrastruktury a měly by sloužit po mnoho
generací. Při působícím zatížení vykazují tyto konstrukce mnohdy nelineární, přesněji kvazikřehké, chování –
schopnost přenosu zatížení pokračuje i po překonání meze pružnosti až do meze pevnosti, po níž následuje pokles
zatížení až do porušení, tzv. tahové změkčení [1]. Tradičně jsou betonové konstrukce navrhovány dle norem
a předpisů (např. ČSN EN 1992-1-1 [2], fib Model Code 2010 [3] apod.), které jsou založeny na experimentálních
a empirických vztazích vycházejících z teorie elasticity. Tento přístup je nicméně neudržitelný a v případě
komplexních konstrukcí (např. složitá geometrie, nelineární kontaktní úlohy) může být i nebezpečný. Za tímto
účelem je vhodné návrh ověřit výpočty pomocí metody konečných prvků s odpovídajícími materiálovými modely,
které se snaží popsat materiálové chování výstižněji. Tyto modely ovšem kladou zvýšené nároky na materiálové
parametry, které nejsou obsaženy v normách a jsou v mnoha případech obtížně stanovitelné i experimentálně.
Tento příspěvek se zabývá numerickou analýzou lomového chování betonového tělesa o rozměrech
40×40×160 mm se zářezem s využitím Microplane materiálového modelu [4], [5], resp. vlivu nelokálních
parametrů tohoto modelu. Za tímto účelem byl analyzován 3D model vytvořený v SW Ansys, Inc [6].
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2 SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ
Podstatou Microplane modelu je charakterizace konstitutivních zákonů pomocí vektorů napětí a přetvoření,
namísto tenzorů druhého řádu. Původní myšlenka definice vztahů mezi vektory napětí a přetvoření působícími na
plochách různé orientace vzešla z aplikace na polykrystalických kovech [7]. Prof. Bažant [8] později tento koncept
rozvinul a pojmenoval jej Microplane model.

Podstata Microplane modelu
Klasické konstitutivní modely přímo pracují s prvky tenzoru napětí σ a přetvoření ε. Oproti tomu Microplane
model [8] je definován jako vztah mezi napětím a přetvořením působícím na generované mikroplošce, která má
libovolnou orientaci jednoznačně určenou normálovým vektorem n. Vektor přetvoření εn na mikroplošce je
projekcí tenzoru přetvoření ε dle Rov. 1.
𝜀𝜀𝜀𝜀in = 𝜀𝜀𝜀𝜀ij 𝑛𝑛𝑛𝑛j

(1)

ε𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖 ε𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖 ε𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ε𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

(2)

ε𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ε𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

(3)

kde 𝜀𝜀𝜀𝜀in je vektor přetvoření na mikroplošce [–], εij složka tenzoru přetvoření [–] a nj je normálový vektor [–].
Normálové přetvoření na mikroplošce je poté rovno (Rov. 2)

kde εN je normálové přetvoření na mikroplošce [–] a Nij = ninj je normálový vektor.
Smyková přetvoření na mikroplošce ve zvolených směrech M a L jsou dána transformačními tenzory třetího
řádu m a l. Vzhledem k symetrii tenzoru přetvoření je možno vztah pro smykové přetvoření εM a εL psát jako
(Rov. 3 a Rov. 4):

ε𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ε𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 +𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

(4)
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 +𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

a 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =
jsou transformační tenzory. Ve skutečnosti
kde εM a εL je smykové přetvoření [–] a 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =
2
2
jsou εN, εM a εL složky tenzoru přetvoření εnn, εnm a εnl s ohledem na lokální souřadný systém (n, m, l).
Zbývající složky tenzoru přetvoření εmm, εll a εml nemají vliv na vektor napětí na mikroplošce s normálou
n a jsou tedy zanedbány. Vzhledem k předchozím kinematickým podmínkám lze statickou ekvivalenci napětí
mezi makroúrovní a mikroúrovní určit pouze přibližně za využití principu virtuálních prací, viz Rov. 5 [9]:
2π
𝜎𝜎𝜎𝜎 δ𝜀𝜀𝜀𝜀 = � (𝜎𝜎𝜎𝜎N δ𝜀𝜀𝜀𝜀N + 𝜎𝜎𝜎𝜎M δ𝜀𝜀𝜀𝜀M + 𝜎𝜎𝜎𝜎L δ𝜀𝜀𝜀𝜀L )𝑑𝑑𝑑𝑑Ω
3 ij ij
Ω

(5)

kde integrál je přes všechny orientace mikroplošek, σij jsou složky makroskopického tenzoru přetvoření [MPa],
δεij složky makroskopického virtuálního tenzoru přetvoření [–], σN, σM a σL složky tenzoru napětí na mikroplošce
[MPa] a δεN, δεM a δεL odpovídající složky tenzoru přetvoření na mikroplošce [–]. Geometricky je možné si výše
uvedené představit jako jednotkovou kouli. Vzhledem k tomu, že Microplane model využívá symetrii, je možné
uvažovat pouze polovinu této koule, což je již zohledněno koeficientem 2/3. Rov. 5 tedy říká, že virtuální práce
globálního napětí (na makroúrovni) musí být rovna součtu virtuální práce lokálních napětí na mikroploškách.
Vzhledem k tomu, že globální a lokální přetvoření na mikroploškách jsou propojeny kinematickým omezením,
musí Rov. 5 vyhovovat pro jakýkoliv virtuální tenzor přetvoření δεij.
Dalším krokem je dekompozice normálového přetvoření na část objemovou a deviátor dle Rov. 6.
𝜀𝜀𝜀𝜀𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �𝜀𝜀𝜀𝜀𝑉𝑉𝑉𝑉 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 � = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝐷𝐷𝐷𝐷

(6)

kde εV je hydrostatická část normálového přetvoření [–] a εD deviátor [–].
Posledním krokem je poté již definice fyzikálních vztahů napětí-přetvoření σ-ε na těchto mikroploškách, viz
Rov. 7 a Rov. 8:
pl

(7)

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑉𝑉𝑉𝑉e = 𝐾𝐾𝐾𝐾 mic (𝜀𝜀𝜀𝜀V − 𝜀𝜀𝜀𝜀V )

𝜎𝜎𝜎𝜎Ve

𝜎𝜎𝜎𝜎De

pl

𝜎𝜎𝜎𝜎De = 2𝐺𝐺𝐺𝐺 mic (𝜀𝜀𝜀𝜀D − 𝜀𝜀𝜀𝜀D )

(8)

a
je objemové, resp. deviatorické, efektivní napětí [MPa], K je objemový modul pružnosti [MPa],
kde
pl
pl
Gmic je smykový modul pružnosti [MPa], 𝜀𝜀𝜀𝜀V a 𝜀𝜀𝜀𝜀D je objemové, resp. deviatorické, plastické přetvoření
mikroplošky [–].
348
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Popis materiálového modelu Coupled Damage-Plasticity
Model vychází z materiálového modelu publikovaného prof. Bažantem, přičemž poškození a plasticita je zde
definována pomocí plastického modelu Drucker–Prager [10], [11]. Z důvodu aplikace tohoto modelu je nutné
Rov. 5 upravit do následujícího tvaru – Rov. 9 (zde již pro plný tvar, nikoliv pro polovinu) [12], [13], [14]:
𝜎𝜎𝜎𝜎 =

3
pl
pl
� (1 − 𝑑𝑑𝑑𝑑 mic )�𝐾𝐾𝐾𝐾 mic 𝑉𝑉𝑉𝑉�𝜀𝜀𝜀𝜀V − 𝜀𝜀𝜀𝜀V � + 2𝐺𝐺𝐺𝐺 mic 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑇𝑇𝑇𝑇 ∙ �𝜀𝜀𝜀𝜀D − 𝜀𝜀𝜀𝜀D ��𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
4𝜋𝜋𝜋𝜋 𝛺𝛺𝛺𝛺

(9)

kde dmic je normalizovaná funkce poškození [–], viz Rov. 11, a V a Dev jsou tenzory, které se používají k projekci
makro přetvoření na mikroplošky dle dekompozice tenzoru přetvoření ε na volumetrickou εV = 𝑉𝑉𝑉𝑉: 𝜀𝜀𝜀𝜀
a deviatorickou část εD = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒𝐷𝐷𝐷𝐷: 𝜀𝜀𝜀𝜀. Plastická odezva materiálu je zahrnuta v Drucker–Prager [10], [11]
materiálovém modelu následující funkcí dle Rov. 10.
3
𝑓𝑓𝑓𝑓 mic = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝐷𝐷𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝜎𝜎𝜎𝜎𝐷𝐷𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝑓𝑓𝑓𝑓12 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡
2

(10)

kde fmic je kritérium tažnosti, f1 je Drucker–Pragerova funkce plasticity se zpevněním (Rov. 11), fc je tlaková
pevnost [MPa] a ft je tahová pevnost [MPa].
𝑓𝑓𝑓𝑓1 = 𝜎𝜎𝜎𝜎0 − 𝛼𝛼𝛼𝛼𝜎𝜎𝜎𝜎𝑉𝑉𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒 + 𝑓𝑓𝑓𝑓ℎ

(11)

1 − 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = (1 − 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 )�1 − 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑤𝑤𝑤𝑤 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �

(12)

kde σ0 je počáteční mez kluzu [MPa], α je koeficient tření [–] a fh je funkce zpevnění, viz [6].
Poškození je modelováno Rov. 12, ve které se celkové poškození rozloží na tlakovou a tahovou část
následujícím způsobem:
kde 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 a 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐 je tlaková, resp. tahová, část poškození [–], rw je split weight factor [–] – viz Rov. 13.
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑤𝑤𝑤𝑤 =

∑3𝑖𝑖𝑖𝑖=1〈𝜀𝜀𝜀𝜀 𝐼𝐼𝐼𝐼 〉
∑3𝑖𝑖𝑖𝑖+1|𝜀𝜀𝜀𝜀 𝐼𝐼𝐼𝐼 |

(13)

kde 𝜀𝜀𝜀𝜀 𝐼𝐼𝐼𝐼 reprezentuje hodnotu hlavního přetvoření a 〈𝜀𝜀𝜀𝜀 𝐼𝐼𝐼𝐼 〉 pozitivní hodnotu hlavního přetvoření.
Jelikož modely materiálů zahrnující tahové změkčení často vykazují falešnou citlivost sítě a numerickou
nestabilitu, je v tomto materiálovém modelu využita regularizovaná gradientní implicitní metoda. Implicitní
regularizace gradientu zlepšuje lokální proměnnou tak, že nelokální protějšek považuje za další stupeň volnosti.
Řídící rovnice jsou dány následující soustavou rovnic Rov. 14 – Rov. 16.
∇𝜎𝜎𝜎𝜎 + 𝑓𝑓𝑓𝑓 = 0

(14)

∇𝜂𝜂𝜂𝜂̅m ∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛b = 0

(16)

𝜂𝜂𝜂𝜂̅m − 𝑐𝑐𝑐𝑐∇2 𝜂𝜂𝜂𝜂̅m = 𝜂𝜂𝜂𝜂m

(15)

kde σ je Cauchyho tensor napětí, f vektor objemových sil, ∇ divergence vektorového pole (Rov. 14), resp. gradient
skalárního pole (Rov. 16), ∇2 Laplaceův operátor, ηm lokální proměnná, 𝜂𝜂𝜂𝜂̅m nelokální proměnná a nb je normála
k vnější hranici nelokálního pole.
Lokální (Rov. 17) i nelokální (Rov. 18) proměnná se skládají z tahové a tlakové části. Každý uzel má tedy dva
stupně volnosti navíc.
𝜂𝜂𝜂𝜂mt
𝜂𝜂𝜂𝜂m = �𝜂𝜂𝜂𝜂 �
(17)
mc
𝜂𝜂𝜂𝜂̅
𝜂𝜂𝜂𝜂̅m = � mt �
𝜂𝜂𝜂𝜂̅mc

(18)

kde ηmt a ηmc je tahová, resp. tlaková, část lokální proměnné a 𝜂𝜂𝜂𝜂̅ mt a 𝜂𝜂𝜂𝜂̅mc je tahová, resp. tlaková, část nelokální
proměnné.
Je zde tedy 21 nezávislých hodnot (pro každou mikroplošku) ekvivalentního přetvoření 𝜂𝜂𝜂𝜂tmic a 𝜂𝜂𝜂𝜂cmic . Tahové
a tlakové složky lokální proměnné se získají homogenizací dle následující Rov. 19:
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⎡� 𝜂𝜂𝜂𝜂mic 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ⎤
1 ⎢ 𝛺𝛺𝛺𝛺 t
𝜂𝜂𝜂𝜂mt
⎥
�𝜂𝜂𝜂𝜂 � =
⎥
mc
4𝜋𝜋𝜋𝜋 ⎢
⎢� 𝜂𝜂𝜂𝜂mic 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ⎥
c
⎣ 𝛺𝛺𝛺𝛺
⎦

(19)

kde 𝜂𝜂𝜂𝜂tmic a 𝜂𝜂𝜂𝜂cmic je ekvivalentní tahové, resp. tlakové, přetvoření mikroplošky [–].
Regularizace probíhá pomocí „nad“-nelokální funkce (z anglického „over-nonlocal“) podle Rov. 20 a Rov. 21:
(20)

𝜂𝜂𝜂𝜂̂tmic = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝜂𝜂𝜂𝜂̅mt + (1 − 𝑚𝑚𝑚𝑚)𝜂𝜂𝜂𝜂tmic

kde

𝜂𝜂𝜂𝜂̂tmic

(21)

𝜂𝜂𝜂𝜂̂𝑐𝑐𝑐𝑐mic = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝜂𝜂𝜂𝜂̅mc + (1 − 𝑚𝑚𝑚𝑚)𝜂𝜂𝜂𝜂𝑐𝑐𝑐𝑐mic

a 𝜂𝜂𝜂𝜂̂𝑐𝑐𝑐𝑐mic jsou tahové, resp. tlakové, „nad“-nelokální funkce a m je nelokální materiálový parametr [–].

3 NUMERICKÁ STUDIE

Za účelem stanovení vlivu nelokálních parametrů Microplane modelu byl vytvořen 3D model poloviny zkušebního
tělesa o rozměrech 40×40×160 mm se zářezem délky 12 mm a tloušťky 1 mm zkoušeného v konfiguraci
tříbodového ohybu, viz Obr. 1. Druhá polovina byla nahrazena podmínkou symetrie v polovině tloušťky tělesa,
tj. zabráněním posunů ve směru tloušťky. Dalšími okrajovými podmínkami bylo zamezení svislého pohybu
podpor a zatížení posuvem aplikovaném na horní příložku.

Obr. 1 Ilustrace sítě konečných prvků modelu trámce.
Příložky byly modelovány jako ideálně elastické, jejichž chování je vystiženo elastickými konstantami –
Youngovým modulem pružnosti E [GPa] a Poissonovým číslem ν [–]. Zbylá část byla modelována pomocí
Coupled Damage-Plasticity Microplane modelu s Drucker–Pragerovou podmínkou porušení, který oproti
elastickému materiálu obsahuje další konstanty [15] – jednoosá pevnost v tlaku fuc [MPa], biaxiální pevnost v tlaku
fbc [MPa], hydrostatická pevnost v tlaku fut [MPa], jednoosá pevnost v tahu fut [MPa], σ𝑪𝑪𝑪𝑪𝑽𝑽𝑽𝑽 materiálový parametr
Drucker–Pragerova modelu [MPa], R poměr mezi hlavní (deviatorickou) a vedlejší (objemovou) osou Drucker–
Pragerova modelu [–], D materiálová konstanta zpevnění [MPa2], RT tahová konstanta zpevnění [–], γt0 a γc0
prahové hodnoty poškození tahem, resp. tlakem [–], βt a βc konstanty tahového, resp. tlakového vývoje poškození
[–] [6]. Dále materiálový model obsahuje nelokální parametry, konkrétně parametr c (parametr rozsahu nelokální
interakce) a m (parametr zohledňující průměr přes daný rozsah), jejichž vliv je v tomto příspěvku studován. Prvotní
odhad těchto parametrů vycházel z literatury [16], [17], [18], přičemž hodnoty parametrů byly následující – c=6;
8; 10; 12 a m=1; 1,75; 2,5. Oba tyto parametry jsou udávány jako bezrozměrné [6], nicméně parametr c je dle
dostupné literatury [16], [17], [18] závislý druhé mocnině charakteristického rozměru (např. velikosti zrna
kameniva apod.), a proto jeho jednotkou by měly být mm2. Přehled materiálových parametrů užitých
v numerickém modelu je uveden v Tab. 1.
Tab. 1 Materiálové parametry modelu.
E
[GPa]

ν
[−
−]

fuc
[MPa]

fbc
[MPa]

fut
[MPa]

σ𝑪𝑪𝑪𝑪𝑽𝑽𝑽𝑽

R
[–]

D
[MPa2]

Rt
[−
−]

γt0

γc0

[MPa]

[−
−]

[−
−]

βt
[−
−]

βc
[−
−]

43,6

0,2

31,6

36,3

3,0

−24,2

1

4∙104

1

0

2∙10-5

12∙103

8∙102

Pro Microplane materiálový model bylo nutné využít speciální konečný prvek CPT 215, který má o dva stupně
volnosti v každém uzlu navíc. Z důvodu existence zářezu bylo nutné zjemnit síť převážně v okolí jeho rohů,
kde dosahují gradienty napětí vyšších hodnot. Doporučením je volit velikost konečného prvku menší než polovina
druhé odmocniny nelokálního parametru c [6].
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4 VÝSLEDKY
Grafy závislosti síly F na průhybu uprostřed rozpětí d jsou zobrazeny na Obr. 2. Je zřejmé, že s klesající hodnotou
parametru c i m klesá hodnota maximální síly Fmax a jí odpovídající hodnota průhybu dF. Rovněž s klesající
hodnotou parametru m dochází k rychlejšímu porušení vzorku (resp. k akumulaci poškození v menším objemu,
viz Obr. 4), což je v grafech znázorněno vyšším sklonem sestupné větve F–d diagramu.

Obr. 2 Diagramy síly F a průhybu uprostřed rozpětí d pro různé nelokální parametry c a m.
Vliv nelokálních parametrů je možné demonstrovat i na izoplochách celkového poškození, které je definováno
číselnou stupnicí od 0 (bez poškození – modrá) do 1 (poškozeno, ztrácí únosnost – červená), viz Obr. 3 a Obr. 4.
Na Obr. 3 jsou zobrazeny izoplochy celkového poškození pro konstantní hodnotu m=1,75 a dvě hodnoty
parametru c, konkrétně c=6 (vlevo) a c=10 (vpravo). Je zřejmé, že s rostoucí hodnotou parametru c dochází
k akumulaci poškození ve větší oblasti, z čehož rovněž logicky plyne vyšší únosnost vyjádřená hodnotou Fmax.

Obr. 3 Izoplochy celkového poškození pro m=1,75 a c=6 (vlevo), resp. c=10 (vpravo).
Na Obr. 4 jsou zobrazeny izoplochy celkového poškození pro konstantní hodnotu c=10 a dvě hodnoty
parametru m, konkrétně m=1 (vlevo) a m=2,5 (vpravo). Podobně jako na Obr. 3, dochází k akumulaci poškození
ve větší oblasti při vyšší hodnotě parametru m.

Obr. 4 Izoplochy celkového poškození pro c=10 a m=1 (vlevo), resp. m=2,5 (vpravo).

5 ZÁVĚR
Z podrobné numerické analýzy vyplývá, že nelokální parametry výrazně ovlivňují simulovanou odezvu trámce.
Obecně lze z výsledků konstatovat, že s rostoucí hodnotou obou nelokálních parametrů c i m je možné dosáhnout
vyšších hodnot maximálního zatížení i odpovídajícího průhybu při tomto zatížení, což se dá očekávat a je to
důsledek akumulace poškození ve větším objemu. Dále je možné z těchto výsledků odvodit, že s rostoucí hodnotou
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parametru m je sestupná větev diagramu síla–průhyb méně strmá, jinými slovy tahové změkčení se odehrává
ve větším objemu, což výrazně zplošťuje sestupnou větev.
I přesto, že je vliv nelokálních parametrů na lomové chování těles výrazný, dosud neexistuje jednotný přístup
k jejich exaktnímu stanovení a je tudíž nutné stanovit tyto parametry na základě numerických simulací.
I přes neexistenci jednoznačného vztahu definujícího tyto parametry je možné využít doporučení uvedená
v literatuře [16], [17], [18], která udávají základní informaci a určují tak počáteční/nultou iteraci, z které je možné
vycházet.
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Abstrakt
Článek představuje výsledky části výzkumu zaměřeného na vývoj komplexní experimentálně-výpočtové metodiky
pro stanovení hodnot lomově-mechanických parametrů betonu nezávisle na velikosti a geometrii vzorku. K tomuto
účelu byly provedeny laboratorní zkoušky štípání klínem na vzorcích třech různých velikostí se dvěma rozdílnými
hloubkami zářezů. Na základě experimentálně získaných odezev zkušebních vzorků byla provedena identifikace
lomově-mechanických parametrů všech vzorků pomocí inverzní analýzy. Získané parametry byly použity
při numerické simulaci zkoušek a analyzovány z hlediska jejich závislosti na velikosti počátečního neporušeného
ligamentu.
Klíčová slova
Inverzní analýza, štípací test, lomově-mechanické parametry, numerická simulace, vliv velikosti
Abstract
The paper presents the results of a part of the research focused on the development of a complex experimental–
computational methodology for determining the values of mechanical fracture parameters of concrete independent
of the specimen size and geometry. For this purpose, laboratory wedge splitting tests were carried out on specimens
of three different sizes with two different notch depths. Based on the experimentally obtained responses of the test
specimens, the fracture mechanical parameters of all specimens were identified by inverse analysis. The obtained
parameters were used in the numerical simulation of the tests and analysed in terms of their dependence on the
size of the initial uncracked ligament.
Key words
Inverse analysis, wedge-splitting test, mechanical fracture parameters, numerical simulation, size effect

1 ÚVOD
Pokročilé hodnocení spolehlivosti a životnosti konstrukcí z kvazikřehkých materiálů, např. betonu, s využitím
prostředků numerické simulace vyžaduje znalost odpovídajících lomově-mechanických parametrů. Běžným
postupem, jak stanovit jejich hodnoty, je přímé vyhodnocení experimentálně získaného zatěžovacího diagramu
[1], [2]. Získané hodnoty jsou ovšem v jisté míře závislé na velikosti a tvaru zkušebního vzorku [3], [4]. Druhou
možností, jak získat lomově-mechanické parametry, je inverzní analýza založená na metodě umělých neuronových
sítí v kombinaci s numerickou simulací zkoušky [5], [6].
K ověření vlivu velikosti a geometrie vzorku na lomově-mechanické parametry je postupně vyvíjen komplexní
víceúrovňový přístup pro experimentálně-výpočtové stanovení materiálových parametrů betonu. Je v něm
zahrnuto testování, pokročilé vyhodnocování a identifikace vzorků o různých velikostech v různých zkušebních
konfiguracích na základě metod soft computing a analýzy lomových procesů pomocí víceúrovňového přístupu
při modelování. Cílem článku je představit výsledky identifikace lomově-mechanických parametrů betonu pomocí
inverzní analýzy založené na umělých neuronových sítích. K tomu jsou využity výsledky experimentálního
programu, zejména odezvy zkušebních vzorků různých velikostí a počátečních hloubek zářezů, které byly
podrobeny štípacímu testu.
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2 NUMERICKÁ SIMULACE ŠTÍPACÍHO TESTU
Lomové experimenty
Pro účely článku byly využity výsledky rozsáhlého experimentálního programu provedeného v laboratořích VUT
v Brně s cílem získání velikostně nezávislých hodnot lomově-mechanických parametrů [7]. V rámci zmíněného
programu byly provedeny zkoušky tříbodovým ohybem a štípacím testem (wedge splitting test, WST) [8]
zkušebních vzorků vyrobených z jednotné betonové směsi třídy C30/37. Maximální velikost zrna kameniva byla
16 mm. Během provádění testů bylo stáří betonových vzorků přibližně 100 dní. Článek představuje identifikaci
materiálových parametrů na základě výsledků štípacího testu kvádrů s centrálním zářezem.

Obr. 1 Zkušební vzorky tří různých velikostí testované štípacím testem (vlevo), získané experimentální odezvy
všech zkušebních vzorků (vpravo).
Testovány byly tři různé velikosti vzorků v poměru 1:3. Jednalo se o vzorky nejmenších rozměrů 100 × 100 ×
100 mm s označením W_100, střední velikosti 200 × 200 × 100 mm s označením W_200 a s největší velikostí 300
× 300 × 100 mm označené jako W_300. Každá velikost vzorků byla dále testována pro dvě různé startovací
relativní hloubky zářezu a/D, kde a je hloubka zářezu a D je celková výška vzorku (Obr. 1 vlevo) – zářezy
označené písmenem S měly poměr 0,2 (mělké zářezy) a L poměr 0,5 (hluboké zářezy). Výjimkou byly nejmenší
vzorky, kde z důvodu osazení testovacích přípravků bylo možné testovat pouze hluboké zářezy. Analyzovány byly
3 vzorky každé velikosti krom nejmenších, kterých bylo 6. Pro každý vzorek byla získána odezva ve formě
diagramu zatížení–rozevření v ústí trhliny CMOD (Obr. 1 vpravo). Cílem experimentů bylo sledování vlivu
velikosti vzorků s různými hloubkami zářezů.

Numerický model
Deterministický výpočtový model zkoušených vzorků byl vytvořen v MKP softwaru ATENA 2D [9].
Pro kvazikřehké materiály se běžně používá materiálový model 3D Non Linear Cementitious 2, který má v sobě
zabudovanou funkci exponenciálního tahového změkčení dle Hordijka [10].
Pro každou velikost vzorku a hloubku zářezu byl vytvořen samostatný numerický model viz Obr. 2, kde jsou
srovnány modely pro nejmenší, střední a největší vzorek. Hustota sítě byla/zůstala stejná pro všechny velikosti
zkušebních vzorků. V místě šíření trhliny nad zářezem byla ponechána konstantní šířka prvků, tzn. že
charakteristická šířka pásu trhlin Lch byla stejná pro všechny velikosti vzorků a její velikost byla 4 mm.

Obr. 2 Výpočtové MKP modely vzorků tří různých velikostí zkoušených štípacím testem.
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Stanovení lomově-mechanických parametrů
Identifikace hodnot materiálových parametrů betonu byla provedena s využitím inverzní analýzy založené
na metodě umělých neuronových sítí. Cílem identifikace bylo získat pro každý testovaný vzorek odpovídající
kombinaci hodnot lomových parametrů, které mají největší vliv na odezvu štípacího testu – modul pružnosti E,
lomovou energii Gf a tahovou pevnost ft.
Pro parametry, které jsou předmětem identifikace, se nejprve sestaví stochastický model, tedy definují se
statistické momenty a příslušná pravděpodobnostní rozdělení. Stochastický model byl vytvořen v softwaru FReET
[11]. Hledané parametry měly shodně rovnoměrné rozdělení, tedy byly definovány rozsahem od a (minimum)
po b (maximum). Simulační metodou LHS [12] bylo provedeno vzorkování náhodných veličin, počet simulací byl
padesát. Opakovanou analýzou deterministického výpočtového modelu byly získány náhodné odezvy. Náhodné
realizace hledaných parametrů a k nim příslušné náhodné odezvy vzorků byly následně použity při sestavení učící
množiny pro umělou neuronovou síť.
V následujícím kroku se vytvoří struktura sítě a poté probíhá její učení. Na vstupu sítě byly uvažovány tři
parametry odezvy: síla Flin v lineární oblasti – síla při CMOD: 0,012 mm (W_100_L a W_200_S), 0,018 mm
(W_300_S), 0,020 mm (W_200_L) a 0,028 mm (W_300_L), maximální síla Fmax (vrchol diagramu) a lomová
práce W, což je celková plocha pod křivkou zatěžovacího diagramu až do deformace 1 mm (W_100_L) a 2 mm
(ostatní sady vzorků). Její hodnota byla získána pomocí numerické integrace. Síla Flin byla stanovena pro každou
sadu vzorků zvlášť, a to na základě numerické simulace se středními hodnotami hledaných parametrů. Ze získané
odezvy byla stanovena maximální dosažená síla, z ní dopočítána jedna třetina síly a odpovídající CMOD.
Naučená síť, která s dostatečnou přesností aproximuje inverzní funkci, slouží následně ke stanovení hledaných
materiálových parametrů (3 výstupy sítě) jednotlivých zkušebních vzorků. Ověření přijatelné přesnosti
aproximace inverzní funkce bylo provedeno pomocí testovací množiny, která byla tvořena pěti uspořádanými
dvojicemi nezávislými na učící množině.

3 VÝSLEDKY
Hledané parametry byly získány na základě inverzní analýzy, kdy na vstupu byly odpovídající síti předloženy
příslušné parametry odezvy získané z experimentální zkoušky. Tento proces stanovení hledaných parametrů byl
opakován u všech 18 vzorků. Výsledné hodnoty identifikovaných parametrů všech vzorků jsou uvedeny v Tab. 1.
Střední hodnoty hledaných parametrů jednotlivých sad vzorků jsou zvýrazněny tučně a variační koeficienty jsou
uvedeny v závorkách.
Tab. 1 Hodnoty identifikovaných parametrů, střední hodnoty (tučně) a variační koeficienty (v závorce v %).
Vzorky

W_100_L

W_200_L
W_200_S
W_300_L
W_300_S
W_všechny

Modul pružnosti
E (GPa)
28,49
28,31
32,70
30,37
30,53
(6,3)
29,69
32,48
23,58
23,58
25,55
(8,4)
21,61
26,81
31,30
37,73
(18,2)
29,37
28,70
28,57
28,59
(0,5)
28,43
37,96
34,73
32,78
(8,1)
33,45
29,82
(14,3)
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Pevnost v tahu
ft (MPa)
2,83
3,69
3,61
3,55
3,84
(10,7)
3,48
3,86
2,84
3,37
3,48
(14,4)
3,79
3,02
2,75
2,32
(13,6)
2,91
2,97
3,17
3,13
(7,3)
3,42
2,47
2,52
2,35
(8,0)
2,74
3,15
(16,2)

Lomová energie
Gf (J/m2)
160,81
155,56
149,42 146,76
140,52
(7,2)
142,00
132,23
209,05
195,85
185,38
(6,2)
193,13
235,41
187,99
166,63
(21,9)
161,93
199,40
206,92
219,45
(5,3)
201,92
254,34
237,37
233,50
(6,5)
224,26
186,94
(20,0)
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Výsledné průměrné hodnoty lomově-mechanických parametrů betonu C30/37 získané ze všech zkoušených
vzorků štípacího testu uvedené v Tab. 1 (označení W_všechny) byly následně použity během numerické simulace
všech pěti zkušebních konfigurací. Numericky získané diagramy síla vs. CMOD byly porovnány s 95% intervalem
spolehlivosti experimentálních hodnot viz Obr. 3.

Obr. 3 Diagramy dělicí síla vs. posun v ústí trhliny (CMOD) získané z numerické simulace WST se středními
hodnotami identifikovaných parametrů všech vzorků a jejich porovnání s 95% intervalem spolehlivosti
experimentálních hodnot.

4 DISKUZE
Výsledné diagramy z numerické analýzy se středními hodnotami hledaných parametrů všech vzorků dosahují
poměrně dobré shody s 95% intervalem spolehlivosti experimentálních hodnot, jak lze vidět na Obr. 3. Mírná
nekonzistentnost je patrná pouze u vzorků W_300_S, a to na sestupné větvi diagramu. Může to být dáno určitou
nestabilitou při záznamu experimentálních zkoušek. Hodnoty lomové energie Gf tak mohou být v tomto případně
lehce nadhodnocené.
Na Obr. 4 jsou znázorněny průměrné hodnoty identifikovaných parametrů pro každou sadu analyzovaných
vzorků: modul pružnosti E, lomová energie Gf a tahová pevnost ft v závislosti na neporušeném ligamentu
nad zářezem. Získané hodnoty parametrů z identifikace jsou doplněny o výsledky přímého vyhodnocení
experimentů: modulu pružnosti E a lomové energie Gf získané pomocí metody lomové práce a efektivního modelu
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trhliny, podrobněji viz [5]. Jak je patrné, z přímého vyhodnocení experimentů nelze získat hodnoty tahové
pevnosti. Naopak inverzní analýzou ano, což může být bráno jako dobrý nástroj k doplnění chybějících dat.
Dosažené výsledky potvrzují nezávislost modulu pružnosti E na velikosti neporušeného ligamentu
nad zářezem. Lomová energie Gf a pevnost v tahu ft vykazují výraznější závislost na velikosti neporušeného
ligamentu. Tato zjištění jsou platná jak u hodnot získaných identifikací, tak z experimentů.

Obr. 4 Závislost získaných lomově-mechanických parametrů betonu vzorků na velikosti neporušeného ligamentu
nad zářezem – identifikace vs. experiment.

5 ZÁVĚR
Předložený článek představuje výsledky identifikační části projektu, který se zabývá vývojem komplexního
víceúrovňového přístupu pro experimentálně-výpočtové stanovení lomově-mechanických parametrů betonu.
Na základě provedených experimentálních štípacích testů tří různých velikostí vzorků a dvou rozdílných hloubek
zářezů byly identifikovány lomově-mechanické parametry betonu C30/37 pomocí inverzní analýzy založené
na metodě umělých neuronových sítích.
Numericky získané diagramy závislosti síly na CMOD se středními hodnotami hledaných parametrů dosahují
dobré shody s 95% intervalem spolehlivosti experimentálních hodnot, který respektuje přirozenou variabilitu
výsledků. Pro získání lomových vlastností nezávislých na velikosti lze doporučit k provedení lomových zkoušek
vzorky s nominální hloubkou 200 mm. Velikost počátečního neporušeného ligamentu je dostatečná pro obě
hloubky zářezu. Zpětný výpočet parametrů pro ostatní velikosti vzorků a různé hloubky zářezů lze realizovat
postupem dle Abdalla a Karihaloo [2].
Cílem dalšího bádání je nahrazení exponenciálního tahového změkčení ve výpočtových modelech např.
bilineárním či trilineárním modelem tahového změkčení. Tato změna by mohla vést ke zpřesnění identifikace
parametrů a lepšímu vystižení sestupné větve zatěžovacích diagramů.
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Abstrakt
Příspěvek se zabývá únavovým chováním nerezového nosníku I průřezu s koncentrátorem napětí. Ocelový nosník
z IPE 80 je zatížen tříbodovým ohybem a je provedena analýza rychlosti růstu únavové trhliny pro různé tvary
jejího čela. V rámci analýzy jsou sledovány hodnoty součinitele intenzity napětí ve vrcholu trhliny pod středem
stojiny. Na základě AISI 304 parametrů Parisova vztahu jsou odhadované rychlosti šíření diskontinuity/trhliny
v IPE 80. Zatížení a počet cyklů je stanovený pomocí předpokladů únavového chování materiálu a výsledky jsou
porovnány s výsledky studií experimentálně provedených laboratorních testů na stejném materiálu.
Klíčová slova
Nerezová ocel, IPE 80, Parisův zákon, tříbodový ohyb, součinitel intenzity napětí
Abstract
The focus of this contribution is to investigate fatigue behaviour of I cross-section beam. Stainless steel IPE beam
with initiate concentrator is loaded in three point bending and the crack growth rate is analysed for various crack
front shapes. Stress intensity factor size in the crack tip is being investigated in relation to growth rate of
discontinuity. Load number of cycles is predictable basing on hypothesis of fatigue behaviour of material and the
results are compared to experimental results of studies performed on compact tension specimen made from the
similar material.
Key words
Stainless steel, IPE 80, Paris' law, three-point bending, stress intensity factor

1 ÚVOD
Nerezová ocel je materiál čím dále tím více využíván v prostředí jak strojírenském, tak i stavařském. zásluhou
jeho výhodných mechanicky – chemických vlastností. Hlavní výhodou pro využívání v průmyslu jsou hlavně
zvýšená odolnost vůči korozi, svařitelnost, pevnost a pružnost [1], [2]. V architektuře jí můžeme pozorovat
u staveb vystavených nepříznivým vlivům okolního prostředí jako jsou mosty, rozvodní systémy, nebo střešní
krytiny [3]. Tyto konstrukce jsou často vystavovány cyklickému zatížení, vlivem dopravy nebo povětrnostních
podmínek, co může vést k výskytu a rozvoji trhlin a defektů. Nerezové nosné prvky jsou nejčastěji nosníky nebo
sloupy, typických průřezů pro ocel, jako jsou válcované I, U, H profily, nebo profily kruhového průřezu.
Pro objasnění únavového chování ocelových prvků pod cyklickým zatížením je potřebné analyzovat prvky
typických průřezů. Pro analýzu byl vybrán nosník IPE 80 s koncentrátorem v prostředku rozpětí. Zatížení bylo
vyvozeno tříbodovým ohybem a diskontinuita modelována plošně s variovaným tvarem čela trhliny. Parametr pro
popis chování napětí v okolí trhliny sloužil součinitel intenzity napětí, v závislosti na délce trhliny [4].
Cílem příspěvku je nalezení hodnot zatížení, pro které pro jednotlivé tvary dosahují prahové hodnoty
součinitele intenzity napětí, po dosažení které se na základě předchozích studií předpokládá růst únavové trhliny.
Následně se odhadla rychlost růstu únavové trhliny pro konstantní přírůstek rozměru ve směru zatížení. Výsledky
závislosti rychlosti růstu na součiniteli intenzity napětí ve vrcholu trhliny jsou porovnány s výsledky dosaženými
v experimentálních studiích a porovnány s předpokladem rozmezí pro použití Parisova zákona.
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2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Základní lomově mechanické a chemické vlastnosti ocelí jsou uvedeny obvykle v materiálových listech. Únavové
vlastnosti nejsou běžně dostupné, několik studií na standardních laboratorních vzorcích z nerezové oceli jsou
uvedeny např. [5], [6]. Testy byly provedeno na kompaktních vzorcích excentricky tahovým zatížených pro
parametr asymetrie R=0,1. Z uvedených studií byly zjištěny hodnoty součinitele intenzity napětí, u kterého dochází
k růstu únavové trhliny pro různé hodnoty rozkmitu napětí. Studie [7], [8] poskytují výsledky ze zkoušek
v tříbodovém ohybu na betonových vzorcích. Pro studie ocelových profilů nejsou opory natolik rozvinuté.
Po předchozích únavových zkouškách IPE 80 v tříbodovém ohybu S/W=3, kterých výsledky byli publikovány
v [9], došlo ke ztrátě stability stojiny nosníku před růstem únavové trhliny. Ve studii došlo proto k hledání
optimálního napěťového stavu geometrie pro lomové experimenty.

3 METODIKA
Materiál
Materiál profilu použitý ve studii je nerezová ocel AISI 304/ ČSN 17 240/1.4301, která nejpoužívanější nerezovou
ocelí [10]. Chemické a mechanické vlastnosti jsou prezentovány v Tab. 1 [9].
Tab. 1 Chemické složení (v % hmotnosti) a mechanické vlastnosti použitého materiálu z materiálových listů
výrobce.
Vzorek

C

Si

Mn

P

S

Ni

Cr

N

1

0,017

0,44

1,55

0,27

0,002

8

18.2

0.05

Mez
pevnosti
v tahu
[MPa]
628

0.2 %
mez
kluzu
[MPa]
255

1.0 %
mez
kluzu
[MPa]
319

Protažení
[%]
58

Součinitel intenzity napětí
V rámci lineární elastické lomové mechaniky koncept součinitele intenzity napětí tvoří v současné době významný
prvek pro popis chování únavové trhliny [11]. V teto studii je použit pro popis napětí v okolí čela. Základní
kvantifikace součinitele intenzity napětí 𝐾𝐾𝐾𝐾 pro mód namáhání I viz např. Tadu [12] je
𝜋𝜋𝜋𝜋
(1)
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝜎𝜎𝜎𝜎√𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝐹𝐹𝐹𝐹 � �,
𝑊𝑊𝑊𝑊
kde 𝜎𝜎𝜎𝜎 je aplikované napětí, 𝜋𝜋𝜋𝜋 délka trhliny a 𝐹𝐹𝐹𝐹(𝜋𝜋𝜋𝜋/𝑊𝑊𝑊𝑊) bezrozměrná funkce závislá na tvaru vyšetřovaného prvku,
geometrie, způsobu zatížení a poměru 𝜋𝜋𝜋𝜋/𝑊𝑊𝑊𝑊, kde 𝑊𝑊𝑊𝑊 je rozměr tělesa ve směru růstu únavové trhliny. Hodnoty
funkce F(a/W) jsou však obecně v literatuře kvantifikovány pouze pro tělesa dvourozměrné [12], [13], neboli
třírozměrné s konstantním průřezem po tloušťce, které můžeme zjednodušit uvažováním jednotkového třetího
rozměru. U těles nekonstantní tloušťky jsou hodnoty funkce složitěji kvantifikovány.
Poprvé byl součinitel intenzity napětí představen Irwinem [14], který kvantifikoval závislost pro napětí
v rovině na K jako
𝐾𝐾𝐾𝐾
𝜃𝜃𝜃𝜃
𝜃𝜃𝜃𝜃
3𝜃𝜃𝜃𝜃
(2)
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥 =
cos �1 − sin sin �,
2
2
2
√2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋
𝐾𝐾𝐾𝐾
𝜃𝜃𝜃𝜃
𝜃𝜃𝜃𝜃
3𝜃𝜃𝜃𝜃
(3)
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑦𝑦𝑦𝑦 =
cos �1 + sin sin � ,
2
2
2
√2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋
kde 𝜃𝜃𝜃𝜃 a 𝜋𝜋𝜋𝜋 jsou souřadnice polárního souřadného systému s vrcholem v kořenu trhliny. Pokud uvedené vztahy
určíme pro úhel 0°, dostaneme vztah k otevíracímu napětí
𝐾𝐾𝐾𝐾
(4)
,
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑦𝑦𝑦𝑦 =
√2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋
který byl využitý ve studii pro určení hodnot součinitele intenzity napětí.
Pro dosažení hodnot součinitele intenzity napětí v kořenu trhliny, byla určená cesta napětí délky 1 mm od
kořene trhliny. Ze softwarového prostředí pak byli vzaty výsledné hodnoty otevíracího napětí na této cestě. Pro
upřesnění výsledků byla zanedbána oblast tzv. "plastické zóny", co je oblast nejblíže ku kořenu trhliny, kde nastává
prudký růst napětí a neplatí zde předpoklady lineárně elastické lomové mechaniky. Hodnoty napětí byli dosazeny
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do rovnice a v závislosti na vzdálenosti bodu od kořene trhliny 𝜋𝜋𝜋𝜋 bylo vypočten součinitel intenzity napětí pro
konkrétní uzel. Metodou nejmenších čtverců byla pak aproximována závislost 𝐾𝐾𝐾𝐾 na 𝜋𝜋𝜋𝜋 lineární závislostí a hodnota
jejího konstantního členu byla vyhodnocena za sledovanou hodnotu součinitele intenzity napětí ve vrcholu trhliny.

Parisův zákon

Parisův zákon [15] popisuje vztah mezi změnou délky trhliny 𝜋𝜋𝜋𝜋 za počet zatěžovacích cyklů 𝑁𝑁𝑁𝑁 a hodnotami
součinitele intenzity napětí 𝐾𝐾𝐾𝐾 rovnicí
𝑑𝑑𝑑𝑑𝜋𝜋𝜋𝜋
(5)
= C(∆K)𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑁𝑁𝑁𝑁
kde 𝐶𝐶𝐶𝐶 a 𝑚𝑚𝑚𝑚 jsou konstantní hodnoty určené empiricky a ∆𝐾𝐾𝐾𝐾 je rozdíl 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 pro daný cyklus. Uvedený vztah
(5) se omezuje pouze na oblast střední rychlosti šíření únavové trhliny, kde nastává závislost dobře
aproximovatelná lineární. Uvedená závislost se používá k vyhodnocování lomových zkoušek a jejich aplikaci
v praxi [16]. Použitelnost uvedené závislosti se ukázala být dobrým prostředkem k vyhodnocování únavových
zkoušek kovových materiálů [17]. Omezení hodnot definičního oboru funkce ∆𝐾𝐾𝐾𝐾 je zdola prahovou hodnotou
∆𝐾𝐾𝐾𝐾𝑝𝑝𝑝𝑝 , po dosažení které dojde k šíření únavové trhliny stabilně, a seshora hodnotou ∆𝐾𝐾𝐾𝐾𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 , hodnotou únavové
lomové houževnatosti, po překročení které trhlina ztrácí stabilitu a nastává lom materiálu. Obecně její hodnota
není totožná s hodnotou lomové houževnatosti 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 , což je hodnota lomové houževnatosti u statického zatížení
a poměr

𝐾𝐾𝐾𝐾𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐

může nabývat hodnoty i výrazně nižší než 1 [15].

Kalibrační křivky pro různá čela trhlin
Parametrická studie byla provedená v programovém prostředí Ansys Mechanical APDL, který pracuje na principu
metody konečných prvků. Lineárně – elastické chování materiálu bylo zabezpečeno zvolením typu konečných
prvků zvaného SOLID 186.
Materiál byl určen materiálovými charakteristiky, a to konkrétně Poissonovým součinitelem 𝑣𝑣𝑣𝑣 = 0,3
a Youngovým modulem 𝐸𝐸𝐸𝐸 = 210 GPa.
Geometrie IPE 80 je znázorněná na Obr.1. Pro urychlení výpočtů a zjednodušení modelu byl vytvořen model
pouze čtvrtinového tělesa, čím byla využita jeho symetrie. Znamená to, že jeho zbylá polovina ve směru rozpětí,
rovněž jako ve směru průřezu, byla nahrazená okrajovými podmínkami, zabraňujícími posunům ve směru
zbývající části. Podepření tělesa bylo opět nahrazeno okrajovou podmínkou zabraňující svislým posunům. Poměr
rozpětí S k výšce tělesa W byl zvolen jako třínásobný, odpovídající reálným vzorkům, na kterých budou provedeny
reální experimenty. Působící zatížení simulující tříbodový ohyb bylo vyvozeno jako liniové uprostřed rozpětí,

Obr. 1 Geometrie IPE profilu se znázorněným
podepřením.

Obr. 2 Vybrané tvary čel trhliny pro analýzu ze SW
prostředí ANSYS.

aplikováno na horní hranu profilu. Trhlina byla modelována jako plošná, bez okrajových podmínek, se čtyřmi
variacemi tvaru trhliny, a to konkrétně rovným, prorůstajícím celou tloušťkou průřezu, kruhovým, obdélníkovým
a elipsoidním. Zmíněné tvary jsou graficky znázorněné na Obr 2. Jelikož byli sledovány hodnoty napětí v blízkosti
čela trhliny, byla síť konečných prvků nejvíc zjemněná v tudíž oblasti.
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Obr. 3 Hodnoty součinitele intenzity napětí pro
různé tvary čela trhliny v IPE.
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Obr. 4 Hodnoty součinitele intenzity napětí pro
modely s rovným čelem trhliny.

Obr. 5 Hodnoty součinitele intenzity napětí pro různé
tvary čela trhliny v IPE 80.
V předchozí studii [18] nastalo ověření správnosti hodnot výsledků kalibrací těles zatížených tříbodovým
ohybem. Nejprve byli hodnoty součinitele napětí pro dvourozměrné těleso získané se softwarového prostředí
různýma metodami porovnané s výsledky dosaženými použitím vztahů z literatury [11], [16], výsledné hodnoty
prokázali dostateční přesnost, viz Obr. 3. Následně došlo k porovnání dvourozměrného tělesa s třírozměrným
tělesem konstantního průřezu, a I profilu s rovným čelem, prorůstajícím celou tloušťkou průřezu, výsledky čeho
jsou znázorněny na Obr. 4. Hodnoty pro IPE vykazovali výrazněji prudší růst v oblastech, kde svislý rozměr trhliny
překročil polovinu tloušťky stojiny. Následovalo porovnání výsledků modelů IPE s různými tvary čel trhliny, které
je znázorněno na Obr. 5. Hodnoty pro rovné čelo výrazněji převyšovali zbylé tři případy, kde růst hodnot probíhal
s mírnější tendencí.

4 VÝSLEDKY A DISKUZE
Podle výsledků únavových zkoušek na CT tělesech, uvedených v článku [4], byla pro parametr asymetrie R=0,1
změřena prahová hodnotu ∆𝐾𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ = 7 MPa√m. Pro každý tvar trhliny bylo pak nalezeno zatížení, kdy nastává
hodnota součinitele intenzity napětí ve vrcholu trhliny blízká uvedené mezi. Hodnoty síly aplikované na model
pro získání 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ jsou uvedeny v tab. 2. Nejvyšší síla byla aplikována pro trhlinu s nejmenší plochou, u čtverečního
a rovného čela se hodnoty rovnaly a na rozmezí byla eliptická plocha. Po dosažení hodnota působícího zatížení
nebyla měněna, naopak rostla poměrově délka trhliny 𝜋𝜋𝜋𝜋 ve směru rovnoběžném s působícím zatížením poměrově
k tloušťce pásnice 𝑡𝑡𝑡𝑡. Následně byly určené počty cyklů nutné pro růst v jednotlivých krocích d𝑁𝑁𝑁𝑁, které se
zmenšovali s větším rozměrem trhlin, co vycházelo z předpokladu únavového chování materiálu. Závislost počtu
cyklů na rozměru trhliny je znázorněná na Obr. 6.
V počátku byla zvolena hodnota přibližující se mezi únavy pro ocel, pro vyvození růstu trhliny. Následně byli
hodnoty n, pro počet cyklů 10n snižovány lineárně. Výsledná závislost 𝐾𝐾𝐾𝐾 na poměru d𝜋𝜋𝜋𝜋/d𝑁𝑁𝑁𝑁 je v logaritmickém
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měřítku znázorněná na Obr. 7. Výsledky znázorňují nejmenší nárůst hodnot součinitele intenzity napětí pro
kruhový tvar, naopak na druhé straně stojí trhlina s rovným čelem prorůstající celou tloušťkou průřezu. Pro
všechny tvary se křivky závislosti dají dostatečně přesně aproximovat lineární závislostí, která vzhledem na
logaritmické souřadnice je křivka mocninové funkce. Z grafického znázornění je pak možno vyjádřit vztah
odpovídající Parisovu zákonu.
Tab. 2 Hodnoty síly potřebné pro získání prahové hodnoty ∆Kth=7 MPa m1/2
P [kN]

Rovné čelo
48,18

Čtverec
48,18

Elipsa
58,08

Kruh
62,04

1,00E+06
1,00E+05

dN

1,00E+04
1,00E+03
1,00E+02
1,00E+01
1,00E+00

1

2

3

4

5

6

7

a/W . 10E-2
Obr. 6 Počet cyklů v závislosti na relativní délce trhliny.

1,00E-04

1

10

da/dN[mm/počet cyklů]

R² = 0,9103

100
R² = 0,9647

1,00E-05

R² = 0,9968
R² = 0,9693
Rovne čelo

1,00E-06

Obdelník
Elipsa

1,00E-07

Kruh

K[MPa.m1/2]

Obr. 7 Závislost rychlosti růstu trhliny na součiniteli intenzity napětí pro různé tvary čela
trhliny.
Dosažené hodnoty dobře korespondovali s dříve dosaženými výsledky, kdy nejvyšší hodnoty součinitele intenzity
napětí dosahovalo rovné čelo trhliny, následované tvarem elipsy, tvarem obdélníkovým a nakonec kruhovým.
Rychlost šíření únavové trhliny byla zvolená stejná pro všechny variace. Přesnost lineárního proložení závislosti
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hodnotou spolehlivosti je uvedena v grafu na obrázku 7 při jednotlivých křivkách. Nejvyšší podobnost lineární
křivky je u čela rovného, naopak nejnižší u obdélníkového tvaru.

5 ZÁVĚR
V práci byla na základe předpokladů únavového chování materiálů odhadnuta rychlost šíření únavové trhliny v IPE
z nerezové oceli AISI 304. Pro dosažení meze součinitele intenzity napětí pro šíření únavové trhliny byla pro čtyři
tvary čela trhliny vyčíslena síla aplikovaná v tříbodovém ohybu. Vzhledem na možnost použití Parisova zákona,
byli rychlosti šíření v oblasti středních hodnot. Výsledná závislost da/dN na K dobře korespondovala
s praktickými experimenty na nerezové oceli ve studii [4] a závislosti vykazovali dostatečnou přesnost pro určení
lineární závislosti hodnot rychlosti růstu trhliny a součiniteli intenzity napětí. Výsledky práce budou následně
porovnány s výsledky z experimentálního šíření únavové trhliny v IPE nosnících.
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ANALÝZA VÝSTAVBY MEMBRÁNOVÉ
KONSTRUKCE S OHLEDEM NA ZATÍŽENÍ VĚTREM
CONSTRUCTION STAGES ANALYSIS OF A MEMBRANE STRUCTURE
WITH RESPECT TO WIND LOAD
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Abstrakt
Tento příspěvek se zabývá analýzou odezvy membránové konstrukce na zatížení větrem s ohledem na fáze
výstavby. Moderní nástroje umožňují analýzu odezvy konstrukce na postupné předpínání membrán. Tato úloha
byla doposud při posouzení zjednodušována a důkladněji řešena až při návrhu postupu výstavby konstrukce. Tento
přístup často vede k zbytečnému předimenzování subtilních prvků, jelikož není možné přesně odhadnout odezvu
konstrukce v případě neočekávaného zatížení na rozestavěnou konstrukci. Cílem této práce je mimo jiné poukázat
na význam výpočtu stavebních fází membránových konstrukcí z důvodu bezpečnosti výstavby.
Klíčová slova
Fáze výstavby, form-finding, membránová konstrukce, zatížení větrem
Abstract
This paper deals with an analysis of a membrane structure loaded with wind pressure with respect to the
construction stages. Modern tools allow analysis of structural response to the prestressing of membrane surfaces
in the predefined sequence. So far, analytical models of the membrane structures have been simplified and the
sequence of construction has been designed afterwards. This process may lead to the oversized elements, because
it is not possible to estimate the structural response to the unexpected load on the structure under construction.
Besides, the aim of this paper is to point out the meaning of the construction stages analysis of the membrane
structures with respect to the safety on a building site.
Key words
Construction stages, form-finding, membrane structure, wind load

1 ÚVOD
Návrh, analýza, výroba a realizace lehkých membránových konstrukcí je komplexní proces, který vyžaduje
odborné zkušenosti a speciální analytické nástroje. V minulosti byla výstavba konstrukcí tohoto typu silně závislá
na zkušenostech inženýrů, kteří výstavbu realizovali. Postupně vznikly teorie a přístupy, které umožnily analýzu
větších a důmyslnějších konstrukcí. Také oblast tkaných materiálů dostála vývoje, díky kterému je materiál
efektivněji využit, byť potenciál ještě není zdaleka naplněn.
V dnešní době je již možné s pomocí moderních nástrojů nejen nalézt hledaný tvar konstrukce pro předepsané
předpětí, ale také analyzovat podpůrnou konstrukci přenášející zatížení od vneseného předpětí. Analýza
konstrukce v jednotlivých stavebních fázích s ohledem na postupné hledání tvaru membránové plochy je dalším
nezbytným krokem vývoje, který umožní prověřit stavy konstrukce během předpínání membránových ploch.
Odezva konstrukce na případná neočekávaná zatížení se mění v každé fázi s ohledem na rozestavěnou podobu
konstrukce. Předpínání konstrukce nelze kvůli náročnosti na prostor a vybavení provést najednou, proto jsou
jednotlivá membránová pole předpínána postupně. Rozestavěná konstrukce je tedy po určitou dobu vystavena
povětrnostním podmínkám způsobem, který nemusel být při posouzení zohledněn.
Ačkoli výše uvedená tvrzení platí pro výstavbu každé konstrukce, nabývají většího významu právě u lehkých
membránových konstrukcí. V této oblasti není prozatím analýza stavebních fází standardní praxí, jelikož
ji doposud obvyklé statické programy neumožňovaly. Podpůrná konstrukce se obvykle skládá z většího počtu
subtilních prvků, jejichž rezerva ve statické únosnosti není dostatečně velká a jsou navrženy na přenos určitého
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typu namáhání. Analýza výstavby membránové konstrukce je nezbytný krok při návrhu konstrukce, díky kterému
lze předejít problémům, které se mohou na staveništi při výstavbě vyskytnout.

2 POPIS SOUČASNÉHO POZNÁNÍ
Podstata návrhu a analýzy membránových konstrukcí spočívá především v nalezení tvaru pro předepsané předpětí,
které je vstupním parametrem procesu form-finding. Z podstaty použitého materiálu je ohybová tuhost
membránové plochy téměř nulová. Zatížení na membránovou plochu je přenášeno v tečných rovinách
normálovými silami nx, ny a smykovými silami nxy [1].

Form-finding
Proces hledání tvaru je inverzní problém ke klasické statické analýze, kdy jsou napětí na konstrukci hledanou
veličinou. Pro proces form-finding je nutné výsledná napětí předepsat. Napětí je tedy obecně nezávislé
na deformaci, ale deformace vycházejí z definovaného napětí. Není tedy závislé na materiálových vlastnostech
tkaniny. Platí princip, že tvar následuje sílu.
Metody pro hledání tvaru zaznamenaly v posledních desetiletích rychlý vývoj od lanových sítí až po formulace
zahrnující 2D prvky [2]. Existuje zde mnoho překážek, jako například matematické singularity, se kterými se byli
autoři těchto metod nuceni vypořádat [3], [4].
Slabá formulace procesu form-finding vychází z variační formulace principu virtuální práce:
−𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 = 𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑡𝑡𝑡𝑡 ∙ ∫Ω 𝛔𝛔𝛔𝛔: 𝛿𝛿𝛿𝛿𝐞𝐞𝐞𝐞� 𝑑𝑑𝑑𝑑Ω − ∫Ω 𝑝𝑝𝑝𝑝⃗ ∙ 𝛿𝛿𝛿𝛿𝐮𝐮𝐮𝐮 𝑑𝑑𝑑𝑑Ω = 0,

(1)

kde 𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 je variace celkové virtuální práce, 𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 je variace virtuální práce vnitřních sil, 𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖 je variace virtuální
práce vnějších sil, t je tloušťka materiálu, σ je předepsaný Cauchyho tensor napětí, δê je variace Euler-Almansiho
tensoru deformace, 𝑝𝑝𝑝𝑝⃗ je vnější zatížení, 𝛿𝛿𝛿𝛿𝐮𝐮𝐮𝐮 je virtuální posunutí a Ω je plocha [5].

Zatížení větrem na membránové konstrukce

Vyhodnocení účinku zatížení větrem na membránové konstrukce je stále ve stádiu vývoje. Tento typ konstrukcí
není zahrnut mezi standardní konstrukce, pro které jsou v platné normě pro zatížení větrem [6] definovány tlakové
koeficienty. Standardní postup je tedy vyhodnocení zatížení větrem pomocí CFD analýzy či experimentem
ve větrném tunelu [7]. Provádění experimentů je již v dnešní době na ústupu z důvodu časové náročnosti a finanční
nákladnosti.
Pro posouzení zatížení větrem na membránové konstrukce je možné využít data publikovaná v obecném
doporučení European design guide for tensile surface structures [1]. V publikaci jsou uvedeny hranice oblastí
a tlakové koeficienty pro základní tvary membránových konstrukcí jako jsou hyperbolický paraboloid, sedlo
či kónický tvar. Hodnoty jsou založeny na výsledcích experimentů provedených ve větrných tunelech.

3 METODIKA
Tento příspěvek navazuje na autorovu diplomovou práci [8], která se zabývá analýzou postupu výstavby
konstrukce membránového zastřešení na břehu Labe. Záměrem bylo vyhodnotit postupy pro předepnutí
membránové konstrukce a následné odstraňování podélných výztuh. Na Obr. 2 je zachycen výsledný stav hlavních
vnitřních sil 𝑛𝑛𝑛𝑛1 nejvhodnější varianty. Postup předepnutí odpovídá schématu 1-8-3-6-2-7-4-5 dle číslování polí
na Obr. 2. Ve stejném pořadí byla následně odstraňována podélná ztužidla konstrukce. Ve výsledné fázi spojuje
dřevěné vazníky pouze tenká membránová plocha.

Výpočetní model
Původní model použitý v diplomové práci byl inspirován membránovým zastřešením tribuny na břehu Labe
v Drážďanech. Dokumentace pro vytvoření modelu na Obr. 1 byla převzata z veřejně dostupného zdroje [9].
Konstrukce se skládá z 8 membránových polí širokých 6,0 m. Celkem je dlouhá 48,0 m, široká 13,5 m
a nejvyšší bod je ve výšce 6,5 m. Každý dřevěný vazník je podepřen dvěma ocelovými sloupy ve tvaru písmene V.
Pro účely výstavby jsou vazníky rozepřeny čtyřmi podélnými výztuhami. Osm krajních kotevních lan stabilizuje
vazníky na okrajích.
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Obr. 1 Výpočetní model membránového zastřešení tribuny.
Tkaný materiál byl zvolen dle platného doporučení [1] PVC typ IV s předepsanými charakteristikami, které
se mohou lišit v závislosti na výrobci a výrobním postupu. Důležitou součástí výroby je průběžné testování kvality
výrobku. Hustota materiálu je 1300 g/m2 , pevnost v tahu 149/128 kN/m a pevnost ve smyku 1100/1400 N.
Hodnoty pevnosti v tahu jsou udávány dvojí, v osnově a útku. Rozdílné vlastnosti v závislosti na směru jsou dány
výrobním procesem tkaní [10].

Předpětí a fáze výstavby
Izotropní předpětí nx a ny bylo zvoleno 1,5 kN/m. V okrajových lanech ploch byla předepsána průměrná síla
10,0 kN. V osmi krajních lanech byla rovněž předepsána průměrná síla 10,0 kN, která je do konstrukce vnesena
v první fázi, čímž dojde ke zvětšení tlakové únosnosti podélných výztužných prvků.
Vnesení tahu do konstrukce předpětím krajních kotevních lan bylo označeno jako fáze č. 1. Následně ve fázích
č. 2 až č. 9 došlo k postupnému napnutí membránových polí. Posledním krokem bylo postupné odstranění
podélných výztuh ve fázích č. 10 až č. 17.

Obr. 2 Rozložení hlavních vnitřních sil n1 (kN/m) nejvhodnější varianty předepnutí
konstrukce.

Analýza větrného zatížení
V rámci práce [8] bylo analyzováno zatížení větrem výsledného stavu vhodnější varianty. Dynamický tlak větru
byl stanoven na 1,02 kN/m2. Jednoduchý tvar membránového zastřešení tribuny umožnil převzetí tlakových
koeficientů z publikace [1]. Bylo vyhodnoceno, že účinky větru z otevřené strany konstrukce, proti směru globální
osy Y, vyvodí na konstrukci větší účinky, než v opačném směru. Při zatížení konstrukce v daném směru dojde
k sečtení účinků tlaku na vnitřní stranu plochy a sání na vnější stranu plochy. Výsledné zatížení je zachyceno
na Obr. 3.
Tento směr zatížení byl dále analyzován v jednotlivých stavebních fázích za účelem ověření schopnosti
rozestavěné konstrukce přenést neočekávané zatížení.
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Obr. 3 Analyzované prvky konstrukce a detail zatížení větrem [kN/m2] proti směru osy Y.

4 VÝSLEDKY ANALÝZY ZATÍŽENÍ VĚTREM
Byly pozorovány změny vnitřních sil na vybraných prvcích konstrukce zatížené větrem vyznačených na Obr. 3.
Prvky byly vybrány na základě pozorování největších změn mezi fázemi či největšího nárůstu mezi první
a poslední fází. Výsledky jsou shrnuty na Obr. 4, kde modré body značí hodnotu zkoumané vnitřní síly v dané
fázi. Červená konstantní funkce slouží pro srovnání s výpočtem celé konstrukce bez zohlednění stavebních fází.
Nejprve byl analyzován prvek č. 6. Jedná se o vertikální ocelovou podporu dřevěného vazníku. V první fázi
byl namáhán tlakem -15,88 kN. Při napnutí prvního pole dosáhla normálová síla hodnoty 29,61 kN a sloup byl
namáhán tahem. V následujících fázích se tah snižoval až na 0,48 kN. Postupným odebíráním podélných výztuh
od 10. fáze docházelo k navyšování tlakového namáhání až do poslední fáze, kdy nabylo hodnoty -32,77 kN.
Pro srovnání byl proveden výpočet konstrukce bez zohlednění stavebních fází. Výsledná hodnota normálové síly
v sloupu č. 6 při zatížení větrem na celou konstrukci byla 4,14 kN.

Obr. 4 Hodnoty vnitřních sil od předpětí a zatížení větrem vybraných prvků během výstavby konstrukce.
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Druhým analyzovaným prvkem bylo krajní lano č. 71. Nejprve bylo napnuto v první fázi na 10,08 kN.
V dalších fázích se při postupném napínáním membránových polí zvětšovala normálová síla v kotevních lanech
od předpětí a zatížení větrem. Největší změnu lze pozorovat při odstranění první podélné výztuhy, kdy normálová
síla vzrostla skokově na 95,66 kN. Následně síla v laně rostla až na výslednou hodnotu 111,95 kN. Pro srovnání
byla v grafu na Obr. 4 vyznačena hodnota normálové síly 52,11 kN na konstrukci nezohledňující výstavbu
ve fázích.
Posledním analyzovaným prvkem byl v pořadí třetí vazník č. 109. Na tomto prvku byl zkoumán ohybový
moment kolem lokální osy z, která na vodorovné části vazníku, kde byly hodnoty zaznamenávány, souhlasí
se směrem globální osy Z. Tento moment namáhá vazník ve vodorovném směru a je vyvolán zatížením větrem na
předepnuté membránové plochy. Ty jsou kotveny ze strany dřevěného lamelového vazníku. Největší moment
Mz nabyl hodnoty -31,27 kNm a byl zaznamenán v 2. až 5. fázi, kdy došlo k napnutí membránových polí, jejichž
okraj tvoří daný vazník. Následně se hodnoty pohybovaly kolem 0, jelikož byl ohybový moment Mz vyrovnán
přidáním sousedního pole. Hodnota ohybového momentu Mz -0,31 kNm na konstrukci analyzované bez
zohlednění fází výstavby je téměř zanedbatelná.

5 DISKUZE
Normálová síla v ocelovém sloupu č. 6 by se v případě výpočtu bez zohlednění výstavby ve fázích lišila
o 28,63 kN. Problém nastal také při zanedbání měnícího se znaménka, jelikož se normálová síla změnila od první
do poslední fáze o 63,38 kN. V případě posouzení konstrukčního prvku bez zohlednění fází výstavby by bylo
zanedbáno ověření stability tlačeného prvku.
Předepnuté krajní kotevní lano č. 71 zaznamenalo velký nárůst normálové síly při postupném zatěžování.
Skokově se síla v laně změnila v desáté fázi o 39,57 kN. Výsledná normálová síla v laně je více než dvakrát větší
než při uvažování výpočtu bez stavebních fází.
Pravděpodobně největší problém byl odhalen u lepeného lamelového vazníku č. 109. Analýza postupné
výstavby odhalila zanedbání ohybového momentu Mz. Ten ve druhé fázi skokově nabyl hodnoty -30,9 kNm.
Následně bylo namáhání v šesté fázi negováno přidáním sousedního membránového pole. Toto namáhání není
možné standardní analýzou odhalit a nebylo by zohledněno ve statickém posouzení. S uvážením charakteristik
lepeného lamelového dřeva by se jednalo o namáhání pod jiným úhlem vzhledem k uspořádání vláken jednotlivých
lamel.

6 ZÁVĚR
Výsledky výzkumu potvrdily význam analýzy stavebních fází, který je obecně znám. Nicméně doposud nebyly
uvedeny v kontextu lehkých membránových konstrukcí, jelikož tento typ analýzy standardní statické programy
doposud neumožňovaly.
Ještě většího významu nabývá analýza stavebních fází při uvážení faktu, že subtilní membránové konstrukce
jsou při porušení podpůrné konstrukce či spojující membránové plochy velmi náchylné ke zborcení.
Největším rizikem při zanedbání analýzy stavebních fázích na konstrukci zatížené větrem se ukázaly změna
znaménka normálové síly v prvku, neočekávané nárůsty vnitřních sil a opomenuté namáhání dřevěných prvků při
postupném předpínání. Tyto změny vnitřních sil by mohly vést k nevratným deformacím na rozestavěné konstrukci
zatížené neočekávaným zatížením.
Oblast zatížení membránových konstrukcí větrem je stále z velké části neprobádaná. Ačkoli je zde poptávka
po standardizování postupů pro návrh a posouzení, existuje stále mnoho překážek, které bude nutné překonat.
V další fázi výzkumu by bylo užitečné provést CFD analýzy a výsledky srovnat s hodnotami získanými
z experimentů provedených ve větrném tunelu. V případě dobré shody by bylo možné urychlit získávání dat
potřebných pro vytvoření databáze tlakových koeficientů zatížení větru na typické tvary membránových
konstrukcí.
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Abstrakt
Článok popisuje numerickú analýzu s využitím MKP jednoducho uloženej betónovej dosky zaťaženej rázovou
vlnou od blízkeho výbuchu TNT nálože. Prúty výstuže dosky obsahujú bazaltové vlákna. Je vytvorený 3D
numerický konečnoprvkový model a na analýzu je použitý software s explicitným riešičom. Na účely modelovania
účinkov rázového zaťaženia od tlakovej vlny je použitá zjednodušená metóda. Sú porovnané viaceré prípady
s rôznymi veľkosťami siete, formuláciou konečných prvkov. Výsledky sú porovnávané s experimentálnymi
dátami.
Kľúčové slová
Rázové zaťaženie, betónová konštrukcia, numerická analýza, MKP model, výstuž z bazaltových vláken
Abstract
This paper describes numerical analysis utilizing the FEM of a simply supported concrete slab exposed to close
range explosion of TNT charge. Reinforcing bars are made of basalt fibre reinforced plastic (BFRP). 3D numerical
model has been created, and a software with explicit solver has been used in order to conduct analyses. A simplified
method of the blast loading modelling has been utilized. Several cases with different mesh size or finite element
formulation are considered. The results are compared with experimental data.
Key words
Impact loading, concrete structure, numerical analysis, finite element model, basalt fibre plastic reinforcement

1 INTRODUCTION
Structures are required to retain its resistance also under severe loading conditions, while exposed to extreme
loads, e.g. impacts of various objects. For example air plane crash modelled by Králik [1], or impacts of projectiles
(defense structures for military purposes). Structures are also required to withstand severe damage caused by
pressure wave after explosion (different chemical explosives or gas explosion in civil structures). Several different
approaches in modelling the effects of blast load are available in order to numerically analyze the response of
exposed structures.
In this study, a so called simplified approach has been adopted. The effect of the blast wave is considered as
a time dependent pressure load applied at the exposed structure surface. This approach has been also implemented
in LS-Dyna [2], where it is described as "load blast enhanced" (LBE).
Another approach is Arbitrary Lagrangian Eulerian formulation (ALE), where the air domain surrounding the
structure and the explosive material itself are included in the background multi material ALE mesh (MMALE) [2].
Blast pressure wave propagation is being modelled. Exposed structure is modelled by Lagrangian elements.
Additionally, a fluid structure interaction needs to be established [2], in order to provide a constrain between ALE
and Lagrangian meshes.
Coupling of the previous two approaches (LBE and ALE) exist. In this variant, the ALE mesh is established
only in the closest structure surrounding. The exterior surface of the air domain which faces the blast (a layer of
ambient elements [2]) is loaded by the empirical time dependent pressure function. The purpose of these ambient
air elements in this edge layer is to convert the load pressure data into a thermodynamic state data, which are
subsequently applied to the surrounding ALE air domain as a source. Density and particle velocity are obtained
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from Rankine-Hugoniot relations [3]. Several comparative studies have been conducted, e.g. by Tabatabaei et al.
[4], or Slavik [5], who compared mentioned methods.
The blast itself could be modelled using a smooth particle hydrodynamics (SPH) method, which was presented
by Monaghan and Lucy independently in 1977 [6] [7]. This method has been utilized in large variety of tasks, e.g.
by Schwer et al [8] or Trajkovski [9], who modelled air blasts and compared SPH to previous methods.
Several concrete structures exposed to blast loading have been modelled, e,g, by Tai et al. [10]; Zhao and Chen
[11], [12], Thiagarajan et al. [13]; Dubec, Maňas, Štoller and Stonis [14]. In this study however, a numerical
analysis of one of the physical experiments conducted by Feng et al. [15], who experimentally investigated the
response of one-way concrete slab reinforced by basalt fibre reinforced plastic (BFRP) under close-in TNT
explosion, has been conducted. For concrete, the nonlinear material model proposed by Schwer and Murray [16]
has been utilized. The parameter values of this model are based on the calibration study by Jiang and Zhao [17].

Physical model and experimental result of the concrete slab
The physical experiments are well described in the study by Feng et al. [15]. In this study, a variant of concrete
slab noted as "B1-1" [15] is investigated. The concrete class of the slab is C40, with the average strength of
concrete cubes cured for 150 days equal to 46.9 MPa [15]. The slab dimensions are: 1100 mm in length, 1000 mm
in width, and 40 mm in height. Spacing (axial distance) of the BFRP bars is 50 mm in both directions, diameter is
equal to Ø 6 mm. Concrete cover is equal to 5 mm, the effective depth of the slab is 32 mm.
The BFRP bars have been tested in order to establish the material properties [15]. The average tensile strength
of 1.53 GPa, and the average elastic modulus of 57.68 GPa have been utilized as material values in this study. The
shape of the TNT mass (200 g) is rectangular prism, located in the distance of 400 mm above the mid span of the
slab upper surface. The slab is simply supported on a steel frame, with a structural span of 1000 mm. Strain gauges
were pre-pasted onto the BFRP bars surface, two at the mid-span and two at the quarter span of the slab, as
indicated in the Fig. 1. The history of the axial strain of the BFRP bar (along the direction of the structural span)
in the mid-span of the slab is depicted in the Fig. 1.

Fig. 1 Experimental set-up and the mid-span strain history of the BFRP bar [15].

2 NUMERICAL ANALYSES
Blast loading modelling approach - Simplified Blast Model (LBE)
A simplified blast model with a pure Lagrangian approach of FEM is used in order to model the effect of a blast
wave. The wave effect is considered as a time dependent pressure load, which is applied at the upper surface of
the concrete slab, described as "load blast enhanced" (LBE) (LS-Dyna) [2]. It is based on the empirical blast
loading function established by Randers-Pehrson and Bannister [18] defined as:
𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝑡𝑡𝑡𝑡) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 2 𝜃𝜃𝜃𝜃 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑡𝑡𝑡𝑡)(1 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 2 𝜃𝜃𝜃𝜃 – 2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜃𝜃𝜃𝜃),

(1)

where θ is the angle of incidence, Pr(t) and Ps(t) are time dependent reflected and incident overpressures
respectively, both defined by Friedlander [19] equation. In case of Ps(t) the function is defined as:
𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �1 − � ∙ 𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜

–𝑏𝑏𝑏𝑏

𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜

,

(2)

where Pso is the peak incident overpressure, b is a decay coefficient of the waveform, and to is the positive phase
duration. These parameters are defined in dependence on scaled distance Z introduced by Hopkinson [20] and
Cranz [21]:

http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.372

373

JUNIORSTAV 2022

4. Structural Mechanics

𝑍𝑍𝑍𝑍 =

𝑅𝑅𝑅𝑅

𝑊𝑊𝑊𝑊 1/3

,

(3)

where R is the distance from the center of blast, and W is the equivalent TNT mass. Parameter values in SI units
are obtained from JRC report [22]. In this paper, the TNT mass is 200 g, located 400 mm above the upper surface
mid span. The scaled distance Z is hence equal to 0.684 m·kg−1/3. The arrival time of the blast wave ta is
approximately 155 μs.

Material model for concrete - Schwer Mirray Cap model
In order to describe the behavior of the concrete slab, nonlinear material model needs to be utilized. Schwer Murray
material model [16] is a material model suitable to analyze concrete structures, which is implemented in LS-Dyna
material library [2] (MAT 145). The model is based on a yield surface defined by the function:
𝑌𝑌𝑌𝑌(𝐼𝐼𝐼𝐼1 , 𝐽𝐽𝐽𝐽2 , 𝐽𝐽𝐽𝐽3 , 𝜅𝜅𝜅𝜅) = 𝐽𝐽𝐽𝐽2 – 𝑅𝑅𝑅𝑅(𝐽𝐽𝐽𝐽3 )2 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑓𝑓𝑓𝑓 2 (𝐼𝐼𝐼𝐼1 )𝐹𝐹𝐹𝐹𝑐𝑐𝑐𝑐 (𝐼𝐼𝐼𝐼1 , 𝜅𝜅𝜅𝜅),

(4)

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑓𝑓𝑓𝑓 (𝐼𝐼𝐼𝐼1 ) = 𝛼𝛼𝛼𝛼– 𝜆𝜆𝜆𝜆 𝑒𝑒𝑒𝑒 –𝛽𝛽𝛽𝛽 𝐼𝐼𝐼𝐼1 + 𝜃𝜃𝜃𝜃𝐼𝐼𝐼𝐼1 ,

(5)

where I1 is the first invariant of the stress tensor. J2 and J3 are invariants of the deviatoric stress tensor. R(J3) is the
Rubin strength reduction factor and 𝜅𝜅𝜅𝜅 is the cap hardening parameter. The yield surface consist of two parts: the
hardening compaction surface 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑐𝑐𝑐𝑐 (𝐼𝐼𝐼𝐼1 , 𝜅𝜅𝜅𝜅), and the shear failure surface 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑓𝑓𝑓𝑓 (𝐼𝐼𝐼𝐼1 ) which is defined as:
where parameters 𝛼𝛼𝛼𝛼, 𝛽𝛽𝛽𝛽, 𝜆𝜆𝜆𝜆 and 𝜃𝜃𝜃𝜃 are determined by triaxial compression test results. The expression of the
hardening compaction surface is defined by equations:
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑐𝑐𝑐𝑐 (𝐼𝐼𝐼𝐼1 , 𝜅𝜅𝜅𝜅) = 1–

(𝐼𝐼𝐼𝐼1 –𝐿𝐿𝐿𝐿(𝜅𝜅𝜅𝜅))2

(𝑋𝑋𝑋𝑋(𝜅𝜅𝜅𝜅)–𝐿𝐿𝐿𝐿(𝜅𝜅𝜅𝜅))2

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓 𝐼𝐼𝐼𝐼1 > 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝜅𝜅𝜅𝜅),

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑐𝑐𝑐𝑐 (𝐼𝐼𝐼𝐼1 , 𝜅𝜅𝜅𝜅) = 1 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓 𝐼𝐼𝐼𝐼1 ≤ 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝜅𝜅𝜅𝜅),
𝐿𝐿𝐿𝐿(𝜅𝜅𝜅𝜅) = 𝜅𝜅𝜅𝜅 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓 𝜅𝜅𝜅𝜅 > 𝜅𝜅𝜅𝜅0 ,

𝐿𝐿𝐿𝐿(𝜅𝜅𝜅𝜅) = 𝜅𝜅𝜅𝜅0 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓 𝜅𝜅𝜅𝜅 ≤ 𝜅𝜅𝜅𝜅0 ,

(6)

(7)
(8)
(9)
(10)

𝑋𝑋𝑋𝑋(𝜅𝜅𝜅𝜅) = 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝜅𝜅𝜅𝜅) + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐹𝐹𝐹𝐹𝑓𝑓𝑓𝑓 (𝐼𝐼𝐼𝐼1 ),

where 𝑅𝑅𝑅𝑅 is the cap aspect ratio. Hardening compaction surface and the shear failure surface are combined by
a multiplicative formulation which allows their continuous and smooth combination at their intersections.
Parameter values utilized for this material model are defined in accordance with the calibration study by Jiang
and Zhao [17]. For this process, the uniaxial compression strength of 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 46.9 MPa has been considered, which
is the average strength of the test specimens as described by Feng et al. [15]. The values are summarized in the
Fig. 2 left.

Fig. 2 left: Material input card for MAT 145 (in SI units); right: Numerical model geometry.

Numerical finite element models
Numerical model geometry is based on the experimental model dimensions, and is depicted in the Fig. 2 right.
The geometry of the steel frame supporting the slab is neglected, and simply supported slab is being modelled by
utilizing the appropriate boundary conditions. The concrete slab consists of regular hexahedral mesh of solid
elements (for 10 mm mesh in a shape of exact cubes). Reinforcing bars are modelled by beam elements with the
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same mesh size as the solid elements. Two variants of the mesh size are considered, 10 mm and 8 mm, with the
total number of finite elements (solid + beam) equal to 48 610 (60 709 nodes) and 92 023 (110 901 nodes)
respectivelly.
Formulation of the beam elements is considered according to Hughes-Liu with cross section integration in all
the cases. However various formulations of solid finite elements are adopted, noted as #A, #B and #C:
•
•
•

#A = Solid element with constant stress (along with hourglass control) (1)
#B = Fully integrated solid intended for poor aspect ratio elements (efficient formulation [2]) (-1)
#C = Fully integrated solid [2] (2)

The history of axial strain is being monitored in a reinforcing bar located in the mid-span of the slab, in the
direction of the structural span (x direction of the GCS).
Reinforcement material (BFRP) has been considered as bilinear material model with negligible hardening,
practically linear elastic and ideal plastic behavior. Material values are based on experimental tests [15], described
in the chapter 1 of this study.

3 ANALYSES RESULTS
Figure 3 depicts the first principal strain at the bottom and top surface of the concrete slab in various times of the
numerical analysis. History of axial strain of the reinforcement bar in the mid-span (along the structural length of
the slab) is plotted in the Fig. 4 for several cases (as described in the previous chapter), along with the measured
reference approximation. This reference is obtained graphically from the picture in Fig. 1 right [15].

Fig. 3 First principal strain plots at the top and bottom slab surface in various time (#A, 10 mm mesh).

Fig. 4 History of axial strain in the reinforcement bar.

4 DISCUSSION
Two mesh sizes have been compared so far, 10 and 8 mm grid. The difference in the results is rather negligible
(Fig. 4). Coarser mesh has not been investigated, as it is assumed, that for 40 mm thick slab, 10 mm mesh is already
coarse enough. More significant difference in the analysis result is observed, when a different solid element
formulations have been adopted. For cases with full integration (#B and #C), the maximal axial strain values in
the steel bar are 5.0 ‰, whereas for the single point integration (#A), the peak strain is approx. 5.5 ‰. The initial
strain rate (slope of the graph) is slightly smaller than the reference approximation in all the cases (Fig. 4). In order
to see this difference more precisely, direct experimental data would be required rather than graphically
approximated curve. The axial strain maximums of all the modelled cases (5.0–5.5 ‰) are in good match with the
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measured peak (6.4‰). It is assumed that in order to obtain better match in strain rate (slope of the strain-time
curve), the stiffness of the numerical model is required to be calibrated. It is not expected the finer mesh or
a different material models (for concrete) would have significant influence on the initial strain rate [23].
The crack patterns at the bottom surface of the concrete slab have developed in the direction parallel to the
supports, and also in diagonal directions (Fig. 5 right). The first principal strain plots (Fig. 3 left part) are of similar
patterns. More significant upper surface cracks have evolved in the direction parallel to the slab supports (Fig. 5
left). The same patterns are observed in the first principal strains (Fig. 3 right part), which were caused by the slab
oscillations initiated by the dynamic load.

Fig. 5 Damage patterns of the slabs after physical experiment at top surface (left) and bottom surface (right) [15].
The simplified blast model considers the spherical source of the explosion from a single point [2], with the
validity range of scaled distance Z in interval (0.147 ; 40) m·kg−1/3. The scaled distance value of the experiment
set up is 0.684 m·kg−1/3, therefore within the validity interval of the simplified blast approach. However, the shape
of the TNT explosive was not spherical (but rectangular prism), what might cause some additional differences
between the experimental and numerical results.

5 CONCLUSION
Explicit finite element numerical analyses (FEA) of the simply supported concrete slab reinforced with basalt fiber
reinforced plastic (BFRP) have been conducted. The structure is exposed to a pressure wave caused by a close
range blast of 200 g TNT.
Three different formulations of the concrete solid elements, here referred as #A, #B and #C have been
considered. The formulations differed in integration point numbers or other modifications.
Two densities of the mesh have been considered, regular 8 mm and 10 mm mesh of the concrete solid elements.
Finer meshes have not been investigated, due to current license limitations (limited number of finite elements to
125 000). The difference in the results (crack patterns, axial strain) between 8 mm and 10 mm meshes is rather
negligible. It is assumed that slightly finer mesh would be more suitable (5 mm) in order to capture the concrete
crack patterns more precisely. This will be tested in the subsequent research when feasible.
Based on the observed axial strain in the reinforcement bar, the results of the numerical analyses and the
experimental data are in a nice match considering the maximums of the strain-time curves, with 5.0 - 5.5 ‰ for
numerical analyses and 6.4 ‰ for the experiment. However, the strain rates (slopes of the strain history curves)
obtained from the numerical analyses are noticeably smaller than the strain history based on experimental data
(Fig. 4). Although the reference strain-time data are based on a graphical approximation of raster figure (Fig. 1),
the approximation error is expected to be smaller than this difference.
Performance of a different material model (for concrete) has not yet been examined for this current setting.
However, more significant might be to calibrate the structure stiffness (along with boundary condition stiffness),
which could be crucial for a proper strain rates. Further investigation is required.
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Abstrakt
Príspevok sa zaoberá analýzami zmien priemerných mesačných prietokov využitím klimatických scenárov
MPI a KNMI vo vodomernej stanici Liptovský Mikuláš (5550) v povodí rieky Váh a vodomernej stanici
Chmelnica (8320) v povodí rieky Poprad. Na dosiahnutie výsledkov sa použil program The
Indicators of Hydrologic Alteration (IHA). K dispozícií boli pozorované dáta, modelované dáta pomocou modelu
HBV a dáta klimatických scenárov MPI a KNMI, ktoré boli použité na modelovanie denných prietokov pomocou
HBV modelu do roku 2100. Dostupné dáta boli rozdelené do štyroch časových periód: 1981-2010, 2011-2040,
2041-2070 a 2071-2100. Výsledky poukázali na znižovanie priemerných mesačných prietokov v letných
mesiacoch a ich zvyšovanie v zimných mesiacoch do roku 2100.
Kľúčová slová
priemerné mesačné prietoky, klimatická zmena, klimatický scenár MPI, klimatický scenár KNMI
Abstract
The paper is focused on the analysis of changes in average monthly discharges using MPI and KNMI climate
scenario in the gauging station Liptovský Mikuláš (5550) in the Váh River Basin and in the gauging station
Chmelnica (8320) in the Poprad River Basin. To achieve the results, the program Indicators of Hydrologic
Alteration was used. Available data were, i.e., the observed daily discharge data, the modelled data from the
rainfall-runoff HBV model, and the MPI and KNMI climate scenarios data were used to model daily discharges
using the HBV model until 2100. Data were divided into four time periods, i.e., 1981-2010, 2011-2040, 20412070, and 2071-2100. The results showed a decrease in average monthly discharges in the summer months and an
increase in the winter months until 2100.
Key words
average monthly discharges, climate change, MPI climate scenario, KNMI climate scenario

1 ÚVOD
Cieľom príspevku je vyhodnotenie analýz priemerných mesačných prietokov vo vybraných vodomerných
staniciach Váh – Liptovský Mikuláš (5550) a Poprad – Chmelnica (8320) do roku 2100 pomocou klimatických
scenárov MPI a KNMI pomocou programu Indicators of Hydrologic Alteration. Na analýzy sa použili pozorované
dáta, dáta modelované HBV modelom a simulované dáta klimatických scenárov MPI a KNMI
pomocou HBV modelu.
Skúmaná problematika je dôležitá na preukázanie budúcich zmien v hydrologickom režime riek. Pomocou
programu IHA je možné vykonať veľký počet analýz, ktoré svojimi výsledkami sú možné predpokladať extrémne
javy alebo vytvoriť historické štatistiky (veľké povodne, extrémne nizke prietoky apod.). Je potreba, aby sa
zvyšoval počet vykonaných podobných analýz, aby boli dostatočne vytvorené opatrenia na ochranu ekosystémov.
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2 LITERÁRNY PREHĽAD/POPIS SÚČASNÉHO STAVU
Klimatická zmena má vplyv do budúcnosti na zvyšovanie priemernej teploty vzduchu a oceánov, rozsiahleho
topenia snehu a ľadu, čo zapríčiňuje stúpanie hladiny morí a oceánov [1]. Extrémne hydrologické javy (najmä
záplavy a obdobia sucha) sú jedny z príčin prírodných katastrof. Klimatická zmena urýchli hydrologickú
cirkuláciu, takže sa predpokladá, že výskyt extrémnych udalostí bude frekventovanejší [2]. Záplavy môžu spôsobiť
škody či už v krajine alebo ľudskými stratami. Napriek investíciám do protipovodňovej infraštruktúry (hrádze,
priehrady), povodňové straty zostali v priebehov rokov veľké [3]. Obdobie sucha sa radí momentálne medzi
závažnú problematiku, keďže jeho výskyt a intenzita sa čoraz zvyšujú [4]. Ľudstvo vníma sucho najmä z dôvodu
nedostatku pitnej vody, narastajúcej hrozby požiarov, zvyšovaním teploty ohrozujúcej organizmy, degradáciou
vodných ekosystémov apod. [5].
Očakáva sa, že globálne otepľovanie spôsobí rozsiahle zmeny zemského vodného cyklu, ktoré ovplyvnia
dostupnosť vody pre mestá, poľnohospodárstvo, splavnosť riek a výrobu energie [6]. Aby sa zmiernilo riziko
vplyvu klimatickej zmeny, je potreba vytvoriť možnosti adaptácie a mitigácie medzi klimatickou
zmenou a sektorov, na ktoré môže vplývať. Pre vodu v krajine je možnosť prispôsobenia v rozlíšení využívania
dažďovej vody, technike skladovania a ochrany vody, recyklovanie vody, efektivita zavlažovania a využívania
vody [7]. Každé opatrenie môže mať popri pozitívnom dopade aj negatívny dopad na ekosystém, preto je
nevyhnutné vyhodnotiť charakteristiky riečneho toku pred a po zmene režimu toku rieky [8].
Pomocou programu IHA sa v minulosti vo svete riešili nasledovné problematiky: hodnotenie prúdenia
ekologického toku s ohľadom na reakcie ekosystémov na hydrologické variácie v povorí rieky Honghui, Čína [9];
výber minimálnych indikátorov hydrologických zmien pomocou analýzy hlavných komponentov rieky Gorai,
Bangladéš [10]; optimalizácia prevádzky nádrže s ohľadom na následky ekologických požiadaviek na množstvo
a kolísanie vody na základe IHA parametrov [11].
Na Slovensku boli vykonané nasledovné analýzy zmien hydrologických režimov: identifikácia zmien režimu
denných prietokov pre rieky Váh, Belá, Kysuca, Nitra, Hron, Topľa, Ipeľ a Krupinica [12]; vyhodnotenia trvania
a frekvencie vysokých prietokov so zameraním na povodie rieky Dunaj [13]; vyhodnotenie zmien minimálnych
denných prietokov vo vybraných staniciach na rieke Dunaj [14].

3 METODIKA
The Indicators of Hydrologic Alteration (IHA) je program na vykonanie štatistík, ktoré slúžia na posúdenie stupňa
hydrologických zmien. Pozostáva zo 67 parametrov (33 IHA parametrov a 34 Environmental Flow Component –
EFC parametrov). Dané parametre boli vyvinuté na základe ich ekologického významu a ich schopnosti poukázať
aj na vplyv antropogénnej činnosti v režimoch prúdenia [15]. Svojou jednoduchosťou, silnému teoretickému
základu a zapojeniu biologicky relevantných hydrologických ukazovateľov si získal pozornosť
hydrológov a environmentalistov na študovanie zmien režimov prirodzeného prúdenia, či zmeny hydrologických
charakteristík po vplyve antropogénnej činnosti [8].
Program IHA pracuje s dennými hydrologickými radmi. Je vhodný na vyhodnotenie minimálnych aj
maximálnych prietokov, dlhšie hydrologické rady sú potrebné k dosiahnutiu vyhodnocovania extrémnych
udalostí, akými sú povodne či extrémne suchá, a ich dĺžka môže byť rozdielna v závislosti od variability klímy
alebo závažnosti hydrologických zmien [12].

Vstupné údaje
V roku 2011 boli na území Slovenska spracované nové klimatické scenáre podľa najnovších modelov
GCMs a výstupov regionálych cirkulačných modelov RCMs. V práci boli použité dva klimatické scenáre:
nemecký klimatický scenár MPI a holandský klimatický scenár KNMI. Dané klimatické scenáre predstavujú
integráciou atmosférických a oceánskych dynamických rovníc. Ich okrajové podmienky sú výstupy globálneho
modelu ECHAM5 a stredného emisného scenára SRES A1B, ktorý je stredne pesimistický scenár s globálnym
oteplením o 2,9°C do roku 2100 v porovnaní s rokom 1990. Modely a výstupy klimatických scenárov
MPI a KNMI boli vytvorené na základe podrobnej analýzy dvadsiatich modelov (z nich bolo 15 RCMs a 5 GCMs)
[16], [17], [18]. Výstupy scenárov sú dostupné od roku 1951 do roku 2100 a vzknikli kolektívom Katedry vodného
hospodárstva krajiny Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Pri ich modelovaní sa použil modifikovaný
zrážkovo-odtokový model HBV verzie TUW. Výstupmi klimatických modelov (zrážky a teploty vzduchu),
boli k dispozícií downscalované do klimatických staníc jednotlivých povodí v dennom kroku do roku 2100 [19].
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K dispozícií boli nasledovné typy dát (Tab 1.): pozorované dáta denných prietokov, ktoré nám poskytol
Slovenský hydrometeorologický ústav; modelované dáta pomocou HBV modelu, simulované dáta klimatických
scenárov MPI a KNMI pomocou HBV modelu.
Tab. 1 Rozdelenie použitých dát do jednotlivých časových periód.
Použité dáta

Časová perióda

Pozorované dáta (OBS),
MODEL HBV, MPI a KNMI dáta

1.1.1981 – 31.10.2010
1.11.2010 – 31.10.2040

KNMI a MPI dáta

1.11.2040 – 31.10.2070
1.11.2070 – 31.10.2100

Vybranými vodomernými stanicami boli vodomerná stanica Liptovský Mikuláš (5550) v povodí rieky
Váh a vodomerná stanica Chmelnica (8320) v povodí rieky Poprad (Obr. 1). Analýzy sa v programe IHA vykonali
parametrickou štatistikou pre časové rozhranie hydrologického roka.

Obr. 1 Lokalizácia vybraných vodomerných staníc.

4 VÝSLEDKY
Vodomerná stanica Váh – Liptovský Mikuláš (5550) preukazuje v prvej skúmanej časovej perióde (1981-2010)
najvyššie priemerné mesačné prietoky v mesiaci máj pri všetkých riešených dátach. Najmenšie priemerné mesačné
prietoky sa vyskytujú v mesiaci február. Vzhľadom na klimatické scenáre, dáta pre scenár MPI majú vyššie
výsledné hodnoty priemerných mesačných prietokov v mesiaci máj, jún a október. Pre výsledne hodnoty
priemerných mesačných prietokov podľa klimatického scenára MPI je viditeľný ich nárast v jesenných a zimných
mesiacov do roku 2100 (Obr. 2). Naopak, na jar a v lete sa predpokladá pokles priemerných mesačných prietokov
(najvyšší pokles priemerného mesačného prietoku v mesiaci máj).

Obr. 2 Priebeh priemerných mesačných prietokov pre vodomernú stanicu Váh – Liptovský Mikuláš (5550)
podľa klimatického scenára MPI do roku 2100.
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Podľa klimatického scenára KNMI (Obr. 3) platí podobný priebeh ako pri scenári MPI, kde sa predpokladá
pokles priemerných mesačných prietokov do roku 2100. Hodnoty najvyšších priemerných mesačných prietokov
podľa oboch klimatických scenárov sa oproti minulosti s výskytom v majú, budú objavovať v mesiaci apríl do roku
2100.

Obr. 3 Priebeh priemerných mesačných prietokov pre vodomernú stanicu Váh – Liptovský Mikuláš (5550)
podľa klimatického scenára KNMI do roku 2100.
Najvyššie priemerné mesačné prietoky pre pozorované dáta a dáta podľa klimatického scenára vo vodomernej
stanici Poprad – Chmelnica (8320) sa zaznamenali v mesiaci máj. Modelované dáta podľa HBV
modelu a simulované dáta klimatického scenára MPI evidujú najväčšie priemerné mesačné prietoky v mesiaci
apríl. Najnižšie priemerné mesačné prietoky sa vo všetkých prípadoch skúmaných typoch dát vyskytujú v mesiaci
január. Pre mesiace november, december, január, február a marec platí vyšší nárast v hodnotách priemerných
mesačných prietokov podľa oboch klimatických scenárov do roku 2100. Mesiace máj, jún, júl, august do roku
2100 predstavujú pokles v priemerných mesačných prietokoch pre dáta klimatických scenárov
MPI a KNMI (Obr. 4 a Obr. 5).

Obr. 4 Priebeh priemerných mesačných prietokov pre vodomernú stanicu Poprad – Chmelnica (8320) podľa
klimatického scenára MPI do roku 2100.

Obr. 5 Priebeh priemerných mesačných prietokov pre vodomernú stanicu Poprad – Chmelnica (8320) podľa
klimatického scenára KNMI do roku 2100.
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5 DISKUSIA
Mnohé modely všeobecnej cirkulácie (GCM) predpovedajú zvýšenie frekvencie a rozsahu extrémnych
klimatických udalostí a premenlivosti zrážok, čo môže závažne ovplyvniť zdroje povrchovej vody
[19]. Pre Európu simulácie s globálnymi klimatickými modelmi predpovedajú nárast ročných
zrážok na severe a ich pokles v Stredomorí. Pre strednú Európu sa predpokladá, že zrážok budú
vyššie v zime a nižšie v lete [20]. Pramuk [21] vo svojej dizertačnej práci analyzoval priemerné mesačné prietoky
vo vodomernej stanici Váh – Liptovský Mikuláš (5550) v časovom období 1931-2014. Svojou analýzou poukázal
na pokles priemerných mesačných prietokov v mesiacoch apríl a november. Podľa predkladaného
príspevku do roku 2100 nastane v mesiacoch apríl a november nárast hodnôt priemerných mesačných prietokov
podľa oboch analyzovaných klimatických scenárov.
Najväčšia mesačná vodnosť sa do roku 2000 vyskytovala v apríli v povodiach Váhu a Popradu v mesiaci máj.
Najmenšie priemerné mesačné prietoky sa v skúmaných povodiach do roku 2000 evidujú v mesiaci január [22].
Výsledky predloženej štúdie poukazujú na zmenu v priemerných mesačných prietokov v mesiaci apríl (nárast
hodnoty priemerného mesačného prietoku z obdobia 1981-2010 do roku 2100 o 20%) vo vodomernej stanici Váh
– Liptovský Mikuláš (5550) podľa modelovaných dát pre klimatické scenáre MPI a KNMI. Pre vodomernú stanicu
Poprad – Chmelnica (8320) sa výskyt najvyšších priemerných mesačných prietokov presunie z mesiaca
máj na mesiac apríl.

6 ZÁVER
Príspevok sa zaoberal analýzou zmien priemerných mesačných prietokov vo vodomernej stanici Váh –
Liptovský Mikuláš (5550) a Poprad – Chmelnica (8320). Výsledné hodnoty preukázali presun výskytu najvyšších
priemerných mesačných prietokov z mesiaca máj na mesiac apríl do roku 2100. Táto skutočnosť predstavuje, že sa
snehová pokrývka v severných skúmaných lokalitách na Slovensku neudrží dlho. Pokles priemerných mesačných
prietokov v letných mesiacoch môže znamenať zvýšený výskyt období sucha.
Už v súčasnosti je vidieť prejavy klimatickej zmeny. V letných mesiacoch sa čoraz viac objavujú extrémne
búrky a obdobia sucha. Zima sa prejavuje vyššími teplotami a čoraz menšou vrstvou snehovej pokrývky. Je
dôležité študovať nastávajúcu zmenu v hydrologickom režime vodných tokov, aby sa mohli v dostatočnom
predstihu vybudovať opatrenia, ktoré dokážu chrániť pred vodou, ale aj pomáhať pri nedostatku vody.
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Abstrakt
Hlavním cílem příspěvku je představení vyvíjeného softwaru představující bilanční srážko-odtokový hydrologický
model. Software umožňuje uživateli vytvořit simulační model srážko-odtokového procesu v libovolném povodí,
pro které jsou k dispozici potřebná měřená klimatologická a hydrologická data. Kalibrovaný model lze pak
následně využít pro odhad odtoku vody z povodí na základě simulací výhledových klimatických vstupních dat,
což umožní jistým způsobem analyzovat vliv klimatické změny na hydrologické podmínky v krajině. Model je
vyvíjen a testován na části povodí řeky Dyje nad vodní nádrží Vranov.
Klíčová slova
Hydrologický model, simulace, lumped model, srážko-odtokový model, klimatická změna
Abstract
This paper aims to show the developed software representing a lumped water balance rainfall-runoff hydrological
model. The software allows the user to create a simulation model of the rainfall-runoff process in any catchment
for which the user can provide the necessary measured climatological and hydrological data. The calibrated model
then can be used to predict runoff from the catchment based on the predicted input data, allowing for some analysis
of the impact of climate change on hydrological conditions in the landscape. The model is developed and tested
on a part of the Thaya river catchment, the part above the Vranov reservoir.
Keywords
Hydrological model, simulation, lumped model, rainfall-runoff model, climate change

1 ÚVOD
V současné době je změna klimatu velmi vážným tématem diskusí a její vliv na úplný klimatický systém je
v současné době nezpochybnitelný [1]. Klimatická změna má zásadní dopad na přírodu, obyvatelstvo a vodní
zdroje. Tyto dopady zaznamenáváme i na našem území, kdy sledujeme častější výskyt extrémního počasí a jeho
následky [2]. Postupně jsou ovlivňovány především koloběh vody, což vede na změnu hydrologických podmínek
v krajině. Takovéto změny jsou velmi nežádoucí z hlediska zásoby vody pro obyvatelstvo, jež jsou jednou
z nejdůležitějších podmínek existence celé lidské populace. Je tedy důležité mít k dispozici nástroje pro odhad
budoucího stavu klimatu a jeho vlivu na bilanci vody v krajině. Pomocí těchto nástrojů pak plánovat uskutečnění
vhodných adaptačních opatření v dostatečném předstihu. Je zřejmé, že predikovat výskyt extrémních událostí
ovlivňující vodní režim krajiny je obtížné. Je to dáno hlavně značnou mírou neurčitosti a nahodilosti, kterými jsou
zatíženy srážka, a odtok vody z povodí. Avšak na základě sestrojených budoucích klimatických scénářů lze
odhadnout jim odpovídající hydrologické podmínky v krajině. Nástrojem pro zjištění vazby mezi
klimatologickými a hydrologickými jevy jsou tzv. srážko-odtokové modely, které popisují transformaci srážek
na odtok vody z povodí.
Modelování srážko-odtokového procesu je jednou ze základních vědních dovedností v oboru hydrologie.
Na základě klimatologických a geografických informací jsme schopni predikovat množství vody v povodí,
resp. průtoky ve vodních tocích. Simulace srážko-odtokového procesu v povodí může napomoci lepšímu
hospodaření s vodou, lepší manipulace se zásobními a retenčními objemy vodních nádrží nebo také snazší adaptaci
na současné nebo budoucí klimatické podmínky.
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Cílem příspěvku je představení vyvíjeného softwaru představující srážko-odtokový model, který bude sloužit
jako nástroj zpracování a převedení simulovaných klimatických scénářů na hydrologické veličiny v povodí.
Software postupně provede uživatele jednotlivými fázemi přípravy dat, volby výpočtových metod, nastavení
optimalizační metody pro kalibraci modelu a následně výpočtu odtoku z povodí pro predikovaná, respektive
simulovaná klimatologická vstupní data. V článku jsou představeny a popsány základní výpočetní kroky,
které software umožňuje.

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Srážko-odtokové modely představují zjednodušení komplikovaných procesů, během kterých dochází
k transformaci srážky na odtok vody z povodí (podzemní i povrchový), evapotranspiraci a infiltraci vody do půdy.
Tyto procesy jsou ovlivněny mnoha činiteli, které definují geografické a klimatické vlastnosti v povodí. Právě tyto
interakce mezi jednotlivými činiteli vymezují hranice využití hydrologických modelů, protože není z praktického
hlediska možné získat potřebná data v každém bodě a čase napříč celým povodím a definovat tak skutečnou
povahu daných činitelů v povodí. Dle přístupu k definování interakcí mezi jednotlivými činiteli povodí existuje
celá řada hydrologických modelů. Základní dělení srážko-odtokových modelů lze definovat třemi typy, a to:
empirické modely, koncepční modely a fyzikální modely.
Empirické modely představují nejjednodušší formu srážko-odtokových modelů. Představují nelineární vztah
mezi vstupními a výstupními daty. Tyto modely se označují jako tzv. „black box“ („černá skříňka“) modely,
protože veškeré procesy probíhají v rámci transformace srážky na odtok nelze ovlivnit a probíhají uvnitř modelu.
Jedná se například o výpočty pomocí neuronových sítí nebo stanovení odtoku z povodí metodou CN křivek.
Koncepční modely pak představují zjednodušené rovnice, které vyjadřují množství vody v povodí. Mezi takovéto
modely patří Hydrologiska Byrans Vattenbalansavdelning (HBV) model vyvíjený švédským meteorologickým
a hydrologickým institutem od počátku 70. let 20. století [3]. Fyzikální modely se pak řadí ke komplexní modelům.
Výpočty charakterizující fyzikální zákony založené na reálné hydrologické odezvě povodí na srážku. Hojně
využívaným fyzikálním modelem je MIKE System Hydrologique European (MIKE-SHE) od dánské firmy Danish
Hydraulic Institute [4]. Dále lze modely třídit dle prostorového rozlišení, typu vstupních a výstupní dat, složitosti
modelu apod. Důležitým dělením modelů je dělení dle prostorové interpretace vlastností povodí. Prostorová
interpretace představuje, jakým způsobem se vlastnosti povodí extrapolují napříč celým povodím s ohledem
na měřená data. Tento přístup rozlišuje modely celistvé (lumped), semi-distribuční (semi-distributed) a distribuční
modely (distributed). Celistvé modely ignorují prostorovou variabilitu činitelů povodí a modelují srážko-odtokový
proces na celém povodí jako celku. Veškeré veličiny se tedy průměrují na celou plochu povodí. Do skupiny
celistvých modelů patří empirické modely. Distribuční modely již uvažují s prostorovou variabilitou parametrů
povodí a veškerá data potřebná k výpočtu jsou specifikována na tzv. gridu (mřížce). Každá buňka této mřížky má
pak definované vlastnosti a výpočetní procesy. Jedná se o komplexní výpočty představující fyzikální model. Jistou
přechodnou úrovní mezi celistvými a distribučními modely jsou tzv. semi-distribuční modely. Jedná se o řadu
celistvých modelů, která mezi sebou interagují. Povodí je tedy rozděleno na části, na kterých se dané vlastnosti
a veličiny průměrují a tyto úseky se počítají jako celistvé. Dohromady pak tvoří systém celistvých modelů
definující procesy v celém povodí. Příkladem těchto modelů je TOPMODEL [5] nebo SWAT [6]. Volba vhodného
typu modelu záleží především na účelu využití tohoto modelu a do jaké míry jsme schopni popsat vlastnosti
v povodí, na kterém chceme modelovat srážko-odtokový proces.

3 METODIKA
Vytvořený software představuje bilanční srážko-odtokový hydrologický model, který je vytvořen jako celistvý.
Veškeré parametry a sledované veličiny jsou tedy průměrovány na celé povodí. Model je založen
na matematických rovnicích, které specifikují celkový denní odtok, denní nasycení půdy a denní evapotranspiraci
v povodí. Vodní bilance je definována jako součet průměrného denního povrchového odtoku qs a průměrného
denního podzemního odtoku qg a následné odečtení průměrné denní evapotranspirace Ep. Rovnice představující
srážko-odtokový proces v povodí jsou popsány v publikacích [7], [8]. Marton a Knoppová provedli úpravu
zmíněných rovnic pro hydrologické a klimatické podmínky pro Střední Evropu [9]. Zmíněné rovnice byly původně
sestrojené pro měsíční krok výpočtu. Software však přináší možnost využít jejich potenciál i v denním kroku
výpočtu. Použité základní rovnice definující srážko-odtokový proces jsou popsány následovně:
𝑞𝑞𝑞𝑞𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙
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𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖−1

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

∙ ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑖𝑖𝑖𝑖 ,

(1)
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kde qs,i je průměrný denní povrchový odtok [mm], ks je parametr modelu pro povrchový odtok [-], Si-1 je průměrná
denní nasycenost půdy v předchozím kroku výpočtu [mm], Smax je maximální nasycení půdy [mm] a hs,i je
průměrný denní úhrn srážek v povodí [mm]. Rovnice (2) popisuje výpočet podzemního odtoku qg,i:
𝑞𝑞𝑞𝑞𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑔𝑔𝑔𝑔 ∙ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖−1 ,

(2)

kde qg,i je průměrný denní podzemní odtok [mm], a kg je parametr model pro podzemní odtok [-]. Následně je
proveden výpočet průměrné denní evapotranspirace Ei pomocí rovnice (3):
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖−1

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

∙ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑖𝑖𝑖𝑖 ,

(3)

kde Ei je průměrná denní evapotranspirace z povodí [mm], ke je parametr modelu pro evapotranspiraci [-], a Ep,i je
potenciální průměrná denní evapotranspirace [mm]. Software aktuálně umožňuje využít jedné ze čtyř metod
pro výpočet potenciální evapotranspirace. Metody výpočtu jsou založené na průběhu denních teplot. Konkrétně
se jedná o metody Hargreaves [10], Turc [11], Thornthwaite [12] a Blaney-Criddle [13].
Celkový odtok vody z povodí qc,i je následně spočítán jako součet povrchového qs,i a podzemního odtoku qg,i:
𝑞𝑞𝑞𝑞𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑖𝑖𝑖𝑖 .

(4)

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖−1 + ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 ,

(5)

Nasycení půdy v povodí je stanoveno na základě rovnice (5):

kde Si je průměrné nasycení půdy v povodí na konci i-tého dne výpočtu [mm], Si-1 je průměrné nasycení půdy
v předchozím kroku výpočtu [mm], hs,i je průměrný denní úhrn srážek v povodí [mm], qc,i je průměrný denní
celkový odtok vody z povodí [mm], a Ei je průměrná denní evapotranspirace z povodí [mm]. Rovnice (1) až (5)
jsou řešeny pro i=1, 2, …, n, kde n je délka časové řady vstupující do modelu.

Optimalizace parametrů modelu
Optimalizace parametrů modelu je zprostředkována pomocí algoritmu diferenciální evoluce. Po stanovení délky
kalibračního a validačního období uživatel zvolí nastavení optimalizace parametrů modelu, kde lze každému
z parametrů modelu lze nastavit interval hodnot představující meze, ve kterých bude hledána optimální hodnota
těchto parametrů. Následně uživatel vybere jednu ze tří kriteriálních funkcí, dle kterých se parametry budou
optimalizovat. Zde je na výběr ze tří funkcí. Konkrétně se jedná o kritérium Nash-Sutcliffe [14], střední
kvadratickou chybu a střední kvadratickou odchylku. Následně uživatel zvolí rozsah dní (počet dní v roce), během
kterých jsou parametry konstantní. Například pro hodnotu rozsahu 7, budou parametry konstantní po každých
sedm dní, čímž se získá 53 parametrů v jednom roce pro každou výpočetní rovnici. Uživateli je rovněž
zpřístupněno nastavení samotného algoritmu. Zde si uživatel může měnit mutační konstantu, práh křížení, počet
generací a velikost populace.

4 VÝSLEDKY
Uživatelské rozhraní software je vytvořeno tak, aby uživatel postupně nahrával potřebná data a postupně prováděl
výpočty pro přípravu vstupních hodnot do modelu. Postupné provádění výpočtů je zajištěno pomocí záložek,
kterými se uživatel pohybuje v rozhraní softwaru.

Vstupní data
Na první záložce uživatel prostřednictvím dialogového okna průzkumníka Windows nahraje připravená vstupní
data do softwaru. Vstupní data jsou rozděleny na čtyři soubory typu MS Excel. Každý soubor představuje jednu
sledovanou veličinu na povodí, které jsou potřebné k simulaci. První soubor obsahuje časovou řadu denních
minimální, maximální a průměrných teplot, druhý časovou řadu denních průměrných srážkových úhrnů, třetí
měřené odtoky v závěrovém profilu povodí a poslední soubor obsahuje seznam srážkoměrných stanic s uvedenými
souřadnicemi polohy XYZ. V případě využití dat z více stanic jsou vstupní soubory upraveny tak, aby data z jedné
stanice byly vždy na jednom listu sešitu v excelovském souboru. Následně musí uživatel znát plochu povodí v km2,
kterou rovněž zadává na záložce "Input data". Ve spodní polovině této záložky uživatel vybere z načtených stanic
takové, které mu definují průměrnou polohu povodí (s ohledem na zeměpisnou šířku). Tento údaj je potřebný
pro správné vyhodnocení některých evapotranspiračních metod.
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Obr. 1 Uživatelské rozhraní záložky "Input data" pro nahrání souborů obsahující vstupní data do modelu, ukázka
výpočtu průměrné polohy v povodí.

Příprava vstupních hodnot pro výpočet
Nahrané vstupní soubory obsahují měřená data ze srážkoměrných stanic. Jelikož model představuje celistvý
bilanční model, je třeba tyto data nejdříve zprůměrovat na celé povodí. K tomu slouží záložky "Temperature",
"Precipitation" a "Streamflow". Tyto záložky postupně uživatele provedou přes zpracování dat teploty, srážkových
úhrnů a měřených odtoků v závěrovém profilu. Na každé z těchto záložek software umožňuje uživateli graficky
procházet vstupní (klimatologická a hydrologická) data z klimatologických a srážkoměrných stanic
a hydrologických profilů. Subjektivní volbou může uživatel vybrat, ze kterých stanic budou měřená data použita,
resp. zprůměrována pro další výpočty.

Volba metody výpočtu potenciální evapotranspirace
Na záložce "Evapotranspiration" jsou uživateli představeny průměrné denní potenciální evapotranspirace
vypočtené jednotlivými dostupnými metodami. Pro výběr vhodné metody může uživatel zadat referenční
potenciální evapotranspiraci pro zadané povodí a vykreslit si její průběh. Na základě toho může uživatel
subjektivně porovnat referenční hodnoty s vypočtenými a následně zvolit nejvhodnější metodu. Grafické rozložení
této záložky je znázorněno na Obr. 2.

Obr. 2 Grafické zobrazení průměrných denních hodnot evapotranspirace na záložce "Evapotranspiration" pro
výběr metody výpočtu potenciální evapotranspirace.
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Kalibrace a validace modelu
Záložka "Calibration" slouží k optimalizaci jednotlivých parametrů modelu. V první sekci uživatel zvolí délku
kalibračního a validačního období na základě datumů počátku a konce těchto období. Software vyhodnotí délku
těchto období a vypíše uživateli v jakém poměru jsou tato období z hlediska objemu dat. Následně uživatel vybere
kriteriální funkci a zvolí délku rozsahu parametrů (viz kapitola Optimalizace parametrů). Dále před spuštěním
kalibrace je uživateli k dispozici nastavení intervalů jednotlivých parametrů a optimalizačního algoritmu.

Simulace odtoku vody z povodí
Záložka "Prediction" slouží k výpočtům odtoků vody z povodí na základě jiných vstupních dat než kalibračních
a validačních. Záložka má identický vzhled jako záložka "Input data". Slouží pro načtení nových dat obsahující
klimatologická a hydrologická data pro vybrané povodí, na které je model nakalibrovaný a následný výpočet
průměrných denních odtoků vody z povodí.

5 DISKUZE
Model se vyvíjel a testoval na části povodí řeky Dyje, která představuje sběrnou plochu nad vodní nádrží Vranov.
Plocha vybraného povodí je 2124.2 km2. Pro kalibraci modelu pro toto povodí bylo využito třech
meteorologických stanic měřících teplotu, dvanácti srážkoměrných stanic a dvou hydrologických profilů. Model
byl zatím kalibrován pouze dle kriteriální funkce Nash-Sutcliffe (NSE) a pro metodu evapotranspirace dle Turce.
Období konstantních parametrů bylo voleno v rozsahu jednoho až sedmi dní. Pro tyto nastavení dosáhlo kalibrační
kritérium NSE v každém případě hodnoty více jak 0.6. Dle [15] tato hodnota představuje uspokojivý hydrologický
model.
Z výsledků však bylo patrné, že model ne příliš přesně modeluje odtoky v zimních obdobích. Dále v testech
vlivu volby intervalu mezí jednotlivých parametrů se projevila vysoká citlivost modelu na tyto rozsahy. Výsledky
byly výrazně ovlivněny především změnou rozsahů pro parametr evapotranspirace. Z těchto poznatků je zřejmé,
že model potřebuje další testování na dalších povodích různých typů a sledovat změny chování modelu na těchto
povodích.

6 ZÁVĚR
Vyvíjený software představující bilanční srážko-odtokový model prokázal funkčnost použitých metod. Jedná se
prozatím však pouze o verzi 1.0. Zdrojový kód je napsán prostřednictvím programovacího jazyka Python 3
obecným způsobem tak, aby nebyl uživatel příliš omezen formátem vstupních dat do modelu. Ačkoliv je model
kategorizován jako uspokojivý, použití modelu poukázalo také na jeho citlivost ve volbě rozsahů výskytu
jednotlivých parametrů. Nejvíce citlivé se ukázaly být volené meze pro parametry evapotranspirace. Dále
z hlediska kalibrace a validace modelu je vhodné v budoucnu přidat více kriteriálních funkcí, jako jsou například
koeficient determinace (R2), poměr směrodatné odchylky a střední kvadratické odchylky (RSR), procentuální
BIAS (PBIAS) a index shody (d).
Výsledky z aplikace modelu na část povodí řeky Dyje prokázaly, že při přechodu z měsíčního kroku výpočtu
na denní se daná problematika modelování srážko-odtokového procesu patřičně zkomplikovala. Například bude
nutné přidat do modelu i výpočet tání sněhové pokrývky. Z výsledků totiž bylo patrné, že v zimních obdobích jsou
modelované odtoky výrazně odlišné než skutečné. Což se mohlo projevit na hodnotách výsledných
optimalizačních kritérií v kalibračním a validačním období. Jelikož se v denním kroku výpočtu může podzemní
odtok projevit více než při měsíčním kroku, bude nutno přidat i možnost zpoždění podzemního odtoku v rámci
odezvy na srážku v povodí. Software bude v budoucnu využit pro analýzu srážko-odtokového procesu
na vybraných povodích a při jeho využívání bude rovněž testován a doplňován o patřičné výpočetní moduly,
příp. o doporučení volby nastavení modelu pro dané typy povodí.

Poděkování
Tento příspěvek je výsledkem specifického výzkumu FAST-J-21-7371 „Nástroje pro zvládání klimatické změny
a zajištění udržitelného rozvoje ve vodním hospodářství krajiny“.
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Abstrakt
Příspěvek představí využití několika různých metod pro stanovení potenciální evapotranspirace a jejich vliv
na stanovení odtoku vody z povodí v podmínkách klimatické změny. Jedná se o metody založené na průměrných
teplotách a případně extraterestrické radiaci. Konkrétně se jedná o metody Blaney-Criddle, Hargreaves, Turc
a Thornthwaite. Metody byly testovány pomocí bilančního srážko-odtokového modelu kalibrovaného na části
povodí řeky Dyje. Výsledky ukázaly, že nejvhodnějšími metodami pro toto území jsou Turc a Thornthwaite.
Obě zmíněné metody však vykazovaly rozdílný vliv při analýze klimatické změny v období 2021–2060.
Klíčová slova
Klimatická změna, potenciální evapotranspirace, Turc, Thornthwaite
Abstract
This paper shows usage of four different methods for evaluation of potential evapotranspiration and their effect
on the determination of runoff from a river basin under conditions of climate change. Methods are based
on mean temperatures and eventually extra-terrestrial radiation. Specifically, the methods are Blaney-Criddle,
Hargreaves, Turc and Thornthwaite. Methods were tested using water balance rainfall-runoff hydrological model
used on a part of Thaya river catchment. Results shown that the best fitted methods for this study area are Turc
and Thornthwaite, however they had a different effect on the analysis of climate change during the period from
2021 to 2060.
Key words
Climate change, potential evapotranspiration, Turc, Thornthwaite

1 ÚVOD
Šestá hodnotící zpráva Mezivládního panelu pro klimatickou změnu poukazuje na oteplení atmosféry v každém
z posledních čtyř desetiletí, které byly teplejší než kterékoli desetiletí před rokem 1850. K tomuto globálnímu
oteplování dochází vlivem postupného zvyšování koncentrací dobře rozmísených (angl. well-mixed)
skleníkových plynů v atmosféře, které je jednoznačně způsobeno lidskou činností [1]. Negativní efekt, který tuto
klimatickou změnu provází, se projevuje především v koloběhu vody na zemi [2]. Vlivem nárůstu teploty
vzduchu dochází k ovlivnění jak srážkových úhrnů, tak i evapotranspirace. Následkem je pak změna
hydrologických podmínek v krajině. Především se jedná o změnu odtoku vody jako odezvy povodí na srážku.
Klíčovou součástí koloběhu vody je evapotranspirace. Jedná se o vypařování vody na rozhraní zeměatmosféra a následně její smísení s atmosférou. Vyhodnocení evapotranspirace je velice důležité při studování
vlivu klimatické změny na vodní zdroje, jakožto hlavní 'propojení' mezi atmosférou a pedosférou v rámci
koloběhu vody. Nejpřesnější stanovení evapotranspirace v povodí je pomocí měření tzv. lyzimetry,
matematickými modely nebo iterativními metodami [3], [4]. Využití lyzimetrů je však velice náročné z hlediska
času i financí [5]. Z těchto důvodů se dává přednost především matematickým modelům definovaným
empirickými rovnicemi. Metod pro výpočet evapotranspirace je nespočet a zvolit vhodnou metodu je kritické
při modelování srážko-odtokového procesu v povodí. Zmíněné empirické metody však nelze vždy využít
pro libovolný časový krok výpočtu modelu nebo pro každé prostředí, protože jejich rovnice jsou založené
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na výsledcích měření v konkrétních podmínkách. Použití empirických rovnic můžeme označit jako
kvalifikovaný odhad a počítáme je v případech, kdy není možné použít jiné, přesnější metody.

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
V běžných podmínkách lze velmi těžko rozlišit výpar z holé půdy, z povrchu vegetace a transpiraci. Proto se
označuje souhrnným pojmem evapotranspirace. Evapotranspirace představuje jednu z nejvýznamnějších
ztrátových složek vodní bilance. Její měření nebo jejích složek (transpirace, evaporace, intercepce) se může
uskutečňovat v různých měřítkách, od jednotlivých porostů až po celé povodí [6]. Stanovení výparu se provádí
pomocí metod přímých, nebo metod nepřímých.
Rozlišují se dva druhy evapotranspirace – aktuální a potenciální. Aktuální evapotranspirace představuje
množství vody, které je odpařené za jeden běžný den a měří se přímými metodami. Měření evapotranspirace
přímou metodou znamená, že jsme schopni odečítat úhrn výparu z měřícího přístroje, na kterém se voda
vypařuje, bez použití dodatečných výpočetních úkonů. Takovými přístroji jsou tzv. lyzimetry, které patří
k nejpřesnějším metodám stanovení evapotranspirace [7], [8]. Potenciální evapotranspirace však představuje
množství vody, které by mohlo být odpařeno, za předpokladu, že je na sledované oblasti nekonečná nebo také
optimální zásoba vody k odpaření a k jejímu určení se využívá metod nepřímých. Potenciální evapotranspirace
se tedy stanovuje pomocí empirických vzorců [9]. V současnosti je rozpracováno mnoho metod měření
a výpočtu evapotranspirace. Vzájemně se liší podle toho, pro jaký vypařující povrch jsou určené a podle
časového intervalu, pro který je potřebné určit intenzitu vypařování [10]. Ve většině případů o tom, jaká metoda
se použije, rozhoduje kvalita a množství dosažitelných vstupních údajů potřebných pro výpočet.

3 METODIKA
Hodnota aktuální evapotranspirace v povodí i velmi často získána právě výpočtem potenciální evapotranspirace,
kde se uvažuje s neomezeným množstvím vody dostupným k vypaření a následně je tato hodnota modifikována
na základě uvažování aktuálního nasycení půdy v povodí. Modifikace potenciální evapotranspirace se však
provádí až při modelování srážko-odtokového procesu v povodí, kdy známe nasycení půdy v povodí pro každý
časový krok výpočtu. V příspěvku jsou porovnány čtyři nejpoužívanější metody stanovení potenciální
evapotranspirace, které jsou jednoduché, dostatečně prověřené a potřebné údaje pro výpočet je možné získat
standardními měřeními.

Metoda Hargreaves
Hargreaves a Samani [11] představili hned několik rovnic pro výpočet denní potenciální evapotranspirace. Jedná
se o empirickou metodu založenou na průměrné, minimální a maximální denní teplotě vzduchu s využitím
průměrného denního extraterestrického záření k upřesnění výpočtu. Stanovení potenciální evapotranspirace touto
metodou je matematicky vyjádřeno v následující rovnici:
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝1,𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0.023 ∙ 0.408 ∙ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖𝑖𝑖 + 17.8) ∙ (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖𝑖𝑖 )0.5 ∙ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖𝑖𝑖 ,

(1)

kde Ep1,i je průměrná denní potenciální evapotranspirace [mm/den], Tmean,i je průměrná denní teplota
vzduchu [°C], Tmax,i je maximální denní teplota vzduchu [°C], Tmin,i je minimální denní teplota vzduchu [°C],
Ra,i je extraterestrické záření [MJ/m2/den]. Určení extraterestrického záření je závislé na poloze povodí,
resp. zeměpisné šířce, a pořadí dne v roce. Hodnota je odhadnuta pomocí rovnice (2):
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖𝑖𝑖 =

24∙60
𝜋𝜋𝜋𝜋

∙ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ �𝜔𝜔𝜔𝜔𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜑𝜑𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖 ) ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛿𝛿𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖 ) + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜑𝜑𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖 ) ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛿𝛿𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖 ) ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠�𝜔𝜔𝜔𝜔𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑖𝑖𝑖𝑖 ��,

(2)

kde Ra,i je extraterestrické záření [MJ/m /den], Gsc je solární konstanta [0.08165 MJ/m /min], φi je průměrná
zeměpisná šířka určující polohu povodí [rad], ostatní výpočetní faktory jsou závislé na pořadí dne v roce a jsou
určeny pomocí rovnic (3) až (5).
2

2

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1 + 0.33 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 �

2𝜋𝜋𝜋𝜋

365

∙ 𝐽𝐽𝐽𝐽�,

(3)

kde dr,i je inverzní relativní vzdálenost od Země ke Slunci [rad], J je pořadí kalendářního dne v roce [-],

kde δi je solární deklinace [rad],
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𝛿𝛿𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0.409 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �

2𝜋𝜋𝜋𝜋

365

∙ 𝐽𝐽𝐽𝐽 − 1.39�,

(4)
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𝜔𝜔𝜔𝜔𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(− 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(𝜑𝜑𝜑𝜑) ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛿𝛿𝛿𝛿)),

(5)

kde ωs,i je hodinový úhel západu slunce [rad].

Metoda Turc
Je to jedna z nejčastěji používaných rovnic pro výpočet potenciální evapotranspirace hustých porostů, především
trávy [12]. Stanovuje denní úhrn potenciální evapotranspirace pro dny s kladnými průměrnými teplotami
vzduchu. Forma výpočtu je velice podobná metodě Hargreaves. K výpočtu vyžaduje informaci o průměrné denní
teplotě vzduchu, průměrnou denní hodnotu solárního záření a délku slunečního svitu pro jednotlivé dny v roce.
Vzorec pro výpočet průměrné denní potenciální evapotranspirace je vyjádřen v rovnici (6).
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝2,𝑖𝑖𝑖𝑖 = 10 ∙ 0.0133 ∙ �

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖𝑖𝑖 +15

� ∙ �𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑖𝑖𝑖𝑖 + 50�,

(6)

kde Ep2,i je průměrná denní potenciální evapotranspirace [mm/den], 10 je koeficient převodu jednotek z cm
na mm, Tmean,i je průměrná denní teplota vzduchu [°C] a Rs,i je solární záření odhadnuté pomocí rovnice (7)
vycházející z extraterestrického záření vypočítané rovnicí (2).
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0.16 ∙ �𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖𝑖𝑖 �

0.5

∙ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖𝑖𝑖 ,

(7)

kde Rs,i je denní solární záření [MJ/m2/den], Tmax,i je maximální denní teplota [°C], Tmin,i je minimální denní
teplota [°C] a Ra,i je extraterestrické záření [MJ/m2/den].

Metoda Thornthwaite
Jedná se nejvíce využívanou z uvedených metod. Byla vytvořena pro klimatické podmínky ve střední oblasti
Spojených států amerických [13]. Vyžívá se však celosvětově. Odhaduje potenciální evapotranspiraci
pro standardní měsíc o 30 dnech, kde každý den má 12 hodin slunečního svitu, jako funkci průměrné měsíční
teploty vzduchu. Výpočet se provádí pouze pro kladné hodnoty průměrné teploty vzduchu.
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝3,𝑖𝑖𝑖𝑖 = 16 ∙ �10 ∙

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑢𝑢𝑢𝑢
𝐼𝐼𝐼𝐼𝑢𝑢𝑢𝑢

�

∙ 𝐶𝐶𝐶𝐶,

(8)

kde Ep3,i je průměrná denní potenciální evapotranspirace [mm/den], Tmean,i je průměrná denní teplota
vzduchu [°C], Iu je teplotní index u-tého roku pro u=1, 2, …, v, kde v je počet let časové řady měřených dat, au je
empirický koeficient představující funkci teplotního indexu [-], C je parametr pro přepočet metody na denní krok
výpočtu, který je dán vztahem (9):
𝐶𝐶𝐶𝐶 =

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖

,

360

(9)

kde Ni, je délka slunečního svitu v i-tém dni a je jeho stanovení je vyjádřeno rovnicí (10):
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖 =

24
𝜋𝜋𝜋𝜋

∙ 𝜔𝜔𝜔𝜔𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑖𝑖𝑖𝑖 ,

(10)

kde ωs,i je hodinový úhel západu slunce [rad] (rovnice (5)).

Metoda Blaney-Criddle
Metoda je velice přímočará, protože pro výpočet potenciální evapotranspirace uvažuje pouze průměrnou denní
teplotu a délku denního slunečního svitu [14]. Pro denní krok výpočtu je odhad proveden následujícím vztahem:
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝4,𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ (0.46 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑖𝑖𝑖𝑖 + 8),

(11)

kde Ep4,i je průměrná denní potenciální evapotranspirace [mm/den], Tmean,i je průměrná denní teplota
vzduchu [°C], pi je průměrné denní procento z celkové délky ročního slunečního svitu [%], které je závislé na
průměrné poloze povodí, resp. zeměpisné šířce. Přístupy k získání tohoto procenta jsou dva. První uvažuje toto
procento konstantní pro celý měsíc a jeho hodnoty vycházejí z již přepočítaných tabulek pro jednotlivé
zeměpisné šířky. Druhý uvažuje se změnou délky svitu pro každý den v roce. V tomto příspěvku je využito
druhého přístupu a hodnoty pi jsou stanoveny pro každý krok výpočtu (den) pomocí rovnice (12):
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 =
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4380

∙ 100,

(12)
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kde Ni je denní délka slunečního svitu [hod], 4380 je celkový počet hodin denního slunečního svitu v roce.
Rovnice (1) až (12) jsou pro i=1, 2, …, n, kde n je délka časové řady měřených dat.

4 VÝSLEDKY
Vybrané metody výpočtu potenciální evapotranspirace byly testovány na části povodí řeky Dyje
o ploše 2124.2 km2, reprezentující sběrnou plochu přítoku do vodní nádrže Vranov. Na tomto zájmovém území
byla použita data průměrných, maximální a minimální denních teplot vzduchu zprůměrovaných
ze 3 meteorologických stanic, data denních úhrnů srážek zprůměrovaných z 12 srážkoměrných stanic
a pro kalibraci modelu data velikosti odtoků z povodí ze dvou hydrometrických profilů. Data byla poskytnuta
pro období let od 1991 do 2014.
Pro porovnání metod byl zvolen bilanční srážko-odtokový hydrologický model, který simuluje srážkoodtokový proces na zvoleném povodí jako celku. Délka kalibračního období byla volena od 1991 do 2007.
Během kalibrace modelu je vypočtená potenciální evapotranspirace modifikována parametrem modelu
a podílem nasycení půdy v aktuálním časovém kroku výpočtu a maximálním nasycením půdy v povodí. Model
byl kalibrován s využitím kalibračního kritéria Nash-Sutcliffe (NSE) [15]. Výsledné hodnoty kalibračního
kritéria pro jednotlivé metody je uvedeno v Tab. 1.
Tab. 1 Výsledné kalibrační kritérium pro zvolené metody výpočtu potenciální evapotranspirace.
Metody výpočtu potenciální evapotranspirace
Hargreaves
Turc
Thornthwaite
Blaney-Criddle

Hodnoty kritéria NSE při kalibraci modelu
0.515
0.606
0.565
0.539

Dle [16] je model s kalibračním kritériem NSE vyšším než 0.50 považován za uspokojivý. Z Tab. 1 je patrné,
že při použití jakékoliv metody vykazuje model uspokojivých výsledků. Průměrné roční potenciální
evapotranspirace získané jednotlivými metodami na kalibrovaném období jsou uvedeny v následující tabulce.
Tab. 2 Průměrné roční potenciální evapotranspirace získané jednotlivými metodami pro kalibrační období 1991
až 2007.
Metody výpočtu potenciální evapotranspirace
Hargreaves
Turc
Thornthwaite
Blaney-Criddle

Průměrní roční potenciální evapotranspirace
599.7
770.5
593.4
1237.8

Dle Atlasu podnebí Česka je průměrná roční referenční evapotranspirace pro zájmové území přibližně
700 mm [17]. Z Tab.2 lze pozorovat, že této hodnotě se nejvíce přiblížily metody Turc a Hargreaves. Metoda
Hargreaves dosahuje hodnoty nižší, naopak metoda Turc hodnoty vyšší vůči referenční hodnotě.
Model kalibrovaný na každou metodu byl následně využit pro výpočet odtoků z povodí při uvažování
klimatické změny v období mezi roky 2021 a 2060. Pro modelování klimatické změny byl využit ensemble
devíti klimatických scénářů vygenerovaných v softwaru LARS WG [18]. Porovnání vlivu jednotlivých metod
výpočtů potenciální evapotranspirace na odtokový režim bylo provedeno pomocí dlouhodobých průměrných
průtoků.
Tab. 3 Dlouhodobé průměrné průtoky pro jednotlivé klimatické scénáře pro období let 2021 až 2060 s využitím
různých metod výpočtu potenciální evapotranspirace (hodnoty jsou uvedeny v m3/s).
Metody
Hargreaves
Turc
Thornthwaite
Blaney-Criddle

Scénář
1
6.926
6.811
9.001
9.184

Scénář
2
6.938
6.590
8.790
9.165

Scénář
3
5.959
5.614
7.793
8.036

Scénář
4
6.048
5.587
7.730
8.074

Scénář
5
6.173
5.531
7.697
8.270

Scénář
6
6.795
6.722
9.092
9.225

Scénář
7
6.599
6.068
8.404
8.966

Scénář
8
6.279
6.286
8.416
8.392

Scénář
9
6.715
6.667
8.933
8.885

Tab. 3 ukazuje velice různorodé hodnoty dlouhodobých průměrných průtoků pro jednotlivé scénáře při využití
jednotlivých metod výpočtu potenciální evapotranspirace. Variační rozpětí dlouhodobých průměrných průtoků
396
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pro jednotlivé scénáře se pohybuje mezi 2.137 m3/s a 2.898 m3/s. Pokud budeme uvažovat minimální hodnoty
jako základ, jedná se o rozdíl hodnot 34 % až 49 %.

5 DISKUZE
Z výsledků je patrné, že volba metody stanovení potenciální evapotranspirace hraje při modelování srážkoodtokového procesu velkou roli. Pro všechny vybrané metody se podařilo srážko-odtokový model zkalibrovat
na hodnoty kritérií představující uspokojivé simulované výsledky. Přesto se výsledky vzájemně velmi liší. Proto
je důležité dokázat rozlišit, která metoda je nejvhodnější pro zvolené území. Toho se docílí buďto kalibrací
metod, která je však náročná na získání potřebných měřených dat, anebo porovnáním průměrný hodnot
s hodnotami z tabulek. V tomto případě byl použit Atlas podnebí Česka, kdy se porovnáním průměrné roční
referenční evapotranspirace a průměrné roční potenciální evapotranspirace ukázala jako nejvhodnější metoda
Turc.

6 ZÁVĚR
Problematika modelování srážko-odtokového procesu v povodí v podmínkách klimatické změny je velice
komplexní a analýza hydrologických data zatížených klimatickou změnou s sebou nese spoustu nejistot.
Dle šesté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro klimatickou změnu je jednoznačné, že sledované negativní
vlivy na globální klimatický systém, jejichž důsledkem je změna klimatu, je způsobena lidskou činností. Je
velmi pravděpodobné, že rostoucí trend globální teploty bude pokračovat v blízké budoucnosti, a proto je
vyhodnocení predikovaných dat klíčové. Budoucí vývoj klimatu je velice nejistý. Je tedy nutné omezit vstup
dalších nejistot vycházejících z matematických modelů na minimum a jak je z výsledků patrné, volba nevhodné
metody pro výpočet jedné složky srážko-odtokového procesu v povodí může výsledná data zkreslit. Následkem
takovéto volby může být například předimenzování nebo poddimenzování navrženého opatření pro adaptaci
na klimatickou změnu.

Poděkování
Tento příspěvek je výsledkem specifického výzkumu FAST-J-21-7371 „Nástroje pro zvládání klimatické změny
a zajištění udržitelného rozvoje ve vodním hospodářství krajiny“.
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Abstrakt
Doterajší výskum akvatického monitoringu rybích preferencií v mikrohabitatoch slovenských riek obsahuje
podrobné hydromorfologické, topografické a ichtyologické merania vhodné na komplexnú analýzu. Následné
hydrologické modelovanie tejto databázy porovnáva biotické parametre, reprezentované vhodnostnými krivkami,
s abiotickými parametrami tokov, za cieľom zistiť preferencie rýb v mikrohabitatoch. Výskum pojednáva
o opodstatnení vplyvu následnej redukcie vhodnostných kriviek na vhodnosť akvatického habitatu, pre zlepšenie
metodiky hodnotenia biotopov pomocou regresného modelu. Výskum vytvára optimálny regresný vzťah na
určenie miery redukcie kriviek vhodnosti habitatov na horských a podhorských tokoch na Slovensku.
Kľúčové slová
Vhodnostné krivky, hydrologické modelovanie, IFIM, akvatický habitat, regresný model
Abstract
Previous research into the aquatic monitoring of microhabitat fish preferences in Slovakia contains detailed
valuable hydro-morphological, topographic, and ichthyological measurements for complex analysis. Consequent
hydrological modeling of the database compares biotic parameters, represented by habitat suitability curves, and
abiotic parameters of streams, to investigate the fish preferences of aquatic microhabitats. The research discusses
an option if subsequent influence of reduction of habitat suitability curves on aquatic habitat suitability is justified
to improve methodology of habitat assessment by regression model. The research creates an optimal regression
relationship to determine the degree of habitat suitability curves reduction on mountain and piedmont streams in
Slovakia.
Key words
Habitat suitability curves, hydrological modeling, IFIM, aquatic habitat, regression model

1 ÚVOD
Zmena životného prostredia spôsobená antropogénnym vplyvom za posledné storočie výrazne zmenila režim
prúdenia a prirodzený vzhľad a funkciu riek na výrazne zmenené vodné útvary (heavily modified water bodies)
[1], [2], [3], [4]. V dôsledku toho je celosvetový stav všetkých vodných ekosystémov zreteľne horší ako v iných
ekosystémoch [5]. Akvatický habitat toku v období minimálneho prietoku môže byť rozdelený na dva funkčné
celky. Prvým celkom sú mikrohabitaty, ktoré majú funkciu poskytnúť priaznivé podmienky pre ryby v období
minimálneho prietoku. Tieto habitaty sú reprezentované rôznymi útvarmi ako sú napríklad výmole a tône, ktoré
sú predovšetkým charakterizované väčšou hĺbku toku, tento priestor sa nazýva úkryt. Druhým celkom je zvyšná
časť toku, ktorá má menšiu hĺbku toku a preto neposkytuje vhodné podmienky pre dlhodobý pobyt rýb, ale nebráni
ich migrácii. Tento priestor sa nazýva voľná hladina. S týmto základným rozdelením pracuje teória na vývin
metodiky hodnotenia kvality ekologického potenciálu pomocou regresných modelov.
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2 POPIS SÚČASNÉHO STAVU
Vodné útvary a predovšetkým riečne systémy zasiahli veľkoplošné úpravy s hlavným zámerom len
protipovodňovej ochrany a teda zvýšenie kapacity riečneho koryta, čo malo za následok zníženie
geomorfologickej členitosti koryta [6]. Úspešne prevedené revitalizácie na celom svete naznačujú, že vylepšenie
členitosti hydromorfológie koryta toku má výrazne pozitívny vplyv na ekologický systém akvatického habitatu
a preferencie rybích spoločenstiev osídľovať takýto habitat. Na Slovensku prebieha výskum monitorovania
preferencií rýb na osídlenie mikrohabitatov od roku 1995 [7] a je založený na podrobných ichtyologických,
hydrometrických a topografických meraniach [8]. Požiadavku kvalitnej metodiky na hodnotenie a zaradenie
vodných útvarov predpisuje aj Rámcová smernica vody 2000/60/ES a za týmto účelom sa v rôznych projektoch
prevádzajú odlišné skupiny hodnotení vodných útvarov. Hodnotenie sa prevádza v častiach biologické prvky
kvality, fyzikálno-chemické prvky kvality, špecifické látky a hydromorfologické prvky kvality.
Táto štúdia sa zameriava na hodnotenie a zaradenie vodných útvarov na základe hydromorfologických prvkov
horských a podhorských tokov. Podobným typom vyhodnocovania kvality tokov a zaradenia do kategórii
pomocou algoritmov sa doposiaľ v minulosti nikto nezaoberal.

Bioindikátor
Pre slovenské podmienky sa prejavuje ako najvhodnejší bioindikátor kvality habitatu pstruh potočný (Salmo
trutta m. fario). Je tomu tak hlavne kvôli jeho vysokej senzitivite na zmeny v členitosti koryta, častému výskytu
a najvyššej korelácií vhodnostných kriviek [9], [10]. Vplyv geologického podložia na preferencie výskytu rýb
dokázaný nebol [7], čo naznačuje, že zmeny v dostupnosti habitatu sú nelineárne a nie úplne jednoznačné.
Hlavným parametrom pre pstruha potočného je počas nízkych prietokov, v slovenských podhorských a horských
tokoch, parameter hĺbky vody. No naopak v povodňovej perióde, s vyššími prietokmi, sa môže táto konektivita na
hĺbku meniť a parameter rýchlosti môže dosiahnuť dôležitejšiu funkciu v preferenciách rybích spoločenstiev na
vhodnejší mikrohabitat. Všetky terénne merania boli prevedené počas letných minimálnych prietokov, ktoré
pôsobia pre akvatický habitat ako stresový faktor, častokrát obmedzujúci ich populáciu. Minimálne prietoky majú
značný negatívny vplyv na akvatický habitat toku. Je tomu tak kvôli nízkej hĺbke vodného stĺpca a nízkemu obsahu
rozpustného kyslíka, ktoré obmedzujú možnosti úkrytov pre ryby.

3 METODIKA
Pre stanovenie vplyvu redukcie vhodnostných kriviek z pohľadu parametra hĺbky na kvalitu akvatického habitatu
tokov bola vybratá nasledujúca metodika:
•
•
•
•
•
•
•

určenie referenčných prírodných úsekov tokov,
hydrometrické a topografické terénne meranie úsekov tokov,
ichtyologický prieskum úsekov tokov,
zvolenie bioindikátora, generalizácia vhodnostných kriviek
vplyv charakteristík habitatu na plochu - Area Weighted Suitability (AWS),
korelačná a regresná analýza redukcie charakteristík toku a ich vplyv na kvalitu akvatického
habitatu,
korelačná a regresná analýza vhodnostných kriviek z pohľadu parametra hĺbky na kvalitu habitatu.

Úseky boli vyhodnocované z najmä z hľadiska parametra hĺbky, ale s ohľadom na celkovú hydromorfologickú
stavbu úseku. Výstup vo forme Váženej využiteľnej plochy (AWS) predstavuje kodependenciu
hydromorfologického vzhľadu toku, prúdenia a biotického faktora, v tomto prípade ryby, pstruha potočného.
Z pohľadu ekologického potenciálu akvatického habitatu riek sú dôležité mikrohabitaty typu úkryt. Preto pre
určenie AWS je potrebné definovať jednotlivé parametre týchto úkrytov. Ako už bolo spomenuté, v období letných
prietokov je rozhodujúca hĺbka toku, z tohoto dôvodu je kvalita habitatu odvodená z hĺbky toku, ktorej zodpovedá
miera vhodnosti odčítaná z vhodnostnej krivky pre danú hĺbku AWS. Túto hodnotu nazývame parameter hĺbky,
ako výsledok hydrologického modelovania Combined Suitability Index (CSI), ktorého hodnota sa vyjadruje
v intervale (0 - 1). K určeniu vplyvu priemernej CSI na charakterizáciu úkrytu bola zrealizovaná regresná analýza
pre redukciu miery vhodnosti od 0,1 po 1. Analýza bola realizovaná na celkovej databáze 58 úsekov. Čím je
obmedzenie výsledkov CSI vyššie, tým je plocha vhodného habitatu menšia, čo sa logicky premietne v znížení
celkových hodnôt AWS za úsek toku. Výsledky regresnej analýzy boli vyhodnotené cez štatistické parametre
RMSE (Root Means Square Error), R a PBIAS (priemerná percentuálna odchýlka – kladná hodnota model
nadhodnocuje, záporná podhodnocuje, 0 predstavuje ideálnu hodnotu).
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4 VÝSLEDKY
Z výsledkov vyplýva, že najvyšší korelačný koeficient R je pri hodnote CSI = 0,3, R = 0,904, najnižšiu hodnotu
RMSE = 0,059 a jednu z najvyhovujúcejších hodnôt PBIAS = -2 . Na základe týchto výsledkov analýzy bola
prepočítaná hodnota AWS pre celý úsek daného toku.
Na základe tejto regresnej analýzy boli prepočítané AWS pre tri hodnoty redukcie ∅ CSI 0,3-0,5. Výsledky
boli porovnané s neupravenými pôvodnými hodnotami AWS a aj s hodnotami AWS odvodených z ďalšej rovnice
regresnej analýzy modelom LASSO.
Least Absolute Selection And Shrinkage Operator (model LASSO) bola použitá ako lineárna regulovaná
regresia. Pri hľadaní najvhodnejšieho regresného vzťahu medzi parametrami sa použila tzv. interakcia
premenných. Čo predstavovali vzájomné interakcie v najvyššom počte 2 premenných, ktorých vzájomné
spolupôsobenie je vyjadrené ich súčinom. Vstupné dáta do regresnej analýzy boli rozdelené na tvorbu regresného
modelu, kalibračné a testovacie.

Obr. 1 Porovnanie hodnoty AWS pre prirodzené toky.

5 DISKUSIA
Hodnoty AWS vypočítané z ďalšej regresnej rovnice na základe LASSO modelu sú charakterizované mierne
vyššími rozdielmi (R2 = 0,703), avšak stále zachovávajú rovnaký trend dát. Toto je možné zdôvodniť tvorbou
samotnej regresie, ktorá dáta trénuje na referenčných úsekoch a v konečnom výsledku ich splošťuje. Z výsledkov
vyplýva, že redukcia CSI = 30% má nepodstatný vplyv na AWS. Uvedený výsledok je možné vyložiť samotným
spôsobom zberu dát, ktoré samotnú redukciu zohľadňuje už pri identifikácii rybích úkrytov. Do datasetu tak
vstupujú už len mikrohabitaty s väčšou hĺbkou vody, čomu zodpovedá aj vyššia hodnota CSI. Z uvedeného
výskumu vyplýva, že nie je potrebná žiadna následná matematická redukcia vhodnostných kriviek na základe CSI
pri vyhodnocovaní dát a metodika manuálneho zberu dát bola týmto spôsobom overená.

6 ZÁVER
Hlavným parametrom vhodnosti akvatického habitatu pre rybie spoločenstvá je počas nízkych prietokov parameter
hĺbky vody a na to priamo nadväzujúca existencia úkrytov a rôznorodá členitosť priečneho a pozdĺžneho profilu
toku. Dokazujú to vyššie hodnoty AWS v prirodzených úsekoch tokov, kde je táto členitosť stále prirodzená
a zachovaná. Takáto prítomnosť členitého prostredia a úkrytov priamo vplýva na osídlenie toku rybami. Pokiaľ sa
členitosť upraví regulovaním tokov, je veľmi pravdepodobné, že pre ryby nezostáva minimálny prietok pre ich
prežitie aj v kritickom letnom období. Hodnotenie kvality a ekologického potenciálu toku sa však vykonáva
holisticky z pohľadu rôznych kategórii, v princípoch, ktoré zohľadňuje samotná vedná disciplína ekohydrauliky.
Účelom tohoto výskumu bola produkcia metodológie na stanovenie miery antropogenického vplyvu na horské
a podhorské slovenské toky z pohľadu hydromorfologických prvkov kvality. Mieru vplyvu v tomto prípade
reprezentuje výsledok z hydrologického modelovania AWS. Tento výstup sa následne určil aj z regresnej rovnice.
Oba výstupy bolo potom možné porovnať s redukovanou hodnotou CSI, ako overenie matematického kroku
http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.399
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v postupnosti metodológie. Metodológia bola utvorená na základe základných hydromorfologických parametrov
toku, merateľných v rámci terénneho zberu dát, iba s použitím jednoduchého zariadenia, pásma a ciachovanej tyči
na meranie hĺbky toku. Z prevedenej regresnej analýzy dát vyplýva, že nie je potrebná žiadna následná
matematická redukcia vhodnostných kriviek na základe CSI a metodika manuálneho zberu dát jednoduchým
vybavením bola týmto spôsobom overená.
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CONDITIONS
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Abstrakt
Atrazin patří mezi nejvíce perzistentní pesticidy, má negativní vliv na životní prostředí a lidský organizmus.
Tato látka je častým kontaminantem podzemních vod, ve kterých převládají ideální podmínky pro denitrifikační
proces.
Pomocí metodiky dlouhodobého testu byl zkoumán atrazin za denitrifikačních podmínek, vliv na samotný
proces denitrifikace a jeho transformační chování. Po 28 dnech byl pozorován jako dominantní proces adsorpce
na topolové hobliny, 30,6 %. Byl zjištěn biotický úbytek 9,8 % a při koncentraci 0,1 mg/l atrazin významně
neovlivnil denitrifikační proces. Stimulace dosáhla hodnoty 6,9 %.
Klíčová slova
Adsorpce, atrazin, inhibice denitrifikace, podzemní voda
Abstract
Atrazine is one of the most persistent pesticides. This substance negatively affects the environment and the
human body. It is a frequent contaminant of groundwater, in which ideal conditions for the denitrification
process prevail.
Using a methodology of long-term testing, atrazine was investigated under denitrification conditions, as well
as its transformation behaviour and effect on the denitrification process itself. After 28 days, adsorption on
poplar shavings was observed as the dominant process, 30.6%. A biotic loss of 9.8% was found, and, at
a concentration of 0.1 mg/l, atrazine did not significantly affect the denitrification process. Stimulation reached
the value of 6.9%.
Key words
Adsorption, atrazine, inhibition of denitrification, groundwater

1 ÚVOD
Zemědělství je pro přežití člověka životně důležité, avšak populační růst klade stále větší nároky na produkci [1].
Zvyšování nároků na produkci má za následek aplikaci většího množství chemikálií, které mají ochránit plodiny
a podpořit jejich růst. Pro zintenzivnění procesů souvisejících se zemědělstvím se ve velké míře používají
pesticidní látky k hubení škůdců nebo plevelů [2], [3]. Časté používání pesticidů může způsobovat vážné
environmentální problémy, zejména z důvodu jejich vysoké akumulace a perzistence [4]. Přítomnost pesticidů
v ekosystémech má nepříznivé účinky, které se liší v závislosti na koncentraci kontaminantu, jeho množství
a době expozice [5], [3].
Pesticidy se do povrchových a podzemních vod dostávají především průsaky a smyvy ze zemědělských
ploch. Kontaminace podzemních vod pesticidy je velmi závažným environmentálním problémem, který
představuje riziko pro lidské zdraví [6]. Znečištění v podzemních vodách je trvalé a souvisí s četností aplikace
pesticidů a četností dešťových srážek, propustností půdy, rychlostí doplňování zvodnělých vrstev a intenzitou
postřiků [7]. Vzhledem k tomu, že se zvyšuje počet kontaminovaných zdrojů pitné vody, je nutné zkoumat
chování pesticidních látek a také studovat metody, které umožní odstranění pesticidů z podzemních vod [6].
Předvídání chování pesticidů v podzemních vodách, kde převládají denitrifikační podmínky, je však složitým
vědeckým a praktickým problémem [8]. Výzkumy zabývající se chováním těchto látek v podzemních vodách
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nejsou příliš časté. Biodegradace pesticidu za denitrifikačních podmínek byla prokázána v případě atrazinu
v studii od Douglass a kol [9].
Triazinové herbicidy tvoří širokou skupinu sloučenin používaných pro kontrolu plevelů. Jsou velmi
perzistentní v půdě, vodě, rostlinách a ve zvířatech [8]. Některé triazinové herbicidy, jako atrazin, můžou
při překročení minimální alveolární koncentrace způsobit třes, kardiovaskulární poškození, genové mutace
a rakovinu [8]. Atrazin je selektivní herbicid pro kontrolu různých širokolistých plevelů a trav [10]. Atrazin
se pravidelně vyskytuje v podzemní, pitné a také v mořské vodě, dokonce byl zaznamenán i v ledu v odlehlých
oblastech [11].
Tato studie se zabývá chováním atrazinu za denitrifikačních podmínek, biotransformací, adsorpcí a vlivem
této látky na denitrifikační proces.

2 METODIKA
Byla použita metodika dlouhodobého testování, která byla vyvinuta a optimalizována autorkou [12].
Dlouhodobé (28 dní) laboratorní testy byly simulovány ve 2litrových lahvích. Pracovalo se se 3 paralelními
vzorky, které se lišily složením kapalného média (Tab. 1).
Tab. 1 Princip testu.
Vzorek

Složení kapalného média

Popis

1

KNO3 (15 mg/l N-NO3), NaHCO3 (0,5 g/l),
metanol (0,1 ml/l)

Probíhá denitrifikace.

2

KNO3 (15 mg/l N-NO3), NaHCO3 (0,5 g/l),
atrazin (100 µg/l) – roztok v metanolu

Probíhá denitrifikace, biodegradace testované
látky a její adsorpce na dřevní štěpku.

3

KNO3 (15 mg/l N-NO3), NaHCO3 (0,5 g/l),
atrazin (100 µg/l) – roztok v metanolu, inhibitor
(HgCl2 konc. 6,5 mg/l)

Biologické procesy neprobíhají, probíhá adsorpce
testované látky na dřevní štěpku.

Do každé lahve se odvážilo 25 g topolových hoblin frakce 1,0–1,5 cm. Bylo přidáno 2000 ml deionizované
vody obohacené o KNO3 a NaHCO3. Každý vzorek byl proveden ve 4 opakováních. Obsah každé lahve
se probublal argonem, až koncentrace O2 klesla pod 0,5 mg/l. Lahve se následně uzavřely a inkubovaly
v termostatu při T = 20 ± 0,5 °C a bez přístupu světla.
Po uplynutí 48 hodin se z každé lahve pipetou odebralo 25 ml vzorku, ve kterém se stanovilo pH,
koncentrace N-NOX a O2. Poté se lahve rozdělily do tří typů vzorků a byla přidána činidla (Tab. 1). Po smíchání
se odebralo 10 ml kapalné fáze ze vzorků 2 a 3 pro stanovení počáteční koncentrace atrazinu. Lahve se uzavřely
a inkubovaly při T = 20 ± 0,5 °C ve tmě.
Každých 7 dní byly lahve otevřeny a bylo odebráno 25 ml kapalného média pro stanovení N-NOX.
Po změření koncentrace N-NOX byla dopočtena potřebná dávka roztoku KNO3 (10 000 mg/l) tak, aby
koncentrace dusičnanů byla identická s počáteční hodnotou N-NOX 15 mg/l. Určená dávka roztoku KNO3
se nadávkovala do lahví, které se poté uložily zpátky do termostatu.
Po 28 dnech byl pokus ukončen. Ihned po otevření bylo odebráno 10 ml kapalné fáze ze vzorků 2 a 3
pro analýzu testovaného pesticidu. V lahvích byla stanovena koncentrace O2 a bylo odebráno potřebné množství
na analýzu CHSKCr. Zbývající vzorek byl přefiltrován přes filtrační papír pro kvalitativní analýzu KA2
a v supernatantu byla změřena koncentrace N-NO2, N-NOX a pH.
Atrazin byl extrahován ze vzorků supernatantu pomocí SPE metody (Solid Phase Extraction). Analýzy
koncentrací pesticidů zabezpečovalo Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, RECETOX, metodou
kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí.
Vliv atrazinu na denitrifikační proces byl hodnocen na základě inhibice denitrifikační rychlosti rD, která byla
vypočtena jako množství odstraněného N-NOX za časovou jednotku. Účinek testované látky byl vyhodnocen
na základě rozdílu mezi denitrifikačními rychlostmi vzorků 1 a 2.
Úbytek atrazinu v důsledku adsorpce byl vyhodnocen z poklesu jeho koncentrace ve vzorku 3. Úbytek
koncentrace testované látky v důsledku biodegradace byl hodnocen porovnáním koncentrace ve vzorcích 2
(biotická ztráta + abiotická ztráta) a 3 (abiotická ztráta).
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3 VÝSLEDKY A DISKUZE
Denitrifikace je biologický proces, který je ovlivňován řadou faktorů. Vhodný zdroj uhlíku, dostatečná dávka
dusičnanů a příznivé pH jsou pouze základní faktory.
Pesticidy se v různých přírodních podmínkách (půda, voda, vzduch) chovají odlišně, záleží zejména na jejich
fyzikálních vlastnostech, způsobu aplikace a podmínkách prostředí [8]. Atrazin a jeho metabolity mohou
přetrvávat ve vodě a půdě po desetiletí [11]. Proto je při hodnocení výsledků nutno brát v úvahu, že pesticidy
jsou velmi stabilní látky a 28 dní je krátká doba na jejich rozklad.

Vliv atrazinu na denitrifikační proces
Na konci testu byly měřeny vybrané ukazatele, výsledné průměrné hodnoty jsou uvedeny v Tab. 2. Optimální
hodnota pH pro denitrifikační proces je mezi hodnotami 7,0 až 8,0 [13]. Ani u jednoho ze vzorků nebylo zjištěno
překročení optima.
Tab. 2 Podmínky na konci testu – průměrné hodnoty ze 4 opakování každého vzorku.
Vzorek
1
2
3

pH
7,49
7,51
7,54

O2
mg/l
2,83
1,77
4,28

N-NO2
mg/l
0,067
0,269
0,492

CHSKCr
mg/l
120
220
260

rD
mg/l/d
1,10
1,18
0,02

Po 28 dnech byly naměřené hodnoty O2 vyšší než 0,5 mg/l. Ve vzorku 3 byla naměřena nejvyšší hodnota,
a to 4,28 mg/l. Tato hodnota byla očekávána, neprobíhal zde denitrifikační proces. U vzorku 1 a 2 byly hodnoty
2,83 a 1,77 mg/l. Procesu denitrifikace však vyšší hodnoty O2 nevadí, koncentrace rozpuštěného kyslíku je nižší
v mikropórech topolových hoblin, ve kterých může denitrifikace probíhat, podobně jako uvnitř vloček
aktivovaného kalu [14].
V průběhu denitrifikace se mohou dusičnany redukovat na dusitany, N2O a NH4+ [15]. Ani v jednom případě
nedošlo k akumulaci dusitanů, nejvyšší hodnota N-NO2 byla zjištěna u vzorku 3, 0,492 mg/l. U vzorku 2 byla
naměřena mírně vyšší hodnota (0,269 mg/l) než u vzorku 1. Lze konstatovat, že atrazin nezpůsobuje akumulaci
dusitanů.
U všech vzorků byla naměřena CHSKCr nad hodnotou 100 mg/l. Dle Lahdhiri a kol., [16] je toto množství
CHSKCr dostatečné pro podporu denitrifikace.

Obr. 1 Koncentrace N-NOX v průběhu testu.
Obr. 1 prezentuje průběh koncentrace N-NOX během testu. U vzorků 1 a 2 probíhala denitrifikace po celou
dobu testu i po dodávkování KNO3 každých 7 dní. Proces denitrifikace byl od začátku zastaven u vzorku 3,
nedocházelo tu ke změnám koncentrace.
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Na Obr. 2 je zobrazeno porovnání průměrných denitrifikačních rychlosti jednotlivých vzorků. Denitrifikační
rychlost u vzorku 1 a 2 byla porovnatelná. Pouze v posledním týdnu došlo k mírnému zpomalení u vzorku
bez přídavku atrazinu. Ve vzorku 1 byla vypočítaná průměrná rychlost denitrifikace 1,10 mg/l/d a u vzorku 2
hodnota 1,18 mg/l/d (Tab. 2). Došlo tedy k mírné stimulaci denitrifikačního procesu atrazinem, konkrétně 6,9 %.
Ilhan a kol. [17] tvrdí, že rychlost denitrifikace není inhibována koncentracemi atrazinu do 5 mg/l. Tento
poznatek koresponduje s výsledky testu, koncentrace 0,1 mg/l neovlivňuje proces denitrifikace a má mírný
stimulační účinek.

Obr. 2 Průměrné denitrifikační rychlosti v průběhu testu.

Chování atrazinu za denitrifikačních podmínek
Pesticidy prochází různými transformačními procesy, zahrnujícími jak procesy biotické tak abiotické, které jsou
určeny jejich strukturní afinitou ke konkrétnímu typu transformace a podmínkami prostředí, kterým jsou
vystaveny v důsledku distribuce a transportního chování [18].
Byl zjištěn abiotický úbytek 30,6 %. Dle výzkumu Krause Camilo [19] lze předpokládat, že převládajícím
mechanismem abiotické ztráty byla sorpce ATR na topolové hobliny. Yue a kol. [20] ve své studii pozorovali
adsorpci atrazinu na různé druhy půd. Adsorpce atrazinu byla za 24 hodin přibližně 27,8 % pro laterit, 21,5 %
pro půdu rýžových polí a 19,3 % u aluviální půdy [20]. Tyto výsledky se shodují s naměřenou hodnotou
(30,6 %).
Biotický úbytek ATR u dlouhodobého testu byl 9,8 %. To je v souladu s výsledky Douglass a kol. [21], kteří
uvádí poločas rozpadu pro ATR 35–40 d. Průměrná hodnota rezidua ATR byla po 28 dnech 59,6 %.

4 ZÁVĚR
Pomocí metodiky dlouhodobého testu bylo pozorováno chování atrazinu o koncentraci 0,1 mg/l
za denitrifikačních podmínek. Byl zjištěn biotický úbytek 9,8 % a adsorpce na topolové hobliny dosáhla hodnoty
30,6 %. Atrazin významně neovlivňuje denitrifikační proces, byla zjištěna nízká hodnota stimulace a to 6,9 %.
V budoucnosti budou pomocí metodiky dlouhodobého testu zkoumány i jiné pesticidní látky, jejich vliv
na denitrifikační proces a chování v těchto podmínkách.

Poděkování
Výzkum byl finančně podpořen v rámci Projektu specifického výzkumu Chování pesticidních látek v průběhu
denitrifikace, FAST-J-21-7429.
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SROVNÁNÍ VYBRANÝCH ADSORBENTŮ
PRO ODSTRAŇOVÁNÍ KOVŮ Z VODY
COMPARISON OF SELECTED ADSORBENTS FOR REMOVAL
OF METALS
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Abstrakt
Mezi řadu látek, které v současnosti znečišťují zdroje pitné vody patří také různé kovy a jejich sloučeniny. Za
účelem porovnání vybraných sorpčních materiálů pro odstranění kovů z vody byl proveden laboratorní
experiment. K experimentálnímu porovnání byly vyžity filtrační kolony, naplněné vybranými sorpčními materiály
GEH a Bayoxide E33. Sorpcí byly z vody odstraňovány kovy arsen, nikl a olovo. Na základě několika kritérií byl
jako vhodnější materiál vyhodnocen materiál Bayoxide E33.
Klíčová slova
Sorpční materiály, kovy, polutanty, pitná voda
Abstract
Various metals and their compounds are among the number of substances that currently pollute drinking water
sources. A laboratory experiment was performed to compare selected sorption materials for removing metals from
water. Filter columns filled with selected sorption materials GEH and Bayoxide E33 were used for experimental
comparison. The metals arsenic, nickel and lead were removed from the water by sorption. Based on several
criteria, Bayoxide E33 was evaluated as a more suitable material.
Key words
Sorption materials, metals, pollutants, drinking water

1 ÚVOD
V současnosti se ve zdrojích pitné vody objevuje množství znečišťujících látek, mezi které řadíme i kovy a jejich
sloučeniny, škodící nejen člověku, ale také ostatním živočichům a rostlinám. Dále mohou negativně ovlivnit také
zemědělství či průmyslové závody, které mají často přísnější požadavky na jakost vody.
Zvyšující se úroveň urbanizace a potřeba vody v oblastech průmyslové činnosti, která s ní souvisí, výrazně
přispívají k problému výskytu kovů v podzemních zdrojích vody. V malých množstvích jsou určité kovy esenciální
pro zdraví člověka, ve velkých množstvích však mohou způsobovat akutní či chronickou toxicitu [1].
Kovy jako jsou vápník, hořčík, draslík a sodík by měly být v těle přítomny v určitém množství, aby udržely
např. acidobazickou rovnováhu. Železo, mangan, měď, kobalt, molybden či zinek je pak zapotřebí udržovat v těle
v nízkých koncentracích. V případě nedostatku, případně naopak vysokých koncentrací těchto kovů, může
docházet ke zdravotním komplikacím. Pití vody s obsahem toxických kovů jako je arsen, kadmium, chrom, olovo,
rtuť a nikl může vést k velmi závažným zdravotním komplikacím, mnohdy končícím smrtí [1].
Většina těžkých kovů se dostává do životního prostředí z průmyslové činnosti, přičemž dochází k průsaku
do podzemních vod, které jsou následně užívány jako zdroje pitné vody. Toxické kovy představují nejvyšší formu
perzistentních polutantů znečišťujících životní prostředí, přičemž jsou chemicky a biologicky nezničitelné [1].
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2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
V roce 2020 byla provedená statická zkouška v kádinkách, při níž byly sledovány koncentrace toxických kovů ve
vodě při sorpci na filtrační materiály GEH a Bayoxide E33. V návaznosti na tento experiment byla o rok později
se stejnými materiály provedena dynamická zkouška.

Kovy
Téměř všechny kovy jsou ve vodách obsaženy alespoň ve stopových množstvích. K obohacení vody dochází
stykem s horninami a půdou. To se týká především makrokomponent (Ca, Mg, Na, K), avšak v okolí rudných
nalezišť může dojít také k obohacení vody vysokým množstvím toxických kovů [2].
V pitné vodě je limitováno 18 kovů a polokovů, jejich obsah patří i mezi ukazatele přípustného obsahu látek
v povrchových vodách. Negativní vliv vyšších koncentrací některých kovů nemusí spočívat v jejich toxicitě, ale
především v ovlivnění organoleptických a technických vlastností vody [2].
Mezi nejvýraznější ukazatele znečištění podzemních vod v roce 2019 patřily tyto kovy: baryum, mangan, arsen
a kobalt [3], v roce 2017 byl mezi nimi také nikl [4].

Adsorpce
Adsorpce je v praxi hojně využívána k odstranění látek z tekutých fází. Lze ji pozorovat také jako přirozený proces
v různých složkách životního prostředí. Při úpravě vody se adsorpce prokázala jako účinný proces při odstraňování
mnoha rozpuštěných látek. Molekuly nebo ionty jsou odstraněny z vodného roztoku adsorpcí na pevné povrchy
[5].
Ve vodárenství je adsorpce běžně používanou metodou pro úpravu pitné vody. Slouží k eliminaci nežádoucích
látek, které způsobují změnu senzorických vlastností vody a vedlejších látek vznikajících při dezinfekci vody. Při
adsorpčních procesech mohou být použity různé sorpční materiály, které se dělí do několika skupin podle účelu
odstraňování látek z vody. Pro odstraňování kovů patří v současnosti mezi nejpoužívanější adsorbenty
granulované filtrační materiály na bázi oxidu a hydroxidu železa, kterými jsou také materiály GEH a Bayoxide
E33 [6].

Použité sorpční materiály
GEH je sorbent založený na bázi granulovaného hydroxidu železa. Je vhodný k hospodárnému a efektivnímu
odstranění arsenu a antimonu z vody. Adsorpční kapacita materiálu závisí na provozních podmínkách [7].
Bayoxide E33 je suchý krystalický granulovaný sorpční materiál na bázi oxidů železa. Byl vyvinut společností
Severn Trent ve spolupráci se společností Bayer AG. Materiál byl navržen k odstraňování arsenu, jeho výhodou
je, že společně s oběma formami arsenu (AsIII a AsV) odstraňuje také železo a mangan [8].
Tab. 1 Přehled vlastností sorpčních materiálů [7].
Parametr/Jednotka
Velikost částic/mm
Objemová hmotnost/g.cm-3
Specifický povrch/m2.g-1
Barva

Bayoxide E33
0,5–2,0
0,4–0,6
120–200
jantarová

GEH
0,2–2,0
1,25
250–300
tmavě hnědá až černá

3 METODIKA
Filtrace probíhala v kolonách s vnitřním průměrem 4,4 cm. Na dně těchto kolon byla vytvořena drenážní vrstva
zabraňující úniku sorpčních materiálů při filtraci. Spodní část drenážní vrstvy tvořily kameny o velikosti 1 až 2
cm, na které navazovala vrstva skleněných kuliček o průměru 4 mm. Horní část drenážní vrstvy tvořily 2 mm
skleněné kuličky. Nad drenážní vrstvu byl poté nasypán filtrační materiál. Výška této vrstvy byla zvolena na
základě doporučení výrobce. Minimální výška pro GEH byla 0,8 m, tato výška byla použita pro oba materiály.
Materiály bylo před experimentem proprat. Praní probíhalo zdola nahoru do doby, kdy z kolony začala vytékat
čistá voda. Prací voda byla svedena do kanalizace.
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Dále bylo nutné připravit modelovou vodu. Modelová voda vznikla přidáním sledovaných kovů - arsenu, niklu
a olova. Po přidání kovů do vodovodní vody bylo nutné důkladné promíchání, aby došlo k disperzi kovů v objemu
vody.
Do barelu s vodou byla vložena sací hadice čerpadla. Voda byla čerpána přes průtokoměr do jednotlivých
kolon. Množství protékající vody bylo regulováno na průtokoměru, s maximálním průtokem definovaným na
20 l/h. Vzorky filtrované vody byly poté odebírány z výstupů spodní kolony v předem zvolených časech – 1, 2, 4
a 6 minut od okamžiku kdy voda začala vytékat z kolony. U odebraných vzorků bylo během experimentu přímo
v laboratoři měřeno pH, teplota a zákal. Po provedení experimentu byly vzorky odvezeny na brněnskou pobočku
Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě ke stanovení koncentrací sledovaných kovů.

4 VÝSLEDKY
V Tab. 1 a Tab. 2 jsou zaznamenány naměřené veličiny v jednotlivých vzorcích a stanovené hodnoty koncentrací
jednotlivých kovů.
Tab. 2 Výsledky adsorpce na materiálu GEH.
GEH
čas
[min]

pH
[-]

teplota
[°C]

zákal
[ZF]

cAs
[μg/l]

cNi
[μg/l]

cPb
[μg/l]

0
1
2
4

7,08
6,58
6,45
6,02

17,7
20,5
20,8
21,5

1,47
1,34
0,64
0,60

24,0
<1,0
<1,0
<1,0

45,8
14,1
10,3
7,3

29,6
<1,0
<1,0
<1,0

6

5,81

21,0

0,37

<1,0

6,2

<1,0

Tab. 3 Výsledky adsorpce na materiálu Bayoxide E33.
Bayoxide E33
čas
[min]

pH
[-]

teplota
[°C]

zákal
[ZF]

cAs
[μg/l]

cNi
[μg/l]

cPb
[μg/l]

0
1
2
4

7,08
7,02
7,05
7,08

17,7
20,2
21,6
21,6

1,47
1,17
0,71
0,59

24,0
1,75
1,30
1,0

45,8
<2,0
<2,0
<2,0

29,6
5,5
4,1
3,3

6

7,05

21,0

0,47

<1,0

<2,0

2,6

Hodnoty koncentrací kovů byly následně zpracovány do grafů (Obr.1, Obr.2 a Obr.3), sloužících k přehlednému
porovnání výsledků materiálů GEH a Bayoxide E33 a také k posouzení, zda vzorky splňují limity kovů dané
pro pitnou vodu. V grafech jsou zaznačeny limitní koncentrace kovů dané Vyhláškou 252/2004 Sb., které jsou
následující: pro arsen a olovo 10 μg/l, pro nikl 20 μg/l [9].
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Obr. 1 Výsledný graf průběhu koncentrace arsenu.

Obr. 2 Výsledný graf průběhu koncentrace niklu.

Obr. 3 Výsledný graf průběhu koncentrace olova.
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5 DISKUZE
Zaměříme-li se nejprve na koncentrace jednotlivých kovů, u všech sledovaných kovů došlo již po 1 minutě
k odstranění hluboko pod limitní hodnoty stanovené vyhláškou. Materiál GEH v případě arsenu již po 1 minutě
snížil koncentraci tohoto kovu pod limit detekce a dosáhl tak mírně lepších výsledků než Bayoxide E33, který
koncentraci snížil pod limit detekce až po 6 minutách. Při odstraňování niklu, pak naopak dosáhl znatelně lepších
výsledků materiál Bayoxide E33, který už po 1 minutě dosáhl koncentrace tohoto kovu pod limitem detekce,
materiál GEH pak zanechal koncentrace po celou dobu nad tímto limitem. V případě olova pak opět dosáhl lepších
výsledků materiál GEH, s koncentracemi olova po celou dobu pokusu pod limitem detekce. Avšak i Bayoxide E33
snížil koncentrace kovu na hodnoty velmi blízké tomuto limitu.
Pouze na základě koncentrací kovů by se jevil jako lepší materiál GEH, avšak podíváme-li se na další měřené
hodnoty, konkrétně pH, je nutné tuto úvahu přehodnotit. V případě materiálu GEH totiž pH během experimentu
kleslo až na hodnotu 5,81, cože je mimo limit pH pitné vody, který je 6,5–9,5.

6 ZÁVĚR
Pití vody s obsahem toxických kovů jako je arsen, olovo a nikl může vést k závažným zdravotním komplikacím,
proto je důležité, aby tyto kovy z pitné vody odstraňovat. V rámci provedeného experimentu byla vyzkoušena
schopnost vybraných sorpčních materiálů odstranit tyto vybrané toxické kovy z vody.
Při zkoušce provedené v laboratoři Ústavu vodního hospodářství obcí Fakulty stavební VUT v Brně dosáhl
mírně lepších výsledků při odstraňování kovů materiál GEH. Lze však konstatovat, že oba zvolené materiály byly
schopné odstranit vybrané kovy tak, aby byly splněny limity dané Vyhláškou 252/2004 Sb. V případě GEHu pak
navíc došlo ke snížení pH mimo limitní hodnoty pro pitnou vodu, což by znamenalo nutnost další úpravy vody za
účelem zvýšení pH. Na základě této skutečnosti se tak jako vhodnější materiál jeví Bayoxide E33.
V rámci dalšího výzkumu by bylo vhodné zaměřit se také na problematiku snížení pH vody materiálem GEH,
zjistit, čím je zapříčiněno a zda je možné mu nějakým způsobem předcházet.
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Příspěvek byl zpracován v rámci řešení grantového projektu specifického vysokoškolského výzkumu na VUT
v Brně s názvem “Řešení vybraných problémů ve vodním hospodářství obcí” (FAST-J-21-7477).
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MĚŘENÍ HLUKU PŘI PRŮTOKU DEŠŤOVÉ VODY
TĚLESEM STŘEŠNÍHO VTOKU
MEASUREMENT OF NOISE DURING RAINWATER FLOW THROUGH
THE ROOF DRAIN BODY
David Fučík*,1, Jan Ručka1
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*
1

Abstrakt
Článek pojednává o problematice měření průtoku a hluku, který vzniká v okolí podtlakového systému odvodnění
při odtoku dešťové vody z úrovně střešní plochy. Dešťová voda je z úrovně střechy odváděna střešními vtoky,
které jsou osazeny do svislých prostupů ve střešní konstrukci. V článku je popsána základní problematika měření
průtoku a hluku, která se odkazuje na technické normy a další odbornou literaturu. Podle daných požadavků bude
probíhat měření parametrů několika podtlakových střešních vtoků od různých výrobců. Následně bude provedeno
porovnání a zhodnocení naměřených dat.
Klíčová slova
Zdroj hluku, měření hluku, měření průtoku, podtlakový systém odvodnění, střešní vtok
Abstract
The article deals with the issue of measuring the flow and noise that arises in the vicinity of the siphonic drainage
system during the outflow of rainwater from the roof surface. Rainwater is drained from the roof level through
roof drains, which are fitted into vertical penetrations in the roof structure. The article describes the basic issues
of flow and noise measurement, which refers to technical standards and other literature. According to the given
requirements, the parameters of several siphonic roof drains from various manufacturers will be measured.
Subsequently, the measured data will be compared and evaluated.
Key words
Noise source, measurement of noise, measurement of flow, siphonic drainage system, roof drain

1 ÚVOD
Článek pojednává o metodice měření průtoku, který jsou schopné převést podtlakové střešní vtoky, a dále o měření
hluku, který vzniká nad úrovní podtlakového střešního vtoku, pod jeho úrovní i v okolí potrubní trasy celého
odvodňovacího systému. Zdroj zvuku vzniká v důsledku průtoku dešťové vody tělesem střešního vtoku
a prouděním vody v navazujícím odtokovém potrubí. V článku je popsána základní problematika měření průtoku
a hluku.
Autorský kolektiv se zabývá vytvořením prakticky použitelného metodického postupu pro měření průtoku
a hluku, který bude reflektovat technickými normami a také další relevantní literaturou. Podle vytvořené metodiky
měření bude probíhat testování konkurenčních podtlakových střešních vtoků od několika výrobců. Měření bude
probíhat na sestaveném hydraulickém měřicím okruhu. Po samotném měření bude provedeno porovnání
a zhodnocení naměřených dat.

2 POPIS PODTLAKOVÉHO SYSTÉMU
Řešené téma se zabývá problematikou podtlakového systému odvodnění plochých střech, který je v současné době
při navrhování odvodnění plochých střech preferován v porovnání se standardním gravitačním systémem.
Důvodem jsou některé jeho výhody, které spočívají zejména v menším počtu potřebných odvodňovacích prvků,
které jsou ve střešní konstrukci umístěny, a nižších pořizovacích nákladech [1].
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Pro vytvoření podtlakového efektu v podtlakovém systému, tj. po celé trase odtokového potrubí, je potřeba
do střešního pláště osadit speciální střešní vtok, díky kterému může podtlakový efekt vzniknout. Jedná se
o relativně sofistikovaný výrobek, jehož různé modifikace v současné době nabízí na trhu několik různých
výrobců. Požadované vlastnosti střešního vtoku a jeho parametry ovlivňuje mimo jiné také tvarové řešení jeho
jednotlivých částí. Na řešení střešních vtoků je proto kladen poměrně velký důraz. Nesprávně navržený střešní
vtok může vykazovat např. nedostatečnou hydraulickou kapacitu, tendenci k ucpávání, nebo právě vysokou míru
hluku, který vzniká při průtoku dešťové vody.
Při výstavbě se střešní vtoky osazují do předem vytvořených svislých prostupů, které jsou připravené ve střešní
konstrukci. Střešní vtoky jsou osazeny tak, aby odváděly dešťové vody z úrovně střechy. Vodotěsnost střechy
je zajištěna hlavní hydroizolační vrstvou, tj. hydroizolační fólií, která musí být umístěna na celé odvodňované
ploše střechy. V místech střešních vtoků musí být provedeno hydroizolační svaření mezi fólií na hlavní
hydroizolační vrstvou a manžetou, která bývá obvykle součástí střešního vtoku.
Každý střešní vtok primárního odvodnění je dále napojený na odtokové potrubí, které bývá vedeno pod střešní
konstrukcí až po svislé potrubí, které bývá umístěno u svislé stěny objektu. Svislé odtokové potrubí následně ústí
do stokové sítě, případně do nádrže nebo zasakovacího objektu. Jednotlivé části podtlakového systému jsou patrné
z Obr. 1.

Obr. 1 Schéma podtlakového systému; 1 - podtlakový střešní vtok, 2 - horizontální odtokové potrubí, 3 - svislé
odtokové potrubí, 4 - vyústění z objektu [2].
Pro podtlakový systém odvodnění je žádoucí, aby se v potrubní trase vytvořil podtlakový režim proudění, tedy
sací efekt, díky čemuž dochází ke zvýšení hydraulické kapacity odvodňovacího systému. Podtlakový režim vzniká
teprve po dosažení a překročení určité, pro jednotlivé vtoky přesně definované, výšky zaplavení střešních vtoků.
Díky vyšší hydraulické kapacitě podtlakových systémů odvodnění je možno snížit počet potřebných střešních
vtoků v porovnání s gravitačními systémy. S tím souvisí i nižší počet svislých prostupů ve střešní konstrukci, čímž
se značně snižuje riziko zatečení do střešní konstrukce, příp. do samotné stavby.

3 METODIKA MĚŘENÍ
Měření průtoku
Měření průtoku je prováděno v návaznosti na ČSN EN 1253-2 Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 2: Střešní
vtoky a podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky (2016). Norma definuje podobu laboratorního měřícího okruhu
a podmínky měření [3].
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Schéma měřícího okruhu je patrné z Obr. 2, na kterém jsou očíslovány jednotlivé části měřícího okruhu. Měřící
okruh je sestaven ze zásobní nádrže čtvercového tvaru s délkou strany nejméně 1,75 m. Zásobní nádrž musí být
umístěna v takové výšce, aby byla dodržena minimální spádová výška svislého potrubí, která činí 4,2 m.
Podtlakový střešní vtok musí být osazený v ose zásobní nádrže, aby proudění bylo směrem ke vtoku souměrné
a aby proudění nebylo ovlivněno boční stěnou nádrže. Dle technické normy může být zkouška provedena s deskou
simulující plochu střechy (deska je v zásobní nádrži umístěna v horní úrovni těla střešního vtoku) nebo bez ní.
Nad deskou simulující plochu střechy, resp. nad střešním vtokem musí být umístěno zařízení pro měření výšky
vzdutí vody s tolerancí ±2 mm. Z důvodu snížení hladiny v okolí vtoku probíhá měření výšky vzdutí vody
ve vzdálenosti 500 mm od svislé osy vtoku. Tolerance vzdálenosti pro měření výšky vzdutí vody je ±5 mm [3].
Norma definuje průtok podtlakovým vtokem při výšce vzdutí 55 mm, pro vtok o dimenzi 75 mm musí být jeho
hodnota minimálně 12 l·s-1. Pro vykreslení odtokové křivky, a také pro ověření minimální hodnoty průtoku, jsou
určeny výšky vzdutí vody, při kterých bude probíhat měření hydraulické kapacity střešního vtoku. Hodnoty jsou
5 mm, 15 mm, 25 mm, 35 mm, 45 mm, 55 mm, 65 mm a 75 mm [4]. Odečet hodnot průtoku bude proveden
po ustálení v každé z předem definovaných výšek hladiny vody nad střešním vtokem. Odečet hodnot bude spuštěn
5 minut od ustálení výšky vzdutí vody a bude probíhat 10 minut.

Měření hluku
Hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož imisní hygienický limit stanovuje prováděcí
právní předpis [5].
Osoby odpovědné za vznikající hluk jsou povinni technickými, organizačními a dalšími opatřeními zajistit,
aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní
prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb [5].
Každá metoda popisu, měření a hodnocení hluku v životním prostředí je uvažována tak, aby se nějakým
způsobem vztahovala k tomu, co je známo o odezvě člověka na hluk. Mnoho škodlivých účinků hluku v životním
prostředí se zvyšuje se zvyšujícím se hlukem, avšak přesné vztahy dávka-odezva zůstávají předmětem diskuze.
Dále je důležité, že všechny použité metody musí být prakticky použitelné v rámci sociálního, ekonomického
a politického prostředí, v němž jsou užívány. Ve světě je proto používáno mnoho různých metod pro různé typy
hluku, což vytváří značné obtíže pro mezinárodní porovnání a pochopení [6].
Norma ČSN EN 14366+A1: Laboratorní měření hluku z instalací odpadních vod (2020) definuje metody
měření hluku šířícího se vzduchem i konstrukcemi v instalacích pro odpadní a dešťovou vodu v laboratorních
podmínkách. Naměřená data pak mohou sloužit pro porovnání výrobků a materiálů [7].
Norma je použitelná pro soustavy potrubí pro odpadní vody a jeho části. Používá se pro potrubí vyrobené
z jakéhokoliv běžného materiálu v průměrech až do 150 mm. Norma také definuje požadavky na hydraulické
zařízení, to musí být schopné dosáhnout průtoku vody minimálně 0,5 l·s-1 a musí být schopné měřit průtok vody
s přesností 5 % [7].
Hluk z instalací odpadních vod je vytvářen prouděním vody a spádem vody v potrubním systému. V budovách
existuje mnoho různých způsobů instalace těchto systémů. Rozvody pro odpadní vody mohou být pevně
zabudované např. do zdí, mohou být upevněny úchytkami ve zdech a zakryté deskami nebo mohou volně viset
v prostoru nad zavěšeným podhledem. Z toho důvodu je nutné stanovit správné měřící metody pro šíření zvuku
[7].
Významné zdroje hluku vznikají u ohybů svislých rozvodů, u nespojitostí, jako například spojky a přechodky.
Účinek hluku je také silně závislý na vlastnostech materiálu užitého pro potrubí, na způsobu spojování
a upevňování potrubí a také na obecných poměrech v místě stavby [7].
Normy, které se zabývají problematikou akustiky definují požadavky na měření hluku, konkrétně pak
na zkušební zařízení. Mezi základní z nich patří následující. Objem zkušební místnosti by měl být 30 až 50 m3,
výška zkušební místnosti by měla být 3±0,5 m, dvě protější stěny by od sebe měly být vzdáleny min. 2,3 m, při
měření musí být obsluha min. 0,5 m za mikrofonem. Při měření ve vnitřním prostoru se doporučuje provádět
měření ve výšce 1,2±0,1 nebo 1,5±0,1 m od podlahy [7], [8], [9].
Na Obr. 2 jsou, mimo označení částí měřícího okruhu, označeny také hlavní zdroje hluku, které budou vznikat
při měření. Jednotlivé zdroje hluku jsou označeny písmeny A–F, kde A značí hluk, který vzniká v dolní nádrži
důsledkem vyústění vody z odtokového potrubí do volné hladiny v nádrži. Hluk s označením B vzniká v důsledku
chodu čerpadla, které tlačí vodu do hodní nádrže, s čímž souvisí hluk C, ten vzniká ve výtlačné větvi v návaznosti
na proudění vody v potrubí. Okolní hluk je označený písmenem D. Zdroje hluku s označením E a F jsou sledované
zdroje hluku. První z nich je hluk vznikající nad střešním vtokem, a to v důsledkem odtoku vody tělesem střešního
vtoku. Další zdroj hluku vzniká v okolí svislého potrubí, kterým proudí voda s určitou rychlostí.
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Obr. 2 Schéma měřícího zařízení s vyznačením zdrojů hluku; 1 - podtlakový střešní vtok, 2 - svislé odtokové
potrubí, 3 - dolní nádrž, 4 - čerpadlo, 5 - průtokoměr, 6 - regulační armatura, 7 - výtlačné potrubí, 8 - horní
nádrž, 9 - norná stěna; A - vyústění do dolní nádrže, B - chod čerpadla, C - proudění vody ve výtlačném potrubí,
D - okolní hluk, E - odtok vody, F - proudění vody v odtokovém potrubí.

Technické požadavky při měření hluku hlukoměry
K měření hluku v komunálním prostředí se používají měřicí přístroje třídy 1, které vyhovují požadavkům
ČSN EN 61672-1 Elektroakustika – Zvukoměry – Část 1: Technické požadavky. Měřicí zvukoměry tř. 1 jsou
zařazeny ve vyhlášce č. 345/2002 Sb. jako stanovená měřidla, která podle zákona č. 505/1990 Sb. Podléhají
úřednímu ověření stanoveného měřidla. Všechna stanovená měřidla používaná k měření hluku v mimopracovním
prostředí musí být vybavena platným ověřovacím listem [8].
Základní určující ukazatelé hluku se vyjadřují jako hladiny akustického tlaku v decibelech při použití váhové
funkce A nebo C a dynamické charakteristiky Fast (Rychle), v případě vysoce impulsního hluku i dynamické
charakteristiky Impuls a Slow (Pomalu) [8].
Provozní kalibrace zvukoměrné techniky se provádí akustickými kalibrátory, které vyhovují požadavkům
ČSN EN 60942 Elektroakustika – Akustické kalibrátory. Kalibraci se provádí vždy bezprostředně před začátkem
a po ukončení měření, případně i v jeho průběhu. Po ukončení měření se nesmí změřená hladina akustického tlaku
kalibračního signálu lišit od původně změřené hodnoty o více než 0,5 dB. Pokud je odchylka větší, je nutné provést
nové nastavení všech přístrojů a nové měření [8].
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Postup měření hluku
Pro měření se může použít mikrofon upevněný na stativu a propojený kabelem s měřicím přístrojem nebo mikrofon
upevněný spolu s měřicím přístrojem na stativu, v takovém případě musí být obsluha při měření nejméně 0,5 m
za mikrofonem. Při měření směřuje osa hlavní citlivosti mikrofonu směrem ke zdroji hluku. Pro měření se používá
typ mikrofonu podle druhu zvukového pole nebo přístroj umožňující korekci na druh zvukového pole. Během
vlastního měření obsluha měřicího přístroje buď osobně průběžně sleduje a zaznamenává akustickou situaci nebo
jsou v průběhu měření automaticky zaznamenávány údaje jako např. audiozáznam nebo videozáznam, na základě
kterých mohou být při následném zpracování spolehlivě vyloučeny rušivé události a okolnosti, které by mohly
negativně ovlivnit výsledek měření [10].
Přímé měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeqT se preferuje v případě, že je hluk přibližně ustálený
nebo časově proměnný. Příkladem takového hluku může být např, hluk z výrobních provozů nebo hluk silniční
dopravy. Aby byl daný vzorek měření reprezentativní, doporučuje se měřit minimálně 5 až 10 minut [10].
Stanovení maximální hladiny akustického tlaku LAmax se stanoví odečtením hodnoty LAmax při vyhodnocení
naměřených dat, které jsou uloženy v paměti zvukoměru (postprocesing) [10].
Pro měření zbytkového hluku platí analogická pravidla a postupy jako pro měření hluku posuzovaného zdroje.
Zbytkový hluk může měřit před, nebo po, případně i v průběhu měření hluku. Pro adekvátnost naměřených hodnot
se doporučuje měřit na stejných místech a ve stejných veličinách jako měřený hluk včetně nejistoty měření
(s výjimkou impulsního hluku, resp. LAmax) [10].
Korekce K na zbytkový hluk se stanovuje výpočtem nebo podle tabulky v návaznosti na hodnotu ∆L, která
odpovídá rozdílu mezi hladinou akustického tlaku měřeného zdroje hluku a hladinou akustického tlaku zbytkového
hluku [10].
Při stanovení hodnoty ∆L se neuvažuje nejistota je-li:
•
•

∆L > 10 dB: nekoriguje se,
∆L < 3 dB (tj. K > 3 dB): korekce na zbytkový hluk nejsou dovolené z toho důvodu, že hluk
měřeného zdroje nelze jednoznačně odlišit od zbytkového hluku

Hodnoty korekce K jsou uvedeny v Tab. 1. Výsledná korekce se odečítá od změřené hladiny akustického tlaku
zdroje hluku [10].
Tab. 1 Určení hodnoty korekce na zbytkový hluk K v návaznosti na rozdíl hladin akustického tlaku měřeného
zdroje hluku a akustického tlaku zbytkového hluku [10].
Hodnoty ΔL a K uváděné v dB
ΔL [dB]
K [dB]

10,0
0,5

9,5
0,5

9,0
0,6

8,5
0,7

8,0
0,7

7,5
0,9

7,0
1,0

6,5
1,1

6,0
1,3

5,5
1,4

5,0
1,7

4,5
1,9

4,0
2,2

3,5
2,6

3,0
3,0

Měření míry hluku bude probíhat v několika měřících bodech, které jsou znázorněny na Obr. 2. Každý měřící
bod je znázorněný symbolem křížku. Ty jsou patrné nad střešním vtokem a na levé straně obrázku. Vzdálenosti
měřících bodů od zdroje hluku a dále od sousedních měřících bodů odpovídá hodnotě 0,5 m.

Neakustické údaje
Při měření hluku se na měřeném místě zjišťují kromě údajů o hluku také údaje a veličiny neakustické. Mezi tyto
údaje patří např. topografické situování místa vzhledem k zdroji hluku, možnost šíření hluku od zdroje do místa
měření, fyzikální a atmosférické podmínky při měření, popis a charakteristika zdroje hluku, doba trvání hluku
a všechny další okolnosti, které by mohly ovlivnit průběh a výsledek měření. Tyto údaje je nutné uvést
do protokolu z měření [8].

4 ZÁVĚR
Článek řeší základní problematiku měření hydraulické kapacity podtlakových střešních vtoků a s ní související
problematiku měření hluku, který vzniká nad úrovní podtlakového střešního vtoku, pod jeho úrovní, resp. pod
úrovní střešní konstrukce a dále pak i v okolí celé odvodňovací trasy potrubí, které bývá vedeno vodorovně pod
stropem a svisle po stěně dotčené stavby. Zdroj zvuku vzniká v návaznosti na odtok dešťové vody tělesem
střešního vtoku a prouděním vody v odtokovém potrubí. Článek dále popisuje metodiku měření, která specifikuje
požadavky měření s odkazem na technické normy a další literaturu.
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V návaznosti na vytvořenou metodiku měření bude probíhat testování několika podtlakových střešních vtoků
od různých výrobců. Měření bude probíhat na sestaveném hydraulickém měřicím okruhu. Po samotném měření
bude provedeno porovnání a zhodnocení naměřených dat. Výsledky zhodnocení budou dále použity pro vytvoření
nového tvaru podtlakového střešního vtoku, který bude optimální z hlediska proudění dešťové vody tělesem vtoku,
což povede ke snížení hodnoty vznikajícího hluku.
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ČIŠTĚNÍ ŠEDÉ VODY V LABORATORNÍCH
A REÁLNÝCH PODMÍNKÁCH MEMBRÁNOVÝM
BIOREAKTOREM
MEMBRANE BIOREACTOR TECHNOLOGY FOR GREYWATER
TREATMENT IN THE LABORATORY AND REAL CONDITIONS
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*
1

Abstrakt
Opětovné využití odpadních vod je jedním z významně diskutovaných témat vedoucích k udržitelnému
hospodaření s vodou. Oddělování a recyklace odpadní vody už na úrovni domácností a dalších obytných nebo
provozních objektů by mohlo být považováno za klíčový přístup novodobého koncepčního vývoje týkajícího se
vnímání odpadu jako zdroje. Předmětem tohoto příspěvku je představení a srovnání výsledků z testování
membránové technologie (membránového bioreaktoru, MBR) k čištění šedé vody v laboratorních a reálných
podmínkách pro účely znovuvyužití bílé vyčištěné vody na úrovni domácností.
Klíčová slova
Čištění odpadních vod, recyklace odpadní vody, šedá voda, bílá voda, membránový bioreaktor
Abstract
Wastewater reuse is one of the signs discussed topics leading to sustainable water management. Separation and
recycling of wastewater already at the level of households and other residential or operational buildings could be
considered as a key approach of modern conceptual development concerning the perception of waste as a resource.
The aim of this paper is to present and compare the results from testing membrane technology (membrane
bioreactor, MBR) for greywater treatment in the laboratory and real conditions water reuse at the household level.
Key words
Wastewater treatment, wastewater reuse, greywater, white water, membrane bioreactor

1 ÚVOD
Opětovné využití méně znečištěné šedé vody (ŠV), která je významnou složkou odpadní vody (OV), může hrát
zásadní roli při přeměně OV na cenný vodní zdroj. [1][2] K opětovnému využívání OV byly stanoveny pokyny,
jež předepisují limity pro kvalitu vody v závislosti na typu dalšího využití. V roce 2020 byla v České republice
vydána technická norma ČSN ISO 20761 Opětovné využití vody v městských oblastech – směrnice pro hodnocení
bezpečnosti opětovného využití vody – hodnocené ukazatele a metody [3], [4].
Testování čištění ŠV prostřednictvím MBR probíhalo ve dvou etapách v rámci projektu „Získávání a využití
tepelné energie z odpadní vody v kombinaci s využitím vyčištěné vody“ řešeného v letech 2019-2021 s podporou
programu TA ČR Zéta. V první etapě bylo MBR testováno pro čištění ŠV na odtoku ze sprchového koutu
v laboratoři výzkumného centra AdMaS VUT v Brně. V druhé etapě bylo testováno čištění šedé vody v reálných
podmínkách, tedy na odtoku z rodinného domu.

2 KRITÉRIA KVALITY VODY
Dle „Rámce pro hodnocení bezpečnosti opětovného využití vody v městských oblastech“ uvedeného v normě
ČSN ISO 20761 [3] je kvalita vody určené pro znovuvyužití závislá na účelu využití a specificky odpovídajících
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podmínkách. Pro hodnocení bezpečnosti opětovného využití takto připravené nepitné vody je v rámci tohoto
dokumentu doporučeno rozhodovací schéma znázorněné na Obr. 1.

Obr. 1 Schéma rámce pro hodnocení bezpečnosti opětovného využití vody dle ČSN ISO 20761 [3], [4].
Posuzování kvality vyčištěné OV je vázáno na účel opětovného využití odpadní vody. Aplikace technologie
čištění ŠV byla v rámci testování zaměřena na využití vyčištěné šedé vody k splachování toalet a zavlažování.
Pro tyto účely opětovného využití jsou normou ČSN ISO 20761 doporučené ukazatele uvedené v Tab. 1 [3].
Tab. 1 Doporučené ukazatele kvality vody pro různé účely opětovného využití OV [3], [4].
Účel využití
vyčištěné
OV
Splachování
toalet
Zavlažování

Zbytkový
chlor

Indik.
Bakterie,
E-coli nebo
koliformní
bakterie

Pach

pH

BSK5

TDS/
elektrická
konduktivita

Ano

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Zákal

3 TESTOVÁNÍ MBR V LABORATORNÍCH PODMÍNKÁCH
Pro testování a ověření účinnosti čištění ŠV (ČŠV) technologickým postupem s membránovou filtrací (MBR)
a byl navržen a sestaven jeden technologický (TG) celek. Zdrojem ŠV pro vstup do čisticího TG procesu byl odtok
ze sprchového koutu, odkud byla ŠV odváděna do přečerpávací jednotky, která následně distribuovala ŠV přes
svíčkový filtr přímo do akumulační nádrže, v níž byla umístěna membránová jednotka. Po mechanickém
předčištění tedy bylo médium přiváděno na membránu, kde byly odděleny pevné složky (retentát) od permeátu.
ŠV byla v tomto místě zbavena částic, které jsou větší než póry membrány.
Modul podtlakového membránového systému byl ponořen přímo do aktivační nádrže. Pod membránový modul
byl přiváděn provozní vzduch zajišťující jemnobublinnou aeraci. Usazené látky byly v těchto modulech
odstraňovány přiváděným pracím vzduchem společně s provozním vzduchem, a to v podobě hrubobublinných
elementů. Zařazením membrány do aktivačního procesu je membránou plně nahrazena dosazovací nádrž, čímž
odpadá nepříznivý vliv na kvalitu odtoku způsobený nedostatečnými sedimentačními vlastnostmi sekundárního
kalu. [5][6]
Pro testování bylo využito kompaktní čistírny odpadních vod AS-GW/Aqualoop typu 6, s mikrofiltračním
membránovým modulem s průlinami 0,02 μm a provozním tlakem 0,07 MPa.
Technologie pro čištění ŠV byla v laboratoři testována 74 dní s celkovým přítokem z 59 sprchových cyklů.
Výsledky analýzy ŠV na vstupu do čistícího procesu, bílé vyčištěné vody na výstupu z technologie čištění (BV)
a účinnosti čištění (η) jsou znázorněny v Tab. 2.
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Tab. 2 Výsledky fyzikální a chemické analýzy odpadní vody z testování v laboratorní podmínkách
(legenda – CH*=CHSKCr).
OV
ŠV
BV
ŠV
BV
ŠV
BV
ŠV
BV
ŠV
BV
ŠV
BV

Ukazatel

MJ

pH

-

barva

Pt·
Co-1

zákal

ZF(n)

BSK5

mg·l-1

CH*

mg·l-1

NL

mg·l-1

Odběr
1
8,7
8,2
-

2
8,1
8,4
17
7

3
8,1
8,6
29
12

4
7,9
8,2
8
3

5
7,8
8,6
11
2

6
7,6
8,7
11
3

7
7,9
8,6
7
3

8
8,1
8,6
8
3

9
7,9
8,7
15
3

10
8,2
8,5
10

11
7,9
8,7
42
8

12
8,1
8,5
52
8

13
8,2
8,7
47
6

-

1,6

2,5

2,7

1,3

1,2

1,3

1,7

3,0

38

6,1

7,6

6,4

19,5
13
120
116
6
9

0,6
11,5
10,5
80
42
30
12

1,1
15
2,5
90
78
5
0

0,2
8,4
2,1
40
54
6
0

1,3
4,8
4
48
38
0
0

0,9
5,6
1,8
40
38
0
0

0,6
6,3
2,6
102
52
5
0

0,6
3,9
1,7
58
44
3
1

0,7
12
4,3
118
46
0
0

1,2
20
3,8
368
78
52
3

0,8
7,9
3,8
190
90
8
7

1,3
6,1
1,3
106
36
10
2

1,4
1,6
17
48
30
7
0

14
8,2
8,6
82
6
14,
7
1,1
37
5,4
134
86
20
9

Limity pH pro kvalitu bílé vody určené k zavlažování jsou velmi podobné pH přírodních vod. Vzorky bílé
vody vykazovaly zásadité pH, přičemž hodnoty přesahují definované hodnoty pH v Izraeli (pH 6,5–8,5)
a Japonsku (pH 5,8-8,6). V těchto případech není hodnota pH dodržena v řádech desetin, případně setin. Norma
ČSN ISO 20761 [3] definuje pro účely splachování bílou vodou stejné limity, jako pro její využití k zavlažování.
Barva a zákal jsou jedny z hlavních organoleptických ukazatelů, které ovlivňují přijatelnost veřejností. Limity
pro tyto ukazatele jsou přísnější zejména při využívání bílé vody k splachování toalet. Získané hodnoty splnily
výsledky analýzy bílé vody limity ukazatelů barvy i zákalu pro účely zavlažování i splachování toalet [4].
Koncentrace BSK5 vyjadřující obsah biologicky rozložitelných látek v bílé vodě využívané pro zavlažování
a splachování záchodů testovaných vzorků vyhovělo normě ČSN ISO 20761 pouze částečně. Hodnoty BSK5 v bílé
vodě na výstupu z ČŠV MBR splnily limit BSK5 ≤10 mg·l-1 pouze u 79 % analyzovaných vzorků, tři z testovaných
vzorků přesáhly 10 mg·l-1, avšak splnily podmínku BSK5 ≤20 mg·l-1 [4].
Bílá voda po ČŠV MBR vykazovala koncentraci NL splňující limit ČSN ISO 20761 pro zavlažování, pro
splachování toalet nesplnila koncentrace NL limit předepsaný ve Španělsku (NL≤10 mg·l-1) pouze v případě
jednoho vzorku [4].

4 TESTOVÁNÍ MBR V REÁLNÝCH PODMÍNKÁCH
Pro testování v reálných podmínkách bylo využito navrženého prototypu z řešení projektu „Získávání a využití
tepelné energie z odpadní vody v kombinaci s využitím vyčištěné vody“. Technologie čištění ŠV v rámci prototypu
byla oproti laboratorní jednotce doplněna chemickým dávkováním dezinfekce a předřazenou sedimentací.
Technologie čištění je znázorněna v Obr. 2. ŠV přiváděna na zařízení je mechanicky předčištěna sedimentací
v akumulační nádrži ŠV (AN ŠV). Do prototypu je dále zaústěna vtokovým potrubím s nornou stěnou do nádrže
MBR. V reaktoru probíhá biologické čištění za přístupu vzduchu z dmychadla. OV je filtrována přes podtlakovou
membránovou stanici a po dávkování dezinfekce k hygienizaci permeátu přiváděna do akumulace BV (AN BV).
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Obr. 2 Vlevo: Schéma technologie čištění (1 – přítok do prototypu z AN ŠV; 2 – odtah bílé vody; 3 – bioreaktor;
4 – akumulace bílé vody; 5 – membránová stanice; 6 – membrána; 7 – čerpadla; 8 – průtokoměr; 9 – dávkování
chlornanu sodného; 10 – hladinový plovák; 11 - bezpečnostní přepad), vpravo: fotografie instalovaného
prototypu.
Technologie pro čištění ŠV byla v rámci rodinného domu testována 74 dní s nepravidelným přítokem šedé
vody, jejíž zdrojem byly odpadní vody z pračky, dvou sprch, vany, dvou umyvadel. Odpadní vody z kuchyně
a myčky byly odváděny přímo do veřejné kanalizace. Výsledky analýzy ŠV na vstupu, bílé vyčištěné vody na
výstupu z technologie (BV) a účinnosti čištění (η) jsou znázorněny v Tab. 3.
Tab. 3 Výsledky fyzikální a chemické analýzy odpadní vody z testování v reálných podmínkách.
Odběr
OV
ŠV
BV
η
ŠV
BV
η
ŠV
BV
η
ŠV
BV
η
ŠV
BV
η
ŠV
BV
η
ŠV
BV
η

Ukazatel
pH

MJ
%

barva

mg∙l-1 Pt
%

zákal

ZF(n)
%

NL

mg∙l-1
%

BSK5

mg∙l-1
%

CHSKCr

mg∙l-1
%

tenzidy (aniont)

mg∙l-1
%

1

2

3

4

5

8,03
8,29
-2,34
>225
127
min. 43,56
280
9,4
96,64
98
18
81,63
84,6
6
92,91
964
90
90,66
30,5
0,45
98,52

7,8
8,26
-5,90
224
75
66,52
32,2
6,95
78,42
33
19
42,42
65,2
8,2
87,42
159
60
62,26
6,1
0,4
93,44

8,4
>225
78
min. 65,33
29,7
7,34
75,29
40
9
77,50
56,5
5,5
90,27
226
224
0,88
7,6
0,39
94,87

7,8
141
81
42,55
12,4
6,84
44,84
21
9
57,14
34,5
6
82,61
105
55
47,62
6,2
0,39
93,71

8,3
>225
190
min. 15,56
36
11,1
69,17
30
7
76,67
66,5
16,5
75,19
196
87
55,61
6,1
0,37
93,93

Aplikace prototypu pro čištění a znovuvyužití ŠV splnila s ohledem na ČSN ISO 20761 [3] podmínky pro
ukazatele kvality bílé přečištěné odpadní vody pro využití k zavlažování tyto limity: pH, BSK5 (pouze v případě
limitů stanovených v Číně a USA). Při srovnání výsledků BV vody s limity pro splachování toalet byly splněny
podmínky pro ukazatele pH, BSK5 (pouze v případě limitů stanovených v Číně a Kanadě), NL (pouze v případě
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limitů stanovených v Kanadě). Ostatní ukazatele kvality BV pro splachování toalet nesplnily limity stanovené
Kanadou, Čínou, Izraelem, Japonskem, Španělskem ani USA [4].
V průběhu testování byla provedena také regenerace membrán pro zajištění požadované kvality BV na odtoku
z prototypu, nicméně výsledky analýzy BV i po tomto ošetření nesplnily všechny stanovené limity pro uvedené
ukazatele [4].

5 ZÁVĚR
Předmětem tohoto příspěvku bylo představení výstupů z testování čištění šedé vody pomocí technologického
procesu založeném na využití membránového bioreaktoru s mikrofiltračním membránovým modulem. V rámci
testování byly v první etapě čištěny šedé vody na odtoku ze sprchového koutu v laboratoři výzkumného centra
AdMaS. V druhé etapě byly pomocí MBR technologie čištěny neseparované šedé vody vznikající v reálných
podmínkách rodinného domu.
Vzhledem k značným rozdílům kvality šedé vody na vstupu do technologického procesu v laboratoři a aplikaci
v reálných podmínkách nelze srovnávat pouze účinnost čištění vztažené na jednotlivé ukazatele znečištění v šedé
vodě a je nutné srovnat hodnoty ukazatelů na výstupu z technologického procesu s doporučenými hodnotami pro
bílou odpadní vodu uvedenými v normě ČSN ISO 20761 [3]. V obou etapách testování však nebylo dosaženo
kompletního splnění předepsaných limitů pro kvalitu bílé vody určené k opětovnému využití pro splachování toalet
a zavlažování.
Při další implementaci MBR technologie je pro zlepšení fyzikálních, chemických a mikrobiologických
vlastností vyčištěné BV doporučeno osazení ultrafiltrační membrány namísto testované mikrofiltrační membrány.

Poděkování
Tento článek byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci řešení projektu TJ02000190 Získávání a využití
tepelné energie z odpadní vody v kombinaci s využitím vyčištěné vody, dále s podporou Specifického výzkumu
Vysokého učení technického v Brně v rámci řešení projektu FAST-S-21-7424 Řešení aktuálních problémů
vodního hospodářství měst a obcí.
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Abstrakt
Šedá odpadní voda je významnou složkou městských odpadních vod, přičemž její úroveň znečištění z pohledu
fyzikálních, chemických i mikrobiologických ukazatelů je významně nižší než znečištění černých, popř.
splaškových odpadních vod. Z pohledu udržitelného hospodaření s vodou je proto čištění šedých odpadních vod
efektivním přístupem k jejich opětovnému využívání. Tento příspěvek se zabývá čištěním šedé vody vybranými
filtračními technologiemi a výsledky z provedeného testování pískové filtrace v laboratorních podmínkách
a aplikace mikrofiltrační a ultrafiltrační membránové jednotky v reálných podmínkách rodinného domu.
Klíčová slova
Recyklace odpadní vody, šedá voda, bílá voda, písková filtrace, membránová filtrace
Abstract
Greywater reuse is a significant part of urban wastewater with low values of physical, chemical and
microbiological pollution indicators. Therefore, reusing greywater is an effective approach of sustainable water
management. This paper deals with greywater treatment membrane methods leading to reusing greywater,
presenting obtained values of testing sand filtration and microfiltration and ultrafiltration membrane modules.
Key words
Wastewater reuse, greywater, white water, sand filtration, membrane filtration

1 ÚVOD
Současný trend udržitelného hospodaření nejen s vodními zdroji je celosvětově diskutované téma zaměřené na
ekologické, energetické a ekonomické přístupy reagující na neustávající poptávku po vodních i energetických
zdrojích, způsobenou klimatickými změnami, růstem populace a rychlou urbanizací. Významný důraz
v neustávajícím rozvoji je kladen uplatňováním environmentální certifikace budov, mezi které patří např.
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) nebo Building Research Establishment Environmental
Assessment Method (BREAM) a jiné, jenž hodnotí udržitelnost stavby z pohledu sociálních a kulturních aspektů,
ekonomické efektivity a životního prostředí. Hodnocení z hlediska životního prostředí je založeno také na
sledování kritéria spotřeby vody.[1] Klíčovým řešením k snížení spotřeby pitné vody a efektivnímu nakládání
s vodou může být opětovné využití odpadní vody.
K opětovnému využívání odpadní vody již na úrovni objektů určených k bydlení, průmyslových objektů,
sportovišť a wellness, nebo obecně objektů s vysokou produkcí odpadní vody, lze využít šedé složky odpadní
vody. Šedá odpadní voda je složkou městských odpadních vod, jejíž zdrojem jsou koupelny, umyvadla a dřezy,
pračky a myčky nádobí.[2] Tedy přibližně 70 % z celkové produkce odpadní vody v domácnosti tvoří voda šedá,
zbylých 30 % produkce je pak zastoupena černou odpadní vodou.
Využívání šedé odpadní vody je však podmíněno aplikací vhodných technologických procesů čištění a splnění
legislativně stanovených pokynů k opětovnému využívání OV. V roce 2020 byla v České republice vydána
technická norma ČSN ISO 20761 Opětovné využití vody v městských oblastech – směrnice pro hodnocení
bezpečnosti opětovného využití vody – hodnocené ukazatele a metody [3] popisující zmíněné pokyny a limity
předepisující kvalitu vyčištěné vody v závislosti na typu dalšího využití.
Předmětem tohoto příspěvku je představení použitých filtračních technologií a výsledků z provedeného
testování pískové filtrace v laboratorních podmínkách a aplikace mikrofiltrační a ultrafiltrační membránové
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jednotky v reálných podmínkách rodinného domu. Výsledky z testování jsou v příspěvku vztaženy k platné
legislativě předepisující limity znečištění pro kvalitu odpadní vody určenou k opětovnému využití.

2 FILTRAČNÍ TECHNOLOGIE PRO ČIŠTĚNÍ ŠEDÝCH
VOD
Technologický proces čištění šedých OV k jejich následnému opětovnému využití za splnění doporučených kritérií
lze čištění sestavit z fyzikální (mechanické), chemické nebo biologické úpravy vody, využití přírodních čistících
postupů, případně jejich kombinací.
Nejvyužívanějším způsobem mechanického čištění odpadních vod je proces filtrace. Předmětem této kapitoly
je představení vybraných filtračních procesů, které byly podrobeny testování, a tedy aplikaci pro čištění šedé vody.
V kapitole je představena písková filtrace, jejíž významnou výhodou je jednoduchý provoz, jednoduchá údržba
a nízké investiční a provozní náklady. Samotné zařazení pískové filtrace do technologického procesu čištění však
nezaručuje plné odstranění patogenů z odpadní vody.
Dále je v rámci kapitoly představena membránová filtrace odstraňující z vody rozpuštěné i nerozpuštěné látky.
Membrány jsou schopny odstranit znečištění v závislosti na svých parametrech, a to zejména na rozměrech částic,
které jsou schopny zachytit.
Oba systémy mechanického čištění je vhodné doplnit o zařazení hygienického zabezpečení před samotným
využitím permeátu. V případě využití permeátu jako zdroj šedé vody je důležité zařadit do čistícího procesu stupeň
hygienického zabezpečení. Pro hygienické zabezpečení lze využít chemických nebo fyzikálně chemických
přístupů, tedy například ve formě zařazení UV lampy, případně ozonizační nebo chlorační jednotky [5],[6].
Nejvyužívanějším přístupem k hygienickému zabezpečení odpadních vod je dezinfekce dávkováním chlornanu
sodného.

Písková filtrace
Písková filtrace zahrnuje základní fyzikální čistící proces založený na adsorpci nerozpuštěných látek na filtračním
loži, tj. pískovém filtru. Jedná se o tzv. filtraci objemovou, tedy filtraci přes vrstvu zrnitého materiálu [4].
Písková filtrace systému využití šedých vod může být použita samostatně nebo také v kombinaci s dezinfekcí
anebo aktivním uhlí. Filtrační materiál může být z křemičitého písku, granulovaného aktivního uhlí GAC, antracitu
a jeho volba a frakce je závislá na složení čištěné šedé vodě [4], [5].
Jako filtrační materiál může také být zvoleno dostupné lehké keramické kamenivo Liapor, vyrobené výpalem
a expandací třetihorních jílů v rotačních pecích. Výpalem tak vznikají keramické kuličky s porézní strukturou
a slinutým povrchem o průměru 1-16 mm. Liapor slouží v čistících procesech jako pevné lože – usazovací základ
pro mikroorganismy. V Liaporovém filtračním loži tak dochází k fyzikálnímu, chemickému i biologickému čištění
odpadní vody (prostřednictvím biofilmu).
Účinnost pískové filtrace lze dále podpořit přerušovanou filtrací a aerací, která podporuje růst mikroorganismů
schopných absorbovat a odstranit patogenní látky i jemné koloidní částice. Při provozování čistící technologie
systému využití šedých vod je potřeba sledovat vrstvu biofilmu vytvořenou na pískovém loži, dále je potřeba
zajistit dostatečný přísun živin formou šedé vody a eliminovat nadměrné přítoky odpadní vody určené k čištění
[4], [5].

Membránová filtrace
Membránové procesy čištění vod jsou založené na principu polopropustnosti, tzv. semipermeability. Zařazením
membrány do prostředí vzniká bariéra separující nečistoty, také nazývané jako retentát, a propouštějící přečištěnou
vodu, tzv. permeát [6]. Proces úpravy vody pomocí membrán lze provést jako jednoduchou fyzikální filtraci nebo
filtraci s biologickou úpravou [5].
Membránovou filtraci je vhodné doplnit předřazeným mechanickým předčištěním pro zvýšení její účinnosti
a životnosti. Jako mechanické předčištění lze zvolit např. filtraci s pískovou náplní nebo granulovaným aktivním
uhlím [5].
Membránové technologie lze rozdělit do kategorií dle velikosti pórů, respektive na základě minimální velikosti
částic, které jsou schopny zachytit na povrchu membrány. Membránové procesy tedy dělíme, s přihlédnutím
k obrázku Obr. 1 následovně:
•
•
•
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mikrofiltrace (MF);
ultrafiltrace (UF);
nanofiltrace (NF);
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reverzní osmóza (RO) [5].

Obr. 1 Rozdělení membránových procesů vztažené na velikost separovaných částic a organismů [5].

3 METODIKA
Testování srovnávaných filtračních technologií probíhalo v rámci řešení juniorského specifického projektu
"Aktuální přístupy k čištění odpadních vod" a projektu " Získávání a využití tepelné energie z odpadní vody
v kombinaci s využitím vyčištěné vody" ve třech etapách:
•
•
•

Testování pískové filtrace pro čištění šedé vody ze sprchování v laboratoři výzkumného centra
AdMaS,
Testování membránové mikrofiltrace pro čištění šedé neseparované vody v rodinném domě,
Testování membránové ultrafiltrace pro čištění šedé neseparované vody v rodinném domě.

Při čištění šedé vody pískovou filtrací byla šedá OV přečerpávána přes svíčkový filtr do perforovaného
rozdělovacího potrubí pro zajištění rovnoměrného průtoku po celé ploše otevřeného rychlofiltru. Samotná filtrace
pak probíhala přes sorpční náplň z materiálu Keramzit Liapor (frakce 1-4 mm). V průběhu testování nebyla
filtrační náplň regenerována. Pro odběr bílé vyčištěné vody (permeátu) sloužila odtoková akumulační komora
s odtokem a odkalovacím hrdlem.
V rámci druhé etapy byla ověřována účinnost čištění šedé vody mikrofiltrační membránové jednotky
v rodinném domě s mechanickým předčištěním šedé vody v předřazené akumulační nádrži s nornou stěnou. Pro
testování byla použit membránový modul sestavený z 1600 polyethylenových dutých membránových vláken
o průměru 0,41-0,44 nm s průlinami 0,02 μm.
Testování pískové filtrace a mikrofiltrační membrány však nepřineslo výsledky splňující limity v plném
rozsahu s ohledem na využití šedé odpadní vody pro účely splachování toalet nebo zavlažování. Závěry
z ukončeného testování aplikované mikrofiltrační jednotky v reálných podmínkách předpokládaly dosažení
normativně (ČSN ISO 20761 [1]) stanovených limitů pro vyčištěnou bílou vodou pro instalaci ultrafiltrační
membrány.
Ve třetí etapě byla tedy nahrazena mikrofiltrační membrána membránou ultrafiltrační. Ultrafiltrační jednotka
je založena na filtraci přes deskové membrány s průlinami membrán do 10 nm. Testování třetí etapy v době
odevzdání příspěvku stále probíhá a její ukončení je naplánováno do konce roku 2021.
V Tab. 1 jsou představeny kritéria kvality vody pro opětovné použití vyčištěné odpadní vody dle normy
ČSN ISO 20761. Srovnání získaných výsledků měření je znázorněno v Tab. 2. Testování jednotlivých technologií
bylo zaměřeno na následující ukazatele kvality vody:
•
•

ukazatel pH ovlivňující většinu fyzikálně-chemických, chemických a biochemických procesů ve
vodách, který je definovaný jako záporný logaritmus látkové koncentrace vodíkových iontů;
hodnoty ukazatele barvy, které byly měřeny nezávisle na odstínu a sytosti barvy vzorku, odpovídají
měřítku Amerického institutu výrobců barviv ADMI, který používá platino-kobaltový standard, jako
standard pro barevnou hodnotu;
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ukazatel zákalu neboli snížení průhlednosti vody nerozpuštěnými látkami, byl stanoven porovnáním
se standardní formazinové suspenze spektrofotometrickým měřením procházejícího záření. Zákal je
vyjádřen v jednotkách ZF(n), která odpovídá výsledku měření zákalu formazinem nefelometricky
(metodou měření rozptýleného záření). Jednotky ZF(n) lze označit také FNU (Formazine
Nephelometric Unit) a odpovídají 1 FNU=1 FTU (Formazine Turbidity Unit) =1 NTU
(Nephelometric Turbidity Units) = 0,25 EBC (European Brewery Convention);
ukazatel biochemické spotřeby kyslíku (BSK5) definuje hmotnostní koncentraci rozpuštěného
kyslíku spotřebovaného za určitých podmínek k biochemické oxidaci organických, popřípadě
anorganických látek ve vodě během inkubační doby pěti dnů;
ukazatel CHSKCr (chemická spotřeba kyslíku) vyjadřuje množství kyslíku pocházejícího
z dichromanu draselného, které je za přesně definovaných podmínek potřebné pro oxidaci
organických látek; vzorky vody byly v rámci analýzy oxidovány horkým sirným roztokem
dichromanu draselného, za použití síranu stříbrného jako katalyzátoru;
ukazatel nerozpuštěných látek (NL), neboli suspendovaných látek, představuje výskyt tuhých látek
odstranitelných filtrací [2], [7].

•

•
•

•

Rozbory vzorků odpadní vody pro analýzu barvy, zákalu, BSK5 a NL byly prováděny na Fakultě chemické,
Vysokého učení technického v Brně. Pro stanovení ukazatele pH byl využíván digitální multiparametrový měřič
inoLab® Multi 9430 v laboratoři výzkumného centra AdMaS.
Tab. 1 Kritéria kvality vody a směrnice pro využití k splachování toalet v několika zemích [2]
(pozn.: med=medián, max=maximum).
Ukazatel

m.j.

pH
Barva

Pt∙Co-1

Zákal

NTU

BSK5

mg∙l-1

NL

mg∙l-1

Kritéria kvality bílé vody pro splachování toalet dle jednotlivých zemí
Kanada
Čína
Izrael
Japonsko Španělsko
USA
6,0-9,0
6,5-8,5
5,8-8,6
6,0-9,0
≤30
≤ 2 (med)
≤ 2 (med)
≤5
≤2
≤2
≤ 5 (max)
≤ 5 (max)
≤10 (med)
≤20 (max)
≤10 (med)
≤20 (max)

≤10

≤10

-

-

≤10

-

-

-

≤10

-

Tab. 2 Kritéria kvality vody a směrnice pro využití k zavlažování v několika zemích [2]
(pozn.: med=medián, max=maximum).
Kritéria kvality bílé vody k zavlažování dle jednotlivých zemí
Ukazatel

428

m.j.

Čína

Izrael
(neomezená
oblast)

Izrael
(omezená
oblast)

Japonsko

USA
(omezená
oblast)

pH

-

6,0-9,0

6,5-8,5

6,5-8,5

5,8-8,6

6,0-9,0

Barva

Pt∙Co-1

≤30

-

-

≤40

-

Zákal

NTU

≤10

≤ 2 (med)
≤5 (max)

≤ 2 (med)
≤10 (max)

-

Zákal

mg∙l-1
kaolinu

-

-

-

≤2

-

BSK5

mg∙l-1

≤20

≤10

≤10

-

≤30

NL

mg∙l-1

-

-

-

-

≤30

-
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE
Výsledky rozborů odebraných vzorků z testování filtračních technologií jsou znázorněny v Tab. 3. Hodnoty
analyzovaných ukazatelů kvality OV jsou vždy uvedeny pro přítok ŠV do technologického procesu a odtok
vyčištěné BV. Výsledky pro vzorky PF 1-10 (resp. čísla vzorků 1-5) představují vyčištěné šedé vody (bílé vody)
na výstupu z pískové filtrace, vzorky MF 1-10 (resp. čísla vzorků 6-10) představují vyčištěné šedé vody (bílé
vody) na výstupu z mikrofiltrace, vzorky UF 1-2 (resp. číslo vzorků 11) představují výsledky vyčištěné šedé vody
(bílé vody) na výstupu z ultrafiltrace. Hodnoty ukazatelů označené "n" nebyly stanoveny.
Tab. 3 Výsledky analýzy šedé odpadní vody a filtračními technologiemi vyčištěné bílé vody.

Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ukazatel

pH

barva

zákal

NL

MJ

-

Pt∙CO-1

ZF(n)

mg∙l-1

OV
PF 1,2
PF 3, 4
PF 5, 6
PF 7, 8
PF 9, 10
MF 1, 2
MF 3, 4
MF 5, 6
MF 7, 8
MF 9, 10
UF 1, 2
UF 3, 4

ŠV
8,11
8,45
8,17
8,13
8,08
8,03
7,80
n
n
n
n
8,03

CHSKCr

BSK5
mg∙l-1

mg∙l-1

tenzidy
(aniont)
mg∙l-1

BV
8,05
7,88
8,50
8,06
8,00
8,29
8,26
8,40
7,80
8,30

ŠV
18
20
20
39
99
>225
224
>225
141
>225

BV
3
12
45
58
128
127
75
78
81
190

ŠV
2,86
3,29
16,4
6,94
8,54
280
32,2
29,7
12,4
36

BV
0,86
1,71
2,7
5,53
15,8
9,4
6,95
7,34
6,84
11,1

ŠV
30
11
6
9
72
98
33
40
21
30

BV
14
14
18
43
18
18
19
9
9
7

ŠV
37,0
22,0
6,8
11,5
15,8
84,6
65,2
56,5
34,5
66,5

BV
20,0
16,5
9,4
14,0
10,5
6,0
8,2
5,5
6,0
16,5

ŠV
158
74
69
141
117
964
159
226
105
196

BV
76
66
89
131
41
90
60
225
55
87

ŠV

BV

n
n
n
n
n
30,5
6,1
7,6
6,2
6,1

n
n
n
n
n
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4

n
7,87

n
n

n
n

50,2
n

1,35
n

68
n

7
n

80,0
n

4,8
n

223
197

40
40

7,9
3,9

0,3
0,7

Vzhledem k normou ČSN ISO 20761 definovaným kritériím kvality vody pro účely splachování toalet, při
jejichž splnění jsou splněny také kritéria pro opětovné využití vody k zavlažování, budou v rámci diskuse výsledky
srovnávány s limity pro zavlažování pouze při nesplnění podmínek k znovuvyužití vyčištěné vody k splachování
toalet.
Normou ČSN ISO 20761 stanovený limit kvality vody k splachování toalet pro ukazatel pH splnily všechny
testované vzorky.
Limit kvality vody k splachování toalet pro ukazatel barvy byl splněn pouze u prvních dvou testovaných vzorků
(tedy čištěním PF), přičemž pro vzorek č. 11 (UF) nebyl ukazatel barvy stanoven. Výsledky vzorků č. 4-10
nesplnily ani normou ČSN ISO 20761 stanovené limity pro využití vyčištěné vody k zavlažování.
Vzorky č. 1-2 (PF) a č. 11 (UF) splnily limity pro splachování toalet ukazatele zákalu ≤ 2 NTU (neboli ZF(n))
stanovený ve Španělsku a USA, dále limity vymezující maximum ≤ 5 NTU a medián ≤ 2 NTU stanovené v Kanadě
a Izraeli, a limit vymezující maximum ≤ 5 NTU stanovený v Číně. Hodnota ukazatele zákalu ostatních vzorků
přesáhla tyto stanovené hodnoty. Pouze testované vzorky č. 5 (PF) a č. 10 (MF) nesplnily požadovaný limit zákalu
≤10 mg∙l-1 pro zavlažování stanovený v Číně, částečně byly také splněny limity stanovené v Izraeli, ostatní limity
pro hodnotu zákalu pro vyčištěné vody určené k zavlažování jsou shodné s omezeními pro splachování.
Ukazatel BSK5 vymezující maximum ≤10 mg∙l-1 stanovený v Číně, Japonsku a USA splnily vzorky č. 3 (PF),
č. 6-9 (MF), č. 11 (UF). Limit pro ukazatel BSK5 vymezující maximum ≤20 mg∙l-1 a medián ≤10 mg∙l-1 splnily
všechny vzorky.
Ukazatel NL vymezující maximum ≤10 mg∙l-1 stanovené ve Španělsku splnily pouze vzorky č. 8-10 (MF),
č. 11 (UF). Limit pro ukazatel NL stanovený v Kanadě vymezující maximum ≤20 mg∙l-1 a medián ≤10 mg∙l-1 splnily
pouze vzorky č. 6-10 (MF) a č. 11 (UF). Limit pro hodnotu ukazatele NL pro vyčištěnou vodu určenou
k zavlažování ≤30 mg∙l-1 nesplnil pouze vzorek č. 4 (PF).
V tabulce výsledků Tab. 3 se objevují také tenzidy, jejichž analýza byla provedena pouze pro rozbory ŠV a BV
z testování v reálných podmínkách rodinného domu, kde oproti testování PF v laboratorních podmínkách pro
čištění ŠV pouze ze sprchování, byly na vstupu do čistícího procesu zaústěny také odpadní vody z praček
a koupelen, kde je předpokládán také výskyt pracích prostředků a prostředků pro úklid domácností. Ukazatel
obsahu tenzidů ve vzorcích odpadní vody není normou ČSN ISO 20761 definován a je pouze informativní.
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Opětovné využití filtračních technologií PF vykázalo značné nesplnění sledovaných ukazatelů kvality vody na
výstupu z technologického procesů čištění šedé vody. Pro zajištění vyšší účinnosti pro využití této technologie lze
přistoupit změnou filtračního lože, případně zavedením pravidelných pracích cyklů pískového fíltru. Při testování
filtrační technologie MF byla předpokládána vyšší účinnost čištění vzhledem k možnosti separace menších částic.
Technologie MF však rovněž nesplnila stanovené limity v plném rozsahu i po provedené fyzikální a chemické
regeneraci membrán. Stále probíhající testování třetí etapy, tedy aplikace technologie UF pro čištění šedé vody
v rámci reálné aplikace v rodinném domě vykazuje prozatím plné splnění stanovených limitů.

5 ZÁVĚR
V rámci příspěvku byly představeny vybrané filtrační technologie určené k čištění šedých odpadních vod
k jejich následnému využití pro nepitné účely. Pro ověření vhodnosti využití pískové filtrace, membránové
mikrofiltrace a membránové ultrafiltrace čištění šedých odpadních vod k následnému využití vyčištěné bílé vody
pro splachování toalet bylo provedeno jejich testování. Tento příspěvek byl zaměřen na představení získaných
výsledků fyzikální a chemické analýzy vzorků a jejich srovnání s kritérii kvality bílé vody definovanými platnou
legislativou.
Testování filtračních technologií proběhlo ve třech etapách. První etapa, testování pískové filtrace, proběhlo
v laboratoři výzkumného centra AdMaS. Druhá etapa, testování mikrofiltrační membrány, proběhlo v reálných
podmínkách rodinného domu. Testování třetí etapy, tedy aplikace ultrafiltrační membránové jednotky pro čištění
šedé vody v reálných podmínkách rodinného domu, v současné době probíhá. Ukončení třetí etapy je plánováno
do konce roku 2021.
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Tento článek byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci řešení projektu TJ02000190 Získávání a využití
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Abstrakt
Typickým objektom na jednotných stokových sieťach sú odľahčovacie komory, ktoré slúžia na reguláciu prietoku
dažďovej vody. Ich úlohou je znížiť množstvo dažďovej vody privádzaných na čistiareň odpadových vôd a tým ju
ochrániť pred preťažením. Tieto vody sú zmesou splaškových vôd a vôd z povrchového odtoku, a preto obsahujú
rôzne kontaminanty. V meste Trnava bola zaznamenaná znížená kvalita vôd v recipiente Trnávka. Je preto
potrebné zistiť aktuálny stav týchto komôr a zistiť či spĺňajú súlad s aktuálnymi environmentálnymi predpismi.
Klíčová slova
Stoková sieť, odľahčovacia komora, znečistenie
Abstract
A typical object on uniform sewer networks are relief chambers, which serve to regulate the flow of rainwater.
Their task is to reduce the amount of rainwater supplied to the wastewater treatment plant and thus protect it from
overload. These waters are a mixture of sewage and surface runoff water and therefore contain various
contaminants. In the city of Trnava, reduced water quality was recorded in the Trnávka recipient. It is therefore
necessary to determine the current state of these chambers and to determine whether they comply with current
environmental regulations.
Key words
Sewerage, combined sewer overflow, pollution

1 ÚVOD
Poznáme dva typy kanalizačných systémov: delený a jednotný. V delenom máme separované potrubie pre
splaškovú vodu a dažďovú v jednotnom prúdi všetko v jednom potrubí.
"Mestské drenážne systémy odvádzajú dva typy prietokov: odpadovú a dažďovú. Dôležitou etapou v histórii
mestskej kanalizácie bolo napojenie odpadových vôd na priekopy a prírodné toky, ktorých pôvodnou funkciou
bolo odvádzanie dažďovej vody." [1].

2 STOKOVÝ SYSTÉM V MESTE TRNAVA
V rámci existujúceho intravilánu, mesto Trnava vybudovalo mechanicko-biologickú čistiareň odpadových vôd,
ktorá je napojená na verejnú kanalizáciu. Čistiareň sa nacháza v blízkosti obce Zeleneč, južne od Trnavy.
Kanalizačný systém odvádza dažďové, priemyseľné a odpadové vody.
Charekter stokovej siete je jednotný. Stoková sieť má približnú dĺžku 111,3 km ku roku 2015 a na túto sieť je
pripojených aj ďaľších 36 obcí v okolí Trnavy. V centre mesta a v starších budovách je stoková sieť preťažená
a zastaralá, respektívne poddimenzovaná. Toto preťaženie sprevádza aj zvíšené prevádzkové tažkosti a je
čiastočnou príčinou pluviálnych povodní. Na zabezpečenie priameho odtoku daždových vôd do recipientu sa na
stokovej sieti nachádza 22 odľahčovaích komôr. Na odvádzanie daždových vôd z priemyselnej zóny PSA
a Technopol je vybudovaná samostatná daždová kanalizácia. Tieto vody sú tiež odvádzané do recipientu
Trnávka [2].
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Obr. 1 Stoková sieť mesta Trnava.

3 METODIKA
Pokiaľ sa na stokovej sieti nachádza viac jako 10 odľahčovacích komôr, je potrebné stanoviť počet prípadov
odľahčenia a vykonať odborné posúdenie odtokových a zrážkových pomerov, pričom každá OK musí spĺnať
základné kritérium - zmiešavací pomer [3].
Podľa § 6 odstavca 3 Nariadenia vlády č. 269/2010, je zmiešavací pomer definovaný ako "pomer priemerného
denného prietoku komunánlnych odpadových vôd v nedaždivom období k prietoku vody z povrchového odtoku,
ktorý je vypúštaný do čistiarne odpavých vôd počas dažďa." Minimálny pomer má hodnutu 1:4.
Pri čase odtoku cez kanalizačnú sieť ku OK 15 minút alebo viac, počet prípadov odľahčenia nesmie prekročiť
15 krát za rok. Pri čase kratšom ako 15, počet prípadov odľahčenie nesmie v dlhodobom priemere prekročiť 20krát
za rok [3].

Meranie prietoku
Podmienky pre meranie neboli ideálne. Vo väčšine prípadoch merania bola sedimentácie na dne, upchatie ale aj
kontaminácia OK. Merania boli vykonané medzi 8:00 až 11:00, v časoch predpokladaného priemerného alebo
nadpriemerného prietoku.
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Tab. 1 Merané hodnoty hĺbky a prietoku.
Označenie
Hĺbka
[mm]
Rýchlosť
[m.s-1]
Označenie
Hĺbka
[mm]
Rýchlosť
[m.s-1]

OK
1

OK
2

OK
3

OK
4

OK
5

OK
6

OK
7

OK
8

OK
9

OK
10

OK
11

30

200

50

200

150

400

150

100

30

50

200

0,4

0,3

1,35

0,2

0,2

0,05

0,5

0,1

0,4

0,7

1

OK
12

OK
13

OK
14

OK
15

OK
16

OK
17

OK
18

OK
19

OK
20

OK
21

OK
22

500

50

300

300

100

400

550

100

20

50

0,3

0,5

0,4

0,3

0,5

0,35

0,2

0,2

0,1

0,2

Pre výpočet zmiešavacieho pomeru je potrebné určiť prítok do OK. Prítok bol stanovený na základe meranej
hĺbky a rýchlosti.
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 = �

2𝑔𝑔𝑔𝑔 ∗ (𝑝𝑝𝑝𝑝 + ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝑖𝑖𝑖𝑖0 ∗ 𝑙𝑙𝑙𝑙 − 𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗ 𝐷𝐷𝐷𝐷)
𝑙𝑙𝑙𝑙
𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝜉𝜉𝜉𝜉𝑧𝑧𝑧𝑧𝑣𝑣𝑣𝑣 + 𝜆𝜆𝜆𝜆 ∗
𝐷𝐷𝐷𝐷

(1)

Rýchlosť prúdenia v škrtiacej stoke sa vypočíta podľa rovnice (1), kde: g (m/s2) - gravitačné zrýchlenie,
p (m) - výška tlaku vody nad odtokom škrtiacej klapky, hp (m) - výška prepadu, i0 (-) - sklon odtoku škrtiacej
klapky, l (m) - dĺžka odtoku škrtiacej klapky, m (-) - koeficient na určenie tlakového vedenia, D (m) - priemer
odtoku škrtiacej klapky, α (-) - Coriolisovo číslo, ξvt (-) - koeficient miestnych strát na vstupe do škrtiacej klapky,
λ (-) - koeficient trenia.
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑣𝑣𝑣𝑣 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧

𝜋𝜋𝜋𝜋 ∗ 𝐷𝐷𝐷𝐷2
4

(2)

Prietok v šktriacej stoke sa následne vypočíta podľa rovnice (2), kde: vzv (m/s) - rýchlosť v škrtiacej stoke,
π (-) - Ludolfovo číslo, D (m) - priemer potrubia.
Pri niektorých potrubiach musela byť prietoková plocha odhadnutá, nakoľko nie všetky potrubia mali kruhový
priemer.

Zmiešavací pomer
Na posúdenie budeme uvažovať zo stavom keď začne voda prepadať cez priepadovú hranu.
𝑛𝑛𝑛𝑛 =

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑣𝑣𝑣𝑣
−1
𝑄𝑄𝑄𝑄24

(3)

Zmiešavací pomer vypočítame podľa rovnice (3), kde: Qodt (m3.s-1) - prietok do ČOV počas dažďa, Q24 (m3.s-1) priemerný denný prietok v beždaždovom období.

Počet odľahčení
Na základe odhadovaného času dotoku 15 minút a orografických charakteristík pre stanicu Trnava - Vrútky bola
stanovená výdatnosť blokového dažďa.
𝑚𝑚𝑚𝑚0 = �(1 − 𝜏𝜏𝜏𝜏) ∗ �𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗

http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.431

𝑛𝑛𝑛𝑛0 0,83
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔
�
∗ �1 + 𝑐𝑐𝑐𝑐1 ∗
� + 𝜏𝜏𝜏𝜏�
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑝𝑝𝑝𝑝

−3

(4)
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Počet odľahčení bol vypočítaný podľa rovnice (4), kde: τ (-) - klimatický koeficient, c1 (-) - miestny koeficient,
Qm (l.s-1) - priemerný prietok komunálnej odpadovej vody, Qd (l.s-1) - návrhový prietok dažďovej vody prúdiacej
z povodia nad OK, n0 (-) - je zmiešavací pomer v konkrétnej OK, p (rok-1)-periodicita.

4 VÝSLEDKY
Tab. 2 Prehľad výsledkov.

OK1

Zmiešavací
pomer
[-]
4,10

Počet
odľahčení
[-]
4,1

Vyhovuje

OK2

2,7

35,6

Nevyhovuje

OK3

14,3

2,1

Vyhovuje

OK4

10,3

10,3

Vyhovuje

OK5

16,9

3,6

Vyhovuje

OK6

14,8

8,5

Vyhovuje

OK7

6,9

18,3

Nevyhovuje

Označenie

Stav

OK8

20

2,4

Vyhovuje

OK9

8,3

12,8

Vyhovuje

OK10

10,1

14,1

Vyhovuje

OK11

1,2

51

Nevyhovuje

OK12

2,8

63,6

Nevyhovuje

OK13

11,8

39,3

Nevyhovuje

OK14

4,1

39,9

Nevyhovuje

OK16

33,2

1,3

Vyhovuje

OK17

4,2

20,5

Nevyhovuje

OK18

6,6

5,4

Vyhovuje

OK19

31,4

14,3

Vyhovuje

OK20

11,5

35

Nevyhovuje

OK21

18,6

20,8

Nevyhovuje

OK22

6,1

0,8

Vyhovuje

Podľa výsledkov v Tab. 2 možeme vydieť že 9 odľahčovaních komôr z celkového početu 22 nevyhovuje z hľadiska
zmiešavacieho pomeru, počtu odľahčení alebo oboch kritérií na raz. V prípade nevyhovujúceho stavu je potrebná
stavebná úprava OK.

5 ZÁVER
Cieľom tejto práce bola analýza súčastného stavu odľahčovacách komôr v meste Trnava. Pri obhliadke objektov
a stokovej siete bol zistený zlý stavený stav. Výsledkom bolo vytypovanie tých odľahčovacích komôr, ktoré
nespĺňajú legislatívne limity na počet odľahčení a zmiešavací pomer. Na týchto komorách sa následne plánuje
využitie CFD modelovania na zlepšenie stavu tak, aby boli splnené všetky podmienky dané legislatívou. Podľa
[3] §6 odstavca 2, odľahčovacie komory musia byť vybavené zariadením na zachytávanie plávajúcich látok.
Takéto zariadenie nebolo v žiadnej OK, preto je nutná stavebná úprava všetkých komôr.
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OPTIMALIZACE SOUVRSTVÍ PRO ZELENÉ
PARKOVIŠTĚ PŘI VYUŽITÍ ROŠTŮ AS-TTE
OPTIMIZATION OF THE CONSTRUCTION LAYERS OF GREEN
PARKING LOT WHEN USING AS-TTE GRASSING BLOCKS
Michal Novotný*,1, Tomáš Chorazy2
novotny.m3@fce.vutbr.cz
Vysoké učení technické v Brně: Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí, Veveří 331/95, 602 00 Brno

*
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Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, Purkyňova 651/139, 612 00 Brno

2

Abstrakt
Současným trendem při odvodnění vozovek pozemních komunikací je soustředění dešťové vody do podloží
vozovek tak, aby se neztrácela v kanalizačních systémech, ale volně se saturovala do podloží. Cílem tohoto
výzkumu je optimalizovat konstrukční vrstvy zelených parkovišť při použití zasakovacích roštů AS-TTE.
Během návrhu konstrukčních vrstev budou jednotlivé nové typy materiálů včetně podkladních vrstev
optimalizovány tak, aby umožnily maximální vsakování vody do podloží a zároveň byly dodrženy požadavky na
únosnost konstrukčních vrstev dle ČSN 72 1006. Budou provedeny laboratorní zkoušky zaměřené na základní
fyzikálně-mechanické vlastnosti, propustnost vody a adsorpci ropných látek.
Klíčová slova
Modrozelená infrastruktura, zelené parkoviště, biouhel, adsorpce ropných látek.
Abstract
The current way in drainage of roads is the concentration of rainwater in the subsoil of roads, so that rainwater
does not drain into the sewer system, but freely infiltrates into the subsoil. The aim of this research is to optimize
the structural layers of green parking lots with AS-TTE grassing blocks. During the design of structural layers and
new types of materials, will be optimized to allow maximum water infiltration into the subsoil and at the same
time keep the requirements for load-bearing capacity of structural layers according to ČSN 72 1006. Laboratory
tests will be performed focusing on basic physical and mechanical properties, water permeability and adsorption
of oil drips.
Key words
Blue-green infrastructure, green parking lot, biochar, oil adsorption.

1 ÚVOD
Srážková voda se dnes z většiny zastavěných nebo jinak povrchově uzavřených oblastí nedostane přirozenou
cestou zpět do přírodního koloběhu vody. To může zapříčinit pozvolné, dlouhodobé změny půdní struktury
a vodních režimů, které vedou k zmenšení přirozené místní obnovy spodních vod a mají dopad na chemické
a biologické poměry nad terénem i pod ním. Navíc neškodné odvedení povrchových odtoků, zejména těch
extrémních za silných srážkových událostí, si vyžaduje značné technické a finanční výdaje při projektování,
výstavbě a provozu stokových sítí a čistíren odpadních vod. Přes veškerá technická opatření se však některé
extrémní odtoky dostávají do povrchových vod. To může vést k povodňovým stavům, či nárůstu znečištění
v malých tocích na povodích s výrazným podílem ploch sídel. Přihlédneme-li k možnému znečištění, které
odvodňované plochy mohou uvolnit, je pak včlenění srážkových vod zpět do přirozeného koloběhu vody
co nejblíže místu jejich dopadu cílem ekologicky, vodohospodářsky a technicky smysluplným, a může být
výhodné i z hlediska národohospodářského. Proto je třeba, při zohlednění místních podmínek, sledovat v první
řadě redukci povrchového odtoku a jeho lokální vsakování, a teprve v druhé řadě se uchýlit k zavedení vod do
stokové sítě [1].
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Půda zajišťuje mnoho základních ekologických funkcí, především sehrává klíčovou roli v produkci potravin
a produkci biologických obnovitelných zdrojů (dřevo), poskytuje místo pro biologickou rozmanitost v půdě
i na jejím povrchu, filtruje a zpomaluje proud vody a zároveň z ní odstraňuje znečišťující látky, pomáhá snižovat
četnost a riziko záplav a sucha, pomáhá regulovat mikroklima zejména v městském prostředí [2]. Zakrývání půdy
(soil sealing) je definováno jako zakrytí půdy nepropustnými materiály (beton, asfalt), čímž půda ztrácí své
přirozené vlastnosti a není nadále schopna plnit své přírodní funkce. Zakrývání půdy je negativní proces při
přirozené urbanizaci a rozšiřování měst. Ignorování tohoto problému však může vést k výrazným ztrátám kvalitní
zemědělské půdy, k urychlení klimatických změn, ke snížení biodiverzity v daném území [3], [4].

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Jeden z významných prvků hospodaření s dešťovou vodou jsou i zelené propustné povrchy. Jejich realizace však
nebyla po praktické stránce obvykle dobře zvládnuta – betonové prvky nadměrně zahřívají a vysušují povrch
a potřebné podkladní vrstvy neumožňovaly dobrou komunikaci vody, a tedy zásobování zeleně. Zpevněné
propustné povrchy s AS-TTE rošty se snaží pojmout řešení komplexně a tyto nedostatky odstranit [5]. Předmětem
výzkumu je vyvinout optimální souvrství pro zelené parkoviště v kombinaci se zasakovacími rošty AS-TTE.
Během návrhu konstrukčních vrstev budou jednotlivé nové typy materiálů včetně podkladních vrstev
optimalizovány tak, aby umožnily maximální vsakování vody do podloží a zároveň byly dodrženy požadavky
na únosnost konstrukčních vrstev dle ČSN 72 1006. Budou provedeny laboratorní zkoušky zaměřené na základní
fyzikálně-mechanické vlastnosti, propustnost vody a adsorpci ropných látek. Zvýšení efektivity představuje
optimální propojení funkčních podmínek dopravní infrastruktury (zejména únosnosti a trvanlivosti) s potřebami
tzv. modrozelené infrastruktury urbanizovaného území (budování zelených ploch pro zlepšení mikroklimatických
podmínek a saturace srážkových vod do podzemí).
Jeden z inovativních prvků při budování experimentálního polygonu je využití tzv. biouhlu/biocharu
do konstrukční vrstvy parkovacích stání. Vychází to z aktuálního trendu inovativních řešení v rámci modrozelené
infrastruktury urbanizovaného území [6]. Inovované konstrukční podkladní vrstvy s obsahem biocharu umožní
odvodnění navrženého parkoviště v kombinaci s nosnými rošty z recyklovaných materiálů, které zajistí
dostatečnou únosnost a mezerami zajišťující dobré vsakování do podloží.
Na základě výzkumu byl do určité míry prokázán pozitivní vliv biocharu při využívání k čištění dešťových
vod. Provedené studie ukazují, že biochar je účinný při čištění srážkových vod z přívalových dešťů [7]. Biochar
je schopný odstraňovat různé znečišťující látky, jako např. těžké kovy, polokovy, pesticidy a další. Odstraňování
znečišťujících látek je závislé na vlastnostech znečišťující látky, vlastnostech biocharu a podmínkách čištění [8].
Další inspiraci lze nalézt u řady praktických aplikací, které se v rámci Smart City iniciativ apod. realizují v řadě
evropských i mimoevropských měst. Například Stockholm Biochar Project [9], kdy zde od roku 2017 běží
průmyslová linka na výrobu biocharu z městského organického odpadu se základním cílem sekvestrace uhlíku do
půdy a řady místních projektů regenerace zelených ploch, výsadbě stromů, zelených parkovišť apod.

Zkušební zelené parkoviště
Ve výzkumném centru AdMaS byly vybudovány celkem tři testovací parkovací plochy pro provedení zkoušek
únosnosti konstrukčních vrstev a provedení simulace s vyhodnocením znečištění zeleného parkoviště úkapy
ropných produktů.
Parkoviště navazuje na stávající asfaltovou příjezdovou komunikaci, a kromě testovacích parkovacích ploch ji
tvoří „referenční“ vydlážděný chodník (standardně vybudovaný ze zámkové dlažby) a upravená štěrková plocha.
Samotné experimentální parkoviště je sestaveno ze tří parkovacích stání. Parkovací stání A je celé vyplněno
dlažebními kostkami, tedy jakoby konvenčním způsobem ovšem stále se jedná o propustný povrch bez sorpčních
podkladních vrstev. Parkovací stání B a C jsou z poloviny vyplněna dlažebními kostkami a z poloviny oseté trávou
= zelené parkovací stání. Parkovací stání a pojížděné zpevněné plochy jsou lemovány betonovým chodníkovým
obrubníkem do betonového lože s boční betonovou opěrou. Šířka parkovacího stání je 2,5 m a délka je 5,3 m.
Podélný sklon parkovacích stání je 2,5 %. Níže v textu jsou charakterizovány konstrukční vrstvy jednotlivých
parkovacích stání. Dokončené parkoviště s označením jednotlivých parkovacích stání je zobrazeno na Obr. 1 [6].
Základové podloží parkoviště je zhutněná zemní pláň skládající se především ze zeminy CL-ML (nízko
plastické jíly až hlíny). Tato zhutněná zemní pláň byla dorovnána vrstvou štěrkodrtě, frakce 0–32 mm, tloušťky
50 mm. Svrchní vrstva všech parkovacích polí je složená ze zasakovacích roštů AS-TTE, která je v případě
parkovací plochy A a B podsypána substrátem Soil-P vrstvy 50 mm. Rošty parkovacího pole C jsou uloženy přímo
na hlavní konstrukční vrstvě z drceného kameniva frakce 0–32 mm a tloušťky vrstvy 200 mm. Hlavní konstrukční
vrstvu, tloušťky 200 mm, parkovacího pole B tvoří směs ornice, biouhlu a štěrku frakce 0–32 mm. Konstrukční
vrstva parkovacího stání A o mocnosti 200 mm je ze směsi ornice a štěrku frakce 0–32 mm.
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Obr. 1 Zkušební zelené parkoviště v centru AdMaS.

Zasakovací rošty AS-TTE
Zasakovací rošty jsou tvořeny nosnou částí (roštem), která zajišťuje dostatečnou únosnost a mezerami
zajišťujícími dobré vsakování do podloží. Jedná se o stavebnicové systémy vyráběné ze 100% recyklovaného
plastu. Mezery jsou vyplněny dobře propustným materiálem, jako je štěrk, dlažební kostka nebo propustnou
zeminou se zatravněním. Výhodou je jednoduchost, nízké pořizovací náklady při zajištění dostatečné únosnosti
a stálosti povrchu, nenáročná údržba.
Rošty jsou spojované pomocí zámkového systému, a to zaručuje optimální rozložení tlaku. Ve srovnání
s obvyklou skladbou vrstev dojde k většímu rozložení zatížení na plochu, což umožní uspořit 50–100 % nákladů
na podkladní vrstvy. Ve vertikální ose polohovou stálost zajišťuje především správně zvolená skladba.
U systémového řešení AS-TTE line, vypomáhají roznášení zátěžové síly do plochy zámky na každém roštu.
Díky tomu je požadována, někdy i méně než poloviční, podkladní vrstva což zaručuje značnou úsporu investic na
čase a materiálu. A to nejen na materiálu podkladním, ale také na materiálu (zeminy), která se musí ze stavby
odvést [5].

Biochar jako pomocná složka v substrátu
Biochar je porézní uhlíkatá tuhá látka vyrobená termochemickou konverzí organických materiálů v atmosféře
zbavené kyslíku, mající fyzikálně-chemické vlastnosti vhodné pro bezpečné a dlouhodobé ukládání uhlíku
v životním prostředí [10].
Vzhledem ke svým vlastnostem a stabilní organické formě, která mimo jiné sekvestruje uhlík a zamezuje tak
jeho zpětnému uvolňování do atmosféry, může být biochar atraktivním materiálem v oblastech zemědělství,
lesnictví, ale i v městských oblastech při realizaci zelených střech, fasád a propustných ploch [6]. Svojí strukturou
se liší od uhlí a má obsah živin (mimo dusíku) stejný jako původní biomasa. Tyto živiny se z biocharu uvolňují
zvolna postupně a uhlík je v něm vázaný po staletí až tisíciletí. Svými adsorpčními vlastnostmi je tento materiál
podobný aktivnímu uhlí (specifický povrch sušiny má být > 150 m2∙g-1), takže sorbuje pachy, zvyšuje kationtovou
výměnnou kapacitu půdy, sorbuje nebezpečné látky do méně vyluhovatelné formy a zlepšuje vodní režim půdy,
protože dokáže zadržovat až šestinásobek svojí hmotnosti. Neopomenutelnou předností je rovněž výše uvedená,
však nepříliš detailně komentovaná schopnost vázat na sebe živiny, které jsou následně postupně pozvolna
uvolňovány do půdního prostředí, odkud jsou rostlinami čerpány [11]. Existuje celé spektrum možného využití
tohoto produkovaného uhlíkatého zbytku.

3 METODIKA
Statické zatěžovací zkoušky
Dlážděné konstrukce vozovek můžeme rozdělit především podle dopravního zatížení, které se bude po dlážděné
vozovce pohybovat. V tomto případě můžeme zásadní rozdíl konstrukce vidět v použití nestmelené podkladní
vrstvy pro dlážděné kryty s vyloučením motoristické dopravy nebo s použitím jen pro osobní vozidla. V případě
zatížení těžkými nákladními vozidly (nad 3,5 t) je vhodné použití podkladních vrstev stmelených hydraulickými
pojivy nebo použití několika nestmelených vrstev nad sebou. Z tohoto předpokladu se vyšlo i v případě návrhu
zkušebního úseku parkoviště pro osobní vozy [6].
Zpevněné parkovací plochy jsou navrženy tak, aby byly zajištěny potřebné hodnoty zhutnění pláně
a konstrukčních vrstev jednotlivých parkovacích ploch. Očekávaná třída dopravního zatížení je VI (TNVk < 15).
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Podmínkou provádění stavebních prací na zpevněných plochách je dodržení minimální hodnoty modulu
přetvárnosti podloží zeminy Edef,2 = 45 MPa pro jemnozrnné zeminy. Modul přetvárnosti je nutno ověřit statickou
zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006. Zemní pláně jsou zhutněny na min. modul přetvárnosti Edef,2 / Edef,1
< 2,5. Minimální hodnota modulu přetvárnosti podsypné vrstvy ŠDa 200 mm je Edef,2 = 80 MPa (ČSN 72 1006).
Podkladní nosné vrstvy jsou zhutněny na min. modul přetvárnosti Edef,2 / Edef,1 < 2,5 [6].

Adsorpce ropných látek
Cílem simulace je vyhodnotit schopnosti filtračního materiálu v tělese experimentálního parkoviště z AS-TTE
roštů adsorbovat olejové úkapy, které se při srážkách dostávají z parkovišť do kanalizací, podloží, podzemní vody
apod. Testování proběhlo v laboratoři městského inženýrství v centru AdMaS. Filtrační materiál odpovídá skladbě
experimentálních polygonů zeleného parkoviště vybudovaného na venkovní ploše centra AdMaS.
Testování proběhlo v rámci standardizovaného modulu s půdorysnými rozměry 28 × 28 cm o výšce 50 cm, viz
Obr. 2 (vpravo). Tři stěny modulu jsou vyrobeny z 1 cm silného plastu, čtvrtá stěna je vyrobena z plexiskla.
Skladba vrstev odpovídá složení a mocnosti konstrukci experimentálního parkoviště. Hutnění podkladních
nosných vrstev je provedeno 5 údery betonovým kvádrem o váze 7,73 kg. Betonový kvádr je samovolně spuštěn
na dřevěnou desku ze vzdálenosti 5 cm, vrstvy jsou hutněny po 5 cm. Hutnění výplňových vrstev je provedeno
3 údery identickým betonovým kvádrem z výšky 5 cm. Připravený testovaný modul odpovídající jednotlivým
experimentálním polím je nasazen na standardizovanou testovací stolici a do středu půdorysné plochy je
nadávkována zkušební tekutina (motorový olej Shell Helix HX5 15W-40), viz Obr.2 (vlevo). Následně je modul
zaklopen a připojenými hadičkami je z dávkovacího čerpadla spuštěna simulace srážkové události [6].

Obr. 2 Ukázka dávkování oleje (vlevo) a osazené testovací moduly (vpravo).
V rámci dalšího testování budou také laboratorně otestovány adsorbční schopnosti vázat olejové úkapy různých
geotextilií. Přehled použitých geotextilií je na Obr. 3. Budou porovnány adsorbční geotextilie dostupné v rámci
ČR, ale také speciální adsorbční geotextilie vyráběná ve Francii. Porovnání bude probíhat vzhledem k obyčejné
netkané geotextilii o hmotnosti 300 g/m2.

Obr. 3 Ukázka testovaných geotextilií (A-běžná netkaná geotextilie o hmotnosti 300 g/m2; B-adsorbční
geotextilie LAPOLTEX A300; C-adsorbční geotextilie GEO SORP STAR X400; D-adsorbční geotextilie
TenCate GeoClean).

4 VÝSLEDKY
Cílem experimentu bylo prokázat únosnost konstrukčních vrstev při použití netradičních směsí alespoň na úroveň
únosnosti pozemních komunikací. Statické zatěžovací zkoušky nezhutněné a zhutněné pláně proběhly na zařízení
http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.436

439

JUNIORSTAV 2022

5. Water Management and Water Structures

ECM-Static v. č. 245 s průměrem desky 300 mm a převodovým poměrem 1 : 2. Uvedené tabulky představují
naměřená data z průběhu statických zkoušek [6].
Tab. 1 Statické zatěžovací zkoušky zhutněné pláně [6].
Modul přetvárnosti Edef,1
[MPa]
11,1
27,5

1. měření
2. měření

Modul přetvárnosti Edef,2
[MPa]
42,0
58,0

Poměr Edef,1 / Edef,2 [-]
3,8
2,1

Dle výsledků uvedených v Tab. 1 se při prvním měření nepodařilo prokázat únosnost zhutněné pláně. Bylo
doporučeno dorovnat pláň vrstvou 50 mm štěrku frakce 0–32 mm a zhutnit vibrační deskou od nejnižšího místa
v příčných pásech. Při druhém měření již zhutněná pláň splňuje požadavky dle metodiky.
Tab. 2 Statické zatěžovací zkoušky podkladních vrstev [6].
Parkovací pole
1.
měření
2.
měření

Pole A
Pole B
Pole C
Pole A
Pole B
Pole C

Modul přetvárnosti
Edef,1 [MPa]
24,7
6,1
50,8
73,3
79,5

Modul přetvárnosti
Edef,2 [MPa]
79,0
46,0
39,0
123,6
111,9
97,2

Poměr Edef,1 / Edef,2 [-]
3,2
7,6
nestanovitelný
2,4
1,5
1,2

Dle výsledků uvedených v Tab. 2 se při prvním měření u všech třech polí nedokázalo prokázat únosnost
podkladních vrstev. Bylo doporučeno pokračovat v hutnění konstrukčních vrstev. Hutnění probíhalo vibrační
deskou od nejnižšího místa v příčných pásech. Následná druhá zatěžovací zkouška prokázala dostatečnou únosnost
všech parkovacích polí dle uvedené metodiky.
Vyhodnocení laboratorního experimentu na adsorbci olejových úkapů je uvedeno v Tab. 3. Dle testovaných
souvrství a použitých geotextilií se prokázala schopnost zadržet a adsorbovat ropné látky. Při testování některých
typů konstrukce se objevily olejové skvrny v odkapávací nádobě, ale tyto úkapy byly sotva okem detekovatelné,
tudíž nebylo možné objem vyteklého oleje kvantifikovat.
Tab. 3 Vyhodnocení adsorbce olejových úkapů [6].

Konstrukce
Konstrukce B
Konstrukce C
Konstrukce A s geotextilií
TenCate GeoClean
Konstrukce A s netkanou
geotextilií
Konstrukce B s netkanou
geotextilií
Konstrukce B s jemnou
perlinkou

Množství
nadávkovan
ého oleje
[ml]

Návrhový
průtok
umělého
deště [l/hod]

Doba
zkrápění
vodou [hod]

Množství
proteklé
vody [l]

20
105

4,7
4,7

12,0
66,3

56,4
311,7

Množství
vyteklého
oleje do
odkapávací
nádoby [ml]
0
<1

100

4,7

66,0

310,2

0

100

4,7

66,0

310,2

<1

100

3,6

90,0

324,0

0

100

3,6

90,0

324,0

<1

5 ZÁVĚR
Experimentální parkoviště je vybudováno s cílem dlouhodobého provozu a sledování řady parametrů
s ohledem na únosnost konstrukčních vrstev, sledování znečištění ropnými produkty a vsakování dešťových
srážek. Z provedených kontrolních statických zatěžovacích zkoušek únosnosti vyplývá, že příměs typu biochar
nebo určité množství jílovité složky neovlivní zhutnitelnost a únosnost podkladní vrstvy, což bylo ověřeno
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kontrolní statickou zatěžovací zkouškou pro ověření únosnosti zhutněné štěrkodrtě ve třech variantách. V rámci
první etapy proběhlo v laboratorních podmínkách, dle jednoduché metodiky, testování simulace znečištění
zeleného parkoviště ropnými produkty. Po provedení simulace umělého deště s nadávkováním až 100 ml
vybraného oleje lze konstatovat, že ve většině sledovaných modulů buď nebylo prokázáno protečení oleje
konstrukčním souvrstvím, nebo byl prokázán naprosto minimální úkap, který nebylo možno kvantifikovat. V další
etapě testování proběhne ověření adsorbčních schopností uvedených geotextilií na olejové úkapy a také vsakovací
schopnosti konstrukčních vrstev na venkovním experimentálním parkovišti.
Do budoucna bude vhodné, v případě používání tohoto systému odvádění vody z povrchu komunikace,
upravit používané směsi, jak z hlediska propustnosti, tak i únosnosti. Za tímto účelem je vhodné neomezovat se
jen na používané štěrkodrtě, ale zabývat se i použitím mezerovitých nestmelených směsí a směsí s hydraulickým
pojivem. V rámci experimentálního polygonu zeleného parkoviště vybudovaného v centru AdMaS bylo touto
formou uloženo do půdy cca 20 kg biocharu, což představuje ekvivalent odstranění cca 50 kg CO2 [6].

Poděkování
Tento článek byl vytvořen s finanční podporou v rámci řešení standardního specifického projektu FAST-S-217424 „Řešení aktuálních problémů vodního hospodářství měst a obcí“ a s finanční podporou MPO v rámci řešení
projektu „Provedení zkoušek biocharu pro jeho inovativní využití jako substrátu zelených parkovišť“, registrační
č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0021573.
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ANALÝZA PARAMETROV INJEKČNEJ CLONY
V PODLOŽÍ PRIEHRADY VLČIA DOLINA
ANALYSIS OF PARAMETERS OF THE INJECTION CURTAIN IN THE
BEDROCK OF THE VLČIA DOLINA DAM
Patrik Václavik*,1
patrik.vaclavik@stuba.sk
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra geotechniky, Radlinského 11, 810 05 Bratislava, Slovenská
republika2

*

Abstrakt
Cieľom predkladaného článku je analýza parametrov injekčnej clony (IC) v podloží vodného diela Vlčia Dolina
s prihliadnutím na modernejšie kritéria pre vodné tlakové skúšky (VTS). Vstupné údaje pre hodnotenie injekčnej
clony boli prevzaté z výsledkov vodných tlakových skúšok. Pri návrhu parametrov injekčnej clony v dobe jej
výstavby boli používané Lugeonové, príp. Jädeho kritéria. V súčasnej dobe, takmer 70 rokov od započatia
prevádzky vodného diela sa pre návrh parametrov (hĺbka) používajú novšie kritéria, ako napr. Verflove alebo
Houlsbyho. Účelom predkladaného článku je najmä analýza vhodnosti použitia spomínaných kritérií (Jähde,
Verfel, Houlsby) v podmienkach podložia priehrady Vlčia Dolina. Metódou konečných prvkov (MKP) bola
hľadaná optimálna hĺbka injekčnej clony.
Kľúčové slová
Priehrada, podložie, vodné tlakové skúšky, piezometrická výška, vztlak
Abstract
Goal of this article is to analyze the parameters of the curtain grouting (CG) in the bedrock of the Vlčia Dolina
dam, using the modern criteria for water pressure tests (WPT). The input data for the evaluation of the CG were
taken from the results of the water pressure tests. When designing the parameters of the injection screen at the
time of its construction, Lugeons criteria were used. At present, 70 years after the start of operation of the
waterworks, newer criteria are used for the design of parameters (depth). The purpose of the presented article is
mainly the analysis of the suitability of the use of the criteria (Jähde, Verfel, Houlsby) in the conditions of the
bedrock of the Vlčia Dolina dam. The finite element method (FEM) was used to find optimal depth of the curtain
grouting.
Key words
Dam, bedrock, water pressure test, piezometric height, uplift pressure

1 ÚVOD
Bezpečnosť vodných stavieb, ako sú priehrady, ochranné hrádze, poldre či odkaliská, je vo svete stále aktuálnou
témou. Ich úlohou je najmä protipovodňová ochrana, zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, výroba elektrickej
energie, závlahy a ďalšie. Aby mohli tieto úlohy spoľahlivo plniť, je nevyhnutné venovať pozornosť funkcii
protipriesakových opatrení, ktorá je bezprostredne spojená s bezpečnosťou hrádzí vodných stavieb. Ich optimálny
návrh je determinovaný spoľahlivosťou inžiniersko-geologických podkladov. Osobitý význam v procese riešenia
filtračných úloh má priepustnosť horninového prostredia Pri určovaní priepustnosti skalných hornín zastávajú
popredné miesto vodné tlakové skúšky (VTS) . V prípade nepriaznivých výsledkov vodných tlakových skúšok
sa pristupuje k nákladnému utesňovaniu podložia priehrad, najčastejšie pomocou injekčných clôn.
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2 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA VODNÉHO DIELA
Vodná nádrž Vlčia Dolina bola vytvorená prehradením údolia Vlčej doliny betónovou gravitačnou priehradou [1].
Výška telesa priehrady nad terénom je 19 m, nad základovou škárou 27 m (Obr. 1). Koruna priehrady sa nachádza
na kóte 512,60 m n. m. Dĺžka priehrady v korune je 137,60 m. Teleso priehrady je vytvorené 15-timi blokmi dĺžky
6 až 12 m. Návodné líce je v sklone 1 : 0,03, vzdušné v sklone 1 : 0,72. V oblasti základovej škáry majú bloky
šírku 6 až 17 m, hĺbka založenia blokov pod terénom sa nachádza v rozmedzí 4 až 7 m. Bezpečnostný priepad
pozostáva zo štyroch polí šírky 3,30 m, ktoré sa nachádzajú na blokoch v ľavostrannej oblasti údolnej nivy.

Obr. 1 Schéma priečneho profilu priehrady Vlčia Dolina [1].

Popis geologickej skladby podložia
Záujmové územie predstavuje komplex vulkanických a sedimentačných hornín, pričom prevahu majú vulkanické
horniny (Obr. 2). Skalný podklad priehrady tvoria v prevažnej miere amfibolity zelenej, sivozelenej až čiernej
farby, s množstvom kremeňa rôznej mocnosti a s tenkými žilkami sideritu, ankeritu, magnezitu a živcov. Pokryvné
vrstvy mocnosti maximálne 4 m sa skladajú zo suťových hlín, štrkov a kamenitých sutí. Výstavba priehrady
v hlbokom údolí Vlčej bola sprevádzaná problémami. Za zmienku stojí napr. zosun asi 25 000 m3 horniny, ktorý
vznikol pri zakladaní priehrady v pravom údolnom svahu.
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Obr. 2 Geologická mapa Slovenska s vyznačením polohy priehrady Vlčia Dolina [2].

3 VODNÉ TLAKOVÉ SKÚŠKY
Vodnými tlakovými skúškami stanovujeme priepustnosť hornín. Vodné tlakové skúšky sú stále najkomplexnejšie
a najvyužívanejšie metódy na určenie priepustnosti skalných hornín. Podstata skúšky spočíva vo vháňaní vody do
uzatvoreného priestoru vrtu (skúšanej etáže) pod tlakom a sledovanie množstva straty vody v posudzovanej etáži
v l. min-1.m-1, z čoho sa následne stanoví priepustnosť horniny. Základná jednotka, v ktorej hodnotu priepustnosti
uvádzame, koeficient filtrácie, je v m. s-1. Okrem stanovenia spotreby vody v jednotlivých hĺbkových úrovniach
možno orientačne určiť aj charakter puklinového prostredia testovaného masívu – výplň a jej stabilitu, hodnotu
tlaku, pri ktorom ešte nedochádza k deformáciám skalného podložia a pod. Pre umožnenie splnenia týchto
podmienok je nutné priebeh vodných tlakových skúšok usporiadať tak, aby boli dosiahnuté výsledky spoľahlivé
a nedochádzalo k obtekaniu obturátora a aby bola známa hodnota tlaku pri ktorom bola skúška realizovaná [3].

Kritéria pre vodné tlakové skúšky
Princíp vodných tlakových skúšok nespočíva iba v určení hydraulickej vodivosti, resp. koeficientu filtrácie
skalného podložia, no i na zhodnotení a posúdení potreby utesnenia podložia pod stavebnými objektami ako sú
napr. priehrady, prípadne iné vodné stavby. Na určenie takýchto parametrov podložia boli stanovené kritéria podľa
rôznych autorov [Tab. 1], [Tab. 2]. Ich vývoj bol v časovom i priestorovom horizonte rozmanitý a nachádzali
uplatnenie v rôznych podmienkach, či už hydrologických, geologických alebo geografických.
Kritérium pre vodnú tlakovú skúšku chápeme ako hodnotu straty vody, po prekročení ktorej je nutné pristúpiť
k utesneniu podložia priehrady.
Tab. 1 Kritéria dovolených strát vody pri VTS - pre priehrady s výškou nad 30 m.
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Autor

Kritérium prípustných strát vody pri VTS

Lugeon
Jähde
Terzaghi
Heitfeld
USSR
USA

1 LU resp. 0,3 l. min-1. m-1 pri 0,3 MPa
0,1 - 0,5 l/ min/ bm pri 0,3 MPa
0,05 l/ min/ m pri 10 kPa
2,5 - 4 LU
3 LU
3 - 4 LU
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Pri určení prípustných strát vody pri VTS použil odlišný prístup Verfel [3]. Jeho metóda vychádzala z poznania,
že priesaková dráha prúdiacej vody sa s narastajúcou hĺbkou predlžuje, čoho dôsledkom sú nižšie hodnoty
gradientov vo väčších hĺbkach a teda aj menšie hydrodynamické namáhanie horninového prostredia. Obvykle sa
s narastajúcou hĺbkou znižuje i rozpukanosť skalného masívu. Vzhľadom na tieto úvahy stanovil kritéria,
zohľadňujúc hĺbku, v ktorej VTS realizuje [Tab. 2].
Tab. 2 Kritéria dovolených strát vody pri VTS podľa Verfla.
Qdov
(l. min-1. m-1)
0,5
1,5
2,5
4,0
6,0

Skúšobný tlak
(MPa)
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

Hĺbka pod základovou škárou
(m)
0 - 10
10 - 20
20 - 30
30 - 50
> 50

Analýza výsledkov vodných tlakových skúšok
Úlohou analýzy výsledkov VTS bolo najmä porovnať namerané straty vody s hodnotiacimi kritériami podľa
Jähdeho, Houlsbyho a Verfla. Prezentované hodnoty strát pri VTS v podmienkach priehrady Vlčia Dolina boli
prevzaté z dokumentácie, ktorá bola spracovaná pri rekonštrukcii injekčnej clony v roku 1978 [4], [5]. Grafická
analýza výsledkov bola spracovaná pre podložie všetkých blokov telesa priehrady. Pre ilustráciu dokumentujem
na Obr. 3 dokumentované výsledky, prislúchajúce podložiu pod blokom priehrady č.6. Vodorovná os zodpovedá
stratám vody pri VTS (l/ min/ bm pri tlaku 0,30 MPa), vertikálna os prezentuje hĺbku skúšanej etáže pod
základovou škárou. Súvislými čiarami sú vynesené kritéria podľa Jähdeho (zelenou farbou), Houlsbyho (žltou
farbou) a Verfla (červenou farbou). Prerušovanými čiarami sú vykreslené výsledky strát vody vo vrtoch I-6-1
a I-6-5, v ktorých boli realizované VTS pod daným blokom.

Obr. 3 Porovnanie strát vody pri VTS s kritériami podľa Verfla, Houlsbyho a Jähdeho v podloží bloku 6 [6].

4 POSÚDENIE VHODNOSTI KRITÉRIÍ
METÓDOU KONEČNÝCH PRVKOV

PRE

VTS

Pre posúdenie optimálnej hĺbkyinjekčnej clony v podloží priehrady Vlčia Dolina a súčasne aj pre overenie
vhodnosti kritérií pre VTS bola zvolená metóda konečných prvkov (MKP). Voľba metódy vyplynula z charakteru
úlohy, ktorý vyžaduje podrobnú analýzu parametrov filtračného prúdenia v oblasti injekčnej clony. V teoretickej
http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.442
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rovine sa jedná o rovinný problém. Riešenie bolo uskutočnené vo vertikálnej rovine. Matematické riešenie úloh
ustáleného filtračného prúdenia v rovine vyplýva z rovnice (1) odvodenej z rovnice kontinuity a Darcyho
filtračného zákona [7]:
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑥𝑥𝑥𝑥

�𝑘𝑘𝑘𝑘𝑥𝑥𝑥𝑥

𝜕𝜕𝜕𝜕 ℎ
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑥𝑥𝑥𝑥

�+

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑦𝑦𝑦𝑦

�𝑘𝑘𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦

𝜕𝜕𝜕𝜕 ℎ

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑦𝑦𝑦𝑦

� = −𝑞𝑞𝑞𝑞,

(1)

kde h je piezometrická výška (m), kx, ky súčiniteľ filtrácie v smere osí x, y (m. s-1), q - prítok respektíve odtok
vody z riešenej oblasti (m. s-1).
K analýze zadanej úlohy bol využitý software Geostudio, modul Seep/ W, nakoľko umožňuje riešenie úloh
filtračného prúdenia MKP v horizontálnej i vertikálnej rovine s tlakovou i voľnou hladinou. Pri riešení filtračného
pohybu podložím betónovej priehrady boli použité Dirichletova a Neumanova okrajová podmienka . Koeficient
filtrácie podložia priehrady, ako najdôležitejší faktor pre návrh injekčnej clony, bol stanovený z výsledkov VTS
podľa viacerých autorov a to: Dupuit, Verigin, Moye a Hoek – Bray [9]. Hodnoty uvažované vo výpočtoch
sú zakomponované do Obr. 4.

Obr. 4 Vývoj piezometrických výšok a) bez injekčnej clony b) pri hĺbke IC 20 m, s fortifikačnou injektážou do
hĺbky 3 m [6].
Výstupy získané na základe numerických výpočtov MKP sú graficky zobrazené na Obr. 5. Hodnoty
piezometrických výšok sú odčítané z oblasti tesne za injekčnou clonou v blízkosti základovej škáry. Z výsledkov
je zrejmé, že redukcia injekčnej clony sa najvýraznejšie prejavuje do hĺbky približne 20 m. Prehlbovanie IC nad
túto hodnotu neprináša ďa
lšiu redukciu vztlakov, tento výsledok potvrdzuje Verflove kritérium.

Obr. 5 Vývoj piezometrických výšok v závislosti od hĺbky IC – blok 6.
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5 ZÁVER
Z dosiahnutých výsledkov, na ilustrovanom príklade posúdenia injekčnej clony v podloží bloku v údolnej nive
priehrady Vlčia Dolina vyplýva, že optimálna hĺbka injekčnej clony najviac konvertovala ku kritériám podľa
Verfla. Získané výsledky potvrdzujú, že kritéria odstupňované s hĺbkou pod základovou škárou sú opodstatnené
a najlepšie vystihujú potrebu utesnenia podložia priehrady. Súčasne treba poznamenať, že možnosti numerického
modelovania MKP predstavujú významné miesto v hľadaní optimálnych parametrov protipriesakových opatrení
v súbore vodných stavieb. Ich spoľahlivosť je však determinovaná spoľahlivosťou vstupných údajov – poznania
geologickej skladby podložia.
Pozoruhodné je aj poznanie, že skutočné parametre IC v podloží priehrady Vlčia dolina sú vo veľmi dobrej
zhode s novšími kritériami, konkrétne s kritériami podľa Verfla. Tento fakt súčasne potvrdzuje mimoriadne
schopnosti, poznatky a skúsenosti vodohospodárov, priehradárov, geológov a ď., ktorí stáli pri zrode takých
vodných diel, akým je priehrada Vlčia Dolina [Obr. 6] ale aj Palcmanská Maša, Orava, Nosice a i. Sú to vodné
stavby, vybudované v 50-tych až 70-tych rokoch minulého storočia, bez akéhokoľvek využitia výpočtovej
techniky. V súčasnosti si projektovanie takýchto významných inžinierskych (hydrotechnických) konštrukcií
bez dostupných programov a počítačovej techniky nevieme predstaviť.

Obr. 6 Vodné dielo Vlčia Dolina [Foto: Uhorščák, Ľ.].
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CITLIVOSTNÍ ANALÝZA SOFTWARU AREBA PRO
SIMULACE PORUŠENÍ SYPANÝCH HRÁZÍ
V DŮSLEDKU VNITŘNÍ EROZE
SENSITIVITY ANALYSIS OF THE SOFTWARE AREBA FOR
SIMULATION DAM BREACHING DUE TO INTERNAL EROSION
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Abstrakt
Jednou z častých příčin poruchy vodního díla je vnitřní eroze v tělese hráze. Pro simulaci těchto jevů je k dispozici
řada softwarů umožňující výpočet porušení sypaných hrází v důsledku vnitřní eroze zemin. V rámci příspěvku byl
zvolen software (SW) A Rapid Embankment Breach Analysis (AREBA), pro který byla provedena jednocestná
citlivostní analýza. Příspěvek má za cíl pochopení klíčových geotechnických parametrů vstupujících do SW
AREBA a jejich vliv na hydrogram odtoku, velikost průlomového otvoru a také na časové charakteristiky poruchy.
Nejvíce citlivými parametry ovlivňující výstupy jsou drsnostní součinitel dle Manninga a koeficient erodibility.
Tyto dva parametry by měli být variovány metodou Monte-Carlo v SW AREBA.
Klíčová slova
Citlivostní analýza, porušení, vnitřní eroze, AREBA
Abstract
One of the causes of earth fill dam failure are internal erosion. To simulate these phenomena, a number of software
are available to calculate the failure of an earth fill dams due to overtopping or due to internal erosion. For this
purpose, software (SW) A Rapid Embankment Breach Analysis (AREBA) was chosen, for which a one-way
sensitivity analysis was performed. The paper aims to understand the key geotechnical parameters input to the SW
AREBA and their influence on the dam breach hydrogram, the size of the breach and also on the time
characteristics. The most sensitive parameters influencing the outputs are the Manning´s roughness coefficient and
the erodibility coefficient. These two parameters should be varied by the Monte-Carlo method in the AREBA.
Key words
Sensitivity analysis, dam-break, internal erosion, AREBA

1 ÚVOD
Součástí projektu IMPACT v roce 2012 bylo vytvoření SW AREBA – A Rapid Embankment Breach Analysis [8]
pro rychlou predikci porušení homogenních sypaných hrází v důsledku vnitřní eroze a přelití s možností využití
metody Monte-Carlo. SW AREBA byl vyvinut na základě předchozího softwaru HR BREACH, s kterým byl
porovnáván a ověřen a validován na 4 historických porušeních hrází, 7 polních zkouškách a 18 laboratorních
experimentech, ale pouze pro případ přelití. Validace SW AREBA pro případ vnitřní eroze byla nepřesná kvůli
špatnému vyhodnocení pokusu a parametrů zemin [8]. V roce 2014 byl zveřejněn dokument „Small Reservoirs
Simplified Risk Assessment Methodology research report“ [3], kde bylo provedeno podrobnější testování SW
AREBA z hlediska predikce porušení sypaných hrází v důsledku vnitřní eroze. Navržený přístup zahrnoval
analýzu poruchy za předpokladu nulového přítoku, malého objemu nádrže, vysoce erodovatelných materiálů
a průsakové trubice s počátečním průměrem 0,5 m. S výše popsanými předpoklady se hráz vždy protrhla v krátkém
čase. Bližší analýza interaktivních účinků výběru různých pevností materiálu nebo počátečního průměru potrubí
nebyla v rámci práce provedena.

448

http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.448

5. Vodní hospodářství a vodní stavby

JUNIORSTAV 2022

2 POPIS SOFTWARU AREBA
Uvedený SW AREBA je jednorozměrný matematický model vycházející z rovnice pro výtok otvorem nebo
přepadu přes širokou korunu, kdy je úloha formulována jako 1D úloha v neznámé funkci Qb (t). Jedná se
o zjednodušený model pro rychlý výpočet a predikci hydrogramu průlomové vlny. Vstupní parametry do výpočtu
je možné zadat pomocí rovnoměrného nebo normálního rozdělení, kdy volba jednotlivých parametrů je řešena
pomocí metody Monte-Carlo s využitím Latin Hypercube Sampling (LHS).

Výpočet průtoku
Transformace nádrže
Při sestavení matematického modelu se používá zákon zachování hmotnosti vody protékající nádrží neboli
vodohospodářská bilance nádrže ve tvaru:
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑡𝑡𝑡𝑡) − 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏 (𝐻𝐻𝐻𝐻) − 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑓𝑓𝑓𝑓 (𝐻𝐻𝐻𝐻),

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

(1)

kde V je objem vody v nádrži [m3]; Qin přítok vody do nádrže [m3/s]; Qb průtok vody průlomovým otvorem
[m3/s]; Qf ostatní odtok vody z nádrže (přes přeliv, spodními výpustmi, nouzový přeliv) [m3/s]; t čas [s]; H poloha
hladiny v nádrži [m n. m.]. Za předpokladu změny objemu:
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑𝐻𝐻𝐻𝐻,

kde A je plocha hladiny v nádrži [m ].
2

(2)

Průtok průlomovým otvorem (průsakovou trubicí) v případě vnitřní eroze
Otvor průsakové trubice je předpokládán jako kruhový. Průtok Qb průsakovou trubicí je typicky řešen jako výtok
otvorem v tlakovém režimu za předpokladu zanedbání ztrát na vtoku a výtoku jako [1], [8]:
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏 =

1

𝐿𝐿𝐿𝐿
𝑝𝑝𝑝𝑝

�𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝐷𝐷𝐷𝐷 +𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴

𝐴𝐴𝐴𝐴�2𝑔𝑔𝑔𝑔(𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑣𝑣𝑣𝑣ý𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 ),

(3)

kde α je Coriolisovo číslo; L délka průsakové trubice [m]; Dp průměr průsakové trubice [m]; A je průtočná
plocha průsakové trubice [m2]; H je kóta hladiny v nádrži [m n. m.]; Hvýtok je kóta osy výtoku z erozní trubice nebo
polohy hladiny v inundaci [m n. m.], λ je součinitel ztrát tření po délce (λ = f (d50)) [-] a ζ jsou ztráty místní
(na vtoku a výtoku), které jsou zanedbávány [-].
Průtok průlomovým otvorem v případě přelití
Pro stanovení vztahu průtoku průlomovým otvorem v důsledku přelití, je průlomový otvor hráze reprezentován
obdélníkem. Výpočet přelití je řešen pomocí přepadové rovnice přes širokou korunu, která byla modifikována pro
případ porušení sypaných hrází v důsledku přelití [6, 8] pro obdélníkový profil jako:
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑤𝑤𝑤𝑤 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵2 �2𝑔𝑔𝑔𝑔(𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻2 ),

(4)

kde B je šířka přepadového paprsku [m], H je rozdíl hladiny vody v nádrži a dna průlomového otvoru u kterého
se předpokládá že je ve výšce koruny hráze [m], h2 je hloubka v místě průlomového otvoru [m], kdy ℎ2 ≈ 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑
2/3𝐻𝐻𝐻𝐻 a cw je přepadový součinitel, který se je funkcí H atd.

Eroze soudržného materiálu

Počátek eroze při porušení sypané zemní hráze ze soudržného materiálu vznikne po překročení kritického tečného
napětí τc. Pro posouzení vzniku eroze se provede výpočet tangenciálního či tečného napětí od proudící vody, který
se posoudí s kritickým tečným napětím. Pokud je kritické tečné napětí překročeno nastává eroze zeminy. Při volbě
kritického tečného napětí rozlišujeme zeminy soudržné a nesoudržné, povrch opevněný a neopevněný, a přihlížíme
k vlastnostem zeminy.
Tečné napětí
Při proudění kapaliny v korytě či trubici se všechny částice (molekuly vody) nepohybují stejně. Částice, které jsou
v blízkosti stěn se téměř nepohybují a částice vzdálenější od stěny se pohybují rychleji. Pro zjednodušení si tedy
můžeme představit, že se kapalina skládá s tenkých souvislých vrstviček a všechny částice jedné vrstvy mají
stejnou rychlost. Dvě sousední vrstvy se oproti sobě pohybují různou rychlostí. Uvnitř kapaliny a na rozhraní
kapaliny a materiálu tedy vzniká tření. V tomto případě se vnitřní tření, a tedy působení viskozity zanedbává a řeší
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se tangenciální neboli tečné napětí [1]. Tečné napětí můžeme řešit pro průsakovou trubici, pro dno a stěny
průlomového otvoru a pro šikmý svah hráze.
a) Průsaková trubice
Pro tečné napětí byla odvozena celá řada vztahů od různých autorů, pro různé modifikace působení vody
(vertikální a horizontální tečné napětí, pro vodorovný či šikmý povrch, pro opevněný či neopevněný povrch, tečné
napětí od přepadajícího paprsku apod.) Nejjednodušší výpočet pro tečné napětí τ způsobené proudící vodou
v průsakové trubici lze podle Darcy-Weisbacha vyjádřit podle [8] jako:
𝜏𝜏𝜏𝜏 = 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑔𝑔𝑔𝑔

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑝𝑝𝑝𝑝
4

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸 ,

(5)

kde ρ je objemová hmotnost vody [kg/m3], g je gravitační konstanta, Dp je průměr průsakové trubice [m] a IE je
sklon čáry energie v průsakové trubici [-], který se vypočítá podle [8] jako:
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝜆𝜆𝜆𝜆

2
𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑝𝑝𝑝𝑝 2𝑔𝑔𝑔𝑔

(6)

,

kde L je délka průsakové trubice [m]; Dp průměr průsakové trubice [m], λ je součinitel ztrát tření po délce
(λ = f (d50)) [-] a vpip je rychlost proudění v průsakové trubici [m/s].
b) Dno a stěny průlomového otvoru a šikmý svah hráze
Tečné napětí τ způsobené proudící vodou na šikmém svahu podle Darcy-Weisbacha se vyjádří podle [8] jako:
(7)

𝜏𝜏𝜏𝜏 = 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,

kde ρ je hustota vody[kg/m3], g je gravitační zrychlení, sinα je sklon dna pro strmé svahy a pro nízké sklony
se může zaměnit za tanα ~ iw, a tedy za sklon čáry energie [-] a hn je normální hloubka na vzdušním svahu, která
se vypočítá podle [8] jako:
ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖 = �

𝑞𝑞𝑞𝑞 2 𝑖𝑖𝑖𝑖2
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝛼𝛼𝛼𝛼

(8)

�,

kde q je jednotkový průtok [m /s], n je drsnostní součinitel dle Manninga [s/m ] a sinα je sklon vzdušního
svahu [-]. Pokud dojde k úplném oderodování vzdušní strany hráze, je dále průlomový otvor pouze rozšiřován do
stran. Tečné napětí působící pouze do stran vychází ze vztahu přepadu přes širokou korunu následujícím vztahem
[8]:
2

𝜏𝜏𝜏𝜏 =

1/3

𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌2 𝑖𝑖𝑖𝑖2 (ℎ1 −ℎ2 )
ℎ2 1/3

,

(9)

kde h1 je hloubka před průlomovým otvorem [m n. m.] a h2 je hloubka pod nádrží rovné 2/3*h1 [m n. m.].
Rychlost eroze
Výpočet eroze zemního materiálu vykazuje nejvyšší vliv při predikci hydrogramu, velikosti průlomového otvoru
a času porušení. Pro výpočet rychlosti eroze zemního materiálu odvodila celá řada autorů různé vztahy založených
na různých předpokladech. Většina vztahů platí pro případ vnitřní eroze a zároveň i v případě přelití. Výpočet
rychlosti eroze se může lišit v závislosti na stanovení tečného napětí. V současné době všechny novodobé SW
využívají pro řešení eroze kohezivních zemin vztah [m/s] [4]:
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑘𝑘𝑘𝑘 (𝜏𝜏𝜏𝜏 𝜏 𝜏𝜏𝜏𝜏𝑐𝑐𝑐𝑐 )
= � 𝑑𝑑𝑑𝑑
0

když 𝜏𝜏𝜏𝜏 > 𝜏𝜏𝜏𝜏𝑐𝑐𝑐𝑐
,
jinak

(10)

kde kd je koeficient erodibility [m3/Ns], τ tečné napětí, které je počítáno z rychlosti proudu působícího na dno
a svahy [N/m2] a τc kritické tečné napětí odolnosti materiálu [N/m2]. Rovnice předpokládá lineární závislost mezi
erodibilitou a kritickým tečným napětím.

Kolaps nadloží průsakové trubice
Kolaps nadloží průsakové trubice je důležitý jev a jeho přesnost a druh výpočtu má zásadní vliv na výsledný
hydrogram a výsledný průlomový otvor. Po kolapsu nadloží dochází většinou k nejstrmějšímu nárůstu průtoku při
porušení sypané hráze v důsledku vnitřní eroze. Po kolapsu nadloží přechází výpočet průtoku průsakovou trubicí
(z výtoku otvorem) na výpočet přelití (přepad přes širokou korunu a eroze vzdušní strany hráze) [7].
Stabilita nadloží průsakové trubice je řešena pomocí celé řady zjednodušujících předpokladů. V případě
diskretizace průlomového otvoru kruhem, lze započítat klenbový účinek. Jedním ze základních výpočtů je
stanovení hmotnosti nadloží a odporových sil, s následným posouzením stability na předem stanovených
smykových plochách [8] podle vztahu:
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𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 =

𝑐𝑐𝑐𝑐2𝐴𝐴𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑
,
𝑊𝑊𝑊𝑊

(11)

kde c je koheze zeminy [Pa], At svislá plocha nad okraji otvoru od otvoru až po korunu hráze vztažená k ose
průsakové trubice [m2] a W je hmotnost půdy nad horní hranou průsakové trubice [N/m2].

Obr. 1 Schéma ploch a sil působících při kolapsu nadloží průsakové trubice.

3 METODIKA CITLIVOSTNÍ ANALÝZY
Cílem citlivostní analýzy je zjisti vliv změny vstupních parametrů na změnu hledaných výstupních veličin, kde
v případě porušení sypané hráze v důsledku vnitřní eroze (průsakovou trubicí) se jedná o určení časového průběhu
průtoku Qb(t) průlomovým otvorem (hypotetickou průsakovou trubicí) ve vazbě na průběh polohy H(t) hladiny
vody v nádrži a průměru D(t) průsakové trubice čí šířce průlomového otvoru B(t). Dále je pak možné softwarem
definovat časové charakteristiky poruchy jako je čas iniciace poruchy a celkovou dobu trvání poruchy, čas, kdy
dojde ke kolapsu stropu průsakové trubice a čas od iniciace po dosažení maximálního kulminačního průtoku.
Definice základních a zjednodušujícíh předpokladů
Proudění a vývoj průsakové cesty a průlomového otvoru jsou časově závislé proměnné. Vzhledem k obtížnosti
modelování všech dějů uvnitř trubice je nutné zavést zjednodušující předpoklady. Základní zjednodušující
předpoklady jsou:
•
•
•
•
•
•
•
•

nestlačitelná kapalina (voda): hustota ρ = konst.,
izotermní proudění: neprobíhá tepelná výměna,
konstantní viskozita kapaliny (vody)
µ = konst.,
nedochází k provzdušnění proudu kapaliny,
konstantní, nulová přítoková rychlost povodňové vlny do nádrže: v = 0;
jednotlivé vrstvy materiálu tělesa hráze jsou izotropní a homogenní,
na začátku výpočtu se uvažuje zformovaná průsaková cesta v celé své délce porušení,
předpoklad stacionarity koeficientu eroze zeminy kd, kritického tečného napětí τc a drsnostního
součinitele dle Manninga n

další předpoklady, které bývají často zanedbávány:
•
•
•

vliv větrových vln na hladinu nádrže a vznik oscilačních vln,
vliv inundačního území pod hrází na vývoj průlomového otvoru – často bývá zanedbán vlivu dolní
vody na vývoj průlomového otvoru,
nadloží průsakové trubice je po kolapsu kompletně oderodováno v jednom časovém kroku.

Jednocestná citlivostní analýza
Během této analýzy je vybrán jeden parametr, který je „jedenkrát“ variován ze své výchozí hodnoty a je sledován,
jaký má tato změna dopad na celkové výsledky výpočtu softwaru. Sledujeme tedy postupně vliv vždy jednoho
parametru na sledované výstupní hodnoty. Vždy musí být změněn pouze jeden parametr, zatímco všechny ostatní
zůstanou na své základní, výchozí hodnotě. Znalost odezvy matematického modelu na změnu vstupních parametrů
je důležitá pro vyhodnocení použitelnosti modelu a dále informace, které vstupní parametry mají dominantní vliv
na výsledné výstupy a bylo by vhodné je tedy predikovat pomocí Monte-Carlo.
Pro citlivostní analýzu byl zvolen polní test provedený v rámci projektu IMPACT v Norsku v roce 2004, který
byl realizován jako řízený experiment. Těleso hráze bylo postaveno z jílovité morénové půdy výšky 4.3 m.
Rezervoár hráze měl objem 110 000 m3 při nejvyšší možné hladině 372.00 m n. m. (obr. 2). Ve spodní části tělesa
hráze bylo položeno perforované potrubí DN 200, uložené v písčité zemní vrstvě 1x1 m, opatřené ventilem
s uzávěrem [9].
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Na začátku testu byl ventil otevřen a pískové lože bylo vypláchnuto, aby se zahájil test porušení v důsledku
vnitřní eroze. Počáteční výtok z potrubí byl cca 200 l/s. Kolaps nadloží průsakové trubice je odhadován v době
prudkého poklesu hladiny v nádrži tedy cca 500 s po začátku poruchy. Přímé měření času kolapsu nadloží
a erozních charakteristik zeminy nebylo v rámci tesu proveditelné [9]. Vstupní parametry z polního testu IMPACT
v Norsku jsou uveden v Tab. 1.

Obr. 2 Schéma polního pokusu porušení sypané hráze v důsledku vnitřní eroze v rámci projektu IMPACT
v Norsku v roce 2004 [9]. 1 - Těleso hráze z morénovitých jílů, 2- zavázání hráze z rockfillu.
Tab. 1 Vstupní parametry polního pokusu porušení sypané hráze v důsledku vnitřní eroze v rámci projektu
IMPACT v Norsku v roce 2004 [8], [9].
Vstupní parametry
Počáteční hladina v nádrži
Nadmořská výška koruny hráze
Výška hráze
Šířka koruny hráze
Délka hráze
Nadmořská výška skalního podloží
Sklon návodního svahu
Sklon vzdušního svahu
Počáteční výška výtoku z průsak. trubice
Počáteční výška osy průsak. trubice
Počáteční průměr průsakové trubice
Přepadový koeficient
Velikost zrna d50
Objemová hmotnost zeminy suché
Koheze
Procenta jílu
Index plasticity
Úhel vnitřního tření
Kritické tečné napětí
Koeficient erodibility
Pórovitost

Zkratka
H0
CL
HH
Cw
LH
Hp
1:X
1:X
Hout
Hosa
D0
m
d50
ρd
c´
P
PI
φ
τc
kd
p

Hodnota
427.28
427.5
4.3
2.8
24
423
01:01.4
01:01.4
364.81
364.81
0.2
0.33
7-Jun
2090
20
2
Netestováno
45.6
Netestováno
Netestováno
0.245

Jednotky
[m n. m.]
[m n. m.]
[m]
[m]
[m]
[m n. m.]
[V:H]
[V:H]
[m n. m.]
[m n. m.]
[m]
[-]
[mm]
[kg/m3]
[kN/m2]
[%]
[-]
[°]
[N/m2]
[m3/Ns]
[-]

Pro citlivostní analýzu se vybraly vstupní parametry vlastností zemin polního testu uvedené v Tab. 1, pro které
byla sledována citlivost SW AREBA. Tyto parametry byly snižovány a zvyšována v intervalu
20 % a 40 % uvedené v Tab. 2.
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Tab. 2 Parametry sledované v rámci citlivostní analýzy SW AREBA.
Vstupní parametry pro
citlivostní analýzu
Drsnost dle Manninga – n
Kritické tečné napětí – τc
Koeficient eroze – kd
Pórovitost – p
Průměrné zrno – d50
Vnitřní úhel tření zeminy – ϕ

Jednotky
s/m1/3
N/m2
m3/Ns
m
°

60 %
vstupní
hodnoty
0.022
3.41
10.61
0.147
0.0039
27.36

80 %
vstupní
hodnoty
0.029
4.544
14.14
0.196
0.0052
36.48

Vstupní
hodnoty
0.036
5.68
17.68
0.245
0.0065
45.6

120 %
vstupní
hodnoty
0.043
6.82
21.22
0.294
0.0078
54.72

140 %
vstupní
hodnoty
0.05
7.95
24.75
0.343
0.0091
63.84

4 VÝSLEDKY
Pro vybraný SW AREBA popsaný v kapitole 2, byly provedeny simulace zvoleného experimentu v rozsahu všech
hodnot popsaných v kapitole 4 pomocí jednocestné citlivostní analýzy. Z výsledků jednocestné analýzy je patrné,
že změny parametrů pórovitosti p, průměrného zrna zeminy d50, vnitřního úhlu tření zeminy ϕ a kritického tečného
napětí τc mají minimální vliv na sledovaný maximální průlomový průtok, velikost průlomového otvoru ani na čas
porušení (obr.3).

Obr. 3 Graf výsledků citlivostní analýzy parametrů nejvíce ovlivňujících sledované výsledné veličiny. Vliv na
velikost průlomového otvoru (vpravo) a vliv na velikost průlomového průtoku (vlevo).
Z výsledků jednocestné citlivostní analýzy vyplývá, že SW AREBA je citlivý při volbě koeficientu erodibility
kd vstupující do výpočtu eroze zeminy a drsnostního součinitele dle Manninga n vstupujícího do výpočtu tečného
napětí τ. Významné parametry ovlivňující sledované výsledné veličiny a jejich procentuální odchylky od
vstupního výsledku jsou uvedeny v Tab. 3, Tab. 4 a na Obr. 4.
Tab. 3 Významný parametr ovlivňující sledované výsledné veličiny a jejich procentuální odchylky od
vstupního výsledku – drsnostní součinitel dle Manninga n.
Parametr
Q [m3/s]
Qv/Q
Tp [s]
Tpv/ Tp
B [m]
Bv/B

Vstupní
hodnoty
168.64
100 %
2007
100 %
6.91
100 %

60 % vstupní
hodnoty
143.36
85 %
2108
105.03 %
4.11
59.48 %

80 % vstupní
hodnoty
155.02
92 %
2044
101.84 %
5.36
77.57 %

120 % vstupní
hodnoty
173.22
102.75 %
1951
97.21 %
8.74
126.47 %

140 % vstupní
hodnoty
167.23
99.16 %
1920
95.67 %
10.66
154.27 %

Tab. 4 Významný parametr ovlivňující sledované výsledné veličiny a jejich procentuální odchylky od
vstupního výsledku – koeficient erodibility kd.
Parametr
Q [m3/s]
Qv/Q

Vstupní
hodnoty
168.64
100 %

60 % vstupní
hodnoty
152.00
90.13 %
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80 % vstupní
hodnoty
158.87
94.21 %

120 % vstupní
hodnoty
170.21
100.93 %

140 % vstupní
hodnoty
172.14
101.95 %
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Tp [s]
Tpv/ Tp
B [m]
Bv/B

2007
100 %
6.91
100 %
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2061
102.69 %
4.96
71.78 %

2049
102.09 %
5.82
84.23 %

1967
98.01 %
7.52
108.83 %

1956
97.46 %
8.37
121.13 %

Obr. 4 Graf výsledků citlivostní analýzy parametrů nejvíce ovlivňujících sledované výsledné veličiny. Vliv na
velikost průlomového otvoru (vlevo) a vliv na velikost průlomového průtoku (vpravo).
V případě vlivu drsnostního součinitel dle Manninga n na vývoj šířky průlomového otvoru lze konstatovat, že
vliv má konstantní pozitivní lineární gradient. Při nižších hodnotách drsnostního součinitele dochází
k marginálnímu poklesu výsledné velikosti průlomového otvoru. V případě snížení drsnostního součinitele
o 20 či 40 % dojde ke snížení velikosti průlomového úměrně, a to o cca 20 % a 40 %.
Vliv na velikost průlomového průtoku mají hlavně nižší hodnoty drsnostního součinitele v intervalu od
cca 0.016 - 0.035. Při vyšších hodnotách drsnostního součinitele není vliv na průtok marginální a dochází dokonce
ke snižování průlomového průtoku ± 3 %. Vliv součinitele drsnosti při vyšších hodnotách se projevuje pouze
ve velikosti průlomového otvoru.
Koeficient erodibility má v případě vyhodnocení vlivu na velikost průlomového otvoru lineární pozitivní
gradient, avšak s nižším sklonem než v případě drsnostního součinitele. Lze tedy konstatovat že vliv na velikost
průlomového otvoru není tak marginální jako v případě drsnostního součinitele, a to o cca 10 %.
Vliv na velikost průlomového průtoku mají hlavně nižší hodnoty koeficientu erodibility, kde je nárůst průtoku
lineárně strmější než v případě vyšších hodnot koeficientu erodibility. Při vyšších hodnotách koeficientu
erodibility je změna průtoku ± 6 %.

5 DISKUZE A ZÁVĚR
Tento příspěvek měl za cíl popsat SW AREBA a provést jednocestnou citlivostní analýzu. Z analytické analýzy
SW AREBA bylo zjištěno, že se s drsnostním součinitelem dle Manninga a s koeficientem erodibility uvažuje
konstantním po celou délku simulace. Řešením by bylo v případě drsnostního součinitel dle
Manninga n zapracování do SW výpočet drsnostního součinitele v čase v závislosti na hloubce či hydraulickém
poloměru podle např. Mattase [5] apod. Pro případ výpočtu vnitřní eroze se doporučuje nižší koeficient erodibility
a po kolapsu nadloží průsakové trubice pro případ přelití koeficient úměrně zvýšit, jelikož eroze je rychlejší než
v případě vnitřní eroze. Tohoto předpokladu lze také dosáhnout úměrným zvýšením či snížením drsnostního
součinitele, při konstantní hodnotě koeficientu erodibility.
Z citlivostní analýzy vyplývá, že v případě změny parametrů zeminy pórovitosti p, průměrného zrna zeminy
d50, vnitřního úhlu tření zeminy ϕ a kritického tečného napětí nemají prakticky vliv na sledované výstupní hodnoty
(Obr. 3) a lze je tedy do programu zadat deterministicky, metodou podobnosti vlastností zemin např. z [2], kde je
uvedena celosvětová databáze vzorků zemin a jejich naměřené vlastnosti. V mnoha případech je zde uvedena
i míra eroze zeminy, pro kterou lze následně odvodit interval hodnot koeficientu erodibility. Parametr erodibility
a koeficientu drsnostního součinitele dle Manninga se doporučuje do SW AREBA zadat v intervalu hodnot
a provést mnohonásobné simulace pomocí metody Monte-Carlo.

Poděkování
Příspěvek byl vytvořen v rámci řešení projektu juniorského specifického výzkumu FAST-J-21-7486 – Citlivostní
analýza parametrů vstupující do modelů porušení sypaných hrází v důsledku vnitřní eroze a v rámci disertační
práce.
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SIMULÁCIA POVODNE NA ONDAVE
FLOOD SIMULATION ON THE ONDAVA RIVER
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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Radlinskeho 11, 810 05 Bratislava
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Abstrakt
Príspevok sa zaoberá matematickou simuláciou povodne, ktorá postihla dolný tok Ondavy v roku 2010. Simulácia
skúmala za pomoci 1-D modelovania hladinový režim v toku, pretečené množstvo vody cez bočný priepad
a pomocou 2-D modelovania zatopenú plochu mimo hrádzového územia. Príspevok sa ďalej zaoberá
alternatívnym znížením hrany priepadu a aj vybudovaním poldra, ktorého úlohou je zníženie zaplavenej plochy.
Simuláciami bolo zistené, že aj napriek vplyvu bočného priepadu zabezpečia ochranné hrádze bezpečné odvedenie
prietoku, len s periodicitou menšou ako 10 rokov.
Kľúčové slová
Povodeň, Matematické modelovanie, HEC-RAS, Bočný priepad
Abstract
Contributions deals with a mathematical simulation of the flood that affected the lower Ondava in 2010.
The simulation examined 1-D modelling of the level regime in the stream, the amount of water flowing through
the lateral spillway, and 2-D modelling the flooded area outside the dike area. Contributions also deal with
the alternative reduction of the spillway edge and the construction of a polder, the task of which is to reduce
the flooded area. The simulations revealed that, despite the influence of the side overflow, the protective dikes
would ensure safe drainage, only with a periodicity of fewer than 10 years.
Key words
Flood, Mathematical modelling, HEC-RAS, Lateral spillway

1 ÚVOD
Ondava je významná východoslovenská rieka, ktorá je v súčasnosti výrazne ovplyvnená ľudskou činnosťou.
V strednej časti toku je od roku 1967 v prevádzke vodné dielo Veľká Domaša, ktoré má výrazný vplyv
na prietokové pomery v nižších častiach toku. V dolnej časti je tok obojstranne ohradzovaný zemnými sypanými
hrádzami. Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) sa v nedávnej histórii dolnej Ondavy potykal s 2 ničivými
povodňami. Povodeň v roku 2004 presiahla dovtedy známe maximá zaznamená vo vodomernej stanici Horovce
a spôsobila pretrhnutie ľavej ochrannej hrádze (ĽOH) zhruba 500 m nad čerpacou stanicou (ČS) Ladislav [1].
Obr. 1 zobrazuje záujmové územie. Druhá ešte výraznejšia povodeň nastala v roku 2010. Táto povodeň sa
vyznačovala dvomi špičkami prietokov, pričom kulminácia prekonala maximum aj z 2004 roku. Počas tejto
povodne došlo k pretrhnutiu pravostrannej ochrannej hrádze (POH) a následnému prekopaniu ĽOH pracovníkmi
SVP [2].
Spomínané povodne si našťastie nevyžiadali obety na životoch. Zaliali, však veľkú časť poľnohospodársky
využívanej VSN. Bola nutná evakuácia obyvateľstva a vznikli aj významné náklady pre SVP spojené s opravou
ochranných hrádzi a odstraňovaním povodňových škôd. Všetky tieto problémy boli spojené s pretrhnutím
ochranných hrádzí. Na zamedzenie pretrhnutia ochranných hrádzí bol vybudovaný v roku 2005 pevný bočný
priepad na ĽOH v mieste pretrhnutia hrádze v 2004 roku. A práve takéto netradičné riešenie odľahčenia
povodňových prietokov bolo hlavnou motiváciu na skúmanie odtokových pomerov na dolnej Ondave.
Príspevok sa ďalej venuje hladinovému režimu v úseku Horovce – Hraň, pri simulácii povodne z roku 2010.
Na skúmanie povodne sa využil program HEC-RAS a to 1-D a 2-D matematické modelovanie, ktoré sa zaoberalo
hladinovým režimom v toku, kapacitou a funkčnosťou priepadu (1-D) a zatopenou plochou územia (2-D).
Pri modelovaní sa uvažovalo s nepoškodením ochranných hrádzí a s prelievaním vody do mimo hrádzového
priestoru výlučne cez bočný priepad.
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Obr. 1 Prehľadná situácia záujmovho územia.

2 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA
Geomorfológia a klimatické podmienky
Pre VSN v okolí dolnej Ondavy je charakteristický minimálny sklon územia s množstvom depresných plôch, ktoré
boli vytvorené prevažne riečnou činnosťou. Geologická štruktúra je tvorená riečnou akumuláciou pričom
ju dotvorila veterná činnosť. Územie spadá podľa klimatickej klasifikácie do teplej a mierne suchej až suchej
oblasti s kontinentálnym typom podnebia. Skúmané územie leží na rozhraní okresov Trebišov a Michalovce
(Košický kraj). Na záujmovom území ležia 4 ČS. Na pravej strane sú to ČS Július a Hraň, na ľavej strane Ondavy
je ČS Ladislav a v južnej časti tejto oblasti je ČS Kamenná Moľva, ktorá odvádza vnútorné vody do toku
Latorice [3].

Hydrologické charakteristiky
Z hydrologického hľadiska je modelované územie považované za oblasť so zložitými odtokovými pomermi, kde
depresné časti sa dajú považovať za bezodtokové. Na prietoky dolnej Ondavy má výrazný vplyv jej najväčší
pravostranný prítok Topľa. V mieste sútoku majú tieto rieky podobné hydrologické charakteristiky (plocha
povodia, priemerný ročný prietok). Pri odtokovom režime hovoríme o dažďovo-snehovom, ktorý sa vyznačuje
jarnou zvýšenou vodnatosťou a v auguste/septembri sú prietoky iba polovičné voči priemernému ročnému
prietoku. Takéto rozloženie prietokov je spôsobené topením tuhých zrážok v horných častiach povodia, ktoré je
často do prevádzané dažďami [3]. Niektoré hydrologické charakteristiky týchto riek bez účinku Veľkej Domaše
nám zobrazuje Tab. 1.
http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.456
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Tab. 1 Hydrologické charakteristiky Ondavy a Tople [4].

1341

Priem.
ročný
prietok
[m3.s-1]
10,2

1552

10,8

123

258

325

392

560

2883

21,3

240

440

530

620

830

Plocha
povodia
[km2]

Profil
Ondava - nad Topľou
Topľa ústie do
Ondavy
Ondava - Horovce

Q1
[m3.s-1]

Q5
[m3.s-1]

Q10
[m3.s-1]

Q20
[m3.s-1]

Q100
[m3.s-1]

165

337

413

495

710

3 PODKLADOVÉ MATERIÁLY A METÓDY RIEŠENIA
Na výpočet hladinového režimu v toku bol použitý matematický 1-D model zostavený v programe HEC-RAS.
Miera záplavy sa riešila 2-D matematickým modelom v tom istom softvérom prostredí, pričom boli vzájomne
prepojené. Na zostavenie takto komplexného výpočtu sú potrebné morfologické charakteristiky (priečne profily
toku a digitálny model terénu - DTM), ktoré boli poskytnuté SVP a hydrologické údaje, ktoré poskytol Slovenský
hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Morfologické podklady
Celková morfológia územia bola určená na základe DTM, ktoré pozostáva z výškovo a priestorovo určených
bodov (červené body) a z terénnych hrán, ktoré dobre vystihujú zmeny v sklonitosti terénu (zelené čiary). Príklad
menšieho úseku DTM znázorňuje Obr. 2, na ktorom si môžeme všimnúť aj modré čiary, ktoré zaznamenávajú
polohu hladiny v Ondave a v kanáloch počas vyhotovovania mapy. Keďže pod hladinou vody nevieme z DTM
vyčítať tvar koryta, tak bol použitý model terénu doplnený o priečne profily od Horoviec až po ČS Hraň. Overenie
presnosti poskytnutého modelu prebehlo geodetickým zameraním. Pri meraní sa zistilo, že DTM je dostatočne
presný a k jeho úprave došlo iba v mieste vybudovaného priepadu. Z týchto podkladov už bolo možné vytvoriť
za pomoci programov AutoCad a ArcGIS geometriu pre matematický model prúdenia [5].
ČS Július
ČS Ladislav

Obr. 2 Časť digitálneho modelu terénu (DTM) z oblasti ČS Ladislav a Július.

Hydrologické podklady
Úsek Horovce-Hraň bol vybratý na simuláciu hladinového režimu, pretože nad (proti prúdu) bočným priepadom
sa najbližšie nachádza vodomerná stanica (VS) Horovce a pod (po prúde) priepadom je na Ondave vodomerná
stanica na ČS Hraň. Pre VS Horovce zhotovuje SHMÚ pravidelne konzumčnú krivku, takže v tomto profile sa dá
odvodiť prietok, čo bola aj horná okrajová podmienka pre neustálené prúdenie. VS Hraň prináša iba záznam
o polohe hladiny, tieto údaje sa použili pri kalibrácii matematického modelu, a to dolnej okrajovej podmienky
(sklon čiary energie). Celková dĺžka 1-D modelu (dĺžka toku medzi stanicami Horovce a Hraň) je približne
18,0 km. Obr. 3 zobrazuje jednotlivé hydrologické podklady.
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Obr. 3 Záznam z vodomerných staníc Horovce a Hraň počas povodne v roku 2010.

Metodika riešenia
V prvej fáze riešenia bol zostavený 1-D model. Priečne profily boli generované každých 200 m a v mieste priepadu
hustejšie. Prvý odhad určenia drsnosti podľa Manninga v kynete (nk) a bermách (nb) bol na základe rekognoskácie
terénu určený na nk = 0,042 a nb = 0,100. Tieto hodnoty boli pri kalibrácii modelu určené na nk = 0,0601
a nb = 0,143. Horná okrajová podmienka bola počas všetkých výpočtov nemenná (prietoky zaznamenané
v Horovciach), ale dolná okrajová podmienka sa menila. Počas prvej kalibrácie drsnosti sa použil záznam polohy
hladiny v Hrani, tento prináša relevantné informácie iba do chvíle prietrže ochrannej hrádze, preto bola zamenená
počas druhej kalibrácie za sklon čiary energie (ie) . Jej sklon bol kalibráciou určený na ie = 0,3 ‰.

Obr. 4 Výpočtové oblasti kombinovaného 1-D a 2-D modelu.

http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.456

459

JUNIORSTAV 2022

5. Water Management and Water Structures

Pri 2-D modelovaní je nutné zvoliť si aj výpočtovú oblasť, čo je vlastne v základe štvorcová sieť, v ktorej
prebieha výpočet. Náročnosť výpočtu nezáleží len od veľkosti siete, ale aj od veľkosti štvorca. Malé štvorce by síce
priniesli presnejší výpočet, ale zvýšili by dobu výpočtu na neprípustné hodnoty. Preto sa pristúpilo k väčším
štvorcom (10 m) a k ich zjemňovaniu v mieste výraznejšej zmeny morfológie. Hornú okrajovú podmienku teda
prítok do oblasti je zabezpečený bočným priepadom, ktorý sa zadával v 1-D modeli. Dolnú okrajovú podmienku
(odtok z oblasti) tvorí sklon čiary energie. Odtok z oblasti bol určený v najnižšom bode územia, kde sú vedené
aj odvodňovacie kanály a to na ČS Kamenná Moľva. Sklon čiary energie bol zvolený na hodnotu 0,2 ‰ a bol
určený na základe priemerného pozdĺžneho sklonu územia. Pre celé územie sa zvolila jednotná drsnosť nt = 0,045
a vychádzala z rekognoskácie terénu. Keďže neexistuje žiaden záznam, kedy bol bočný priepad prelievaný bez
prietrže hrádze s presným záznamom zaplavenej oblasti, nie je možné 2-D model kalibrovať v dôsledku nedostatku
údajov [5]. Obr. 4 zobrazuje červenou farbou oblasť toku, ktorá bola počítaná 1-D modelom a žltá farba ohraničuje
2-D výpočtovú oblasť. Jednalo sa o kombinovaný 1-D a 2-D model.

4 VÝPOČET
Pri simulácii povodne z 2010 roku sa uvažovalo s neprelomením ochranných hrádzí. Ďalej sa počítalo s vylievaním
vody do mimo hrádzového priestoru iba v mieste priepadu, čo by sa zabezpečilo dočasným navýšením hrádzí,
napríklad použitím vriec. Pri výpočte boli zvolené 2 alternatívy výpočtu, ktoré sú odlišné výškou priepadu:
•
•

Alt. 0 – súčasný stav, priepad vo výške 104,70 m n.m.
Alt. 1 – priepad znížený o 0,5 m (104,20 m n.m.)

Skúmala sa poloha hladiny voči ochranným hrádzam, prepadnutý objem vody a zatopená plocha, tieto údaje
sú uvedené v Tab. 2.
Tab. 2 Porovnanie alternatív 0 a 1.

Alt. 0
Alt. 1

H
[m n.m.]
104,86
104,57

QPK
[m3.s-1]
365,00
290,00

VP
[mil. m3]
4,073
14,514

AZ
[ha]
1304
2598

d
[km]
2,4
0,3

kde H je nadmorská výška hladiny pri kulminačnom prietoku, QPK je kapacita koryta po hranu priepadu, VP je
pretečené množstvo vody cez priepad, AZ je približná zaplavené plocha a d je dĺžka preliatych úsekov.
Podľa množstva preliatych úsekov sa môže zdať, že nižšia poloha priepadu by bola najvhodnejšia. Musíme
si však uvedomiť, že pri Alt. 1 začne voda cez priepad tiecť skôr a tým sa ohrozí aj väčšie územie. Podľa simulácií
by bola ohrozená ČS Ladislav a okrajové časti obce Hradištská Moľva. Taktiež by došlo k zatopeniu jedinej
prístupovej cesty do spomínanej obce. K zatopeniu štátnej cesty Oborín – Sirník by nemalo dôjsť ani pri Alt. 1.
Povodeň by v oboch prípadoch zaplavila predovšetkým poľnohospodársku pôdu a lúky. Osídlené oblasti by mali
byť minimálne ohrozované nepriaznivým vplyvom povodne, avšak pri Alt. 1 hrozí okrem väčšieho a dlhšieho
zatopenia pozemkov ešte aj zaplavenie ČS Kamenná Moľva.

5 ZNÍŽENIE ZAPLAVOVANEJ PLOCHY
Na zníženie následkov záplav bol navrhnutý polder. Ohradenie poldra bolo navrhnuté z juhu vyvýšením
prístupovej cesty na ČS Ladislav a z východnej strany postupným ľavobrežným ohradzovaním Bočného („F“),
Spojovacieho a Brehovského („D“) kanála. Zo západnej strany tvorí ohradenie poldra ochranná hrádza Ondavy.
Severná časť je vďaka stúpajúcemu terénu bez ohradenia. Ďalej bolo nutné navrhnúť ochranu pre ČS Ladislav,
ktorá by pozostávala z násypu zaviazaného do hrádze Ondavy a zo stavidla na prívodnom kanály.
Takéto pomerne rozsiahle ohradenie umožňuje pri odvádzaní vody využiť kapacitu všetkých troch kanálov
vedúcich na ČS Kamenná Moľva („E“, „F“ a „D“) a prečerpávanie vody do Ondavy cez ČS Ladislav.
Pri simulácii povodne z roku 2010 a súčasnej polohe bočného priepadu (Alt. 0) je postačujúca výška hrádzí
na kóte 100,15 m n.m. Pri znížení hrany priepadu o pol metra (Alt. 1) vyhovuje koruna vo výške 101,00 m n.m.
Polder by znížil zaplavenú plochu na 550 ha pre Alt. 0 a na 900 ha pre Alt. 1. Doba zaplavenia poldra by bola pri
Alt. 0 približne 3,5 dňa a pri alternatíve so zníženou hranou priepadu by bola 9 dní.
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b)

a)

Obr. 5 Zaplavená plocha po výstavbe poldra a) - Alt. 0, b) - Alt. 1.

6 ZÁVER
Napriek enormnej snahe vodohospodárov – či už v minulosti alebo v prítomnosti – ochrániť túto časť
Východoslovenskej nížiny pred povodňami, dochádza k zatápaniu územia v povodí Ondavy aj v dnešnej dobe.
Jasným dôkazom toho sú aj v príspevku spomínané povodne z rokov 2004 a 2010.
Vybudovanie bočného priepadu malo byť iba dočasným riešením. Komplexnejší návrh riešenia, ktorý
pozostával najmä z odstránenia sedimentov z medzihrádzneho priestoru, nebol doposiaľ zrealizovaný. Problémy
so záplavami v tejto oblasti sú spojené aj s materiálom, z ktorého sú ochranné hrádze vybudované (prevažne
piesčité zeminy – miestny materiál).
Predkladaný príspevok analyzuje a hodnotí po hydraulickej stránke situáciu, ktorá vznikla vybudovaním
pevného bočného priepadu na ľavobrežnej hrádzi Ondavy zhruba 500 m povyše ČS Ladislav. Skúma alternatívne
zníženie priepadu a zaoberá sa zatopeným územím v prípade využitia priepadu. Ďalej rieši zníženie zaplavovaného
územia a jeho odvodnenie za pomoci kanálov a čerpacích staníc. Pri súčasnom stave koryta a ochranných hrádzí
je podľa matematického modelovania najvýhodnejším riešením zníženie hrany priepadu o 0,5 m a vybudovanie
suchého poldra. Tieto úpravy však zabezpečia ochranu územia len do prietoku cca Q = 400 m3.s-1.
Na ochranu územia pred transformovaným storočným prietokom (Q100T = 720 m3.s-1) sú potrebné návrhy
zahrňujúce odstránenie nánosov vzniknutých v medzihrádznom priestore a navýšenie ochranných hrádzí.
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POUŽITELNOST JONSWAP SPEKTRA PRO VLNOVÉ
UDÁLOSTI NA MALÝCH VODNÍCH PLOCHÁCH
THE APPLICABILITY OF JONSWAP SPECTRUM FOR WAVE EVENTS
AT SMALL WATER SURFACES
Adam Gřegoř*,1
gregor.a@fce.vutbr.cz
Vysoké učení technické v Brně, Ústav vodních staveb, Veveří 331/95, 620 00 Brno

*
1

Abstrakt
Výzkum měl za úkol ověřit, zda je spektrální hustota (tj. vlnové spektrum) větrem vyvolaných vlnových událostí
v Hulínské štěrkovně shodná s JONSWAP vlnovým spektrem, které bylo odvozenou pro vlnové události na
částečně vyvinutém moři. Data o časovém průběhu úrovně hladiny v nádrži byla zpracována v softwaru MATLAB
a vyhodnocena za použití toolboxu WAFO, který vyvinula Lundská univerzita.
Klíčová slova
Vlny, vlnové spektrum, výkonová spektrální hustota, JONSWAP spektrum, WAFO toolbox
Abstract
Task of the research was to determine whether the spectral density (i.e. spectrum) of wind wave events at Hulínská
štěrkovna reservoir is the same as the JONSWAP spectrum, which was based at the wave events at partially
developed sea. Data about the time course of the water surface elevation at reservoir were processed with use
of the MATLAB and WAFO toolbox that was developed by the Lund University.
Key words
Waves, wave spectrum, Power Spectral Density, JONSWAP spectrum, WAFO toolbox

1 ÚVOD
Pro simulaci vlnových událostí vyvolaných větrem na vodních dílech je nutná správná volba matematického
modelu. V současnosti používané matematické modely vycházejí z vlnových spekter, která byla odvozena
z měření na mořích nebo oceánech, tedy na vodních plochách mnohonásobně větších, než jsou plochy rybníků
a jiných malých vodních nádrží typických pro vnitrozemí většiny států. Z tohoto důvodu se jevilo vhodné ověření
platnosti výše zmíněných vlnových spekter pro malé vodní plochy.
Měření byla prováděna na zaplavené Hulínské štěrkovně, na které se tvoří pouze větrové oscilační vlny. Sběr
dat o úrovni hladiny v nádrži probíhal přibližně 3× za sekundu v letech 2020 a 2021. Data byla měřena pomocí 3
ultrazvukových čidel, jež byla připevněna na plošině pevně spojené se dnem nádrže. Přesné umístění čidel v rámci
souřadnic X, Y, Z bylo ověřeno geodeticky [1].
Vyhodnocení nasbíraných dat bylo provedeno v softwaru MATLAB. Z dat byly určeny vlnové události.
Pomocí WAFO toolboxu byly pro každou vlnovou událost vygenerovány výsledky ve formě vlnových spekter.
Výsledky bylo možno rozdělit do 2 skupin. První skupina obsahovala výkonová vlnová spektra (anglicky Power
Spectral Density, zkr. PSD). Druhá skupina výsledků obsahovala spektra JONSWAP.
Na základě porovnání tvarů vlnových spekter z obou skupin výsledků byl vyvozen závěr.

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Při zkoumání oceánů se uvažuje s tzv. stavem moře, což tvar mořské hladiny v daném časovém okamžiku [2].
Stav moře, při kterém již nedochází k nárustu výšky vln, se označuje jako tzv. plně vyvinuté moře [3]. Mezi spektra
odvozená pro moře patří například spektra Pierson-Moskowitz, Ochi-Hubble, Torsethaugen, a JONSWAP [4], [5].
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Spektrum Pierson-Moskowitz bylo vyvozeno z dat naměřených v Severním Atlantském oceánu pro plně
vyvinuté moře a uvažuje s předpokladem, že se v moři nevyskytují vlny, které se mohou samy šířit dál bez toho,
aby jim v tom pomáhal vítr [3], [4]. Spektrum je závislé jen na 1 vstupním parametru [4]. Vzhledem k tomu, že
spektrum Pierson-Moskowitz neumí pracovat s vlnami, které se samy šíří bez pomoci větru, byla vyvinuta
dvouvrcholová spektra, ve kterých první vrchol reprezentuje frekvence vln, které se šíří pomocí větru, a druhý
vrchol reprezentuje frekvence vln, které se šíří bez pomoci větru.
Prvním z těchto dvouvrcholových spekter je šestiparametrové vlnové spektrum. Ve skutečnosti závislé pouze
na 3 vstupních parametrech (ovšem vznikne spojením 2 tříparametrových spekter dohromady, tudíž se dá tvrdit,
že je závislé na 6 vstupních parametrech). V anglické literatuře bývá uváděno, podle jmen jeho 2 autorů, jako
spektrum Ochi-Hubble, nebo jednoduše jako dvouvrcholové spektrum [6]. Spektrum je platné i pro vyvíjející se
moře, tj. pro moře, ve kterém ještě dochází k nárustu výšky vln [3], [7], [8]. Hodnoty vstupních parametrů spektra
Ochi-Hubble byly zjištěny z 800 sad dat naměřených v Severním Atlantském oceánu [7].
Spektrum Torsethaugen je taktéž dvouvrcholové spektrum, odvozované bylo z měření provedených v Norském
moři a Severním moři [8].
Dalším využívaným spektrem je JONSWAP spektrum. Vychází z měření v Severním moři a uvažuje
s omezenou délkou oblasti, ve které vítr působí na vodní hladinu [9], [4].

3 METODIKA
Výsledky vycházejí z hodnot naměřených úrovní hladin v zatopené Hulínské štěrkovně. Hulínská štěrkovna se
nachází ve Zlínském kraji, v okrese Kroměříž v obci Hulín. Geologicky se jedná o seizmicky stabilní
a nepoddolovanou oblast tvořenou fluviálními sedimenty (štěrkopísky, písky, jíly). Nádrž se nachází ve trase
podzemní vody, který protéká jihozápadním směrem. Na hladinu nejčastěji působí větry z východu [1].

Volba umístění plošiny s měřícím systémem
Lokalita Hulínská štěrkovna byla zvolena proto, že se jedná o nádrž s malou vodní plochou, na které se působením
větru tvoří oscilační vlny. Navíc se jedná o uzavřenou nádrž [1].
Jelikož se nádrž používala k těžbě, docházelo v ní v době měření v průměru 32× denně k pohybu plavidel.
Vlny vyvolané plavidly mohly nepříznivě ovlivňovat měření. Tento fakt byl zohledněn při volbě umístění plošiny,
na které se nacházel měřící systém. Plošina s měřícím systémem byla umístěna tak, aby byl vliv plavidel na měření
co nejvíce utlumen, aby se nejednalo o budoucí těžební ložisko a aby se jednalo o oscilačními vlnami co nejvíce
namáhanou lokalitu. K umístění plošiny pomohl i vyhotovený 3D digitální model morfologie dna nádrže, který
byl pořízen z plavidla pomocí GSS stanice a echolotu. Výsledné umístění plošiny bylo zvoleno u jihovýchodního
břehu nádrže [1].

Měřící systém
Samotný měřící systém byl osazen na plošině, jež byla pevně spojena se dnem nádrže. Jakákoliv manipulace
s měřícím systémem vyžadovala použití plavidla. Měřící systém se skládal z centrální jednotky, jednotky sběru
dat, 3 ultrazvukových čidel, která snímala úroveň hladiny v nádrži, anemometru, který měřil a ukládal směr
a rychlost větru, komunikačního prvku pro sběr dat z anemometru, USB kamery, jež sloužila pro vizuální kontrolu
systému, solárním panelem nabíjené baterie a příslušenství (převodník napětí, kabeláž apod.). Zmiňovaná
ultrazvuková čidla snímají úrovně plováků, které jsou pomocí napnutých lanek zafixovány tak, aby jim nebyl
umožněn pohyb v horizontální rovině [1].
Jak bylo uvedeno dříve, každé čidlo zaznamenávalo hodnotu úrovně hladiny v nádrži 3× za sekundu
a vyhodnocovala se data z let 2020 a 2021.

Zpracování dat
Prvním krokem k vyhodnocení dat byla identifikace vlnových událostí. Vlnovou událostí se rozuměl souvislý
úseků dat, který obsahovat alespoň 1000 vln. Identifikace vlnových událostí byla provedena v softwaru MATLAB,
který umožňuje práci s velkým objem dat.
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Obr. 1 Výsek naměřených dat z vlnové události z konce roku 2020, čidlo 2.
Tímto způsobem identifikované vlnové události byly dále zpracovány v toolboxu WAFO, jež byl vyvinut
Lundskou univerzitou. V kapitole věnující se popisu současného stavu poznání jsou uvedena některá významná
vlnová spektra, která byla vyvinuta pro rozsáhlé vodní plochy. Spektrum Pierson-Moskowitz bylo vyvinuto pro
plně vyvinuté moře, dvouvrcholová spektra Ochi-Hubble a Torsethaugen jsou vyvinuta pro taková moře,
na kterých se vyskytují vlny, které ke svému šíření nepotřebují působení větru [4], [7], [8]. Nepředpokládalo se,
že na malé vnitrozemní nádrži v mírných povětrnostních podmínkách, jakou je Hulínská štěrkovna, by došlo k
těmto jevům, a proto bylo provedeno porovnání se spektrem JONSWAP, které uvažuje s omezenou délkou oblasti,
na které působí vítr [1], [4], [9].
Spektrum JONSWAP je dáno rovnicí [5]:
2
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kde S (ω) je označení vlnového spektra JONSWAP, α je normalizační parametr, g je tíhové zrychlení [m/s2],
ω je vlnová úhlová rychlost [rad/s], M je konstanta s hodnotou 5 [-], N je konstanta s hodnotou 4 [-], ωp je vrcholová
vlnová úhlová rychlost [rad/s], ϒ je parametr vrcholovosti, určený rovnicí (4), a σ je rozptyl náhodné veličiny, jež
nabývá hodnoty 0,07 pokud ω je menší než ωp nebo 0,09, pokud ω je větší nebo rovna ωp [-].
Normalizační parametr α je dán rovnicí (2), parametr vrcholovosti ϒ je dán rovnicí (3) [5]:
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kde Hm0 je charakteristická výška vlny [m] a Tp je vrcholová perioda [s] [5].
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4 VÝSLEDKY
Identifikováno bylo 30 vlnových událostí. Vygenerovanými výsledky byly 2 křivky, a to křivka výkonové
spektrální hustoty (PSD), ozn. S(ω), a křivka spektra JONSWAP, ozn. S+(ω), viz Obr. 2, Obr. 3 a Obr. 4.

Obr. 2 Porovnání spekter vlnové události z konce roku 2020, čidlo 3.

Obr. 3 Porovnání spekter vlnové události z roku 2021, čidlo č. 2.
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Obr. 4 Porovnání spekter vlnové události z roku 2020, čidlo č. 3.

5 DISKUZE
V kapitole s výsledky lze vidět trend, který se opakoval i u dalších vlnových událostí, které v tomto textu nebyly
z úsporných důvodů vyobrazeny. Spektrum JONSWAP S+(ω) při vrcholové frekvenci ωp nabývalo přibližně
2× tolik energie, než jakou nabývala výkonová spektrální hustota S(ω). Spektrum JONSWAP tím pádem
nepopisovalo charakteristiku vlnových událostí s uspokojivou přesností, a tudíž bylo označeno jako nevhodné pro
použití na malých vodních plochách.
Ačkoliv bylo vyvinuto značné úsilí k tomu, aby nedošlo k ovlivnění měřené vnějšími vlivy, pro jistotu by bylo
vhodné provést měření i na dalších malých vodních plochách (např. na plochách těch vodních děl v České
republice, na kterých je veřejnosti vstup zakázán a lodní doprava se na nich neprovozuje). Taktéž by bylo vhodné
vyhodnocovat data z delších souvislých časových úseků (1 rok a více), aby byla provedena měření za všech
myslitelných klimatických stavů (v současnosti například chybí data naměřená při letních bouřích).

6 ZÁVĚR
Předpokládalo se, že spektrum JONSWAP vykáže dobrou shodu s výsledky výkonové spektrální hustoty vlnových
událostí na malé vodní ploše. Hypotéza byla vyvrácena, spektrum JONSWAP není pro použití na malých vodních
plochách vhodné. Pro simulace vlnových událostí na malých vodních plochách by tedy bylo vhodné použít jiné
spektrum. Dalšími kroky výzkumu by mělo být ověření vhodnosti dalších typů spekter, jako např. spektrum
Pierson-Moskowitz aj.

Poděkování
Příspěvek byl vytvořen v rámci projektu Ochrana konstrukcí vodních staveb a přirozených břehů před účinky
oscilačních větrových vln (evidenční číslo: TH0303182), financovaného Technologickou agenturou České
republiky.
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ANALÝZA ROZSAHU PROZKOUMANOSTI
PŘEPADU PŘES TENKOSTĚNNÉ PŘELIVY
S TROJÚHELNÍKOVÝM VÝŘEZEM
ANALYSIS OF THE EXPLORATION RANGE OF TRIANGULAR–NOTCH
THIN–PLATE WEIRS
Šimon Pospíšilik1
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká republika

1

Abstrakt
Za první významný experiment s přepadem přes tenkostěnný přeliv s trojúhelníkovým výřezem lze považovat
Thomsonův z roku 1858. V návaznosti na Thomsonovo měření byla provedena řada experimentů především
v první polovině 20. století. Vybrané experimenty pak shrnul roku 1981 Shen. Článek se zabývá shromážděním
dostupných publikací k tématu přepadu přes tenkostěnné přelivy s trojúhelníkovým výřezem do roku 2021
a analýzou rozsahu použitých geometrických parametrů a vlastností kapalin, kterými byly úhel výřezu, měřená
výška vztažená ke koruně přelivu "přepadová výška", výška přelivu a teplota použité vody.
Klíčová slova
Tenkostěnný přeliv, trojúhelníkový výřez, přepad.
Abstract
As first significant experiment with an overflow over triangular-notch thin-plate weirs can be considered
Thomson's from 1858. Following Thomson's measurements, a number of experiments were performed, especially
in the first half of the 20th century. Selected experiments were then summarized in 1981 by Shen. The article deals
with the collection of available publications on the topic of overflow over triangular–notch thin–plate weirs until
2021 and analysis of the range of used geometric parameters and liquid properties, which were triangular–notch
angle, upstream gauged head above crest level "overflow head", height of the crest relative to the floor, and the
temperature of the used water.
Key words
Thin-plate weir, triangular-notch, overflow.

1 LITERÁRNÍ PŘEHLED
Použití tenkostěnných přelivů s trojúhelníkovým výřezem pro měření průtoku vody navrhl roku 1858 Thomson
[1]. Výsledky experimentů publikoval Thomson roku 1861 [2]. Ověření Thomsonem provedených experimentů
provedl Barr [3] roku 1910. Experimenty rozšířil o různé šířky přítokového koryta a výšky přelivu. Na základě dat
z Barrem provedených experimentů představil roku 1910 Strickland [4] vlastní vztah pro určení součinitele
přepadu. Roku 1912 představil Yarnall [5] automatizované měření průtoku vody založené na tenkostěnném přelivu
s trojúhelníkovým výřezem a plováku pro měření úrovně hladiny s automatickým zapisovačem. Kalibrací
tenkostěnných přelivu s trojúhelníkovým výřezem pro měření průtoku přímo v místě instalace přelivu se roku
1915 zabýval Cozzens [6], který se zaměřil i na vyjádření vlivu teploty vody při měření. Experimenty zabývající
se vlivem teploty vody na součinitel přepadu publikoval roku 1915 Switzer [7]. Switzer uvádí vliv teploty na
součinitel přepadu jako zanedbatelný (do 2 %) oproti dalším vlivům. Na základě porovnání vlastních experimentů
a experimentů provedených Thomsonem a Barrem uvádí roku 1916 King [8] nový vztah pro výpočet průtoku vody
přepadající přes tenkostěnné přelivy s trojúhelníkovým výřezem. Výzkum zaměřený na ověření a případné
vytvoření nových vztahů pro výpočet průtoku vody přepadající přes tenkostěnné přelivy s pravoúhlým,
lichoběžníkovým a trojúhelníkovým výřezem publikoval roku 1916 Cone [9]. Cone uvádí vztahy pro vybrané úhly
trojúhelníkového výřezu a obecný vztah platný v předepsaném rozsahu. V roce 1917 pak Cone [10] uvádí návod
pro praktické aplikace tenkostěnných přelivů s trojúhelníkovým výřezem. Stanovením součinitele přepadu
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a uvedením vztahu pro malé přepadové výšky se roku 1924 zabýval Barrett [11]. Rozměrovou analýzou
experimentů provedených Barrem se roku 1927 zabýval Mawson [12]. Výzkum zaměřený na přesnost stanovení
průtoku pomocí tenkostěnných přelivů s trojúhelníkovým výřezem doplněný o řadu provedených experimentů
uvedl roku 1927 Yarnall [13]. Matematický důkaz o nejvyšší přesnosti tenkostěnného přelivu s trojúhelníkovým
výřezem úhlu 90° oproti jiným úhlům výřezu uvedl roku 1927 O’Brien [14]. Experimenty zabývající se tvarem
přelivné hrany tenkostěnných přelivů s trojúhelníkovým výřezem a použitím více výřezů stejného úhlu na
tenkostěnném přelivu se roku 1929 zabývali Schoder a Turner [15]. Přesností Barrových a Yarnallových
experimentů se roku 1929 zabýval Thorton [16]. V roce 1930 publikoval Greve [17] předběžné výsledky
zabývající se vlivem viskozity, hustoty a povrchového napětí na přepad přes tenkostěnné přelivy
s trojúhelníkovým výřezem. Obsahem výsledků byla experimentální měření s vodou, jako použitou kapalinou,
a vztah pro výpočet hmotnostního průtoku. Experimentálním výzkumem s cílem zavedení energetické výšky
přepadu do výpočtu průtoku vody přepadající přes tenkostěnné přelivy s trojúhelníkovým výřezem se roku 1931
zabýval Barrett [18]. Roku 1932 Greve [19] navázal na předešlé výzkumy z roku 1930 a doplnil je o vztahy
popisující přepad přes tenkostěnné přelivy s trojúhelníkovým výřezem. Další experimenty na tenkostěnných
přelivech s trojúhelníkovými výřezy zahrnující energetickou přepadovou výšku provedl roku 1932 Allerton [20].
Na základě Yarnallova výzkumu z roku 1927 vytvořil Smith [21] roku 1934 vztah zahrnující vliv kinematické
viskozity k výpočtu průtoku horké vody přepadající přes tenkostěnné přelivy s trojúhelníkovým výřezem. Smihtův
výzkum byl roku 1935 doplněn o recenze [22]. Experimentální měření na sadě tenkostěnných přelivů
s trojúhelníkovým výřezem publikoval roku 1934 Wirak [23]. Roku 1937 provedl Numachi [24] výzkum na
tenkostěnných přelivech s trojúhelníkovým výřezem úhlu 90° s cílem experimentálního vyhodnocení vlivu tvaru
přelivné hrany. Praktickým využitím tenkostěnného přelivu s trojúhelníkovým výřezem úhlu 120° se roku 1938
zabýval Hertzler [25]. V roce 1940 provedl Numachi [26], [27] experimenty zabývající se vlivem šířky
přítokového koryta a výšky přelivu na součinitel průtoku. V roce 1941 rozšířil Numachi [28], [29] výzkum z roku
1940 o další experimenty. Na základě výzkumů z roku 1940 a 1941 Numachi [30], [31] roku 1942 představil vztah
pro výpočet součinitele průtoku zahrnující vliv výšky přelivu a šířky přítokového koryta. Vliv viskozity
a povrchového napětí na přepad přes tenkostěnné přelivy s trojúhelníkovým výřezem publikoval roku 1942 Lenz
[32]. Roku 1945 Greve [33] doplil výzkum tenkostěnných přelivů s trojúhelníkovým výřezem o experimenty
zaměřené na vliv viskozity vyjádřené Reynoldsovým číslem a povrchového napětí vyjádřeného Weberovým
číslem. Pravidla instalace a měření pro stanovení průtoku vody přepadající přes tenkostěnné přelivy publikoval
roku 1947 Viparelli [34]. Umístěním tenkostěnných přelivu do boxu se roku 1948 zabýval Numachi [35]. Výzkum
zabývající se minimální délkou před přelivem publikoval Numachi [36] v roce 1951. Použitím tenkostěnných
přelivů s trojúhelníkovým výřezem pro měření průtoku oleje se roku 1955 zabýval Itaya [37]. Porovnáním dat
z experimentů provedených Grossim [38] roku 1961 s odvozením vlastního vztahu se roku 1962 zabýval Schlag
[39]. Shrnutí do té doby známých poznatků o tenkostěnných přelivech s trojúhelníkovým výřezem publikoval roku
1981 Shen [40]. Dvě metody založené na měření výšky a šířky hladiny v místě výřezu tenkostěnných přelivů
s trojúhelníkovým výřezem popsal roku 1986 Eli [41]. Použití tenkostěnných přelivů s trojúhelníkovým výřezem
pro odběr vzorků vody popsali roku 1988 Cuttle a Mason [42]. Použitím boxů pro umístění tenkostěnných přelivů
s trojúhelníkovým výřezem se roku 1988 zabývali Milburn a Burney [43]. V roce 1989 publikoval Bos [44]
informace popisující tenkostěnný přeliv s trojúhelníkovým výřezem, vztahy pro výpočet průtoku a omezující
kritéria použití přelivu. Omezující podmínky a porovnání norem ISO 1438 [45] a BS 3680 [46] publikoval roku
1995 Herschy [47]. Na základě experimentálního měření a aplikace π–teorému dimenzionální analýzy vytvořil
roku 2004 Ghodsian [48] nový vztah pro výpočet součinitele průtoku. Experimenty se složenými tenkostěnnými
přelivy s trojúhelníkovým výřezem se roku 2005 zabýval Martínez [49], roku 2007 Piratheepan [50] a roku 2015
Ali [51]. Experimenty s tenkostěnnými přelivy s více trojúhelníkovými výřezy se v roce 2007 zabýval Ji [52]
a v roce 2013 Ramamurthy [53]. Vliv úrovně hladiny dolní vody na měření průtoku vody přepadající přes
tenkostěnný přeliv s trojúhelníkovým výřezem popsala v letech 2008 a 2010 Fejfarová [54], [55] a [56].
Stanovením vlivu tvarových odchylek tenkostěnných přelivů s trojúhelníkovým výřezem na měření průtoku vody
zkoumala roku 2010 Klosíková [57]. Průběhem snížení hladiny před tenkostěnným přelivem s trojúhelníkovým
výřezem a umístěním zařízení pro odečet úrovně hladiny se v letech 2013 a 2015 zabývala Kopečná [58], [59].
Porovnání tenkostěnných přelivů a stanovení chyby měření publikoval roku 2013 Martikno [60]. Kalibrací
tenkostěnných přelivů s trojúhelníkovým výřezem za neustáleného proudění se roku 2013 zabýval Chanson [61],
[62]. V roce 2013 Bautista-Capetillo, Robles, Júnez-Ferreira a Playán [63], [64] publikovali články doplněné o
diskuse [65], [66], ve kterých se zabývají využitím technologie pomalé fotografie pro stanovení součinitele
tenkostěnného přelivu s trojúhelníkovým výřezem. Vliv sklonu dna koryta na přepad přes tenkostěnné přelivy
s trojúhelníkovým výřezem zkoumal roku 2014 Caroline [67]. Vlivem pravoúhlého a trojúhelníkového výřezu
tenkostěnných přelivů na přepad se roku 2017 zabýval Adeyemi [68]. Vlivem hustoty vody (čisté a zabahněné) na
součinitel průtoku přes tenkostěnné přelivy s trojúhelníkovým výřezem se zabýval roku 2017 Reddy [69].
Použitím tenkostěnných přelivů s trojúhelníkovými výřezy ve stísněných podmínkách se roku 2019 zabýval Hattab
[70]. Tvarem trojúhelníkového výřezu a výřezy se zakřiveným rozšířením se roku 2019 zabýval Vatankhah [71].
Roku 2020 určil Vicena [72] minimální přepadovou výšku tenkostěnného přelivu s trojúhelníkovým výřezem.
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2 ANALÝZA DAT
Dostupné články, výzkumné zprávy a závěrečné práce zabývající se tématem přepadu přes tenkostěnné přelivy
s trojúhelníkovým výřezem v období let 1858 až 2021 byly analyzovány na základě rozsahu geometrických
parametrů a vlastností proudící vody. Vyhodnocen byl počet článků (Obr. 1, vlevo), rozsah přepadové výšky h
(Obr. 1, vpravo), rozsah poměru výšky přelivu P k přepadové výšce, tedy P/h (Obr. 2, vlevo), a rozsah teploty
vody T použité při experimentech (Obr. 2, vpravo) vztažený k úhlu trojúhelníkového výřezu α. Na Obr. 1 vlevo je
dále rozlišen počet článků splňující definici ostré přelivné hrany "sharp" (tloušťka přelivné hrany ≤ 2 mm) [45]
a nesplňující "blunt" (tloušťka přelivné hrany > 2 mm).

Obr. 1 Počet publikovaných článků (vlevo) a rozsah h (vpravo) pro jednotlivé α.

Obr. 2 Rozsah poměru P/h (vlevo) a rozsah T (vpravo) pro jednotlivé α.

3 ZÁVĚR
Z analýzy dostupných článků, výzkumných zpráv a závěrečných prací je patrná nerovnoměrná publikační aktivita
věnovaná různým úhlům výřezu tenkostěnných přelivů. Úhlům výřezu 30°, 45°, 55°, 60° a 90° (Obr. 1, vlevo) se
věnovalo relativně velké množství autorů a jejich výsledky je možné do jisté míry mezi sebou porovnat. Z hlediska
rozsahu přepadových výšek (Obr. 1, vpravo) lze pozorovat, že přelivy s úhlem výřezu v rozsahu od 10° až do 90°
jsou prakticky prozkoumané v rozsahu přepadových výšek od 0,03 m až do 0,40 m. Rozsah relativní výšky přelivu
použitých při měření je s úhlem výřezu značně proměnný (Obr. 2, vlevo). Největší rozsah použité relativní výšky
je při úhlu 90° a v oblasti úhlů výřezu 20° až 60°. Nejvýraznější nerovnoměrnost rozsahu je u teploty přepadající
vody (Obr. 2, vpravo), kde pouze v případě úhlů výřezu 55°, 60° a 90° je vyhodnocen její vliv.
Z výše uvedeného lze konstatovat, že velká prozkoumanost přepadu je pouze u úhlu trojúhelníkového výřezu
90°. Přepad přes přelivy s úhlem trojúhelníkového výřezu 30°, 45°, 55° a 60° lze považovat za částečně
prozkoumaný, v ostatních případech za relativně málo prozkoumaný.
Oblasti úhlů výřezu s nízkou prozkoumaností představují potencionální nejistoty při použití obecných postupů
[40], [45] pro výpočet průtoku vody přepadající přes tenkostěnný přeliv s trojúhelníkovým výřezem.
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Abstrakt
Tato práce se zabývá kombinací vysokopecní jemně mleté granulované strusky (VJMGS) v optimálním poměru
s příměsí inertní. Cílem této práce je ověřit vliv vzájemné kombinace příměsí na fyzikálně-mechanické
parametry betonové směsi, konkrétně na pevnost betonu v tlaku. Získané výsledky naznačují, že i s poloviční
dávkou VJMGS ve směsi se dají získat velmi obdobné fyzikálně-mechanické parametry betonu v porovnání
s recepturou obsahující pouze VJMGS, což může být výhodné nejen z ekonomického hlediska, ale také
z hlediska ekologického.
Klíčová slova
Vysokopecní jemně mletá granulovaná struska, inertní příměsi, pevnost betonu v tlaku
Abstract
This paper deals with the combination of blast furnace finely ground granulated slag (VJMGS) in an optimal
ratio with an inert admixture. The aim of this work is to verify the influence of the mutual combination
of admixtures on the physical-mechanical parameters of the concrete mixture, specifically the compressive
strength of concrete. The obtained results suggest that even with half the dose of VJMGS in the mixture
it is possible to obtain very similar physical-mechanical parameters of concrete in comparison with the recipe
containing only VJMGS, which can be advantageous not only from an economic point of view but also
from an ecological point of view.
Key words
Ground Granulated Blast-furnace Slag, inert admixtures, compressive strength of concrete

1 ÚVOD
Z důvodu stále zvyšujícího se tlaku na výrobu směsných cementů, ekonomické náročnosti z důvodu mletí
či uzavírání vysokých pecí a s tím související delší dopravní vzdálenosti, způsobují zhoršenou dostupnost,
potažmo zvyšování ceny této suroviny. V případě čerstvé betonové směsi lze za pomoci VJMGS redukovat
například riziko vzniku bleedingu, neboť zrno vysokopecní jemně mleté granulované strusky disponuje velkým
měrným povrchem a dobrou nasákavostí. V průběhu zrání betonu a jeho zatvrdlém stavu dochází vlivem latentní
hydraulicity VJMGS k reakci s Ca(OH)2, přičemž dochází ke vzniku hydratačních produktů zahušťujících
mikrostrukturu [1], což by v konečném důsledku mělo zvyšovat trvanlivost betonového kompozitu.
Hlavním cílem tohoto experimentu bylo zjistit vliv částečné náhrady VJMGS příměsí inertní v optimálním
poměru mísení zajišťujícím maximální hutnost matrice. Nejdůležitějším parametrem pro navržený způsob
optimalizace dávkování příměsí byla granulometrie jednotlivých vstupních příměsí, díky čemuž byl stanoven
jejich optimální poměr mísení s cílem dosáhnout maximální hutnosti jemných složek společně s cementem
v suchém stavu. Dosažení maximální hutnosti betonového kompozitu by mělo vést ke zvýšení jeho trvanlivosti.
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Vlivem nižší porozity by mělo docházet například k nižšímu průniku chloridových iontů do struktury betonu,
které způsobují korozi výztuže či průniku CO2 způsobujícího karbonataci betonu [2]. Zvýšení hutnosti
cementové matrice vede zároveň i ke snížení pórovitosti kompozitu či tranzitních zón, což by se mělo pozitivně
projevit na fyzikálně-mechanických parametrech kompozitu a zlepšení trvanlivosti při cyklickém zmrazování
za přítomnosti vody či chemicky rozmrazovacích látek (CHRL). V konečném důsledku by se optimální
kombinace příměsí mohla jevit výhodná nejen z ekologického, ale také z ekonomického hlediska, neboť
v důsledku zvýšení fyzikálně-mechanických parametrů by mohlo dojít ke snížení dávek cementu.
Inertní příměsi jsou dle EN 206+A2 [3] látky, které vzhledem ke svému chemickému či mineralogickému
složení netuhnou či netvrdnou ani po přidání tzv. budiče. Většinou se jedná o látky, jejichž úkolem je zvýšit
hutnost cementové matrice a modifikovat reologické vlastnosti betonu (zlepšit čerpatelnost či snížit riziko
odlučivosti vody z betonu, tzv. bleedingu). Ačkoliv se mezi inertní příměsi řadí dle normy i mikromletý vápenec,
v rámci mnoha experimentů byla prokázána tzv. skrytá aktivita vápenců [4], [5]. Jemné částice tvoří
krystalizační zárodky, na které se mohou reakční produkty slínku vysrážet. Přítomnost těchto zárodků urychluje
růst krystalů, vede k větší hydrataci slínku a ovlivňuje i fyzikálně-mechanické parametry kompozitu. Mezi další
pozitiva tohoto druhu příměsi se dá zařadit povrchová adsorpce vody. Ta je závislá zejména na měrném povrchu,
který je dán jemností mletí. Obecně lze proto konstatovat, že se přidáním mikromletého vápence do betonové
směsi snižuje riziko odlučivosti vody z betonu [6].
Další surovinou řadící se mezi inertní příměsi jsou kamenné odprašky (filler, moučka). Jedná se o jemné
kamenné podíly vzniklé v lomech při drcení kameniva. Velikost částic se pohybuje v rozmezí 0,01 až 0,125 mm
a jejich další vlastnosti jsou závislé na petrografickém druhu drcené suroviny. Nejen z důvodu velkého měrného
povrchu, ale také z důvodu nepravidelného, ostrohranného tvaru zrn, je pak nutné při výrobě betonu použít vyšší
množství záměsové vody. To však v konečném důsledku může způsobit zhoršení fyzikálně-mechanických
parametrů a zároveň zvýšení rizika segregace kameniva či množství odloučené vody z betonové směsi.

2 ANALÝZA VSTUPNÍCH SUROVIN
Aby bylo možné provést správný návrh betonové směsi a poměr optimálního mísení, bylo nutné jednotlivé
vstupní suroviny pečlivě analyzovat. Konkrétně se jednalo o VJMGS z elektrárny Dětmarovice (STR).
Z inertních příměsí byly vybrány mikromleté vápence společnosti Carmeuse Mokrá číslo 7 (VÁP 7)
a 9 (VÁP 9), které se vzájemně lišily jemností mletí. Dále byly vybrány dva kamenné fillery z odlišných lokalit,
konkrétně z lomu Zárubka (ZAR) a Bílý Kámen (BK). V obou případech se jedná o granodiorit, tedy hlubinnou
vyvřelou horninu s podstatným množstvím křemene. Na Obr. 1 je zachycena morfologie zrn jednotlivých
vstupních příměsí za použití skenovacího elektronového mikroskopu (SEM). Tab. 1 udává základní vstupní
parametry použitých příměsí.

Obr. 1 Snímky ze SEM zleva: STR (a), VÁP 7 (b), ZAR (c), BK (d).
Tab. 1 Vstupní parametry použitých příměsí.
Surovina

STR

VÁP 7

VÁP 9

ZAR

BK

Měrná hmotnost [kg/m3]
Měrný povrch [cm2/g]

2920
3840

2770
3120

2750
4490

2780
2320

2680
3350

Pro dosažení maximální hutnosti cementové matrice bylo použito speciálního algoritmu sestaveného
dle výzkumné práce T. Reschke [7]. Tento algoritmus na základě granulometrie jednotlivých surovin dokáže
stanovit nejvhodnější objemový poměr mísení příměsí pro získání co nejnižší mezerovitosti této kombinace.
V případě, že nebyl nalezen optimální poměr, jak je tomu například při kombinaci STR a mikromletého vápence
7, byl zvolen objemový poměr mísení 50% : 50%. Nenalezení optimálního poměru mísení těchto surovin je dáno
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jejich podobnou granulometrií. Výrazně blízká vzájemná granulometrie má za následek, že jakékoliv jejich
mísení obecně zhoršuje mezerovitost směsi, která by byla nejnižší pouze při použití jednoho druhu příměsi.
Veškeré objemové dávkování kombinací příměsí a vypočtené mezerovitosti, potažmo maximální hutnosti tohoto
systému jsou znázorněny na Obr. 2 a pro přehlednost jsou také uvedeny v Tab 2.

Obr. 2 Optimální poměr mísení STR s kamennými fillery ZAR (a), BK (b) a mikromletými vápenci VÁP 7 (c)
a VÁP 9 (d).
Tab. 2 Objemový poměr mísení příměsí pro dosažení maximální hutnosti v suchém stavu.
Druh a
množství
příměsi [%
obj.]
STR + ZAR
STR + BK
STR + VÁP 7
STR + VÁP 9

STR

ZAR

BK

VÁP 7

VÁP 9

Maximální
hutnost [%]

Měrná
hmotnost
[kg/m3]

Měrný
povrch
[cm2/g]

27
10
50
50

73
—
—
—

—
90
—
—

—
—
50
—

—
—
—
50

62,40
63,01
—
—

2820
2710
2850
2830

2760
3400
3480
4165

3 METODIKA
V rámci experimentální části bylo navrženo celkem 9 receptur betonů pevnostní třídy C 30/37. Pět receptur
obsahující pouze jeden druh příměsi a zbývající čtyři receptury kombinaci VJMGS s příměsí inertní v poměru
stanoveném výpočtovým algoritmem. Jako cement byl použit CEM I 42,5 R z cementárny Mokrá. Jeho množství
v jednotlivých recepturách příměsí bylo upraveno tak, aby byla dosažena přibližně srovnatelná pevnost
betonového kompozitu po 28 dnech normového zrání při shodné konzistenci. Množství příměsi v recepturách
bez jejich vzájemné kombinace bylo 120 kg/m3. Následná kombinace inertní příměsi s VJMGS probíhala
dle Tab. 2. Aby se zamezilo ovlivnění mechanických parametrů vlivem rozdílné skladby směsi kameniva, byla
pro veškeré receptury navržena shodná křivka zrnitosti směsi kameniva. Pro dosažení shodné konzistence všech
receptur stanovené metodou sednutím kužele dle ČSN EN 12350 – 2 [8] s hodnotou cca 180 mm v čase 5 minut,
se množství záměsové vody v betonové směsi pohybovalo v rozmezí 175 l/m3– 180 l/m3 a množství
superplastifikační přísady Mapei Dyna mon SX 14 v rozmezí 4,0 – 4,7 kg/m3. Hodnota vodního součinitele byla
vypočtena jako poměr hmotnosti vody k celkové hmotnosti cementu a příměsí bez ohledu na k-hodnotu
dle ČSN EN 206+A2 [3]. Přesné složení jednotlivých betonových receptur je uvedeno v Tab 3.
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Tab. 3 Složení betonových receptur.
Receptura/Surovina
[kg/m3]
CEM I 42,5 R, Mokrá
STR Dětmarovice
Filler Zárubka
Filler Bílý Kámen
Vápenec 7 Mokrá
Vápenec 9 Mokrá
DTK 0/4 Hrušovany
HTK 4/8 Hrušovany
HDK 8/16 Želešice
HDK 11/22 Želešice
Voda
Mapei Dynamon SX 14
Vodní součinitel

STR

ZAR

BK

VÁP 7

VÁP 9

300
90
—
—
—
—
765
240
475
365
175
4,1
0,45

315
—
120
—
—
—
730
230
470
355
180
4,7
0,41

315
—
—
120
—
—
730
235
470
360
175
4,0
0,40

315
—
—
—
120
—
735
235
470
360
175
4,2
0,40

315
—
—
—
—
120
735
235
470
360
175
4,3
0,40

STR +
ZAR
300
25
65
—
—
—
760
240
475
365
175
4,5
0,45

STR +
BK
300
10
—
80
—
—
760
240
475
365
175
4,0
0,45

STR +
VÁP 7
300
46
—
—
44
—
760
240
475
365
175
4,5
0,45

STR +
VÁP 9
300
46
—
—
—
443
760
235
475
365
178
4,5
0,46

4 VÝSLEDKY MĚŘENÍ
Od každé receptury byly vyrobeny betonové krychle o hraně 150 mm, na kterých byla ve stáří 7, 28 a 90 dní
stanovena objemová hmotnost betonu dle ČSN EN 12390 – 7 [9] a dle ČSN EN 12390 – 3 [10] pevnost betonu
v tlaku. Fyzikálně-mechanické parametry jednotlivých receptur jsou znázorněny na Obr 3. Uváděná průměrná
hodnota pevnosti betonu v tlaku byla vždy stanovena na 5 zkušebních tělesech v daném stáří.

Obr. 3 Fyzikálně-mechanické parametry jednotlivých receptur ve stáří 7, 28 a 90 dní.
Jak znázorňuje Obr. 3, nejvyšší pevnost betonu v tlaku po 7 dnech normového zrání vykazuje betonová směs
STR, 43,7 MPa. Velice obdobné pevnosti betonu v tlaku po 7 dnech zrání vykazovaly také betonové směsi
v kombinaci STR s mikromletými vápenci. V případě směsi STR + VÁP 7 byly získány téměř totožné fyzikálněmechanické parametry. Je nutné ovšem připomenout, že tyto směsi obsahovali pouze poloviční dávku VJMGS
v porovnání s betonovou směsí vykazující nejvyšší fyzikálně-mechanické parametry. Je možno se domnívat,
že získání takovýchto pevností bylo způsobeno tzv. skrytou aktivitou vápenců, kdy jemné částice tvoří
krystalizační zárodky, na které se mohou reakční produkty slínku vysrážet Nejnižší pevnost betonu v tlaku
po 7 dnech zrání vykazovala betonová směs STR + BK, 34,1 MPa.
Po 28 dnech normového zrání vykazovala nejvyšší pevnost betonu v tlaku betonová receptura STR 58,9 MPa. Velice dobré pevnosti betonu v tlaku vykazovaly opět betonové směsi obsahující kombinace STR
480
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a mikromletých vápenců. Naopak nejnižší pevnost betonu v tlaku (43,2 MPa) po 28 dnech zrání vykazovala
směs s příměsí kamenného filleru z lokality Zárubka. Dle složení této receptury je ovšem patrné, že vlivem
nepravidelnosti a zvýšené nasákavosti zrn kamenného filleru vyžadovala tato směs jednu z největších dávek
záměsové vody i superplastifikační přísady.
Dle získaných hodnot pevností betonu v tlaku jednotlivých směsí lze konstatovat, že veškeré receptury
splňují požadovanou pevnostní třídu C30/37.
Nejvyšší fyzikálně-mechanické po 90 dnech zrání vykazovala betonová směs STR - 68,0 MPa. Velmi dobré
pevnosti betonu v tlaku vykazovaly také betonové směsi s kombinací příměsí STR a mikromletým vápencem 7
i 9. V porovnání s recepturami obsahující pouze mikromletý vápenec 7 či 9 došlo k poměrně výraznému zvýšení
mechanických parametrů. Lze tedy konstatovat, že kombinace mikromletého vápence s aktivní příměsí má
pozitivní vliv na mechanické parametry betonové směsi a tato kombinace aktivní příměsi s příměsí inertní se jeví
velice zajímavě. Nejnižší pevnost betonu v tlaku (51,0 MPa) vykazovala receptura s kamenným fillerem
z lokality Zárubka. Při kombinaci tohoto kamenného filleru s aktivní příměsí ovšem došlo ke zvýšení
mechanických parametrů směsi, a proto lze kombinaci aktivních a pasivních příměsí považovat za výhodnou
z hlediska zvýšení mechanických parametrů směsi.

5 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ
Vhodná kombinace aktivní příměsi s příměsí inertní se v některých případech jeví z hlediska dosažení
obdobných fyzikálně-mechanických parametrů porovnávaných směsí jako velice zajímavá. Zda by se jejich
kombinace jevila výhodně i z ekonomického hlediska, je možné sledovat na Obr. 4, kde je zobrazen poměr
hmotnosti VJMGS a pevnosti betonu v tlaku pro jednotlivé receptury obsahující VJMGS či její kombinaci
s inertní příměsí. Vzhledem ke zvyšující se poptávce po tomto druhu aktivní příměsi a jeho nedostatku z důvodu
uzavíraní vysokých pecí či ekonomické náročnosti z důvodu mletí se dá předpokládat další zvyšování ceny této
komodity. Proto při nižším poměru se dá predikovat nižší množství VJMGS ve směsi, což by se mělo pozitivně
projevit na nákladech na vstupní suroviny. Obsah cementu v porovnávaných recepturách je konstantní a použité
příměsi jsou vyjma VJMGS z normativního hlediska považovány za inertní. Fyzikálně-mechanické parametry by
tedy měly být ovlivněny primárně obsaženou dávkou VJMGS v dané receptuře.

Obr. 4 Poměr hmotnosti STR k fyzikálně-mechanickým parametrům betonového kompozitu.
V případě betonové směsi obsahující pouze STR lze pozorovat, že poměr celkové hmotnosti STR
k dosaženým fyzikálně-mechanickým parametrům je nejvyšší, což může nasvědčovat o nepříliš efektivním
využívání tohoto druhu příměsi vzhledem k jejím vysokým dávkám a dosaženým pevnostem betonu v tlaku.
V důsledku vytvrzování betonového kompozitu a tvorbě novotvarů lze pozorovat, ostatně jako u veškerých
receptur, snižující se trend dané křivky, z důvodu navyšování fyzikálně-mechanických parametrů. Při kombinaci
STR s mikromletými vápenci či kamennými fillery, dochází v důsledku nižší dávky aktivní příměsi k dosažení
nižšího poměru, což by mohlo nasvědčovat o efektivnějším využití aktivní příměsi. Při porovnání fyzikálněmechanických parametrů betonové směsi STR a fyzikálně-mechanických parametrů betonové receptury
s kombinací STR a VÁP 7 či receptury s kombinací STR a VÁP 9 bylo dosaženo velice obdobných hodnot,
ovšem při poloviční dávce aktivní příměsi ve směsi. Tyto výsledky poukazují na možný směr moderního návrhu
http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.477

481

JUNIORSTAV 2022

6. Building Materials and Components

betonové směsi s optimálním využitím všech pozitiv jednotlivých druhů příměsí. V případě betonových receptur
obsahujících kombinaci aktivní příměsi a kamenných fillerů byla dávka VJMGS ve směsi velice nízká, proto
se může vzhledem k nejnižšímu poměru jako nejvhodnější varianta. Ovšem s přihlédnutím na dosažené
fyzikálně-mechanické parametry je nutné konstatovat, že by v technické praxi muselo dojít k úpravě receptury,
např. zvýšením množství cementu ve směsi a zvýšení dávky plastifikační přísady, aby byly získány vyšší
fyzikálně-mechanické parametry. Tudíž se jako nejvhodnější varianta jeví kombinace STR s mikromletými
vápenci.

6 ZÁVĚR
Studie se zabývá kombinací VJMGS s inertní příměsí v optimálním poměru mísení s cílem dosáhnout co nejnižší
mezerovistosti cementové matrice. Snížení mezerovitosti, potažmo zvýšení hutnosti cementové matrice, by mělo
mít v důsledku pozitivní vliv nejen na fyzikálně-mechanické parametry, ale také na zvýšení trvanlivosti
či odolnosti betonového kompozitu. Zejména v současnosti, kdy je zvýšený tlak na výrobu směsných cementů,
a z VJMGS se stává velice obtížně dostupná surovina, se stále zvyšující se cenou, je nutné hledat nové možnosti
a alternativy optimalizace složení betonové směsi. Kombinace aktivní příměsi společně s inertní by mohla být
jedna z možných řešení.
Dle získaných výsledků z experimentu lze konstatovat, že nejvyšší fyzikálně-mechanické parametry
vykazovala betonová směs obsahující pouze VJMGS. Velice dobré hodnoty pevnosti betonu v tlaku vykazovaly
také betonové směsi v kombinaci STR a mikromletých vápenců, u kterých se čím dál více mluví o jejich
tzv. skryté aktivitě. Jemné částice tvoří krystalizační zárodky přispívající k vyššímu stupni hydratace slínku.
Je nutné také připomenout, že těchto fyzikálně-mechanických parametrů bylo dosaženo s poloviční dávkou
aktivní příměsi v porovnání se směsí obsahující pouze VJMGS. Ze získaných výsledků lze také konstatovat,
že téměř ve většině případů došlo při kombinaci aktivní a inertní příměsi ke zlepšení fyzikálně-mechanických
parametrů, proto se lze domnívat, že vzájemná kombinace těchto dvou druhů příměsí může být v technické praxi
velice přínosná.
Tento provedený experiment je počátkem studie možnosti optimalizace složení betonové směsi a možnosti
kombinace aktivní příměsi společně s inertní. Pro další možnosti pozitivního přínosu vzájemné kombinace
příměsí, například odolnost vůči CHRL či agresivním mediím je nutné provést další množství experimentů
a stanovit přesný vliv a možnosti vzájemné kombinace příměsí.
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Abstrakt
Jedním ze základních faktorů, které je nutno brát v potaz při navrhování betonů je i jeho trvanlivost. Prostředí,
jenž je výrazně spjato s trvanlivostí zatvrdlého betonu, zahrnuje i působení záporných teplot spolu s možností
kombinace s chemicky-rozmrazovacími látkami (soli). Aktuálně předkládaný článek se snaží objasnit a porovnat
prakticky využívané provzdušňovací přísady do betonu, jenž mají za cíl zlepšení vlastností, zejména trvanlivosti
ve zmíněném prostředí mrazu.
Klíčová slova
Provzdušňovací přísady, póry, kamenivo, beton
Abstract
One of the elementary factor that must be taken into account when designing concrete is its durability. The
exposition, which is significantly connected with the durability of hardened concrete, is also the effect of negative
temperatures together with the possibility of combination with salts. The present article tries to clarify and compare
the currently used air entraining admixtures for concrete, which aim to improve the properties and especially the
durability in the mentioned exposition.
Key words
Air-entraining admixtures, pores, aggregate, concrete

1 ÚVOD
Obecné povědomí o provzdušněných betonech nás obklopuje již řadu let. Nebezpečí v působení záporných teplot
v kombinaci se solemi tkví v hodnotách krystalizačních tlaků, kde objem ledu je asi o 9 % větší než objem vody.
S podporou růstu krystalů chemických solí tvoří pak značné, destruktivní účinky. Podle některých autorů je
dokonce dle Clausiovy-Clapeyronovy rovnice potřeba překonat 13,2 MPa krystalizačního tlaku na každý stupeň
pod 0 °C, aby bylo zabráněno poškození. Mezi nejvíce namáhanými betony bývají často konstrukční části dopravní
infrastruktury (mostovky, CB kryty apod.) či prefabrikované betonové zboží vystavené přímo působení CHRL
(betonové bloky, ploché dlažby, betonové obrubníky, svodidla aj). Mezi možnosti, jak předejít zmíněným účinkům
mrazu, může patřit samotná skladba směsi, tedy použití kvalitních vstupních surovin (nízké množství
odplavitelných částic, zejména jílovitých u kameniva apod.), vhodná konzistence směsi či vhodná křivka zrnitosti
směsi kameniva [1].
Jako velmi účinnou možnost ochrany před zmíněnými účinky mrazu, lze jmenovat využití tzv.
provzdušňovacích přísad, které mají za cíl vytvořit síť rovnoměrně rozmístěných účinných mikropórů
(10 – 300 µm). Tyto mikropóry vytváří účinný prostor pro eliminaci nebezpečného krystalizačního tlaku
vznikajícího ledu. Účinek těchto mikropórů je připisován jejich velikosti, kdy voda vniknutá do tohoto prostoru
díky svému povrchovému napětí nedokáže prostor zcela vyplnit a uvnitř mikropóru tak vzniká prostor pro expanzi
ledu a vznikajících krystalů soli. Rovnoměrně rozložené mikropóry v betonovém kameni navíc rozrušují síť
nežádoucích kapilár a propojené pórové struktury kompozitu.
V předkládaném článku budou zmíněny dva druhy dle převažující zastoupené chemické báze. Prvním druhem
jsou syntetické tenzidy, dalším pak provzdušňovací přísady na bázi přírodních pryskyřic [1].
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Jedná se o povrchově aktivní látky, jenž mají schopnost snížit povrchovou energii nebo napětí na rozhraní vzduch
a voda. Podle polarity je lze rozdělit pak na aniontové, kationtové či neiontové.

2 CÍLE
Primárním cílem experimentu bylo porovnat a objasnit chování dvou druhů provzdušňovacích přísad používaných
v betonářské praxi při různém dávkování s cílem optimalizace s ohledem na fyzikální, mechanické a trvanlivostní
parametry betonu. Nejprve bylo navrženo několik betonových směsí při zachování konstantních vstupních surovin
všech receptur. Došlo k namíchání několika variant s různým množství obsahu vzduchu v čerstvém betonu
vzniklém díky přídavku daného druhu provzdušňovací přísady.

3 POUŽITÉ SUROVINY
Celkem byly použity dva druhy provzdušňovacích přísad s různou chemickou bází. První byla na bázi přírodních
pryskyřic s obchodním názvem Mapeair AE 1, druhá pak na bázi syntetických tenzidů s obchodním názvem
Mapeair LP X7. Základní receptura navržených betonů obsahovala portlandský cement CEM I 42,5 R z produkce
závodu Mokrá. Prané kamenivo ve frakcích 0/4, 4/8 a 8/16 mm bylo použito těžené z lokality Žabčice. Plastifikační
přísada byla použita od společnosti Mapei na bázi PCE s obchodním označením Dynamon RC 730. Celkem byly
namíchány 3 receptury s různým obsahem vzduchu v čerstvém betonu s přísadou na bázi přírodních pryskyřic a 3
receptury s různým obsahem vzduchu s přísadou na bázi syntetických tenzidů. Všechny receptury lze
vidět v následující tabulce Tab. 1. Z pohledu experimentu nebyl přepočítáván skutečný objem betonu dle obsahu
vzduchu v čerstvém betonu, ale pro výpočet byla použita střední hodnota, tedy 5,5 %.
Tab. 1 Receptury provzdušněných betonů.
DTK = drobné těžené kamenivo, HTK = hrubé těžené kamenivo.

AE 3,0
AE 5,5
AE 8,7

Množství
vzduchu v
čerstvém
betonu [%]
3,0
5,5
8,7

LPX7 3,4
LPX7 5,7
LPX7 9,2

3,4
5,7
9,2

Receptura
[kg/m3]

CEM I
42,5 R
Mokrá

DTK 0/4
mm
Žabčice
(prané)

HTK
4/8 mm
Žabčice

HTK
8/16 mm
Žabčice

Vodní
součinitel
[-]

Superplastifikační
přísada Dynamon
RC 730

370

910

190

660

0,42

2,3

Obr. 1 Zařízení pro stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu (tlaková metoda) [2].
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4 EXPERIMENT
Zkoušky na čerstvých betonech
Všechny receptury byly míchány na předpokládanou konzistenci 180–200 mm sednutí kužele dle
ČSN EN 12 350-2. Následně bylo provedeno stanovení objemové hmotnosti čerstvého betonu dle ČSN EN 123506 a stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu pomocí tlakové metody dle ČSN EN 12350-7 (Obr. 1).
V následující tabulce Tab. 2 lze vidět výsledky těchto zkoušek [2], [3], [4].
Tab. 2 Výsledky fyzikálních zkoušek čerstvých betonů.
Receptura

Obsah vzduchu
v čerstvém
betonu [%]

AE 3,0
AE 5,5
AE 8,7

3,0
5,5
8,7

Objemová
hmotnost
čerstvého betonu
[kg/m3]
2320
2280
2170

Sednutí
kužele
[mm]
200
180
200

LPX7 3,4
3,4
2320
180
LPX7 5,7
5,7
2270
190
LPX7 9,2
9,2
2190
200
Jednotlivé směsi byly navrženy ve 3 různých variantách množství obsahu vzduchu v čerstvém betonu, jenž by
reprezentovaly nízké, běžné a vyšší množství vzduchu. Důležitým aspektem bylo rovněž dosáhnout těchto
podobných hodnot u obou druhů použitých provzdušňovacích přísad. Prakticky totožné hodnoty obsahu vzduchu
v čerstvém betonu jsou patrné rovněž i z dosažených hodnot objemových hmotností čerstvého betonu u obou typů
přísad. S rostoucím obsahem vzduchu v čerstvém betonu lze přirozeně sledovat klesající objemovou hmotnost
betonu.

Zkoušky na zatvrdlých betonech
Tab. 3 Výsledky fyzikálních zkoušek zatvrdlých betonů.
Receptura

Obsah vzduchu
v čerstvém
betonu [%]

Objemová hmotnost
zatvrdlého betonu
[kg/m3]
7 dní
28 dní

Hloubka průsaku
tlakovou vodou
[mm]
28 dní
7dní
28 dní

Nasákavost
[%]
7 dní

AE 3,0
AE 5,5
AE 8,7

3,0
5,5
8,7

2320
2280
2150

2310
2290
2160

6,0
5,8
6,3

6,0
6,0
6,3

15
12
10

12
11
9

LPX7 3,4
LPX7 5,7
LPX7 9,2

3,4
5,7
9,2

2320
2280
2180

2330
2280
2180

6,3
6,4
6,8

6,0
6,0
6,4

12
15
19

11
14
13

Všechny výsledky zkoušek na zatvrdlých betonech (objemová hmotnost zatvrdlého betonu, nasákavost,
hloubka průsaku tlakovou vodou, pevnost v tlaku a stanovení odolnosti betonu proti působení CHRL) byly
stanoveny na třech zkušebních tělesech. Jednotlivé uvedené výsledky jsou průměrné hodnoty z těchto hodnot.
Z výsledků lze vidět, že při stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12390-8 jsou hodnoty průsaku
mezi jednotlivými recepturami dost podobné (i v odlišném stáří). Podle obecného předpokladu by vyšší pórovitost
betonu, tedy vyšší obsah vzduchu, měl způsobit nižší odolnost proti průsaku tlakovou vodou. V Tab. 3 ale vidíme,
že u receptur s vyšším obsahem vzduchu v betonu nedochází k výraznějšímu průsaku tlakovou vodou
(AE 8,7 - 9 mm a LPX7 9,2 - 13 mm po 28 dnech). Vysvětlením může být, že při vyšším obsahu uměle vneseného
vzduchu do betonu je i obsah mikroskopického vzduchu v betonu vyšší, a to pak vede k narušení kapilární sítě
původních pórů, které jsou spolu "provázané". Prosáknutí tlakové vody přes takto uměle vytvořenou síť mikropórů
je pak náročnější. Tyto hodnoty vypovídají, že i vyšší množství vzduchu v betonu nemá výrazný vliv na hodnoty
průsaku tlakovou vodou [5], [6].
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Obr. 2 Stanovení pevnosti v tlaku.
Z Obr. 2 lze vyčíst, že u obou typů provzdušňovacích přísad ve všech časových horizontech s rostoucím
obsahem vzduchu klesá pevnost v tlaku (vlivem vyššího obsahu vzduchu). Je patrné, že při využití provzd. přísady
na bázi synt. tenzidů (LPX7) bylo dosaženo vyšších hodnot pevností v tlaku po 7 dnech (i přes vyšší obsah
vzduchu v betonu než u provzd. přísad na bázi přírodních pryskyřic, např. AE 8,7 % - 32,3 MPa a LPX7 9,2 % –
34,7 MPa). Tento trend lze pozorovat i po 28 dnech. Zde se již rozdíly více srovnávají (AE 8,7 % –
38,7 MPa a LP X7 41,3 MPa. Dosažení vyšších pevností je spojováno podle některých autorů se vznikem odlišné
sítě mikropórů než při použití přísad na bázi přírodních pryskyřic [7].

Stanovení odolnosti betonu proti působení CHRL po 28 dnech
Tab. 4 Stanovení odolnosti proti působení CHRL.

AE 3,0
AE 5,5
AE 8,7

Obsah vzduchu
v čerstvém
betonu [%]
3,0
5,5
8,7

Množství odpadu
po 100 cyklech
[g/m2]
4014
2530
411

LPX7 3,4
LPX7 5,7
LPX7 9,2

3,4
5,7
9,2

4042
3800
3271

Receptura

V další částí experimentu bylo provedeno stanovení odolnosti proti působení CHRL (dle ČSN 73 1326 Z1,
metoda A). V Tab. 4 lze pozorovat výrazné rozdíly v množství odpadu mezi recepturami. A to jak mezi druhy
provzdušňovacích přísad, tak i mezi množstvím obsaženého vzduchu v čerstvém betonu. Ve všech variantách
obsahu vzduchu dosahuje provzd. přísada na bázi přírodních pryskyřic nižších hodnot odpadu po 100 cyklech
působení CHRL než provzd. přísada na bázi synt. tenzidů. S častým požadavkem množstvím odpadu do 1000 g/m2
pro stupeň vlivu prostředí XF4 nejlépe vyhověla pouze receptura AE 8,7 s celkovým množstvím odpadu 411 g/m2
(s obsahem vzduchu 8,7 %). Ostatní receptury s obsahem vzduchu okolo 3,0 % a 5,5 % nedosahovaly dostatečné
účinnosti provzdušnění. Vzhledem k výsledkům odpadů lze některé receptury klasifikovat jako silně narušené až
rozpadlé. Jednotlivé hodnoty odpadu mohou naznačovat, že nebylo vhodně zvoleno drobné kamenivo (kolísavé
vlastnosti). Dále zde byla prokázána vyšší účinnost provzd. přísad na bázi přírodních pryskyřic. Vyšší účinnosti je
zřejmě dosaženo díky vytvoření odlišné homogennější sítě systému pórů (vyššímu zastoupení mikropórů)
než u provzd. přísad na bázi synt. tenzidů [8].
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Obr. 3 Vzorky LPX7 9,2 a AE 8,7 po 100 cyklech působení odolnosti proti CHRL a zařízení AVA test.

Air Void Analyzer (AVA)
Pro stanovení obsahu vzduchových pórů a jejich velikostního rozložení v čerstvém betonu lze využít zařízení Air
Void Analyzer. Toto zařízení umožňuje zjistit prostorové rozložení pórů spolu s jejich velikostí do 2 mm. Postup
této metody začíná odebráním vzorku přes ochranné síto o velikosti 6 mm. Následně se vzorek vstříkne do
zkušebního válce s Petriho miskou a mírně se míchá po dobu 30 s. Promícháním dochází k uvolnění pórů, které
procházejí přes kapalinu. Kapalina má vhodnou viskozitu a hydrofilní charakter, díky které si bublinky vzduchu
zachovávají stejnou velikost jako vzduchové póry v betonu. Bubliny následně stoupají podle Stokesova zákona
(větší stoupají rychleji než menší). Stoupající bubliny naráží do obrácené Petriho misky a tím působí vztlak, čímž
dochází ke snížení hmotnosti misky na senzorech váhy. Následně software vyhodnotí velikosti a distribuci
pórů v čerstvém betonu. Zařízení je vidět na Obr. 3 [9].

Vyhodnocení AVA test a porovnání s ostatními výsledky
Tab. 5 Výsledky měření AVA testu.
Pozn.: A – Celkový obsah vzduchu v čerstvém betonu, A300 – Obsah mikroskopického vzduchu v čerstvém
betonu.
Receptura

A - Tlaková metoda
[%]

A - AVA test
[%]

A300 - AVA
test [%]

AE 3,0
AE 5,5
AE 8,7

3,0
5,5
8,7

2,2
3,9
5,4

0,2
0,7
1,9

Množství odpadu po 100
cyklech stanovení odolnosti
proti působení CHRL[g/m2]
4014
2530
411

LPX7 3,4
LPX7 5,7
LPX7 9,2

3,4
5,7
9,2

2,6
4,1
5,0

0,2
0,2
0,8

4042
3800
3271

V porovnání jednotlivých metod pro stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu je metoda AVA časově
náročnější (cca 30 min), ale nevyžaduje dodatečné zhutnění vzorku. Ovšem je důležité dbát na správný postup při
odběru vzorku. Dále je metoda AVA vhodná pouze pro provzdušněné betony v rozsahu 3,0 – 10,0 % celkového
obsahu vzduchu v betonu.
Oproti tomu tlaková metoda vyžaduje finančně méně náročnější vybavení a časově zabere cca 5 min.
Nevýhodou je, že vyžaduje zhutnění vzorku (stejně jak bude uložen v konstrukci).
V předchozí Tab. 5 vidíme porovnání zkoušek ovlivňující trvanlivostní parametry. Z výsledků je patrné, že
podle zkušební metody AVA testu všechny receptury dosahují cca o 30 – 40 % nižší obsah celkového naměřeného
vzduchu v betonu než podle tlakové metody (ČSN EN 12350-7), přitom posloupnost hodnot je zachována [2].
Hodnoty mikroskopického vzduchu podle metody AVA test jsou kromě rec. AE 8,7 (A300 = 1,9 %) rovněž velmi
nízké okolo 0,2 – 0,8 %. Důvodem rozdílných výsledků mezi použitými metodami může být v samotném principu
fungování AVA přístroje [10].
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Jednou z příčin, proč u metody AVA mohlo být dosaženo nízkých hodnot mikroskopického vzduchu A300 je,
že při měření dochází k uvolnění nejmenších pórů (pouze desítky mikronů) z odebraného vzorku v delším časovém
horizontu. Když následně nedojde díky pomalému "stoupání" nejmenších mikropórů ke změně hmotnosti na
Petriho misce, tak přístroj zkoušku ukončí. Což může vysvětlovat hodnoty naměřených výsledků, kdy nemuselo
dojít k zaznamenání nejmenších mikropórů.
I přesto lze vidět, že hodnoty mikroskopického vzduchu A300 jednotlivých receptur si prakticky
odpovídají s množstvím odpadu po stanovení proti působení CHRL. Jako např. u rec. AE 8,7 (A300 = 1,9 %) je
hodnota odpadu pouze 411 g/m2, tak naopak u ostatních receptur s obsahem A300 okolo 0,2 %, hodnota odpadu
často převyšuje 3000 g/m2. To potvrzuje lepší účinnost provzd. přísad na bázi přírodních pryskyřic (při určitém
obsahu vzduchu v betonu).

5 ZÁVĚR
Předložený článek pojednával o jednotlivých druzích a účincích provzdušňovacích přísad. Dále byla poukázána
souvislost mezi některými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi a obsahem vzduchu v betonu. Z výsledků
stanovení odolnosti proti CHRL je patrné, že vyšší obsah vzduchu má zásadní vliv na trvanlivostní parametry,
avšak často za cenu mechanických parametrů. V případě využití provzd. přísad na bázi přírodních pryskyřic bylo
dosaženo nižších množství odpadu (AE 8,7 = 411 g/m2) než u provzd. přísad na bázi syntetických tenzidů.
Vysvětlením může být, že provzd. přísady na bázi přírodních pryskyřic vytváří vhodnější pórovitou síť, umožňující
lépe odolat krystalizačním tlakům solného roztoku.
Bylo zjištěno, že vyšší obsah vzduchu nemá zásadní vliv na hloubku průsaku tlakovou vodou. Dále byly
popsány metody pro stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu spolu s jejich výhodami a nevýhodami.
V případě metody AVA testu bylo upozorněno na některé nedostatky metody, jež mohou ovlivnit výsledky
parametrů celkového i mikroskopického obsahu vzduchu v betonu. Proto bude v navazujícím výzkumu využito
další metody pro stanovení zjišťovaných parametrů touto metodou.
Následující výzkum bude zaměřen i na porovnání stejných provzd. přísad s dalšími druhy drobných kameniv
z petrograficky jiných lokalit.

Poděkování
Příspěvek byl vytvořen v rámci řešení projektu VUT specifického výzkumu FAST J 21 7427: Studium vlivu míry
provzdušnění betonu na jeho objemové změny a odolnost vůči mechanické abrazi.
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Abstrakt
Na základe predošlých výskumov v oblasti ťažkých betónov boli pripravené vzorky za použitia dvoch ťažkých
kamenív s vysokou objemovou hmotnosťou, portlandského cementu a SCMs. Analýza chemického zloženia plniva
aj spojiva bola realizovaná pomocou troch metód a to NAA, PGAA a XRF. Z výsledkov fyzikálno-mechanických
vlastností vzoriek je zrejmé, že vzorky po 28 dňoch dosiahli triedu pevnosti betónu C55/67. Hodnoty objemovej
hmotnosti betónu sa zisťovali v čerstvom aj v zatvrdnutom stave a značne presahujú 3000 kg m-3. Ostatné
sledované vlastnosti preukazujú, že tieto betóny je možné oznať za vysokopevnostné ťažké betóny. Rovnako
použité materiály preukázali dobré aktivačné vlastnosti.
Kľúčová slová
Ťažký betón, NAA, PGAA, XRF
Abstract
High compressive strength heavyweight concrete specimens were prepared using two types of high-density
aggregates, Portland cement, and SCMs. Elemental composition of aggregates and cementitious materials were
performed by NAA, PGAA, and XRF methods. The mechanical and physical properties confirm that these
concretes meet the requirements of concrete strength grade C55/67 after 28 days of curing, which makes them
considered High Compressive Strength Concretes. The fresh and dry density values far exceed 3,000 kg m-3. Other
properties, tensile strength and modulus of elasticity provide basic evidence to support the idea that these concretes
could be considered as High-Performance Heavyweight concretes. Also, the ingredients of the above concrete
showed good activation properties.
Keywords
Heavyweight concrete, NAA, PGAA, XRF

1 ÚVOD
Pri navrhovaní ťažkého betónu (HWC) pre funkciu biologického tieniaceho štítu proti ionizujúcemu žiareniu
hlavne v jadrových elektrárňach, ale aj v zdravotníckych zariadeniach, urýchľovačoch častíc alebo skladovacích
boxoch jadrových odpadov sa musí brať do úvahy kompletné chemické zloženie ťažkého kameniva a cementových
materiálov nielen na báze XRF analýzy, ale aj výsledky analýzy pomocou neutrónovej aktivačnej analýzy (NAA)
a metódy okamžitého gama-žiarenia aktivačnej analýzy (PGAA). Tieto metódy poskytujú kompletné znalosti
o zložení elementárnych prvkov vrátane rádionuklidov, čo umožňuje predpovedať aktivácie vzorky v jadrovom
reaktore.
Ťažký betón zostáva zďaleka najpoužívanejším materiálom na tienenie ionizujúcich žiarení z reaktorov vďaka
svojim konštrukčným vlastnostiam a dobre vyváženej zmesi ľahkých a ťažkých atómových jadier. Je teda účinný
ako pri pohlcovaní gama žiarenia, tak aj pri spomaľovaní rýchlych neutrónov elastickým a neelastickým rozptylom
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[1], [2], [3]. Ľahké jadrá, najmä vodíkové jadrá, ktoré sú obsiahnuté v chemicky viazanej vode zhydratovaného
betónu, tlmia rýchle neutróny v dôsledku veľkého obsahu vodíka [4], [5], [6]. Agregáty obsahujúce kovových
prvkov s vysokou atómovou hmotnosťou sú účinné pri zoslabovaní gama žiarení. Navyše vysoká pevnosť ťažkých
betónov by mohla poskytnúť ďalšiu výhodu použitia betónovej konštrukcie na dosiahnutie požadovanej nosnosti
v porovnaní s konvenčným betónom.
Cieľom tejto štúdie bolo navrhnúť HWC, ktorý dokáže splniť požiadavky funkčných materiálov pre tienenie
jadrových žiarení s preukázanou nízkou aktiváciou a vysokými mechanickými vlastnosťami. Práve dôkladný návrh
betónových zmesí a ich dávkovanie je pri výrobe ťažkého betónu náročnejším procesom ako pri bežných
betónových zmesiach [1], [2]. Výber materiálov podmienený horeuvedenými analýzami elementárneho zloženia
suroviny umožňuje vopred stanoviť aktivačné vlastnosti pripravovaného betónu. Následne výber materiálov
aj s ohľadom na požadované fyzikálno-mechanické vlastnosti HWC umožňuje výslednému betónu zastávať
dvojitú úlohu tieniacej funkcie a štrukturálnych vlastností požadovaných pre biologické tienenie. V tejto štúdii
sa diskutuje vplyv druhu kameniva a zloženia spojiva s obsahom doplnkových cementových materiálov (SCMs)
na objemovú hmotnosť, pevnosť v tlaku a pevnosť v ťahu betónu, navrhnutého betónu za pomoci výsledkov XRF,
NAA a PGAA.

2 METODIKA
Jadrové analytické metódy: NAA a PGAA
Základom oboch metód je detekcia charakteristických gama lúčov, emitovaných z jadier zlúčenín ožiarením
neutrónov. V prípade NAA ožarovanie a detekcia y-fotónov prebieha oddelené v priestore a čase. Pod pôsobením
neutrónov dochádza ku vzniku rádioaktívneho nového (dcérskeho) jadra a radiačný záchyt (n, γ), z ktorého
sú detegované iba rozpadové γ-fotóny. Pri aplikácii PGAA je aktivácia a detekcia y-fotónov súčasná a analytické
signály zvyčajne pochádzajú z radiačného záchytu neutrónov s nižšou energiou.
NAA je značne výhodná pre určovanie stopových prvkov v rozsahu koncentrácií μg/g alebo nižších, zatiaľ čo
PGAA je nedeštruktívna metóda na analýzu hlavných prvkov a niektorých stopových prvkov v úrovni μg/g, ktoré
sa len ťažko merajú inými metódami (napr. H, B, Cl, Gd) [7]. Merania NAA a PGAA sa uskutočnili vo výskumnom
reaktore v Budapešti (BRR), zariadenia prevádzkuje Oddelenie jadrovej analýzy a rádiografie v priekopníckom
Centre pre energetický výskum Maďarskej akadémie vied. Metódy boli validované mnohými geologickými
referenčnými materiálmi a štandardmi a medzi laboratórnym porovnaním [8], pričom obe metódy použili metódu
štandardizácie k0. PGAA a tiež NAA vyžadujú iba jednoduchú prípravu vzorky. Priebeh týchto meraní bol
publikovaný v [9].

Charakteristika použitých materiálov a ich fyzikálne vlastnosti
Stanovenie hustoty materiálov bolo realizované pomocou automatického plynového pyknometra Quantachrome
Pentapyc 5200e. Meranie špecifického povrchu sa realizovalo pomocou analyzátora sorpcie plynov Autosorb iQ
metódou BET. Výsledky sú uvedené v [10]. XRF analýza chemického znoženia je uvedená v [10].
Ako plnivá boli použité prírodné kamenivá baryt (SABAR, s.r.o., Markušovce, Slovensko) pre zmesi CONBA1
a CONMIX1-2 a magnetit (LKAB Minerals, Ltd., Luleå, Švédsko) pre zmesi CONMAG1 a CONMIX1-2.
Zloženie kameniva v jednotlivých zmesiach je uvedené v [10]. Použité kamenivo bolo preosiate na jednotlivé
štandardizované frakcie a ich opätovné premiešanie bola definovaná krivka zrnitosti s nominálnou maximálnou
veľkosťou zrna kameniva 16 mm, ktorej dôkladný návrh zabezpečuje ideálne rozloženie zŕn kameniva v betóne.
Krivka zrnitosti kameniva je uvedená v [11].
Ako spojivo bola použitá zmes portlandského cementu EXTRACEM CEM I 42,5 R (CRH Slovensko, a. s.
Rohožník, Slovensko), vysokopecnej trosky-BFS (Kotouč Štramberk, spol. s r. o., Česká republika),
metakaolinu - MK L05 Mefisto (České lupkové závody, a.s., Nové Strašecí, Česká republika) a kremičitého
úletu - SF (Oravské ferozliatinárske závody, a. s., Istebné, Slovensko). Plastifikátor Stachement 2025(ST2025)
(SP; hustota 1065 kg.m-3, obsah sušiny 30 ± 1,5 % a hodnota pH 5,0-8,0) (STACHEMA Bratislava, a. s.,
Slovensko) bol primiešaný do zámesovej vody v množstve 0,6 kg na 100 kg cementu.

Návrh zloženia vysokopevnostného ťažkého betónu
Pri aplikácii betónovej konštrukcie v jadrovom reaktore má veľký význam pomer a homogenita zloženia betónu
vzhľadom na jeho konštrukčnú stabilitu a tieniacu schopnosť. Navyše, prítomnosť niektorých izotopov v betóne
pri určitom ožiarení, môže byť nepriamym zdrojom jadrových žiarení. Z tohto dôvodu sa pri návrhu betónu berie
do úvahy nielen jeho zloženie, ale aj prítomnosť rádioizotopov v jednotlivých zložkách s ohľadom na ich
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rádioaktivačný potenciál po vystavení žiareniu. Na základe analýz použitých materiálov v tejto štúdii boli
navrhnuté štyri typy ťažkých betónov, ktoré sa líšili druhom kameniva a ich zmesou, zložením cementového
spojiva a SCM. (Tab.1).
Tab. 1 Zloženie jednotlivých zmesí zmesi na 1 m3 [%].
BA
MAG
CEM
BFS
SF
MK
SP
W

CONBA1
74,05
19,74
0,12
6,10

CONMAG1
77,94
16,78
0,10
5,18

CONMIX1
48,78
26,26
14,22
2,85
0,95
0,95
0,13
5,86

CONMIX2
48,78
26,26
14,22
2,85
0,95
0,95
0,13
5,86

Postupy výroby vzoriek a metódy ich fyzikálno-mechanických meraní
Miešanie čerstvého betónu sa uskutočňovalo v stavebnej miešačke (AGRO-WIKT BWA-150, 400 V). Čerstvá
betónová zmes sa uložila do foriem s rozmermi 100 x 100 x 400 mm, ktoré sa prikryli mokrými tkaninami
a igelitom pre zabezpečenie zodpovedajúcej relatívnej vlhkosti pri tuhnutí vzoriek počas 7, 28, 90 a 180 dní.
Pevnosť v tlaku betónu sa zisťovala na telesách s rozmermi 150x150x150 mm, ďalej uvádzaná ako Fc,cube,
a 100x100x400 mm, ďalej uvádzaná ako Fc,prism. Pevnosť v priečnom tlaku sa zisťovala na zlomkoch trámcov
s podstavou 100x100x100 mm, ďalej uvádzaná ako Fc,lp a pevnosť v ťahu betónu sa zisťovala na telesách
s rozmermi 100x100x400 mm, ďalej uvádzaná ako Fcf. Skúšobné postupy boli uskutočnené podľa európskej normy
EN12390 1-7 v čase 7, 28, 90 a 180 dní. Statický modul pružnosti bol meraný na telesách s rozmermi
100x100x400 mm podľa STN ISO 6784. Dynamický modul pružnosti bol meraný na rovnakých vzorkách
pripravených na statický modul ultrazvukovou metódou pomocou zariadenia Ultrasonic Meter Matest. Modul
pružnosti bol rovnako ako pevnostné charakteristiky meraný v čase 7, 28, 90 a 180 dní.

3 VÝSLEDKY
Výsledky chemických analýz
Zo skúmaných izotopov sú z hľadiska aktivačných vlastností betónu najdôležitejšie tie s polčasom rozpadu kratším
ako rok, avšak dlhším ako mesiac, ktoré v tomto prípade predstavujú nasledovné izotopy: 141Ce, 181Hf, 59Fe, 124Sb,
85
Sr, 160Tb, 46Sc, 182Ta, 65Zn a tiež tri izotopy s veľmi dlhým polčasom rozpadu, ktoré môžeme označiť aj ako
izotopy s dlhou životnosťou, a to sú: (T1/2): 134Cs (T1/2=2,07 r), 60Co (T1/2=5,27 r), 154Eu (T1/2=8,5 r) a 152Eu
(T1/2=13,5 r).
Chemické zloženie cementu obsahuje z hľadiska aktivačných vlastností zanedbateľné množstvo izotopov
s dlhou životnosťou: 134Cs, 60Co 152Eu a 154Eu. Prvkov pozostávajúcich z izotopov s dlhým, ale menej ako ročným
polčasom rozpadu je vo vzorke niekoľko stoviek μg/g. Z nich treba brať do úvahy najmä koncentráciu železa 59Fe
s T1/2 = 44,5 dňa, ktorého je v použitom cemente 2,13 % hm.
Chemické zloženie jednotlivých SCMs prekvapilo najmä zvýšeným obsahom všetkých troch rádioizotopov s
dlhou životnosťou v MK. Z tohto dôvodu bolo použitie MK ako náhrady cementu obmedzené na 5%. Jeden
z rádioizotopov s dlhou životnosťou, konkrétne Eu, sa vyskytoval aj v BFS popri hlavných prvkoch Si, Al, Ca
a Mg s nízkymi aktivačnými vlastnosťami. Oproti obsahu v cemente je Eu v BFS obsiahnutý päťnásobne.
Chemická analýza barytového kameniva sa vykonala separátne pre frakcie 0/1, 1/2, 2/4, 4/8, 8/16 a plavený
koncentrát barytovej rudy s veľkosťou 0,063/0,25, ktorý má vyšší obsah BaSO4. Baryt obsahuje hlavnú zložku Ba
a S. Medzi ďalšie prvky možno zaradiť aj Fe a Mg (Obr. 1). Ako vedľajšie prvky bolo možné detegovať Si, Ti,
Al, Mn, Na, K a Sr. Všetky frakcie majú nízky obsah H (175-675 μg/g), B (2,3-28,5 μg/g) a Cl (21-222 μg/g)
meraný pomocou PGAA. Pomocou NAA boli detegované aj rádioizotopov s dlhou životnosťou a to konkrétne Co
v rozmedzí 5,4 a 6 μg/g, avšak stále je to len polovica koncentrácie nameranej v použitom cemente (Obr. 2). Železa
s relatívne dlhým polčasom rozpadu (T1/2=44,5 d) je vo vzorkách okolo 20 % hm.
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Obr. 1 Koncentrácia hlavných prvkov v BA [% hm.].

Obr. 2 Koncentrácia Co [μg/g] vo vzorkách BA.
Ostatné prvky s T1/2 nižším ako rok, konkrétne Sb (124Sb - T1/2=60,2 d) je menej ako 500 μg/g a Sc (46Sc - T1
= 83,8 d) sú nižšie ako 2,8 μg/g. Elementárne zloženie barytového koncentrátu sa líši od ostatných frakcií, má
zvýšený obsah Ba, S a Sr, vykazuje znížené množstvo všetkých ostatných prvkov ale najmä rádioizotopov s dlhou
životnosťou Cs, Co, Eu, ktoré sú pod detekčným limitom NAA, zatiaľ čo obsah Fe je len okolo 1 % hm. Neexistuje
žiadna systematická zmena v koncentráciách prvkov s veľkosťou zŕn, s výnimkou obsahu Sb, ktorý sa zvyšuje
so zvyšujúcou sa veľkosťou zisku vo vzorkách barytu.
Chemická analýza magnetitového kameniva bola rovnako ako v prípade barytového kameniva prevedená
pre každú frakciu (0/1, 1/2, 2/4, 4/8, 8/16) zvlášť. Ako sa očakávalo, ich hlavným prvkom je Fe medzi 65-69 %
hm. (Obr. 3). Okrem Fe bolo možné vo všetkých vzorkách s PGAA merať nízke množstvo Si, Ti, Mn, V, H, B,
Gd a Cl. NAA poskytla údaje o koncentrácii stopových ale najmä rádioizotopov s dlhou životnosťou. Koncentrácia
Cs sa nachádza pod detekčným limitom, zatiaľ čo Eu je pod 1 μg/g. Co má koncentráciu v rozmedzí 99-127 μg/g.
(Obr. 4).
/2

Výsledky fyzikálno-mechanických vlastností betónov
Mechanické vlastnosti vzoriek betónu sú uvedené na Obr. 5-8. Mechanické vlastnosti všetkých vzoriek betónu sa
zvyšujú so zvyšujúcim sa časom ošetrenie. Z Obr. 6 a 7 je zrejmé že, pevnosť v tlaku a pevnosť v ťahu vzoriek sa
vyvíja vzhľadom na typ kameniva použitého kameniva. Najvyššie pevnosti dosahuje CONMAG 1 a najnižšie
CONBA 1. Pevnosť v tlaku všetkých vzoriek po 28 dňoch zodpovedá hodnote vysokopevnostného betónu [1].
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Obr. 3 Koncentrácia hlavných prvkov v MAG [% hm.].

Obr. 4 Koncentrácia vedľajších prvkov v MAG [μg / g].
CONMIX 1 a CONMIX 2 sú betóny vyrobené zo zmesí kameniva s čistým cementom alebo s cementom
s pridaním SCMs. To umožňuje posúdiť vplyv SCMs na mechanické a fyzikálne vlastnosti betónu. Tieto výsledky
ukazujú, že použitie SCMs zlepšuje mechanické vlastnosti betónu vo všetkých obdobiach ošetrenia. SCMs hrajú
v betóne dvojitú úlohu. Po prvé, pôsobia ako jemné plnivá vypĺňajúce priestor medzi zrnami kameniva
a cementovou pastou a po druhé sa podieľajú na chemickej reakcii prostredníctvom alkalickej aktivácie alebo
puzolánovej reakcie a následnej tvorbe ďalších hydratačných produktov zodpovedných za zvýšenie pevnosti
v tlaku [12].
Porovnaním hodnôt pevností v tlaku všetkých skúšok bolo preukázané, že tvar a rozmer skúšobného telesa
neovplyvňujú hodnoty pevností v tlaku betónu tak výrazne, ako je to zvykom u bežného betónu s objemovou
hmotnosťou do 2600 kg.m-3. Tieto rozdiely sú značne znížené, a preto nie je možné použiť konvenčné výpočty
na stanovenie vzťahu medzi kockovou, valcovou a hranolovou pevnosťou v tlaku (Obr. 5).
Hodnoty objemovej hmotnosti vzoriek zatvrdnutého betónu CONBA 1 sú vyššie ako 3000 kg m-3,
pre CONMAG 1 sú vyššie ako 3500 kg m-3 a pre CONMIX 1, CONMIX 2 sa pohybujú od 3286 do 3360 kg m-3
(Obr.7).
Najvyššiu objemovú hmotnosť dosahuje z pochopiteľných dôvodov čerstvý betón tým, že je úplne nasýtený
vodou. Tá sa časom spotrebováva na tvorbu hydratačných produktov v betóne a časť sa odparuje. Následne
s poklesom vody klesá aj objemová hmotnosť. Po 90 dňoch od výroby betónu, keď už betón nepodlieha
autogénnemu zmrašťovaniu v dôsledku vysychania betónu pri hydratácii, sú objemové zmeny v betóne
podmienené len zmenami klimatických podmienok.
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Obr. 5 Pevnosť v tlaku kocková fc,cube, hranolová fc,prism a pevnosť v priečnom tlaku betónu fc lp [N mm-2].

Obr. 6 Pevnosť v ťahu betónu fc,f [N mm-2].

Obr. 7 Objemová hmotnosť betónu [kg m-3].
Hodnoty statického a dynamického modulu pružnosti betónu v tlaku v závislosti od veku tvrdnutia
sú znázornené na Obr. 8. S vekom betónu modul pružnosti v tlaku narastá a deformácia betónu sa znižuje [13].

494

http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.489

6. Stavebně materiálové inženýrství

JUNIORSTAV 2022

Obr. 8 Statický modul pružnosti betónu Ec [GPa] a dynamický modul pružnosti betónu Ebu [GPa].

4 ZÁVER A DISKUSIA
V tejto štúdii boli vytvorené štyri betónové zmesi spadajúce do triedy vysokopevnostných ťažkých betónov. Na
výrobu vzoriek bol použitý cementové kompozity a zmes kamenív barytu a magnetitu. Pri návrhu betónu
boli zohľadnené výsledky NAA a PGAA rádionuklidov na vyhodnotenie potenciálnych rizík pri použití týchto
betónov ako biologického tienenia v jadrových elektrárňach a iných zariadeniach ale aj výsledky XRF. Výsledky
ukázali, že tieto betóny pripravené z rôznych zložiek s rôznymi počiatočnými rádionuklidmi majú dobré aktivačné
vlastnosti a spĺňajú požiadavky, ako je spracovateľnosť, pevnosť a trvanlivosť ťažkého vysokopevnostného
betónu. Všetky vzorky dosiahli vysoké objemové hmotnosti medzi 3190 kg.m-3 až 3710 kg.m-3 podľa
materiálového zloženia, vďaka čomu ich možno považovať za ťažký betón. Taktiež mechanické vlastnosti
(pevnosť v tlaku, pevnosť v priečnom tlaku, pevnosť ťahu a modul pružnosti betónu) spĺňajú predpoklady
pre vysokopevnostné betóny.
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1

Abstrakt
Tento článek se zabývá problematikou polymerních lepicích malt. V této studii byly použity vinyl-esterové
a epoxidové pryskyřice v kombinaci s křemenným plnivem. Tato práce studuje fyzikálně-mechanické vlastnosti
vyvinutých malt. Pevnost v tlaku, ohybu a otěruvzdornosti. Pro každou maltu byl zjištěn maximální plnicí poměr
při zachování použitelnosti zednickým způsobem (špachtlí či lžící). Výsledky ukazují, že epoxidová malta na bázi
aminu vykazuje nižší fyzikálně-mechanické vlastnosti než lepicí malta na bázi vinylesteru, kromě odolnosti proti
obrusu, u níž dosáhla hmota na bázi epoxidu výrazně lepších výsledků.
Klíčová slova
Lepicí hmota, polymer, epoxid, vinylester
Abstract
This paper deals with the problematics of polymer adhesive mortars. In this study, the vinyl ester and epoxy resins
filled with siliceous filler were used. This paper studies physical-mechanical properties of developed mortars. The
compressive strength, flexural strength, and abrasion resistance. The maximum filling ratio for each mortar was
found while preserving the applicability in masonry way (by spatula). The results show that the amine-based epoxy
mortar exhibits lower physical-mechanical properties than the vinylester-based adhesive mortar, except for the
abrasion resistance, in which the epoxy-based composite has achieved significantly better results.
Keywords
Adhesive, polymer, epoxy, vinylester

1 ÚVOD
Polymerní lepicí malta je směs minerálního kameniva a polymerní pryskyřice, která nahrazuje portlandský cement
a vodu jako pojivo v běžných opravných maltách. Polymerní malta vykazuje výrazně vyšší odolnost vůči celé řadě
korozivních činidel a vykazuje vyšší pevnosti a nižší propustnost než běžné cementové opravné malty [1].
Nevýhodou polymerní malty je cena, která může být 100 – 200krát vyšší než u běžné cementové opravné či lepicí
malty. Polymer-pryskyřičné lepicí a správkové malty lze použít například také pro opravy konstrukcí
z vysokopevnostních betonů jako náhradu chybějícího nebo zkorodovaného betonu s použitelností již 24-48 hodin
po aplikaci. Některé polymery mohou být zatíženy i po výrazně kratší době (2-5 hodin). Epoxidové malty
a polymerbetony jsou velmi důležité v současných aplikacích oprav betonových prvků, používají se také zároveň
pro lepení oceli, betonu a různých, téměř veškerých materiálů. Například lokální trhliny na komunikacích
a mostech lze opravit ve velmi krátké době a opravy vykazují velmi dobrou odolnost vůči široké škále zatížení,
srovnatelné či přesahující parametry opravované konstrukce [2]. Některé polymerní pryskyřice lze pro dosažení
požadované konzistence/zpracovatelnosti a snížení ekonomické náročnosti plnit až z 90 % amorfními plnivy.
Plniva se používají především pro snížení ekonomické náročnosti polymerních malt, zároveň však například pro
zvýšení pevnosti v tlaku či chemické odolnosti [3]. V tomto článku bylo použito vodou ředitelné epoxidové
pryskyřice a vinylesterové pryskyřice k přípravě lepicích malt a posouzení vybraných fyzikálně-mechanických
vlastností.
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2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Trend ve stavebnictví dnešní doby směřuje k využívání stále většího množství polymerních hmot. Tato skutečnost
vyplývá především z nároků zákazníků na fyzikálně-mechanické vlastnosti stavebních hmot v kombinaci s co
největším snížením spotřeby materiálu, zvýšení štíhlosti atd. Tento trend dále směřuje k co největšímu zkrácení
například odstávek ve výrobě (polymerní hmoty mají obecně výrazně kratší dobu zrání než např. cementové
správkové či lepicí hmoty), použití za nízkých teplot, použití ve velmi malých tloušťkách při zachování vysokých
odolností apod.
Nejvíce využívané polymerní materiály v dnešní době jsou na poli správkových a lepicích hmot epoxidy
a polyestery. Oba materiály dosahují velmi vysokých fyzikálně-mechanických vlastností, vysoké hodnoty
přídržnosti k betonu a dalším běžně využívaným materiálům, za relativně příznivé ekonomické náročnosti.
Polymerní materiály jsou ve stavebnictví využívány v celé řadě aplikací. Polymerní redispergovatelné prášky
se využívají například pro úpravu vlastností cementových malt a betonů za účelem úpravy užitných vlastností
(modifikace modulu pružnosti, přídržnosti, odolnosti apod.). Další druhy polymerů, mezi které patří například
polyuretany, vinylestery, polyestery, epoxidy se využívají především pro výrobu správkových a lepicích malt.
Polymerní materiály se standardně plní pomocí inertních plniv s přídavkem pigmentů pro zajištění především
vhodné konzistence pro daný typ použití výsledné hmoty. Primární suroviny využívaných polymerních hmot jsou
standardně relativně nízko viskózní, nelze je tedy využít bez dalších úprav reologických vlastností využít pro
všechny aplikace. Přídavek plniv zároveň významným způsobem snižuje ekonomickou náročnost jinak velmi
nákladných surovin.
V současné době je velká snaha opouštět od využívání primárních plniv, které se stávají nákladnými a zároveň
jejich množství na světovém trhu ubývá. Zároveň se však zvyšuje významným způsobem snaha o recyklaci
a druhotné využití odpadů, což vede současný výzkum k průzkumu dosud nezkoumaných surovin. Využití odpadů
a druhotných surovin má za primární následek snížení ekonomické náročnosti vyráběných hmot, sekundárním
účinkem je zvýšení poptávky po těchto produktech, z důvodu orientace dnešních zákazníků na environmentálněpříznivé produkty.

3 MATERIÁLY A METODIKA
V rámci této práce byla využita nízko viskózní vodou ředitelná epoxidová pryskyřice v kombinaci
s polyaminovým tvrdidlem a epoxy-vinylesterová pryskyřice v kombinaci s methylethylketon peroxidovým
tvrdidlem. Jako plnivo bylo využito odpadního písku s obsahem vodního skla z hutní výroby v kombinaci
s železitým černým pigmentem.

Epoxidová pryskyřice
Pro výzkum v rámci této práce byla použita nízko viskózní diglycidyl ether epoxidová pryskyřice vyrobená
kombinací bisphenolu A a F. K této pryskyřici bylo použito polyaminové tvrdidlo v poměru míchání 60 dílů
pryskyřice, 40 dílů tvrdidla. Dle informací výrobce byla minimální doba zpracovatelnosti použité epoxidové
pryskyřice (uváděná také jako pot life) 80 minut. Hustota pryskyřice smíchané s tvrdidlem byla 1,06 g∙cm-3.
Viskozita pojiva byla 500-800 mPas.

Epoxy-vinylesterová pryskyřice
Pro výzkum byla dále použita epoxy-vinylesterová pryskyřice. K této pryskyřici bylo použito methylethylketon
peroxidové tvrdidlo v poměru míchání 98,75 dílů pryskyřice a 1,25 dílu tvrdidla. Dle informací výrobce byla
minimální doba zpracovatelnosti použité epoxidové pryskyřice (uváděná také jako pot life) 30 minut. Hustota
pryskyřice smíchané s tvrdidlem byla 1,05 g∙cm-3. Viskozita pojiva byla 600-900 mPas.

Plnivo
V rámci výzkumu byl využit jako plnivo do lepicích malt slévárenský písek s obsahem vodního skla, jakožto
druhotná surovina z hutnického průmyslu o zrnitosti 0-500 µm. Slévárenský písek s vodním sklem je materiál,
který se používá jako bednicí materiál pro výrobu forem ve slévárně železa. Tento materiál lze po odbednění
výrobků použít opakovaně, ale postupem času postupně degraduje vnášením nečistot, kousků železa a dalších
cizích materiálů, které postupně snižují jeho kvalitu. Tento materiál je tvořen převážně velmi čistým křemenným
pískem s obsahem 80-85 hm.% SiO2 a menším množstvím rozpustného skla (křemičitan sodný). V České republice
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se ročně vyrobí 30 000 tun tohoto materiálu [4]. Plnivo bylo předupraveno pomocí čelisťového drtiče
na požadovanou zrnitost a následně bylo smícháno s 2 hm.% černého železnatého pigmentu. Analýza
granulometrie je znázorněna na Obr. 1.
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Obr. 1 Sítový rozbor použitého plniva.

Formulace
V rámci výzkumu bylo využito jednoduchých formulací, které sestávaly ze smíchání pojivové složky s předem
zhomogenizovanou plnivovou složkou v poměru takovém, který zajišťoval maximální míru naplnění při
zachování zpracování zednickým způsobem (špachtlí či lžící).

Receptury
V rámci výzkumu byly stanoveny materiálové vlastnosti polymerních kompozitů u kterých byla stanovena
maximální míra plnění při zachování zpracovatelnosti zednickým způsobem. V Tab. 1 jsou uvedeny použité
receptury.
Tab. 1 Formulace receptur využitých v rámci výzkumu.
80 hm.%
68 hm.% VES
Míra plnění
EPOXID
Pryskyřice [hm. %]
12,0
31,6
Tvrdidlo [hm. %]
8,0
0,4
Plnivo včetně 2 hm.% pigmentu [hm. %]
80,0
68,0

Metody
Epoxidová pryskyřice i epoxy-vinylesterová pryskyřice byly smíchány s tvrdidly a důkladně promíchány
elektrickým míchadlem při rychlosti přibližně 400 otáček za minutu po dobu 2 minut. Po této době bylo do směsi
postupně přidáváno plnivo s železitým pigmentem. Materiál byl následně míchán jednu minutu, aby vznikla
homogenní směs, kterou lze aplikovat zednickým způsobem.

Pevnost v tlaku a v tahu za ohybu
Pevnost v tlaku a v tahu za ohybu byla stanovována na vzorcích o rozměrech 20x20x100 mm. Pevnost v tlaku byla
stanovována v souladu s ČSN EN 13892-2:2003 na vzorcích po stanovení pevnosti v tahu za ohybu pomocí
příložek o velikosti 20x20 mm pro rovnoměrné rozložení síly laboratorního lisu po celé ploše vzorku. Pevnost
v tahu za ohybu byla stanovována tříbodovým ohybem. Zkušební vzorky byly vyrobeny v počtu 3 ks od každé
receptury. Vzdálenost podpor byla 80 mm [5].
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Přídržnost k podkladu
Přídržnost k podkladu byla stanovována pomocí laboratorního odtrhoměru na vzorcích aplikovaných na předem
připravený prefabrikovaný betonový vzorek dlaždice. Přídržnost k podkladu byla provedena po 7 dnech od
zamíchání. Přídržnost k podkladu byla provedena v souladu s ČSN EN 1542:1999. Polymerní hmota byla
nanesena ihned po zamíchání zednickým způsobem pomocí špachtle v tloušťce přibližně 3 mm. Zkušební vzorky
byly vyrobeny v počtu 3 ks od každé receptury. Zrání polymerní hmoty probíhalo v laboratorním prostředí [6].

Objemová hmotnost
Objemová hmotnost připravených těles byla stanovována v souladu s ČSN EN ISO 845. Objemová hmotnost byla
stanovena na laboratorních vzorcích o rozměrech 20x20x100 mm před stanovením pevnosti v tahu za ohybu [7].
Zkušební vzorky byly vyrobeny v počtu 3 ks od každé receptury.

Odolnost proti obrusu
Odolnost proti obrusu byla stanovena dle ČSN EN 13892-3:2003. Odolnost proti obrusu byla testována metodou
Böhme. Z každé polymerní lepicí malty byly připraveny tři zkušební vzorky o rozměrech 70x70x50 mm [8].

4 VÝSLEDKY
V této kapitole jsou popsány výsledky dosažené v rámci výzkumu.

Pevnost v tlaku a tahu za ohybu a objemová hmotnost
Pevnosti v tlaku a tahu za ohybu jsou znázorněny v kombinaci s objemovou hmotností na Obr. 2.
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Obr. 2 Pevnost v tlaku, pevnost v tahu za ohybu a objemová hmotnost.
Na výše uvedeném obrázku obr. 2 je graficky znázorněna pevnost v tlaku, pevnost v tahu za ohybu a objemová
hmotnost vzorků polymerní malty. Z grafu vyplývá, že polymerní kompozit na bázi epoxidové pryskyřice
vykazuje o 12-20 % nižší pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku než polymerní kompozit z epoxyvinylesterové pryskyřice.
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Přídržnost k podkladu
Přídržnost k podkladu testovaných vzorků kompozitních polymerních lepicích malt byla stanovena pomocí
ručního laboratorního odtrhoměru DYNA. Přídržnost byla stanovována k podkladu z prefabrikovaného betonu.
U všech testovaných vzorků došlo k porušení v podkladu při pevnosti vyšší než 3,2-3,5 MPa, kdy došlo
k tahovému porušení podkladního betonu. Přídržnost lepicích malt je tedy dostačující pro většinu aplikací.

Odolnost proti obrusu
Odolnost proti obrusu připravených vzorků polymerních lepicích pryskyřic byla stanovena metodou Böhme na
laboratorním brusném talíři. Výsledky odolnosti proti obrusu jsou uvedeny v následující tabulce (vyšší hodnota
naměřená při stanovení odolnosti proti obrusu značí nižší odolnost proti obrusu)
Tab. 2 Výsledky odolnosti proti obrusu.
Míra plnění a typ pryskyřice
80 hm.%
EPOXID
Odolnost proti obrusu [cm3∙50cm-2]
6,28

68 hm.% VES
5,56

5 ZÁVĚR
V rámci této studie byly studovány rozdíly fyzikálně-mechanických vlastností epoxidové pryskyřice (bisphenol
A/F) v kombinaci s polyaminovým tvrdidlem (PA) a epoxy-vinylesterové pryskyřice v kombinaci
s methylethylketon peroxidovým tvrdidlem (MEKP). Součástí výzkumu bylo provedení stanovení maximální míry
plnění při zpracovatelnosti zednickým způsobem (špachtlí či lžící). Tato byla byla stanovena pro epoxidovou lepicí
maltu na 80 hm.% a pro epoxy-vinylesterovou lepicí maltu na 68 hm. %. Rozdíly v maximální míře plnění jsou
dány především rozdílnou viskozitou pryskyřic po zamíchání, kdy epoxidová pryskyřice vykazovala výrazně nižší
viskozitu. Jako plnivo bylo využito druhotné suroviny z výroby forem v hutním průmyslu, křemenného písku
s obsahem vodního skla. Toto plnivo bylo smícháno s 2 hm. % železitého černého pigmentu. V rámci výzkumu
bylo zjištěno, že epoxidová pryskyřice dosahuje i při výrazně vyšším plnění nižších pevností a to v tlaku ale také
v tahu za ohybu. Přičemž předpoklad je, že polymerní pryskyřice ať už epoxidová, či epoxy-vinylesterová jsou
nositeli především pevností v tahu za ohybu, kdežto plnivo je nositelem především pevností v tlaku. Ze stanovení
přídržnosti k podkladu prefabrikovaného betonu bez použití adhezních můstků bylo zjištěno, že obě lepicí malty
dosahují velmi vysokých přídržností a k porušení došlo u všech vzorků až ve chvíli, kdy došlo k porušení tahových
pevností podkladního betonu. Zároveň ze stanovení odolnosti proti obrusu vyplývá, že epoxidová pryskyřice
dosahuje také nižších odolností, než pryskyřice epoxy-vinylesterová.
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Tento příspěvek byl podpořen projektem FAST-J-21-7318 „Studium správkových a lepicích hmot s vyšším
obsahem druhotných surovin se zvýšenou odolností vůči extrémním zatížením pro obkladové prvky a betonové
konstrukce“.
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MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODPADNÍCH LÁTEK
V SYSTÉMECH BEZVÝKOPOVÝCH RENOVACÍ
POTRUBÍ
POSSIBILITIES OF USING WASTE MATERIALS IN TRENCHLESS
RENOVATION PIPING SYSTEMS
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Abstrakt
V systému bezvýkopových oprav potrubí metodou CIPP jsou klíčové vlastnosti pryskyřičného systému. Především
plniva ovlivňují vlastnosti pryskyřičného systému i cenu renovace. To je ekonomicky významné v době, kdy roste
cena primárních surovin. Jednou z ekologicky i ekonomicky atraktivních možností je využití druhotných surovin.
Článek popisuje vlastnosti některých vhodných druhotných surovin a jejich vliv na vlastnosti pryskyřičného
systému ve srovnání s tradičními plnivy. Hlavním cílem je dosažení ideálního poměru pojiva a alternativního
plniva při zachování co nejlepších vlastností sanačního systému. V článku jsou srovnávány tři druhy druhotných
odpadních materiálů a referenčního plniva. Důležitý je obsah SiO2, velikost částic plniva a mechanické parametry
navržených receptur.
Klíčová slova
Plniva, druhotné suroviny, bezvýkopová renovace, pryskyřičný systém
Abstract
Properties of the resin system are key properties in the CIPP trenchless pipeline repair system. Fillers affect the
properties of the resin system and the cost of renovation. One of the ecologically and economically attractive
options is the use of secondary raw materials. The article describes the properties of some suitable secondary raw
materials and their influence on the properties of the resin system in comparison with traditional fillers The article
compares three types of secondary waste materials and the reference filler. The SiO2 content, the particle size of
the filler and the mechanical parameters of the proposed recipes are most important.
Key words
Fillers, secondary raw materials, trenchless renovation, resin system

1 ÚVOD
Stále rostoucí cena a vyčerpatelné zdroje vstupních surovin pro výrobu stavebních materiálů vede k spolupráci
výrobců stavebních materiálů s výzkumnými centry a univerzitami. Předmětem spolupráce může být i začlenění
a využití odpadních látek jako druhotných surovin ve výrobě. Důraz je především kladen na ekologií a ochranu
životného prostředí a planety. To je cílem i této práce.
Autoři si na začátku položili otázku, jestli je možné nahradit alespoň část primárního plniva v pryskyřičném
systému pro bezvýkopové renovace potrubí metodou CIPP. Dalším bodem je zkoumání optimálního množství
náhrady primárního plniva při dosažení co nejlepších mechanických vlastností.
Snaha je najít plnivo, které je svým chemickým a granulometrickým složením co nejvíce podobné běžně
používaným surovinám, které budou v experimentu sloužit jako reference. Vycházet se bude z literárního přehledu
dané problematiky. Celkově je však oblast bezvýkopových renovací potrubí spíše otázkou praxe a akademických
prací a odborných publikací na danou problematiku existuje poskrovnu.
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2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Mechanické a chemické vlastnosti kompozitu jsou zásadní pro konečné vlastnosti produktů CIPP (Cured In Place
Pipes). Ty jsou zajištěny především výběrem složením pryskyřičného systému. Pryskyřičný systém se skládá
z pojiva (pryskyřice), plniva a dalších přísad upravujících vlastnosti čerstvé nebo vytvrzené hmoty
(zpracovatelnost, tepelná odolnost, ...) [1].
Běžně používaná plniva jsou vápenec, mastek a velmi jemný křemenný písek nebo křemennáá moučka [2].
V studii se Allouche a kol. [3] zaměřili na kompozity, ve kterých byly jako plniva použity mastek a trihydrát oxidu
hlinitého (retardant hoření). Zpětnou analýzou neznámých vzorků z realizací bylo zjištěno, že kompozit obsahuje
12 % plniva. Přídavek plniva zlepšuje mechanické vlastnosti kompozitu a snižuje náklady. Zástupci instalačních
firem zároveň vypozorovali, že použitý uhličitan vápenatý může časem reagovat s odpadními plyny a produkty
v potrubí, což vede k oslabení celého potrubí [4]. Ideální je tedy volit inertní plniva, která nereagují s pryskyřicí
ani s prostředím v potrubí). Použití plniv má pozitivní vliv i na smrštění pryskyřice po vytvrzení [5], [6]. Díky
tomu je přilnutí nového potrubí k hostitelskému těsnější, a tedy je předpoklad pro delší životnost kompozitu a celé
renovace. V praxi se v některých případech používá až 25 % plniva.
Měrná hmotnost plniva musí být vyšší než měrná hmotnost pojivového základu (pryskyřice), ne však výrazně
vyšší. Ku příkladu, když je měrná hmotnost pojivového základu (pryskyřice), pro které je plnivo určeno, je
cca 1,0 1,2 g·cm-3, je nezbytné, aby plnivo nemělo měrnou hmotnost menší než 1,3 g·cm-3. Pokud by měrná
hmotnost plniva klesla pod 1,3 g·cm-3, došlo by k segregaci plniva a vyplavení na povrch pojivové báze, což je
absolutně nežádoucí [7].

3 METODIKA
V úvodní fázi experimentu byl sestaven soubor potenciálních plniv, kterých vlastnosti byly později zkoumány
a srovnány. Jako reference byla použitá křemenná moučka. Jako druhotné suroviny byly zvoleny odpadní pěnové
sklo, odpadní borosilikátové sklo a dinasový zlom.

Pojivo
Nejvíce používanými pojivy pro metodu CIPP jsou polyesterové a epoxidové pryskyřice, dále je možné použití
vinylesterových nebo epoxyvinyl esterových pryskyřic. Pro účely experimentu byla zvolena polyesterová
pryskyřice. V praxi je využívaná zejména dobré chemické odolnosti, která je vhodná do kanalizačního prostředí
a dobré finanční dostupnosti. Mezi nejdůležitější, sledované parametry používaných pojiv patří chemická
odolnost, odolnost proti mechanickému obrusu, adhezní vlastnosti a schopnost penetrace do struktury použitého
rukávce.

Plniva
Křemenná moučka byla jako referenční plnivo zvolena na základě zkušeností z praxe. Je to v podstatě velmi jemně
namletý čistý křemenný písek, tedy obsah SiO2 se blíží ke 100 % a velikost částic je menší než 0,063 mm.
Odpadní pěnové sklo je vedlejším produktem při výrobě pěnového skla firmy Refaglass s.r.o Vintířov. Pěnové
sklo se ve velké míre používá jako izolační materiál. Frakce s velikostí pod 4 mm jsou pro společnost nepoužitelné
a stávají se odpadem. Odpadní pěnové sklo se vyznačuje velmi vysokým obsahem SiO2. Díky tomu je chemicky
odolné a velmi vhodné pro účely experimentu.
Odpadní borosilikátové sklo typu SIMAX se vyznačuje vysokou chemickou a tepelnou odolností. Vyrábí se
z něj chemické nebo varné nádobí odolávající vysokým teplotám. Kuličky z borosilikátového skla našli své využití
ve výrobě kosmetiky, ve farmaceutickém průmyslu nebo v potravinářství.
Dinasový zlom je odpadní frakce ve výrobě dinasu. Část odpadu se vrací zpátky do výrobního procesu. I to
však má své limity a omezení, proto se hledá další využití této suroviny. Obsah SiO2 je i v tomto případě vyšší než
93 %, proto byl materiál zařazen do experimentu.

Zkoušky
Po výběre vhodných druhotných plniv následovala úprava. Všechny suroviny byly pomleté v laboratorním mlýnu
a přesátý přes síto s velikostí otvoru 0,063 mm. Pro další zkoušky byly použity částice s velikostí pod 0,063 mm.
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Velikost částic plniv byla analyzována pomocí laserového granulometru Malvern Mastersizer. Přístroj je určen
pro měření velikosti částic stavebních materiálů, umožňuje vizualizaci disperze a aglomerace. Je schopen měřená
částic od 0,001 mm až do 2 mm. Výstupem zkoušky byly podklady pro sestavení křivek zrnitosti.
Dále byly navrženy receptury s obsahem plniva 10 %, 15 % a 20 %. Pro ověření mechanických vlastností byly
dle navržených receptur vyrobena zkušební tělesa. Vystýlka z netkaných polyesterových vláken byla nasycena
pryskyřičným systémem a vytvrzena v laboratoři za zvýšené teploty a tlaku (Obr. 1).

Obr. 1 Vystýlka z netkaných polyesterových vláken nasycená pryskyřičným systémem.
Řezáním na pile s diamantovým kotoučem byly připravená jednotlivá zkušební tělesa. Mechanické vlastnosti
byly stanoveny na základě tříbodové ohybové zkoušky. Zkušební tělesa byla zatěžována v lisu
Testometric M350 – 20CT rychlostí 10 mm/min do prvního porušení (Obr. 2). Zatěžování odpovídalo zkušebnímu
postupu definovanému v normě ČSN EN ISO 11296-4. Z grafického záznamu a výpočtu byly stanoveny hodnoty
napětí ohybu při prvním porušení σfb, krátkodobý modul pružnosti v ohybu a deformace ohybem při prvním
porušení εfb. Grafické zpracování výsledků je uvedeno v následující kapitole.

Obr. 2 Detail zkušebního tělesa (vlevo) a zkušební těleso při mechanických zkouškách (vpravo).

4 VÝSLEDKY
Na základě analýzy velikosti částic plniva byly sestaveny křivky zrnitosti pro každé plnivo, které jsou zobrazeny
v souhrnném obrázku jako kumulativní křivky zrnitosti (Obr. 3). Mechanické vlastnosti byly vypočteny
a zobrazeny v souhrnných grafech. Pro každou měřenou veličinu byl sestaven samostatný graf, ve kterém jsou
mezi sebou srovnávány receptury podle obsahu plniva. Pro lepší přehled byla každému plnivu přidělena odlišná
barva. První graf charakterizuje základní parametr, podle kterého se posuzuje kvalita kompozitu, kterým je
krátkodobý modul pružnosti v ohybu E0.(Obr. 4). Následující grafy zobrazují další důležité vlastnosti, a to napětí
v ohybu při prvním porušení σfb (Obr. 5) a deformaci ohybem při prvním porušení εfb (Obr. 6).
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Velikost částic plniva

Obr. 3 Křivky zrnitosti testovaných plniv.

Mechanické vlastnosti

Obr. 4 Závislost hodnoty krátkodobého modulu pružnosti v ohybu na množství plniva.
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Obr. 5 Závislost napětí v ohybu při prvním porušení na množství plniva.

Obr. 6 Závislost deformace ohybem při prvním porušení na množství plniva.

5 DISKUZE
Na základě výsledků na samotných surovinách vyplývá, že všechny zvolené druhotné materiály z odpadních
surovin jsou jemnější než primární plnivo, kterým byla křemenná moučka. Co se týče tvaru křivky zrnitosti,
nejvíce podobný referenčnímu plnivu byl dinasový zlom. Křivka zrnitosti borosilikátového skla byla výrazně
odlišná od ostatních křivek. Rozdíl spočíval v malém obsahu částic velikosti od 0,126 po 0,317 mm (Obr. 3).
Na základě ověření mechanických vlastností lze říct, že nejlepších mechanických vlastností dosahovaly
zkušební vzorky s obsahem 20 % referenčního plniva. U pěnového skla lze pozorovat, že se zvyšujícím množstvím
plniva klesají mechanické vlastnosti zkušebních vzorků jako krátkodobý modul pružnosti v ohybu (Obr. 4)
a rovněž i hodnoty napětí v ohybu při prvním porušení (Obr. 5) a deformace ohybem při prvním porušení (Obr. 6).
Dinasový zlom v množství 15 % dosahoval výrazně vyšších hodnot krátkodobého modulu pružnosti v ohybu jako
v ostatních případech. Vzorky s plnivem z borosilikátového skla se vyznačovaly relativně konzistentními výsledky
mechanických parametrů bez ohledu na množství použitého plniva.
V případě alternativních druhotných surovin se jeví 15 % plnění jako optimální pro dosažení nejlepších
mechanických vlastností.
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6 ZÁVĚR
Cílem experimentu bylo ověření možnosti využití druhotných surovin jako plniv v systému bezvýkopové renovace
potrubí metodou CIPP. V úvodu byla položena otázka, zda je možné začlenit druhotné odpadní suroviny
do pryskyřičného systému. Jako referenční plnivo byla zvolena běžně používaná křemenná moučka, která je
tvořena téměř čistým SiO2. Všechna další plniva byla volena s co nejvyšším obsahem SiO2, co zajistí, že plnivo
nebude reagovat s pryskyřicí a zajistí kompozitu dostatečnou chemickou a tepelnou odolnost.
Z provedených experimentů a jejich výsledků vyplývá, že je možné nahradit primární plniva druhotnými
odpadními surovinami. V snaze najít nejvhodnější možné plnivo byly vzorky podrobeny analýze velikosti částic.
Ta ukázala, že nejvíce podobným plnivem z hlediska granulometrie je dinasový zlom. To bylo dále ověřeno
mechanickými zkouškami tří receptur, které se lišily množstvím plniva. Tady nebyly výsledky tak jednoznačné
a prakticky pro každé plnivo existuje odlišné optimální množství plniva. V případě plniva z odpadního pěnového
skla se so zvyšujícím množstvím plniva snižovali mechanické parametry.
Ze zkoumaných druhotných odpadních plniv se jako optimální jeví použití odpadního borosilikátového skla.
Závěrem lze říct, že pomocí experimentu byly zodpovězeny otázky kladené v úvodu práce a určitě je vhodné
dále se zabývat danou problematikou, zkoumat další možnosti použití a kombinace druhotných surovin.

Poděkování
Příspěvek vznikl v rámci projektu FAST-J-21-7379 - Možnosti využití alternativních surovin jako plniva
polymerních kompozitů pro bezvýkopové renovace potrubí.
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NOVÉ MOŽNOSTI STANOVENÍ ODOLNOSTI
CEMENTOVÝCH KOMPOZITŮ PROTI ABRAZI
NEW POSSIBILITIES OF DETERMINING OF CEMENT COMPOSITES TO
ABRASION RESISTANCE
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*
1

Abstrakt
Nové možnosti zkoušení odolnosti povrchů cementových kompozitů zahrnuje i působení abraze rychle proudící
vody. V textu jsou popsány některé způsoby narušení povrchů působením abraze na různých typech konstrukcí,
přičemž hlavní zřetel je brán na abrazi povrchů vyvolanou rychle proudící vodou s unášenými pevnými částicemi.
V druhé části příspěvku je popsán experiment, při kterém byly testovány cementové kompozity s využitím nové
metody pomocí ultrazvukové kavitace, jež simuluje abrazivní účinky rychle proudící vody.
Klíčová slova
Mechanická abraze, abraze rychle proudící vodou, příměsi
Abstract
The new possibilities of testing of resistance of surfaces of cement composites includes action of fast-water
abrasion. Several types of surface damage caused by fast-flowing water are described on different type of
structures. The focus is on abrasion of surfaces caused by fast flowing water carrying solid particles. The second
part describes an experiment in which cement composites are tested using a new ultrasonic cavitation method,
which simulates the abrasive effects of fast flowing water.
Key words
Mechanical abrasion, fast-flowing water abrasion, mineral additives

1 ÚVOD
Vliv abraze na degradaci materiálu
Abraze je nejčastěji principiálně spojována s působením určitého média, které způsobuje degradaci povrchu
materiálu. Samotným zdrojem působení mohou být buď pevné částice, jež narušují materiál přímým kontaktem
s povrchem, nebo kapaliny (často obsahující abrazivní pevné částice) rychle proudící po povrchu materiálu.
V obou případech dochází k narušení části povrchové vrstvy (často i k narušení cementové matrice s uvolněním
kameniva z matrice), čímž se povrch stává náchylnějším na všechny druhy degradace počínaje působením mrazu,
CHRL či vnikáním agresivních plynných, pevných nebo kapalných látek, které narušují cementový kompozit.
Proto je působení abraze bráno hlavně jako katalyzátor pro ostatní druhy degradace [1].

2 LITERÁRNÍ PŘEHLED
Typy abraze
Mechanická abraze
Mechanická abraze je nejčastěji popisována jako narušení povrchové vrstvy cementového kompozitu (betonu)
vlivem brusného média.
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Tento způsob abraze bývá typický pro větší dilatační celky betonových ploch, jako jsou cementobetonové kryty
vozovek, letištní plochy, průmyslové betonové podlahy či parkovací plochy. V těchto případech bývá konstrukce
obrušována nejčastěji drobnými pevnými částicemi v souvislosti s provozem vozidel, popř. manipulační techniky
[2].

Abraze způsobená pomocí rychle proudící vody s pevnými částicemi
Diametrálně jiné je působení rychle proudící vody často s unášenými abrazivními pevnými částicemi, které je
typické pro namáhané části konstrukcí vodních děl nebo kanalizačních systémů. Za určitých podmínek může být
proudění kapalin doprovázeno i procesem kavitace.
Obecné podmínky vzniku kavitačních dutin jsou dány snížením tlaku na hodnotu tlaku nasycených par
kapaliny při dané teplotě. Při těchto podmínkách se začnou tvořit dutiny vyplněné parami kapaliny (bubliny). Tyto
bubliny v místech s vyšším tlakem již nedokážou absorbovat energii a dochází tak k jejich zhroucení, tedy
kavitaci, která povrch betonu bodově naruší. Zmiňovaný jev bývá doprovázen velmi vysokými teplotami a tlaky
(až 2 000 bar) a urychlením proudění kapaliny (až 280 m/s) [3–4].

Možné metody stanovení abrazivní odolnosti proti účinkům rychle proudící kapaliny
Metody využívající vodní paprsek
Jednou z metod, která se jeví jako vhodná pro zjištění relativní odolnosti proti abrazi vodních děl, je využití
vysokorychlostního vodního paprsku. Při této metodě je abraze simulována pomocí tzv. suspendovaných zátěží,
které jsou vyvíjeny tryskovým čerpadlem vytvářejícím proud vody o tlaku až 6 500 bar. Jako brusné médium lze
využít i např. suspenzi písku v koncentraci od 20 do 50 kg/m3 vody. Při vysokých rychlostech (cca 20 m/s) dochází
k pronikavé abrazi exponovaného povrchu. Bylo zjištěno, že kromě požadované rychlosti proudění je důležitým
parametrem i úhel dopadu vysokorychlostního vodního paprsku. Vyhodnocení této zkoušky bývá nejčastěji
založeno na úbytku objemu vzorku, popř. na rychlosti ubývání objemu (erozi) vzorku [8].

Abrazivní metoda „pod vodou“ dle ASTM C1138M-19
Tato zkušební metoda je navržena tak, aby simulovala abrazivní působení částic unášených vodou. V principu
dochází k vytvoření proudění pomocí rotující lopatky o rychlosti 1 200 ot/min. Při vyvolaném proudění vody
dochází k vynášení ocelových kuliček a následné abrazi zkoušeného povrchu. Rychlost je navržena tak, aby
nedocházelo k vynášení ocelových kuliček příliš vysoko, ale aby docházelo pouze k otěru testovaného povrchu,
což však může limitovat simulaci rychle proudící vody s částicemi.
Standardní doba zkoušení se skládá z šesti intervalů v délce 12 hod., tedy celkem 72 hod. Po zkoušce se
vypočte úbytek objemu zkušebního betonového válce o Ø 300 mm a výšce 100 mm. Tento typ zkoušky je vhodný
zejména pro betonové konstrukce vodních děl typu vývar, skluz apod. Pohled na zkušební aparaturu lze vidět na
Obr. 1 [9, 13].

Obr. 1 Zařízení pro abrazivní metodu dle ASTM
C1138M-19 a testovací aparatura Ultrazvuku [13].

Obr. 2 Vzorek betonu po působení vodního
paprsku [7].

Metoda dle ASTM G32-16
Tato metoda je založena na principu ultrazvukové kavitace, kdy za předpokladu, že tahová pevnost kapaliny závisí
na frekvenci ultrazvukového pole, je možné využít nízkofrekvenčních vln. Po dosažení určité energie dochází ke
vzniku podobného efektu jako u kavitace vznikající u proudících kapalin [10].
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Americká norma ASTM slouží především k testování lopatek turbín, konstrukčních částí čerpadel a ventilů
u vodních elektráren či lodních šroubů. Jelikož je u těchto prvků předpokládána vyšší abrazivní odolnost, tak může
být tato metoda vhodná i pro zkoumání abrazivní odolnosti cementových kompozitů.

3 METODIKA A VÝSLEDKY
Experimentální část vychází z poznatků metody dle ASTM G32-16 a zabývá se vhodným nalezením metodiky.
Pro simulaci abrazivních účinků rychle proudící vody byla zvolena metoda s využitím ultrazvukového generátoru
Sonopuls od firmy Bandelin, osazeného kavitační sondou o Ø 25 mm. Důvodem zvolení této metody byla možnost
simulace efektů abraze pomocí rychle proudící vody, jež lze dle některých odborných studií dosáhnout právě
pomocí zmíněného ultrazvukového generátoru [4]. Nejúčinnějších parametrů ultrazvuku bylo dosaženo při
amplitudě 80 % v čase 5 min, při střídání impulzů 5 s působení a 5 s pauzy. Na každém vzorku byla v několika
bodech stanovena hloubka narušení cementového kompozitu pomocí mechanického dilatometru.
Pro experiment bylo navrženo pět receptur cementových past (Tab. 1) s využitím portlandského cementu
CEM I 42,5 R – referenční (REF) a čtyři varianty s částečnou náhradou cementu s aktuálně používanými aktivními
příměsemi – mikromletým vápencem (VÁP), granulovanou velmi jemně mletou vysokopecní struskou (STR),
vysokoteplotním černouhelným popílkem (POP) a mikrosilikou (MIKR). Všechny receptury byly navrženy
s konstantní konzistencí rozlitím pomocí Hagermannova kužele a střásacího stolku 200 až 210 mm dle ČSN EN
1015-3 [11].
Tab. 1 Receptury testovaných cementových past.
Receptura

Vodní
součinitel [-]

REF
VÁP
STR
POP
MIKR

0,325
0,318
0,333
0,335
0,350

CEM I
42,5 R
[%]
100
80
70
75
91

Vápenec
[%]

Vysokopecní
struska [%]

Vysokoteplotní
popílek [%]

Mikrosilika
[%]

20
-

30
-

25
-

9

Vyhodnocení metody ultrazvukové kavitace
Mezi recepturami lze v jednotlivých časových intervalech sledovat rozdíly jak v pevnostních charakteristikách,
tak i v odolnosti proti abrazi. Podle vývoje pevnostních charakteristik v čase lze předpokládat, že receptura REF,
popř. STR, bude vykazovat vyšší odolnost vůči abrazi. Avšak již v raném stáří vzorků po dvou dnech zrání jsou
patrné menší defekty způsobené abrazí kavitací u receptur s využitím pucolánových příměsí (vysokoteplotního
popílku i křemičitých úletů) s přibližnou hodnotou hloubky 1,63 mm. Tento výsledek by mohl naznačovat určitou
spojitost mezi použitými pucolánovými příměsemi a odolností cementových kompozitů proti abrazi kavitací.
Tento trend lze pozorovat i po následujících sedmi dnech zrání, kdy receptury REF, VÁP a STR vykazují stále
stejnou odolnost (hloubku narušení) cca 2,03 mm, zatímco receptura s vysokoteplotním popílkem (POP) dosahuje
hodnoty pouze 1,39 mm. U receptury MIKR lze vidět dokonce hodnotu hloubky narušení kavitací pouze 0,34 mm,
což může poukazovat na vhodnost této příměsi pro získání lepší abrazivzdornosti.

Obr. 3 Stanovení abrazivní odolnosti pomocí ultrazvuku.
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Důvodem odlišné odolnosti proti abrazi s použitím aktivních příměsí, může být vznik homogennější struktury
cementového kamene vlivem využití širšího spektra velikostí částic či výraznější podíl jemných CSH gelů. Po
28 dnech (viz Obr. 3) se u všech receptur ukázalo, že je cementový kámen vlivem delšího zrání odolnější natolik,
že jsou hodnoty hloubky abraze kavitací téměř o jeden číselný řád nižší než po sedmi dnech. Na snímcích
z mikroskopu (Obr. 4) si lze všimnout, že v případě receptury REF je povrch méně kompaktní a po účincích
kavitace je značně bodově narušen. Naopak u receptury MIKR (Obr. 5) je po účincích kavitace vidět kompaktnější
a homogennější povrch materiálu a rovněž rovnoměrné rozložení účinků kavitace s menší celkovou hloubkou
narušení. To může být důsledek výrazně homogennější, kompaktní struktury matrice. Tyto snímky podporují
teorii, že velmi jemná zrna mikrosiliky vytvářejí odolnější cementový kámen.
Účinky kavitace jsou názorně zobrazeny z pohledu 3D vizualizace, kde u receptury REF lze pozorovat více
míst s nerovnoměrnými prohlubněmi. Naproti tomu snímky receptury POP po sedmi dnech zrání a účincích
kavitace vypadají z pohledu textury hrubší a více narušené (Obr. 6). I z pohledu 3D vizualizace receptura POP
vykazuje značně různorodé dutiny po účincích kavitace, zatímco hodnoty celkové hloubky narušení jsou po sedmi
dnech zrání relativně nízké (1,388 mm). Vysvětlením může být, že při působení kavitace může docházet
k „vylupování“ celých kulových nezreagovaných zrn popílku, a tak struktura povrchu působí narušeně, i když je
celková hloubka narušení nízká.

Obr. 4 Receptura REF po sedmi dnech UZ kavitace (zvětšeno 100×) zleva: snímek povrchu a 3D snímek.

Obr. 5 Receptura MIKR po sedmi dnech UZ kavitace (zvětšeno 100×) zleva: snímek povrchu a 3D snímek.

Obr. 6 Receptura POP po sedmi dnech UZ kavitace (zvětšeno 100×) zleva: snímek povrchu a 3D snímek.
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Zkoušky na cementových maltách
Dále byly namíchány normové cementové malty dle ČSN EN 196-1 s identickým složením odpovídajícím
pojivovému zastoupení v Tab. 1. Na těchto maltách byly provedeny některé fyzikálně-mechanické zkoušky pro
objasnění vlivu použitých příměsí a pochopení výsledků z měření abrazivní odolnosti [12]. Byly vyrobeny
zkušební trámečky o rozměrech 40 × 40 × 160 mm, na kterých byly stanoveny pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti
v tlaku ve stáří 2, 7, 28 a 90 dní. Na zlomcích trámečků bylo provedeno také stanovení nasákavosti.

Obr. 7 Stanovení pevnosti v tahu za ohybu
cementových malt a jejich nasákavost.

Obr. 8 Stanovení pevnosti v tlaku cementových malt.

Při vyhodnocení zkoušky nasákavosti (výsledky v grafu na Obr. 7) lze pozorovat, že u všech receptur cementových
malt došlo ke snížení nasákavosti v intervalech měření po 2, 7, 28 i 90 dnech. To je způsobováno postupným
zahušťováním struktury matrice cementového kompozitu.
Tyto výsledky částečně korelují s výsledky zkoušek pevnosti v tahu za ohybu. Nejvyšší pevnosti v tahu za
ohybu v intervalu od 2 (4,3 MPa) do 28 dní (8,5 MPa) dosahovala receptura REF. Po sedmi dnech byly hodnoty
pevností v tahu za ohybu u receptur s náhradou příměsemi (VÁP, STR, POP i MIKR) velmi podobné, cca
5,7 MPa. Přínos aktivních příměsí se výrazněji projevuje až po 28 dnech hydratace, kdy receptura STR dosahuje
téměř srovnatelných hodnot (8,2 MPa) jako receptura REF (8,5 MPa) a po 90 dnech dokonce vyšších hodnot
pevností (10,1 MPa) než REF (9,2 MPa).
Pokud porovnáme výsledky stanovení abrazivní odolnosti pomocí ultrazvukové kavitace (Obr. 3) a pevnosti
v tahu za ohybu (Obr. 7), lze pozorovat mezi některými recepturami určitou nelogičnost (vycházíme-li
z předpokladu, že vyšší pevnost bude znamenat i vyšší odolnost proti abrazi). Např. receptury REF (4,3 MPa)
a VÁP (3,7 MPa) dosahují ve stáří dvou dnů vyšších hodnot pevností v tahu za ohybu, zatímco hodnoty hloubky
způsobené ultrazvukovou kavitací jsou u těchto receptur nejvyšší (REF = 2,086 mm a VÁP = 2,026 mm), resp.
odolnost vůči abrazi kavitací je nejnižší.
Toto tvrzení neplatí ovšem v případě receptury MIKR, která po dvou dnech zrání dosahuje vyšších hodnot pevností
v tahu za ohybu (4,0 MPa) a zároveň nejvyšší odolnosti vůči abrazi kavitací.
Výsledky naznačují, že v raném stáří by abrazi způsobené rychle proudící vodou mohly lépe odolávat právě
receptury s využitím velmi jemných aktivních příměsí. Může to být dáno kvalitou vzniklého povrchu, který je
homogennější a hladší bez výrazně vyčnívajících větších zrn plniva.

4 ZÁVĚR
Ultrazvuková metoda se sondou od firmy Bandelin typu VS 200 T a použité parametry ultrazvuku se ukázaly jako
efektivní pro pevnosti v tlaku do cca 40 MPa. Pro pevnosti dosažené ve stáří 28 dnů, kdy se hodnoty posunuly na
cca 50 MPa, se účinnost působení těchto parametrů ultrazvuku a typu sondy snižovala a rozdíly v destrukci se
smazávaly. Nabízí se zde prostor pro ověření jiných parametrů ultrazvukové metody, jež by zvýšily účinnost
kavitace. Z dosažených pevnostních parametrů cementových malt v jednotlivých časových intervalech vyplývá,
že zde nemusí být přímá souvislost s odolností proti abrazi kavitací. Ukázalo se, že výrazný vliv na odolnost proti
abrazi způsobené rychle proudící vodou a kavitací má kvalita a homogenita mikropovrchu. Přínosné se pro
zlepšení této odolnosti jeví využívání jemnozrnných aktivních příměsí, především mikrosiliky a kvalitních
vysokoteplotních popílků.
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Použitá ultrazvuková metoda může být využitelná pro simulaci účinků abraze vyvolané rychle tekoucí vodou.
Vhodné může být také spojení zmíněné metody s metodou dle ASTM C1138M-19, kterou začínáme rovněž
testovat (Obr. 1) [13].
V současnosti se rekonstruje několik vodních děl, kde jsou bezpečnostní přepady, skluzy a vývary tomuto typu
abraze vystaveny. Receptury betonů jsou navrhovány v souladu s ustanoveními ČSN 73 2404/Z1 přílohy F, která
je sice nazvána informativní, ale Tab. F2 má název mezní hodnoty, což v praxi vyvolává dojem, že je nutné se
těmito hodnotami řídit. Bez adekvátních zkoušek, které ověří působení různých typů abraze, není tento přístup
k navrhování extrémně namáhaných betonů technicky správný. Popsané metody zkoušení dávají solidní informace
o chování povrchů vystavených rychle proudící vodě a bylo by možné na nich začít budovat jednotné testovací
metody [6].

Poděkování
Příspěvek byl vytvořen v rámci řešení projektu: VUT specifického výzkumu FAST-S-21-7393: Studium lehkých
betonů za vysoké teploty.
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VLIV VODORETENČNÍCH PŘÍSAD NA PŘÍDRŽNOST
MALTY K PODKLADU
INFLUENCE OF WATER-RETENTIVE ADMIXTURES ON THE
ADHESIVE STRENGTH OF MORTARS
Tomáš Žižlavský1
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno

1

Abstrakt
Článek sleduje vliv biopolymerních viskozitu modifikujících přísad s vodoretenční funkcí na přídržnost malt na
bází přirozeného hydraulického vápna k podkladu z plných pálených cihel vysušených nebo nasycených vodou.
Při nanesení na nasycený podklad je pozorován nepříznivý vliv nadměrně vysoké retence vody v maltě
a vysokého vodního součinitele, zatímco na suchém podkladu mají tyto vlastnosti pozitivní vliv. Je sledován
také způsob porušení při odtrhové zkoušce, kde je častější výskyt porušení v maltě u malt na vysušeném
podkladu. Každá ze zkoumaných přísad měla pozitivní vliv na přídržnost malty k podkladu alespoň v jednom ze
sledovaných případů.
Klíčová slova
Přirozené hydraulické vápno, přísada, přídržnost, retence vody
Abstract
The article studies the influence of viscosity-modifying admixtures with water-retentive function on the
adherence of natural hydraulic lime-based mortars to traditional fired-clay brick substrate. The substrate was
either dried or water-saturated. High water retention value and water/binder ratio led to inferior performance
while applied on saturated substrate. On the other hand those properties were found beneficial on the dried
substrate. The failure in the mortar during the pull-off test is far more common while the mortars are applied on
dried substrate. Each of the admixtures studied proved to be useful in improving the performance of the mortar
in at least one of the studied conditions.
Key words
Natural hydraulic lime, admixture, adhesive strength, water retention

1 ÚVOD
Charakteristiky spoje malty s podkladní vrstvou jsou ovlivněny širokou škálou faktorů, které lze rozdělit do třech
kategorií: vlastnosti malty (např. zpracovatelnost, retence vody v maltě, …), vlastnosti podkladu (nasákavost,
struktura povrchu, …) a také způsobem provedení. Vhodnou zpracovatelností malty lze docílit lepšího styku
s podkladem především dokonalejším vyplněním povrchových pórů podkladu maltou, přeneseně tedy zvýšením
styčné plochy a vytvořením „zámků“. Měly by být tedy voleny co nejtekutější malty vhodné pro cílené použití
[1–5]. Retence vody v maltě je úzce spjata s nasákavostí podkladních vrstev. Čím nasákavější podklad tím vyšší
požadavek na vodoretenční schopnost malty, aby se zabránilo nadměrnému (a rychlému) vysychání, které vede
ke vzniku trhlin, a v případě hydraulických pojiv k zastavení hydratace, což má výrazný vliv na kvalitu výsledné
malty [6, 7].
Zlepšení vodoretenčních schopností malt lze dosáhnout vhodnými přísadami či příměsemi. V případě
cementové malty je historicky nejobvyklejší použití vápenného hydrátu ve výsledném poměru 1:1:6 případně
1:2:9 objemově (cement:vápno:kamenivo) [1, 6]. S rozmachem chemického průmyslu v průběhu 20. století
a vývojem přísad do betonu se v 70. letech začaly jako vodoretenční přísady do malt a betonu využívat ethery
celulózy [7]. Jsou však vyvíjeny stále další polymery s podobnými vlastnostmi, které mohou postrádat některé
z nepříznivých vedlejších účinků jako je například retardace hydratačních reakcí [8].
V práci jsou zkoumány malty modifikované hydroxypropylmethyl derivátem celulózy (HPMC),
hydroxypropyl deriváty chitosanu a guarové gumy (HPCH resp. HPG), gumou diutanovou (DG) a alginátem
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sodným (ALGNA). Deriváty obsahující hydroxypropylovou skupinu byly zvoleny, aby byl minimalizován vliv
rozdílných skupin na vlastnosti malty [9].
HPG a HPCH mají podobné vlastnosti jako HPMC, avšak nižší účinnost. [10, 11]. Alginát sodný má pouze
malý vliv na vlastnosti malty v čerstvém stavu, ale ve vyšších dávkách výrazně ovlivňuje strukturu výsledné
malty a tím i její výsledné vlastnosti [12]. Diutanová guma, blízký příbuzný gumy xanthanové s výrazně nižší
citlivostí na koncentraci bivalentních iontů a teplotu a také gumy wellanové, ve vápenných maltách výrazně
zvyšuje vodní součinitel [12] a ovlivňuje reologii modifikované malty, především podporuje tixotropii a snižuje
mez toku, tedy dává vzniknout „tekutější“ maltě.

2 METERIÁL A METODY
Malty byly připraveny z přirozeného hydraulického vápna třídy NHL 3.5 dle EN 459 (Zement- und Kalkwerke
Otterbein GmbH & Co. KG) a převážně křemičitého písku frakce 0–4 mm (Českomoravský štěrk a.s., Hulín).
Tyto byly smíchány v objemovém poměru 1:1 spolu s přísadou dle Tab. 1 a vodním součinitelem uvedeným
tamtéž, aby byla dosažena konzistence 160±5 mm na střásacím stolku dle EN 1015-3. Byla stanovena retence
vody v čerstvé maltě (WRV) a malty byly aplikovány na plné pálené cihly (Zlínské cihelny s.r.o., Žopy,
nasákavost 21% dle údajů výrobce), které byly buď vysušené (D), a nebo nasycené vodou (W). Cihly se vzorky
byly následně ponechány v laboratorních podmínkách (21 ± 2 °C, 55 ± 5% RH) až do stáří 90 dní, kdy byly na
cca 14 dní uloženy v prostředí s vysokou relativní vlhkostí. Byl vizuálně zhodnocen povrch malt a následně byly
odvrtány terče o průměru 50 mm pro zkoušku přídržnosti zatvrdlé malty k podkladu, která byla provedena
v souladu s EN 1015-12.
Tab. 1 Přísady, jejich dávkování, vodní součinitel a retence vody v čerstvé maltě.
Zkratka

Chemické složení

Výrobce

REF

–

–

–

Vodní
součinitel
[–]
0.600

Kraeber
& Co
GmbH

0.1

0.725

90.42

0.5

0.850

91.36

1.0

0.900

89.51

0.1

0.725

91.78

0.5

0.850

96.84

1.0

1.000

98.36

0.1

0.650

88.49

0.5

0.800

95.63

1.0

0.925

98.28

0.1

0.675

85.69

0.5

0.700

92.78

1.0

0.875

91.63

0.1

0.800

86.61

0.5

0.950

98.23

1.0

1.100

97.53

HPCH

HPMC

HPG

ALGNA

DG

hydroxypropyl
chitosan
hydroxypropylmethyl
celulóza
hydroxypropyl
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3 VÝSLEDKY A DISKUSE
Vizuální posouzení
Již po nanesení malty na podklad byly pozorovatelné značné rozdíly mezi jednotlivými maltami, především při
aplikaci na vysušené cihly. V závislosti na rychlosti vysychání malty a následném zrání vykazovaly jednotlivé
kombinace malt a podkladů několik typů poruch ve formě trhlin, které jsou na Obr. 1 zachyceny po 90 dnech
zrání. Při aplikaci na nasycené cihly nebylo, kromě rozdílné struktury výsledného povrchu odkazujícího na
rozdílné reologické vlastnosti malty, pozorovány výraznější rozdíly v chování jednotlivých malt a vývinu
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poruch. Na vysušeném podkladu, který výrazně odsával volnou vodu z malty, došlo k vývinu několika typů
trhlin. Dva z nich byly pozorovatelné již v počátečních fázích zrání, ať již přímo po nanesení, nebo před
začátkem tvrdnutí směsi. Tyto byly způsobeny rychlým vyschnutím malty [5]. Třetím typem jsou trhliny, které
se objevily až v průběhu tvrdnutí aplikovaných malt. Prvním typem trhlin, který se projevoval v maltách
modifikovaných nejnižší dávkou přísady a tedy i nejnižší hodnotou WRV, je několik trhlin kolmých na delší
hranu podkladní cihly, které rozdělily maltu na přibližně stejně velké segmenty jak je patrné na Obr. 1 (b) a (c).
S rostoucí dávkou přísady, a tedy i WRV a především vodím součinitelem, došlo k vývinu druhého typu trhliny
– hlavní podélná trhlina přibližně středem vzorku, která se rozvětvuje větším množstvím drobných trhlin,
a rozděluje aplikovanou plochu na přibližně 6 segmentů jako v případě vzorků na Obr 1 (d) a (e). S rostoucím
WRV, jako v případě HPG (Obr. 1 (h)) nebo HPMC (Obr. 1 (i)), dochází ke zmenšení šířky těchto trhlin a jejich
postupnému vymizení. Na příkladu těchto velmi podobných malt můžeme vidět, že ne jen WRV, ale i vodní
součinitel, který je v případě HPMC 0.5 (Obr. 1 (i)) větší, má vliv na praskání malty. Po několika dnech od
nanesení malt se začaly objevovat další drobné trhlinky i na vzorcích, které byly do té doby bez porušení, a které
jsou způsobené pravděpodobně různou tloušťkou podkladu. V případě malt modifikovaných diutanovou gumou
se v této fázi zrání objevilo velké množství tenkých, izolovaných trhlinek neprostupujících celou tloušťkou
malty (Obr 1 (j)).

(a) REF W

(b) REF D

(c) ALGNA 0.1 D

(d) ALGNA 1.0 D

(e) HPCH 1.0 D

(f) DG 1.0 W

(g) HPG 1.0 D

(h) HPG 0.5 D

(i) HPMC 0.5 D

(j) DG 1.0 D

Obr. 1 Ukázka různých poruch malt aplikovaných na nasycený (W) a vysušený (D) poklad.

Přídržnost malty k podkladu
Přídržnost malty k podkladu stanovená na terčích o průměru 50 mm je uvedena v grafech na Obr. 2. Ve většině
případů bylo dosaženo vyšší hodnoty pro malty nanesené na nasycený podklad (Obr. 2 (a)), což je v souladu
s běžnou praxí namáčení cihel při zdění/vlhčení podkladu před aplikací omítky i s výsledky prezentovanými
v literatuře [2, 3, 5, 6]. Ve vztahu mezi přídržností a množstvím přísady jsou pozorovatelné dva typy chování:
znatelné zvýšení přídržnosti již po přídavku malého množství přísady následované poklesem přídržnosti
s rostoucím dávkováním (HPCH, ALGNA, DG), anebo počáteční pokles přídržnosti následovaný jejím růstem
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s vyšší dávkou přísady (HPMC a HPG). Při aplikaci malty na nasycený podklad není zjevný výrazný vliv WRV
nebo vodního součinitele na výsledné přídržnosti, toto je nejzjevnější v případě dvojic HPCH 0.1 a HPMC 0.1
a HPG 0.1 a ALGNA 0.1, které mají vždy v páru velmi podobné sledované vlastnosti v čerstvém stavu, avšak
rozdíl v jejich přídržnosti je až 50%. Toto bude pravděpodobně způsobeno rozdílnou viskozitou malty, kdy by
vyšší viskozita měla zajistit i vyšší přídržnost [5, 7]. Vliv jednotlivých přísad na reologické vlastnosti past na
bázi NHL byl sledován dříve [13, 14] a prezentované výsledky tuto teorii podporují. Pokles přídržnosti pro maltu
HPMC 1.0 a malty modifikované DG je způsoben extrémně vysokým (v případě DG 1.0 téměř dvojnásobným)
vodním součinitelem spolu s nasycením podkladu, který se pak chová jako téměř nenasákavý [2, 5].

(a)

(b)

Obr. 2 Přídržnost malty k nasycenému (a) a vysušenému (b) podkladu. Šikmou šrafou jsou zvýrazněny případy,
kdy došlo k porušení v maltě, plátováním, kde došlo k poruše v maltě v 50 % případů a mřížkou případy, kdy
došlo k poruše částečně v maltě a částečně v adhezi.
Při aplikaci na suchý, nasákavý podklad zůstal trend vývinu přídržnosti stejný pro většinu přísad s výjimkou
DG. Je zde zjevný pozitivní vlil vysoce vodoretenčních přísad (DG, HPG, HPMC), které dosáhly podobných
přídržností jako v případě aplikace na nasycené cihly. Samotný vliv zvýšeného vodního součinitele,
doporučovaného v literatuře [2, 3, 5], nebyl potvrzen, když přídržnosti např. HPCH 1.0 a ALGNA 1.0 byly nižší
než u malt s vyšším WRV, i přes výrazně vyšší vodní součinitel. Přestože, jak uvádí Ritchie a Davidson [3],
úprava WRV vede ke změně i v dalších vlastnostech malty (vodní součinitel, viskozita, obsah vzduchu …) a je
tedy obtížné sledovat vliv pouze WRV bez ovlivnění dalších vlastností, je z výsledků patrný pozitivní vliv
zvýšeného WRV na přídržnost malty k nasákavému podkladu [2, 3]. U malt s 1% přídavkem HPMC a HPG
došlo při odtrhové zkoušce k porušení v maltě (Obr. 3 (c)) a tedy přídržnost bude ještě vyšší než udávané
hodnoty. K této poruše mohlo dojít vlivem vlhkostního gradientu v maltě, kdy je voda transportována směrem
k nasákavému podkladu a může dojít ke spálení malty ve vyšších vrstvách [15], nebo vznikem smršťovacích
trhlin, které se však neprojevily na povrchu. U malt s 1% přídavkem DG došlo k částečnému porušení v maltě
a ve styku, jak je patrné z Obr. 3 (b), vlivem mikrotrhlin prostupujících maltou, zvýrazněných na Obr. 2 (j).

(a) HPCH 1.0 W

(b) DG 1.0 D

(c) HPMC 1.0 D

Obr. 3 Příklady porušení: (a) v adhezi, (b) v adhezi a maltě zároveň, (c) v maltě.
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4 ZÁVĚR
Práce zkoumá vliv biopolymerních, viskozitu modifikujících přísad s vodoretenční funkcí na přídržnost malt na
bází přirozeného hydraulického vápna k podkladu z plných pálených cihel vysušených nebo nasycených vodou.
Přídavkem přísady došlo mimo zvýšení vodoretenčních vlastností malty i k nárůstu vodního součinitele nutného
pro dosažení stejné konzistence. Malty s vysokou retencí vody a vyšším vodním součinitelem vykazovaly při
nanesení na vysušené cihly dobrou odolnost proti vývinu trhlin, které se u malt s méně účinnou přísadou na
vysušeném podkladu objevily téměř okamžitě po aplikaci vlivem nadměrně rychlého vysychání a smršťování
malty. Přídržnost malty k nasycenému podkladu byla podpořena především vyšší viskozitou některých malt
a snížena kombinací vysoké retence vody spolu s vysokým vodním součinitelem. Na nasákavém podkladu
naopak vysoká retence vody a vodní součinitel vedly k lepším přídržnostem modifikovaných malt.
Ze sledovaných přísad měly každá pozitivní vliv na přídržnost malty k podkladu, alespoň v jednom ze
zkoumaných případů.
Úpravou malt pomocí viskozitu modifikujících přísad s vodoretenční funkcí lze docílit výrazného snížení
vlivu nepříznivých charakteristik podkladu na výsledné vlastnosti systému. Tyto výsledky však nelze
generalizovat do různých tvrzení, např. „čím vyšší retence vody v maltě tím lepší spoj malty s podkladem“, ale
je třeba k jednotlivým případům přistupovat individuálně.
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Abstrakt
Tento článek se zabývá procesem syntézy žárovzdorné forsterit-spinelové keramiky za použití vysokoteplotního
popílku a reaktivního oxidu hlinitého jako vstupních surovin. Vstupní suroviny byly předupraveny, smíchány
a vypáleny při 1 550 °C po dobu 3 h. Vypálené zkušební vzorky byly charakterizovány pomocí RTG difrakční
analýzy a rastrovacího elektronového mikroskopu. Rovněž byla zkoumána pórovitost, nasákavost, objemová
hmotnost, žárovzdornost, únosnost v žáru, odolnost proti změnám teplot a korozní odolnost vůči železu a slínku
jako korozních médií. Vliv různých surovinových směsí byl studován v souladu s výslednými vlastnostmi,
mikrostrukturou a korozní odolností všech vypálených vzorků. Vyšší množství spinelu ve vzorcích vedlo ke
zlepšení mikrostruktury, mechanických vlastností a odolnosti proti změnám teplot.
Klíčová slova
Forsterit, spinel, korozní odolnost, žárovzdornost, mikrostruktura
Abstract
This article examines the process for the synthesis of forsterite–spinel refractory ceramics utilizing fly ash and
reactive alumina as raw materials. Raw materials were pre-treated, mixed, and sintered at 1 550 °C for 3 h. Sintered
samples were characterized by XRD and SEM. Porosity, water absorption, bulk density, refractoriness,
refractoriness under load, thermal shock resistance and corrosion resistance by iron and clinker as corrosive media
were also investigated. The impact of different raw material mixtures was investigated in accordance with the
resulting properties, microstructure, and corrosion resistance of all fired samples. Higher amount of spinel in fired
samples led to improved microstructural and mechanical properties and thermal shock resistance.
Key words
Forsterite, spinel, corrosion resistance, refractoriness, microstructure

1 ÚVOD
Žárovzdorná forsteritová keramika se v současnosti využívá především v cementářském a metalurgickém
průmyslu jako vyzdívka pecí díky vysoké teplotě tání forsteritu až 1 890 °C. Forsterit má chemický vzorec
2MgO·SiO2 [1], [2], [3]. Forsteritová keramika je také využívána v průmyslu zpracování barevných kovů také
jako vyzdívka a v elektrotechnickém průmyslu pro spojení keramiky s kovem díky podobnému koeficientu
délkové teplotní roztažnosti forsteritu s koeficientem kovů [4], [5].
Kvůli poměrně vysokému koeficientu délkové teplotní roztažnosti má čistá forsteritová keramika poměrně
malou odolnost proti náhlým změnám teplot. Tuto vlastnost lze zlepšit přidáním hořečnato-hlinitého spinelu
(MA-spinel; spinel). Již přidáním malého množství (10–15 %) spinelu dochází ke zlepšení v oblasti
mikrostruktury, mechanických vlastností a zejména zvýšení odolnosti proti změnám teplot [6], [7]. Chemický
vzorec spinelu je MgO·Al2O3 a lze jej syntetizovat z oxidu hlinitého a oxidu hořečnatého.
Hlavním cílem tohoto příspěvku bylo stanovení korozní odolnosti a vlivu různých korozivních médií na
navržené směsi forsterit-spinelové keramiky v souladu s vlivem na jejich mikrostrukturu. Byly zkoumány zejména
fyzikálně-mechanické vlastnosti jako jsou pórovitost, nasákavost, objemová hmotnost, pevnost v tahu za ohybu,
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mineralogické složení pomocí RTG difrakční analýzy, mikrostruktura pomocí rastrovacího elektronového
mikroskopu, korozní odolnost a žárovzdorné vlastnosti.

2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Doposud bylo realizováno mnoho studií týkajících se využití forsteritu v kruhových laserech [8], jako biomateriálu
pro transplantaci kostí v biomedicíně [9], [10], nebo jako materiálu pro kompozitní nanomateriály [11], [12]. Jak
již bylo zmíněno, primární využití forsteritové keramiky je jako vyzdívka rotačních a metalurgických pecí díky
vysoké teplotě tavení až 1 890 °C a únosnosti v žáru nad 1 600 °C nebo v elektrotechnice pro spojení keramiky
s kovem při výrobě různých součástek jako jsou například rezistory díky koeficientu teplotní roztažnosti
podobnému kovům.
Vysokoteplotní popílek, jenž je produkován jako druhotná surovina z elektráren spalující uhlí, lze využít jako
levný zdroj oxidů hlinitého a křemičitého. Využitím i malého množství druhotné suroviny jako náhrady běžných
vstupních surovin je velmi přínosné pro ekologii a má také pozitivní enviromentální vliv na udržitelný rozvoj
v budoucnosti. Oxid křemičitý i hlinitý lze využít pro slinování žárovzdorné keramiky. Elektrárenský popílek byl
již v minulosti využit v mnoha vědeckých studiích s dobrými výslednými vlastnostmi [13], [14], [15], [16].
Spinelová keramika se společně s magnezitovou keramikou využívá také jako vyzdívka rotačních pecí pro
výrobu cementu a vápna díky velmi vysokému bodu tání spinelu 2 135 °C a oxidu hořečnatého 2 800 °C, nižším
koeficientem teplotní roztažnosti v porovnání s forsteritovou keramikou a také dobrou odolností proti náhlým
změnám teplot a korozní odolností [6], [7], [11], [17]. Navzdory využití popílku pro syntézu žárovzdorné hlinitokřemičitanové keramiky nebylo provedeno mnoho výzkumných prací zabývajících se využitím elektrárenského
popílku pro syntézu jiných žárovzdorných materiálů obsahujících oxidy křemíku anebo hliníku, jako je například
forsterit-spinelová keramika.

3 METODIKA
Vstupní suroviny pro syntézu forsterit-spinelové keramiky byly obdrženy z různých oblastí. Kalcinovaný
kaustický magnezit (CCM 85) ze Slovenských magnezitových závodů v Jelšavě, mastek od společnosti Fichema,
ČR, olivín od norské společnosti A/S Olivin, vysokoteplotní popílek z elektrárny Mělník, reaktivní oxid hlinitý od
společnosti Almatis, Německo a kaolin Sedlec Ia od společnosti Sedlecký kaolin. Chemické složení vstupních
surovin je zobrazeno v Tab. 1 a bylo stanoveno pomocí chemické analýzy nebo rentgenové fluorescence.
Tab. 1 Chemické složení vstupních surovin.
Vstupní suroviny
CCM 85
Mastek
Olivín
Reaktivní oxid hlinitý
Popílek
Kaolin Sedlec Ia
*ztráta žíháním

MgO
[%]
85,0
31,5
24,1
0,0
1,4
0,5

SiO2
[%]
0,5
59,1
64,7
0,0
57,3
46,8

Al2O3
[%]
0,8
1,0
1,0
99,7
29,3
36,6

CaO
[%]
5,2
1,0
0,7
0,0
2,2
0,7

Fe2O3
[%]
7,30
0,7
8,80
0,03
5,10
0,85

K2O + Na2O
[%]
0,20
0,2
0,50
0,12
1,70
1,20

ZŽ*
[%]
1,0
6,5
1,0
0,1
1,2
13,2

Byly navrženy 4 různé směsi, které byly rozděleny do dvou sad v závislosti na zdroji oxidu hlinitého pro
syntézu spinelu (MgO·Al2O3) společně s oxidem hořečnatým. První sada dvou směsí obsahovala jako zdroj Al2O3
vysokoteplotní popílek (označeny P-S10, P-S15). Druhá sada dvou směsí obsahovala jako zdroj Al2O3 reaktivní
oxid hlinitý (označeny A-S10, A-S15). Označení S10 a S15 vyjadřuje teoretický obsah spinelu po výpalu
v množství 10 % a 15 %. Surovinové složení všech navržených směsí je obsaženo v Tab. 2.
Tab. 2 Surovinové složení navržených směsí.
Označení
směsi
P-S10
P-S15
A-S10
A-S15
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CCM 85
[hm. %]
43,5
45,9
40,0
39,6

Mastek
[hm. %]
12,4
8,0
17,0
16,0

Olivín
[hm. %]
24,8
15,9
34,0
32,1

Vysokoteplotní
popílek [hm. %]
14,3
25,2
-

Reaktivní oxid
hlinitý [hm. %]
4,1
7,3

Kaolin Sedlec
Ia [hm. %]
5,0
5,0
5,0
5,0
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Všechny směsi byly připraveny předúpravou hrubších vstupních surovin tak, aby propadly sítem o velikosti
oka 0,064 mm. Po smíchání vstupních surovin dle návrhu byly směsi homogenizovány v rotačním mechanickém
homogenizátoru po dobu 24 hodin. Po smíchání s vodou bylo pomocí Pfefferkornova přístroje zhotoveno plastické
těsto o optimální konzistenci a z něj byly poté formovány zkušební vzorky ve tvaru kvádru o rozměrech
20 × 25 × 100 mm pro stanovení pevnosti v tahu za ohybu a zkoušek vakuové nasákavosti, ve tvaru kužele o výšce
50 mm a průměru 50 mm pro stanovení únosnosti v žáru, ve tvaru kvádru o rozměrech 114 × 64 × 64 mm pro
stanovení odolnosti proti změnám teplot a ve tvaru kvádru se čtvercovou podstavou o hraně 100 mm a výšce
76 mm s otvorem a průměru a výšce 55 mm pro stanovení korozní odolnosti. Ze stejného plastického těsta také
zkušební žároměrky ve tvaru jehlanu dle ČSN EN 993-13. Zkušební vzorky byly poté vysušeny v laboratorní
sušárně při teplotě 105 °C do konstantní hmotnosti. Po sušení následoval výpal zkušebních vzorků při teplotě
1550 °C s teplotním nárůstem 4 °C/min a dobou výdrže 3 hodiny při maximální teplotě.
Na vypálených zkušebních vzorcích bylo provedeno stanovení zdánlivé pórovitosti, nasákavosti a objemové
hmotnosti (ČSN EN 993-1), délkové změny výpalem (ČSN EN 993-10), žárovzdornost (ČSN EN 993-12) na
zkušebních žároměrkách, které byly umístěny do pozorovací pece s fotoaparátem, jenž umožňuje pozorování
v reálném čase, únosnost v žáru (ISO 1893) u které byla sledována teplota při 0,5% deformaci (T0,5), korozní
odolnost (ČSN P CEN 15418) kelímkovou korozní zkouškou s korozními médii železem a slínkem, měření
hloubky průsaku pomocí optického mikroskopu a odolnost proti změnám teplot (ČSN EN 993-11) metoda B,
parametr reziduální pevnost v ohybu je definován jako poměr pevnosti v tahu za ohybu cyklovaných vzorků
k pevnosti v tahu za ohybu necyklovaných vzorků. Také byla provedena RTG difrakční analýza pro stanovení
mineralogického složení se zdrojem záření CuKα, urychlovací napětí 45 kV a proud 40 mA, pro kvantifikační
analýzu byl využit fluorit (CaF2) jako standard. Mikrostruktura byla pozorována pomocí optického mikroskopu
a rastrovacího elektronového mikroskopu s prvkovou sondou.

4 VÝSLEDKY
Tab. 3 Výsledky prováděných zkoušek pro stanovení výsledných vlastností navržených směsí.
Směs
Smrštění výpalem [%]
Zdánlivá pórovitost [%]
Nasákavost [%]
Objemová hmotnost [kg·m–3]
Žárovzdornost [°C]
Únosnost v žáru T0,5 [°C]
Pevnost v tahu za ohybu [MPa]
Reziduální pevnost v ohybu [%]

P-S10
7,4
33,2
14,7
2270
1683
1594
15,4
21,3

P-S15
9,5
27,8
12,8
2210
1658
1562
18,7
33,8

A-S10
8,2
21,7
8,1
2700
1723
1648
16,3
26,1

A-S15
9,5
19,6
7,2
2740
1708
1653
20,1
37,4

Obr. 1 Rentgenová difrakční analýza všech směsí.
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Tab. 4 Kvantitativní zastoupení minerálů a amorfní fáze ve všech směsích.
Minerál
Forsterit (2MgO·SiO2)
Spinel (MgO·Al2O3)
Periklas (MgO)
Monticellit (CaO·MgO·SiO2)
Amorfní fáze (SiO2)

P-S10
57,8
11,1
13,4
2,7
14,9

P-S15
48,5
14,2
14,8
2,2
20,4

A-S10
72,2
9,8
8,3
1,6
8,1

A-S15
66,5
14,7
10,1
2,0
6,7

Obr. 2 Pozorování přechodné vrstvy pro vyhodnocení korozní odolnosti za pomoci optického a rastrovacího
elektronového mikroskopu.
Tab. 5 Hloubka průsaku korozního média do všech směsí.
Hloubka průsaku
Slínek [mm]
Železo [mm]

P-S10
3,1
2,7

P-S15
3,0
2,2

A-S10
2,5
2,1

A-S15
1,8
1,5

5 DISKUZE
Výsledky prováděných zkoušek pro stanovení vlastností všech směsí se nacházejí v Tab. 3. Smrštění výpalem bylo
u všech směsí srovnatelné. Zdánlivá pórovitost a nasákavost byla nižší u směsí s reaktivním oxidem hlinitým, a to
v důsledku menšího množství amorfní skelné fáze v těchto směsích. Díky nižší pórovitosti je objemová hmotnost
směsí A-S10 a A-S15 vyšší než u směsí s popílkem. Směsi A-S10 a A-S15 mají taktéž vyšší žárovzdornost
a únosnost v žáru než směsi s popílkem (P-S10, P-S15) kvůli nižšímu obsahu amorfní skelné fáze (Tab. 4)
a menšímu množství tavících oxidů Fe2O3 a alkálií Na2O a K2O ve vstupní surovině (Tab. 1).
Pevnost v tahu za ohybu všech směsí je srovnatelná, vyšších hodnot bylo dosaženo u směsí s vyšším podílem
spinelu (P-S15, A-S15). Vyhodnocením odolnosti proti změnám teplot lze dospět ke stejnému závěru, u směsí
s vyšším podílem spinelu (P-S15, A-S15) bylo dosaženo lepší odolnosti proti změnám teplot.
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Vyhodnocením rentgenové difrakční analýzy (Obr. 1) lze dospět k závěru, že ve všech směsích se nacházejí
minerály forsterit, spinel, periklas a monticellit. Fluorit byl do směsí přidán při přípravě prášků jako inertní
standard pro přesné kvantitativní stanovení minerálů a amorfní fáze ve směsích (Tab. 4). Z výsledků
kvantitativního zastoupení minerálů lze vidět, že obsah spinelu ve směsích koreluje s teoretickou hodnotou
z návrhu směsí. Směsi P-S10 a P-S15 obsahují méně forsteritu na úkor vyššího obsahu amorfní skelné fáze, a to
v důsledku přítomnosti vyššího množství tavících oxidů než ve směsích A-S10, A-S15 s reaktivním oxidem
hlinitým. Ve všech směsích je také přítomen periklas, což je oxid hořečnatý, který nezreagoval s oxidem
křemičitým za tvorby forsteritu. Přítomnost monticellitu je dána obsahem oxidu vápenatého ve vstupních
surovinách.
Obr. 2 znázorňuje výsledky korozní odolnosti, kdy na kelímky z navržených směsí působila korozní média po
dobu 5 hodin při 1538 °C u železa a 1450 °C u slínku. Pozorováním přechodné vrstvy mezi keramikou a korozním
médiem, jímž byly železo a slínek, lze určit hloubku koroze pomocí optického mikroskopu a vyhodnotit korozní
odolnost navržených směsí. Přechodná vrstva při korozi železem je u obou směsí jasně viditelná a hloubka průniku
železa do keramiky je minimální (1,5–2,7 mm). Pouze u směsí s popílkem je v přechodné mezivrstvě vyšší
pórovitost. Při korozi slínkem je přechodná vrstva již méně zřetelná a lze již spatřit také tmavěji zbarvenou
mezivrstvu, do které slínek pronikl. U obou směsích je v oblasti mezivrstvy také vyšší pórovitost. Celkovým
vyhodnocením směsí vůči korozním účinkům železa a slínku lze konstatovat, že jejich korozní odolnost je dobrá,
vzhledem k tomu, že hloubka průsaku korozního média je 1,8–3,1 mm.

6 ZÁVĚR
Ve všech navržených směsích byly přítomny minerály forsterit jako majoritní krystalická fáze a spinel, periklas
a monticellit jako minoritní krystalické fáze. Podíl spinelu ve směsích se shodoval s teoretickým předpokladem
při návrhu směsí. Žárovzdorné vlastnosti všech směsích byly téměř totožné, u směsí s popílkem (P-S10, P-S15)
byly mírně nižší v důsledku vyššího obsahu tavících oxidů ve vstupní surovině. Pevnosti v tahu za ohybu
a odolnost proti změnám teplot se zlepšila ve směsích s vyšším podílem spinelu (P-S15, A-S15), což potvrdilo
hypotézu, že přítomnost spinelu ve forsteritové keramice zlepšuje tyto vlastnosti.
Vyhodnocením korozní odolnosti směsí vůči korozi železem a slínkem lze konstatovat, že jejich korozní
odolnost vůči železu je velmi dobrá, hloubka průsaku železa do keramiky byla minimální. Korozní odolnost vůči
slínku u obou směsí byla srovnatelně dobrá, hloubka průsaku slínku do keramiky byla v jednotkách milimetrů.
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Tento příspěvek byl podpořen v rámci řešení juniorského grantu specifického výzkumu pod interní grantovou
agenturou Vysokého učení technického v Brně s číslem FAST-J-21-7279 a názvem: Vliv mikrostruktury
žárovzdorné forsterit-spinelové keramiky na její vysokoteplotní chování a fyzikálně-mechanické vlastnosti.
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VLIV OBSAHU CAO NA SPECIFICKÉ VLASTNOSTI
LCC, ULCC A NCC
INFLUENCE OF CAO CONTENT ON SPECIFIC LCC, ULCC AND NCC
PROPERTIES
David Zemánek*,1, Lenka Nevřivová1
zemanek.d@fce.vutbr.cz
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 602 00 Brno

*
1

Abstrakt
Žárobetony jsou stále více používaným žárovzdorným materiálem s rostoucí oblibou v různých aplikacích. Tři
typy žárobetonů (LCC, ULCC a NCC) byly navrženy a testovány. Jednou z důležitých vlastností, která je
u taveninami napadených žáromateriálů sledovaná, je korozní odolnost. Pro prvotní testování byla využita korozní
kelímková zkouška a jako korozní činidlo byl v této práci použit uhličitan draselný. Vliv koroze byl posuzován
pomocí skenovacího elektronového mikroskopu (SEM) a rentgenové difrakce (XRD). Výsledky potvrzují, že vyšší
množství CaO z hlinitanového cementu obsažené v žárobetonu může vést k tvorbě nízkotavitelných eutektik
snižujících korozivzdornost. Korozní odolnost žárobetonů je možné zvýšit snížením obsahu oxidu vápenatého
nebo úplnou náhradou hlinitanového cementu.
Klíčová slova
Žárobeton, korozní odolnost, oxid vápenatý
Abstract
Castables are widely used refractory materials with variable applications. Three types of castables (low cement,
ultra-low cement and no cement) were tested to compare their specific properties. Also, corrosion resistance test
as an important factor influencing castables design was carried out. Potassium carbonate was used as a corrosive
medium using static crucible method. The corrosion mechanisms were evaluated by Scanning Electron
Microscopy (SEM) and X-ray Diffraction (XRD). The results confirmed that the presence of higher amount of
calcium oxide from the Calcium Aluminate Cement (CAC) leads to formation of calcite and anorthite. The
corrosion resistance was improved with decreasing or replacing the hydraulic bond.
Key words
Castables, corrosion resistance, calcium oxide

1 ÚVOD
Použití mikrosiliky přineslo v posledních desetiletích zásadní revoluci ve vývoji a výrobě žárobetonů. Tyto typy
mikroplniv s velikostí částic pod 1 μm měly významný vliv na distribuci částic a fyzikální vlastnosti žárobetonu.
Použití mikroplniv vedlo také k novým návrhům žárobetonů se sníženým obsahem záměsové vody a zvýšenou
hutností [1], [2].
Současně s vývojem sortimentu žárobetonů s obsahem mikrosiliky v matrici se rozšiřovala nabídka dispergačních
činidel a nových typů kalcinovaného a reaktivního oxidu hlinitého. Tím došlo ke vzniku nových typů žárobetonů,
označované jako LCC a ULCC s nízkým a ultranízkým obsahem cementu (méně než 7 % pro typ LCC a méně než
3 % pro typ ULCC), související s obsahem oxidu vápenatého - LCC (1,0-2,5 % CaO), ultranízkocementové
žárobetony ULCC (0,2-1 % CaO). Vlastnosti těchto žárobetonů dosahovaly nebo i převyšovaly úroveň pálených
tvarových materiálů v pevnosti, pórovitosti, otěruvzdornosti při velmi dobré objemové stálosti po vypálení na
teplotu použití [2, 3]. Navzdory těmto významným pokrokům v kvalitě žárobetonů stále existuje několik problémů
ve srovnání s tvarovanými výrobky:
• proces sušení a ohřevu na pracovní teplotu – je nutné rozložit hydratovaný hlinitan vápenatý C3AH6
(teplota rozkladu cca 320 °C), což vede k vysokému tlaku par a s tím spojenému riziku destrukce
agregátu;
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i malý obsah oxidu vápenatého v žáruvzdorném materiálu vede k tvorbě sloučenin vznikajících ohřevem
nad 900 °C v systému CaO - Al2O3 - SiO2 s eutektikem při teplotě kolem 1220 °C.

Z těchto důvodů byly zkoumány nové typy vazeb. Nejprve byl hlinitanový cement nahrazen hydratovaným
kysličníkem hlinitým v kombinaci s reaktivním kysličníkem hlinitým. Tato vazba je na suroviny poměrně
nákladná, proto je vhodná pro vysoce kvalitní materiály [3,4]. Dalším krokem bylo zkoušení v jiných odvětvích
známé metody sol-gel, která se začala rozvíjet dříve ve slévárenství. Použití této metody umožňuje z navržených
směsí odstranit většinu oxidu vápenatého obsaženého v CAC (hlinitanový cement) a tím celou směs převést na
dvoufázový systém Al2O3 - SiO2. Literatura také popisuje rychlejší proces sušení, který je možný díky absenci
rozkládajících se hydrátů během zahřívání. Dochází tak pouze k výparu záměsové vody, která se tak odpařuje při
nízkých teplotách do 120 °C. Další výpal materiálu nebo ohřev není ohrožen vznikajícím tlaky páry [1], [3], [5].
Kromě fyzikálních, mechanických a žárových vlastností je při aplikaci důležitá korozní odolnost. Obecně existují
dva základní typy koroze.
Mechanická koroze, lépe známá jako abraze, je jedním z úskalí žárobetonů používaných v různých aplikacích,
zejména ve vysokých pecích, předehřívačích a chladičích, různých částech spaloven, hliníkárnách atd., kde se
typická teploty vyzdívky pohybují v rozmezí 800-1100 °C. Bylo popsáno [4], že distribuce velikosti zrn a zkušební
teplota mají různý vliv na otěruvzdornost žárobetonů při stejných vstupních parametrech (chemické složení, obsah
CAC a záměsová voda). Měření otěruvzdornosti je nejčastěji prováděno podle norem ASTM C704 nebo
EN932-20, což jsou normy pro zkoušení při pokojové teplotě [4], [5].
Chemická koroze žáruvzdorných materiálů je definována jako opotřebení ztrátou tloušťky a hmoty z exponované
strany žáruvzdorného materiálu v důsledku chemického napadení korodujícím médiem. Podstatným bodem je, že
korozní reakce probíhají ve směru k lokální chemické rovnováze. Proto se k analýze korozních odolnosti
a k návrhu žárobetonů pro minimalizaci míry koroze a opotřebení používají fázové diagramy [5], [8].

2 METODIKA
Na základě předchozího zkoumání bylo navrženo pět receptur se stejným hrubým ostřivem frakce 3-5 mm. Byla
vyvržena jedna nízkocementová receptura (LCC), dvě ultra-nízkocementové receptura (ULCC1, ULCC2) a dvě
bezcementové receptury (NCC1, NCC2), jemnozrnná matrice byla ve shodě s předchozím výzkumem [6]. Použité
hrubé ostřivo je na bázi andalusitu – aluminosilikát, který se nachází v metamorfovaných horninách. Producentem
je společnost IMERYS, která nabízí celkem 4 druhy andalusitů s různou chemickou čistotou viz Tab. 1 [7].
Z nabídky byl vybrán Durandal D60 kvůli nejnižším obsahům alkálií a taviv.
Tab. 1 Chemické složení dostupných andalusitů od výrobce IMERYS [% hmot.].
Označení andalusitu

Al2O3

Fe2O3

K2O + Na2O

TiO2 + CaO + MgO

Kerphalite KF

60,8

0,45

0,25

0,30

Durandal D60

60,8

0,42

0,20

0,25

Randalusite Premium

60,5

0,62

0,20

0,30

Standard Andalusite

59,3

0,72

0,32

0,38

Receptury jsou uvedeny v následující Tab. 2. Receptury byly navrženy podle Andreasenova modelu distribuce
částic s koeficientem q=0,23. Při vývoji nebyly použity žádné deflokulanty. Pro receptury nízkocementových
a ultra-nízkocementových žárobetonů byl použit hlinitanový cement CA14M od výrobce Almatis. Pro obě
bezcementové receptury byla použita metoda sol-gel. Na základě předchozího výzkumu [8] byly vybrány dvě
gelační činidla – kausticky pálené MgO (receptura NCC1) a komerční produkt FFB1467 (receptura NCC2) od
výrobce Zschimmer-Schwarz. Použitá koloidní silika měla velikost částic d50 = 50 nm a koncentraci 30 %, pH
9,5 a byla stabilizovaná Na+ ionty.
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Tab. 2 Složení receptur a tokové vlastnosti.
Složení

LCC

ULCC1

ULCC2

NCC1

NCC2

D.D60 3-5 mm

68

68

68

68

68

JMX

22

22

22

22

22

Voda

3,5

4,0

3,7

5,1

5,0

Koloidní silika

-

-

-

5

5

Hlinitanový cem.

5

2

2

-

-

Gelační činidlo

-

-

-

0,2

0,2

Self flow [mm]

25

25

30

25

30

Vibration flow [mm]
170
180
170
160
170
Legenda: D.D60 – Durandal D60, JMX – jemnozrnný matrix, self flow – rozlití po zvednutí kužele, vibration flow
– rozlití po 30 s vibrace
Připravené receptury byly 15 minut homogenizovány s následným přídavkem vody (a u NCC také koloidní siliky)
a byly 5 minut za vlhka míchány v laboratorním mísiči. Self-flow a vibration-flow uvedené v Tab.2 byly měřeny
podle normy ASTM C 1446-19. Žárobetonové směsi pak byly následně odlity do kovových forem o rozměrech
40x40x160 mm 100x100x100 mm. Vzorky byly následně uloženy po dobu 24 hodin v laboratorních podmínkách
pod igelitovou fólií. Vzorky byly následně vysušeny v laboratorní sušárně při teplotě 110 °C pod dobu 24 hodin.
Vzorky byly poté vypáleny v laboratorní peci na 1500 °C (nárůst teploty 4 °C/min a výdrž 300 min na maximální
teplotě).
Objemová hmotnost, nasákavost, zdánlivá pórovitost, pevnost v tlaku a pevnost v tahu byly provedeny po vysušení
i po výpalu podle příslušných norem (ČSN EN 993-1:1995). Trvalé délkové změny po výpalu byly stanoveny
podle normy ČSN EN 993-10:1997. Dále byla provedena únosnost v žáru (ČSN ISO 1893:2007), teplotní
dilatometrická analýza (ČSN EN 993-19:2004). Chemické složení bylo stanoveno podle normy ČSN EN ISO
21 587. Pro zkoumání vnitřní struktury byl použit skenovací elektronový mikroskop (SEM) s EDX sondou (Tescan
MIRA3). Korozní zkoušky byly provedeny podle normy CEN/TS 15418. Použité korozní činidlo bylo 20 g
uhličitanu draselného, korozní kelímky byly poté vypáleny na teploty 950 °C s výdrží na maximální teplotě
5 hodin.

3 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ A DISKUZE
Experimentální práce byla zaměřena na srovnání různých druhů žárovzdorných betonů se zaměžením na fyzikální,
mechanické a korozní vlastnosti po výpalu. V následující Tab. 3 je uvedeno výsledné chemické složení žárobetonů
po výpalu. Receptury založené na metodě sol-gel jsou podle normy ASTM C401-12 charakterizovány obsahem
CaO nižším než 0,2 % - tento požadavek byl splněn a žárobetony je možné jako bezcementové označovat. Stejný
případ je označení ultra-nízkocementových žárobetonů – podle normy musí splňovat obsah CaO nižší než 1,0 %
– i v tomto případě byla podmínka normy splněna.
Tab. 3 Chemické složení žárobetonů po výpalu na teplotu 1500 °C [%].
Receptura

SiO2

Al2O3

TiO2

Fe2O3

CaO

MgO

K2O

Na2O

LCC

32,47

64,68

0,15

0,57

1,52

0,10

0,20

0,21

ULCC1

30,13

67,83

0,10

0,52

0,72

0,11

0,24

0,16

ULCC2

30,58

67,67

0,10

0,42

0,59

0,11

0,20

0,23

NCC1

33,00

65,03

0,10

0,47

0,18

0,33

0,25

0,54

NCC2

31,70

66,53

0,12

0,39

0,19

0,32

0,18

0,46
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V následující Tab. 4 je uvedena objemová hmotnost, nasákavost, zdánlivá pórovitost, zdánlivá hustota a trvalé
délkové změny po výpalu na 1500 °C. Výsledky ukazují, že se objemová hmotnost výrazně liší od použitého
pojiva, přičemž nejvyšší hodnoty dosahuje ULCC1. Další naměřené parametry pak korespondují s objemovou
hmotností. Zdánlivá pórovitost, která je jedním z klíčových parametrů pro korozní odolnost, je nejnižší právě u již
zmíněného bezcementového žárobetonu NCC1. Poměrně významné rozdíly je možné pozorovat i mezi dvěma
cementem pojenými třídami (LCC a ULCC) – zdánlivá pórovitost je u LCC žárobetonu o 3-4 % vyšší, než je tomu
u ULCC žárobetonů, s čímž úzce souvisí výsledné trvalé délkové změny, které jsou u LCC žárobetonu nejnižší.
Tab. 4 Fyzikální parametry žárobetonů po výpalu na teplotu 1500 °C.
Receptura

OH [kg∙m-3]

NV [%]

ZP [%]

ZH [kg∙m-3]

TDZ [%]

LCC

2500

6,84

17,13

3020

+0,73

ULCC1

2670

4,93

13,17

3070

+0,89

ULCC2

2630

5,37

14,11

3060

+0,81

NCC1

2640

4,52

11,93

3000

+1,07

NCC2
2540
6,15
15,75
3040
+1,14
Legenda: OH – objemová hmotnost, NV – nasákavost, ZP – zdánlivá pórovitost, ZH – zdánlivá hustota, TDZ –
trvalé délkové změny v žáru
Na Obr. 1 jsou uvedeny pevnost v tlaku (CCS) a pevnosti v tahu za ohybu (CMOR) po výpalu na 1500 °C. Na
základě výsledků můžeme tvrdit, že žárobetony založené na metodě sol-gel dosahují stejným případně lepších
hodnot v porovnání s LCC a ULCC žárobetony. Výsledky pevností v tlaku korelují s hodnotami zdánlivé
pórovitosti, kdy opět bylo dosaženo nevyšších hodnot u bezcementového žárobetonu na bázi sol-gel (CCS 47.1
MPa a CMOR 5,6 MPa). Při porovnání bezcementových žárobetonů na bázi sol-gel je v případě gelačního činidla
kaustického MgO (NCC1) dosaženo lepších fyzikálních a mechanických parametrů oproti komerčnímu produktu
FFB1467.

Obr. 1 Pevnost v tlaku (CCS) a pevnost v tahu za ohybu (CMOR) testovaných žárobetonů.
Následující Obr. 2 zobrazuje únosnost v žáru jednotlivých žárobetonů. Hodnota T0.5 je definována jako teplota, při
které je dosaženo smrštění o hodnotě 0,5 % měřené od bodu maximální teplotní dilatace a může reprezentovat
počátek měknutí materiálu [9]. Nejvyšší únosnost v žáru byla stanovena pro LCC žárobeton (T0.5 = 1698 °C),
následuje ULCC1 žárobeton, u kterého je patrná nižší teplotní dilatace, která je způsobená nižším obsahem
hlinitanového cementu. Další testované žárobetony vykazují v průměru o 40 °C nižší únosnost v žáru.
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Obr. 2 Únosnost v žáru zkoušených žárobetonů.

Obr. 3 Korozní odolnost – kelímková zkouška.
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Na základě vizuálního posouzení korozních kelímků uvedených na Obr. 3 je možné jednotlivé žárobetony zařadit
do kategorie napadené (attacked – A) podle normy CEN/TS 15418 [10]. V závislosti na hloubce a ploše penetrace
taveninou K2CO3 je nejvíce napadeným žárobetonem LCC. NCC2 a ULCC1 naproti tomu vykazují o 31 %,
respektive 34 % nižší penetrovanou plochu. Na snímcích SEM je možné pozorovat vyšší množství amorfní fáze
u všech tří žárobetonů v jejich nekorodovaných částech. Naproti tomu je v korodovaných částech možné vidět
nižší obsah amorfní fáze, spíše jsou zřetelné krystalické fáze, zejména mullit.

Obr. 4 ULCC – difraktogramy (červená – nekorodovaná část, černá – korodovaná část).

Obr. 5 NCC2 – difraktogramy (červená – nekorodovaná část, černá – korodovaná část).
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Obr. 6 LCC – difraktogramy (červená – nekorodovaná část, černá – korodovaná část).
XRD analýza na Obr. 4, Obr. 5 a Obr. 6 byla provedena za účelem zjištění krystalické struktury testovaných
žárobetonů po výpalu. Hlavní krystalickou fází je mullit (3Al2O3.SiO2) a korund (Al2O3) u všech testovaných
vzorků. Obsah rentgenamorfní fáze je nejvyšší pro u LCC žárobetonu. V případě výsledků u korodovaného LCC
žárobetonu na Obr. 6 je ve vzorku stanoven také anorthit (CaAl2Si2O8) a kalcit (CaCO3). Jedná se o korozní
produkty vznikající reakcí mezi hlinitanovým cementem a uhličitanem draselným. ULCC a NCC žárobetony
nemají v difraktogramech tyto píky, a to z důvodu nižšího obsahu CaO ve směsi. Rentgenogramy všech tří
korodovaných žárobetonů navíc obsahují pík v oblasti 28.68° 2θ. Jedná se o minerál richterit
Na2CaMg5Si8O22(OH)2. Z tohoto poznatku je zřejmé, že v přítomnosti alkalických taviv vznikají komplexní
sloučeniny.

4 ZÁVĚR
Tento příspěvek se věnuje experimentálnímu zkoušení LCC, ULCC a NCC žárobetonů. Všechny navržené
žárobetony vykazují dobré fyzikální, mechanické a žárové vlastnosti. Na základě získaných výsledků je možné
vyvodit několik závěrů:
•
•

•

Hutnost žárobetonů je jedním z klíčových parametrů ovlivňujících nejel fyzikální, ale i žárové
a korozní vlastnosti.
Zkoušení únosnosti v žáru prokazuje nižší schopnost materiálu se snižujícím se obsahem CaO
odolávat teplota při zatížení. Andalusitový LCC s hodnotou deformace T0.5 téměř 1700 °C je možné
považovat za vysoce kvalitní materiál. Žárobetony s nižším obsahem CaO vykazují v průměru
o 50 °C než zmíněný nízkocementový žárobeton, ale na druhou stranu u dochází k nižší teplotní
dilataci. V závislosti na místě aplikace žárobetonu může být vyžadována právě nižší teplotní
dilatace na úkor únosnosti v žáru.
Penetrace korozního média je u zkoumaných žárobetonů nižší se snižujícím se obsahem CaO, což je
způsobeno vyšším obsahem rentgenamorfní fáze u nízkocementových žárobetonů. Korozní odolnost
bezcementových žárobetonů je o 34 % vyšší oproti nízkocementovým, a přibližně na stejné úrovni
jako ultranízkocementový žárobeton.
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Abstrakt
Tento článek se zabývá procesem výroby anorganického pěnového skla při využití odpadní křemeliny jako vstupní
suroviny. Odpadní křemelina byla nejprve podrobena analýze chemického a mineralogického složení. Pěnové sklo
bylo vytvořeno pomocí práškové spékací metody lisováním do tablet za přídavku pěnícího činidla. Po výpalu bylo
zkoumány vlastnosti pěnového skla pomocí rentgenové difrakční analýzy, rastrovacího elektronového
mikroskopu, stanovení objemové hmotnosti a pevnosti v tlaku. Možnost využití odpadní křemeliny
v surovinových směsích byla zkoumána v souladu s vlivem teploty výpalu a výslednými vlastnostmi
anorganického pěnového skla.
Klíčová slova
Křemelina, pěnové sklo, průmyslový odpad
Abstract
This article deals with the manufacturing process of inorganic foam glass with utilization of waste diatomite as
a raw material. The waste diatomite was first subjected to an analysis of chemical and mineralogical composition.
The foam glass was formed by a powder sintering method by pressing into pellets with the addition of a foaming
agent. After firing, the properties of the foam glass were investigated using an X-ray diffraction analysis, scanning
electron microscopy, bulk density, and compressive strength. The possibility of utilization of waste diatomite in
raw material mixtures was investigated in accordance with the influence of firing temperature and the resulting
properties of inorganic foam glass.
Key words
Diatomite, foam glass, industrial waste

1 ÚVOD
Nekalcinovaná odpadní křemelina vzniká při výrobě filtrační křemeliny jako odpad při třídění rozplavené
křemeliny pomocí odstředivkových třídičů. Jedná se o materiál obsahující především rozdrcené rozsivkové
schránky, jejichž přítomnost je nežádoucí ve výsledné kalcinační směsi sloužící jako základ pro výrobu filtrační
křemeliny. Dále jsou zde obsaženy také jemné částice jílových minerálů, slídy a zbytková voda. Pevné částice
s velikostí pod 10 µm tvoří spolu s odpadní vodou majoritní část vedlejších produktů spojených s výrobou filtrační
křemeliny [1], [2]. V současné době ovšem tato sekundární surovina, které je na našem území produkováno
přibližně 10 000 tun ročně, nenachází žádné průmyslové využití.
Cílem tohoto článku je analýza vstupní suroviny – odpadní křemeliny z pohledu chemického
a mineralogického složení. Dále výroba anorganického pěnového skla lisováním do tablet za přídavku pěnícího
činidla a výpal pomocí práškové spékací metody. Po výpalu byly stanoveny vlastnosti anorganického pěnového
skla jako mineralogické složení, mikrostruktura, objemová hmotnost a pevnost v tlaku. Rovněž byl sledován vliv
teploty výpalu na výsledné vlastnosti anorganického pěnového skla obsahujícího odpadní křemelinu jako vstupní
surovinu.
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2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Křemelina je křemičitý sediment složený z opálových schránek rozsivek, což jsou jednobuněčné řasy. Křemelina
se vyznačuje vysokou porozitou a z velké části obsahuje oxid křemičitý SiO2 v amorfní podobě (více než 70 %)
společně s dalšími příměsemi, především jílového charakteru [3]. Reakcí běžně využívaných pěnících činidel
(glycerol, vodní sklo, hydroxid sodný) s amorfním SiO2 z rozsivkových schránek vznikají hydratované sodné
aluminosilikáty a uvolňující se vodní pára způsobuje vznik pórů a celkové napěnění struktury. Výroba křemeliny
probíhá nejčastěji povrchovou těžbou z křemelinových ložisek. Surová křemelina zpravidla obsahuje nečistoty
závislé na mineralogickém složení daného ložiska a mezi 40 a 60 % vody. Její zpracování obecně vzato spočívá
v drcení, oddělování nečistot, třídění a sušení. Křemelina je nejčastěji využívána pro filtraci materiálů a je její
kalcinace probíhá nejčastěji při 650–1 250 °C [1]. V České republice v roce 2018 činila těžba křemeliny přibližně
31 tisíc tun s cenou pohybující se mezi 9 800-16 500 Kč/t. Celkové zásoby křemeliny na území České republiky
jsou odhadovány na přibližně 2,3 mil. tun [4]. Celosvětová produkce se pohybuje kolem 2 mld. tun ročně [5].
Nekalcinovaná odpadní křemelina využitá v tomto výzkumném článku vzniká jako druhotná surovina při
výrobě filtrační křemeliny jako vedlejší surovina při třídění rozplavené křemeliny pomocí odstředivkových třídičů.
Odpadní křemelina obsahuje především rozdrcené rozsivkové schránky, jejichž přítomnost je nežádoucí pro
výrobu filtrační křemeliny. Vzhledem k tomu, že se jedná o odpad z výroby, jsou zde obsaženy také jemné částice
jílových minerálů, slídy a zbytková voda. Při výrobě filtrační křemeliny vznikají odpadní produkty, kterými jsou
pevné částice s velikostí pod 10 µm a odpadní voda [1], [2]. V současné době tato sekundární surovina, které je
v ČR produkováno přibližně 10 000 tun ročně, nenachází žádné průmyslové využití.
Pěnové sklo je anorganický tepelně izolační materiál. V důsledku trvalých snah o snižování spotřeby energie
a problémů týkajících se požární odolnosti a životnosti organických polymerních tepelně izolačních materiálů,
však zájem o tento materiál prudce vzrůstá, a to především díky jeho dlouhé živostnosti a mechanické, teplotní
a chemické odolnosti [6], [7]. Celosvětové množství vyrobeného pěnového skla zaznamenává v posledních letech
trvalý růst a v roce 2019 dosahovalo více než 1,5 mil. tun s očekávaným nárůstem na téměř 2 mil. tun do roku
2024. Vývoj a modernizace technologie pěnového skla je tedy aktivně se rozvíjející oblastí [8]. V současné době
je téměř veškeré průmyslově vyráběné pěnové sklo vyráběno práškovým způsobem za použití redoxních pěnících
činidel na bázi uhlíku. Základním materiálem pro jeho výrobu je mleté odpadní sklo, které je následně smícháno
s pěnícími přísadami (saze, SiC, glycerol, vodní sklo případně další korekční složky). V peci pak dochází ke slinutí
částic skla, a uvolňování plynných produktů reakcí oxidačních reakcí pěnících činidel a utvoření struktury
pěnového skla. Hlavní nevýhodou tohoto materiálu je ovšem jeho relativně vysoká cena především ve srovnání
s polymerními pěnovými izolacemi [6], [9], [10].
Z hlediska ekonomického, environmentálního a udržitelného rozvoje se v této oblasti jako velmi perspektivní
jeví hledání alternativních surovin pro výrobu porézních sklokeramických materiálů. Touto možností se
v současné době zabývá celá řada studií, například z oblasti sekundárních surovin a průmyslových odpadů byly
extenzivně zkoumány především možnosti využití elektrárenských popílků [11], [12] a červeného kalu
vznikajícího při výrobě hliníku [13]. Z přírodních silikátových materiálů se vzhledem k ceně, stabilitě
mineralogického složení ložisek a dostupnosti jeví jako nejvhodnější k výrobě pěnových materiálů křemelina.
Jedná se o křemičitý sediment složený z opálových schránek rozsivek, vyznačujících se vysokou porozitou
a dalších příměsí, především jílového charakteru [3]. Jeho hlavní výhodou je především vysoký obsah SiO2
v amorfní podobě (i více než 70 %). Ve studii [14] byla úspěšně ověřena možnost částečné náhrady (20 hm. %)
skelné moučky surovou křemelinou při dosažení objemové hmotnosti výsledného produktu 200 kg/m3 použitím
běžně využívaných pěnících činidel (glycerol, vodní sklo). Přípravou izolačního materiálu výhradně za použití
křemeliny bez nutnosti přídavku skelné moučky se zabývala studie E. A. Yatsenko et al. [15].

3 METODIKA
Předmětem výzkumného článku byla příprava anorganického pěnového skla připraveného práškovou metodou
s výzkumem možnosti zpětného využití odpadní křemeliny vznikající při výrobě filtrační křemeliny a roztoku
hydroxidu sodného (NaOH). Reakcí NaOH s kaolinitem a amorfního SiO2 vznikají sodné hydroaluminosilikáty
obdobné geopolymerním strukturám (analog zeolitů). Při výpalu pak dochází ke vzniku taveniny a uvolňování
strukturně vázané vody. Vodní pára uvolňující se při teplotách vyšších, než je teplota vzniku taveniny pak
způsobuje vznik pórů a vlivem snižující se viskozity dochází k jejich zvětšování a napěnění porézní struktury.
Nejprve byla provedena analýza mineralogického složení odpadní křemeliny pomocí rentgenové difrakční
analýzy, analýza mikrostruktury pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu (SEM) a analýza chemického
složení pomocí rentgenové fluorescence. Poté byla provedena předúprava odpadní křemeliny, jež spočívala v jejím
vysušená v laboratorní sušárně do konstantní hmotnosti, podrcení na čelisťovém drtiči a následném rozemletí ve
vibračním mlýnu. Takto předupravená odpadní křemelina byla smíchána v poměru 5 : 3 s 50% roztokem
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hydroxidu sodného (NaOH). Poté byly směsi uzavřeny do nádoby a ponechány při laboratorní teplotě nebo vloženy
do sušárny při 50 °C nebo 80 °C po s reakční dobou 60 minut.
Z těchto směsí byly poté lisovány tablety s hmotností 20 g a průměru 40 mm pomocí hydraulického lisu tlakem
2 MPa po dobu 30 s, což je běžný postup při výzkumu a vývoji pěnového skla bez nutnosti použití teplotně
odolných kovových forem. Vylisované tablety byly poté vypáleny na tři různé vypalovací teploty 800 °C, 850 °C
a 900 °C s teplotním nárůstem 5 °C/min a teplotní výdrží 30 min při maximální teplotě. Na vypálených tabletách
bylo poté stanoveno mineralogické složení pomocí rentgenové difrakční analýzy, mikrostruktura byla stanovena
pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu, objemová hmotnost byla stanovena postupem dle ČSN EN
12390-7 na vzorcích seřezaných do pravidelného tvaru a pevnost v tlaku dle ČSN EN 993-5 pomocí laboratorního
hydraulického lisu Instron.

4 VÝSLEDKY
Tab. 1 Chemické složení vstupní složení – odpadní křemeliny.
SiO2
Al2O3
63,90
18,06
*
Ztráta žíháním

Fe2O3
3,29

TiO2
0,81

CaO
0,70

K2O
0,33

CuO
0,23

BaO
0,08

P 2O 5
0,07

SO3
0,05

ZŽ*
10,71

Obr. 1 Mineralogické složení odpadní křemeliny.
Tab. 2 Kvantitativní zastoupení minerálů a amorfní fáze v odpadní křemelině.
Minerál
Kaolinit (SiO2·Al2O3·2H2O)
Křemen (SiO2)
Anatas (TiO2)
Kalcit (CaCO3)
Amorfní fáze (SiO2)

Obsah [%]
59,85
0,25
0,49
0,25
39,16

Obr. 2 Fotografie odpadní křemeliny ze SEM se schránkami rozsivek (zvětšení vlevo 3 000×; vpravo 10 000×).
http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.533
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Obr. 3 Fotografie pěnových skel po výpalu na tři různé teploty.

Obr. 4 Rentgenová difrakční analýza pěnového skla vypáleného na tři různé teploty.

Obr. 5 Mikrofotografie vnějšího povrchu pěnového skla ze SEM.

Obr. 6 Mikrofotografie vnitřní části póru pěnového skla ze SEM.
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Obr. 7 Objemová hmotnost pěnových skel po výpalu na tři různé teploty.

Obr. 8 Pevnost v tlaku pěnových skel po výpalu na tři různé teploty.

5 DISKUZE
Výsledky chemického složení odpadní křemeliny použité jako vstupní suroviny se nacházejí v Tab. 1. Výsledky
mineralogického složení odpadní křemeliny se nacházejí na Obr. 1 a následné kvantitativní zastoupení minerálů
a amorfní fáze poté v Tab. 2. Majoritní krystalickou fází je kaolinit a minoritními krystalickými fázemi křemen,
anatas, kalcit. Majoritní obsah kaolinitu v odpadní křemelině je dán tím, že se jedná o vedlejší surovinu z těžby
křemeliny a jejím třídění pomocí odstředivkových třídičů. Obsah amorfní fáze v odpadní křemelině je 39,16 %.
Fotografie odpadní křemeliny z rastrovacího elektronového mikroskopu se nacházejí na Obr. 2. Vlevo lze spatřit
shluky kaolinitu a vpravo schránky rozsivek.
Na Obr. 3 se nacházejí fotografie tablet pěnového skla vypálených na teploty 800 °C, 850 °C a 900 °C.
Z hlediska pórovitosti se jako nejoptimálnější jeví směs vypálená při 850 °C. Výsledky rentgenové difrakční
analýzy pěnového skla vypáleného na tři různé teploty výpalu se nachází na Obr. 4. Jedinou krystalickou fází ve
všech směsích je nefelín Na3KAl4Si4O16. Na Obr. 5 a 6 se nacházejí mikrofotografie z rastrovacího elektronového
mikroskopu pěnových skel. Na Obr. 5 se nachází sada 3 snímků vnějšího povrchu pěnového skla při zvětšení zleva
200×, 2 000× a 15 000×. Na Obr. 6 se poté nachází sada 3 snímků vnitřní části póru pěnového skla při stejných
zvětšeních.
Obr. 7 znázorňuje porovnání objemových hmotností pěnových skel připravených při laboratorní teplotě,
sušením při 50 °C a 80 °C a třech různých teplotách výpalu 800 °C, 850 °C a 900 °C. Pěnová skla vypálena při
800 °C dosahovala nejvyšších hodnot objemových hmotností, ale na úkor porozity. Pěnová skla vypálena při
850 °C a 900 °C již měla optimální objemovou hmotnost a porozitu srovnatelnou s tepelnými izolacemi na bázi
organických polymerů. Obr. 8 znázorňuje pevnost v tlaku pěnových skel. Nejvyšších hodnot dosahovala pěnová
skla vypálena při 800 °C, což je dáno vyšší objemovou hmotností a porozitou těchto vzorků. Pevnost v tlaku
pěnových skel vypálených při 850 °C a 900 °C je taktéž srovnatelná i vyšší než výrobky používané jako tepelná
izolace na bázi organických polymerů.
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6 ZÁVĚR
Cílem tohoto článku byla analýza odpadní křemeliny využité jako vstupní surovina pro výrobu pěnového skla.
Odpadní křemelina obsahovala jako majoritní krystalickou fázi kaolinit v množství téměř 60 % a amorfní fázi
v množství 39 %. Analýza chemického složení to taktéž potvrdila. Anorganická pěnová skla byla vyrobena
lisováním do tablet a vypálena pomocí práškové spékací metody na tři různé teploty výpalu – 800 °C, 850 °C
a 900 °C. Rentgenovou difrakční analýzou bylo zjištěno že všechna pěnová skla jsou tvořena jedinou krystalickou
fází – nefelínem. Z výsledků stanovení objemové hmotnosti a pevnosti v tlaku bylo zjištěno, že nejvyšších hodnot
dosahovala pěnová skla vypálena při 800 °C, avšak pro účely využití tohoto anorganického pěnového skla jako
tepelné izolace jsou vhodnější hodnoty objemových hmotností a pevností pěnových skel vypálených při 850 °C
a 900 °C, jež jsou srovnatelné s výrobky tepelných izolací na bázi organických polymerů.

Poděkování
Tento příspěvek byl podpořen v rámci řešení juniorského grantu mezifakultního specifického výzkumu pod interní
grantovou agenturou Vysokého učení technického v Brně s číslem FAST/FCH-J-21-7280 a názvem: Využití
odpadní křemeliny jako sekundární suroviny pro výrobu moderních anorganických izolačních materiálů.

Použité zdroje
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

538

HARWOOD, D. M., J. P. SMOL a E. F. STOERMER. Diatomite. The Diatoms. Cambridge: Cambridge
University Press, 2010, 570-574. ISBN 9780511763175. doi:10.1017/CBO9780511763175.034
Diatomite Processing. https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch11/final/c11s22.pdf
IVANOV, S. É. a A. V. BELYAKOV. Diatomite and its applications. Glass and Ceramics. 2008, 65(1-2),
48-51. ISSN 0361-7610. doi:10.1007/s10717-008-9005-6
Surovinové zdroje České republiky - nerostné suroviny 2019. Dostupné z:
http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje/surovinove-zdroje-ceskerepubliky-2019.pdf
Diatomite [online]. Dostupné z: https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2021/mcs2021-diatomite.pdf
SCHEFFLER, M. a P. COLOMBO. Cellular Ceramics. Wiley‐VCH Verlag GmbH & Co., 2005. ISBN
978-3-527-31320-4
MANEVICH, V. E. a K. Yu. SUBBOTIN. Foam glass and problems of energy conservation. Glass and
Ceramics. 2008, 65(3-4), 105-108. ISSN 0361-7610. doi:10.1007/s10717-008-9026-1
Foam Glass Market by Type (open cell and Closed Cell), Process (Physical and Chemical), Application
(Building & Industrial Insulation and Chemical Processing Systems), End-Use Industry (Building &
Construction and Industrial) - Global Forecast to 2024. Dostupné z:
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/foam-glass-market-3506071.html
KARANDASHOVA, N S, B M GOLTSMAN a E A YATSENKO. Analysis of Influence of Foaming
Mixture Components on Structure and Properties of Foam Glass. IOP Conference Series: Materials
Science and Engineering. 2017, 262. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/262/1/012020
KHAMIDULINA, D D, S A NEKRASOVA a K M VORONIN. Foam Glass Production from Waste
Glass by Compression. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2017, 262. ISSN
1757-8981. Dostupné z: doi:10.1088/1757-899X/262/1/012008
BAI, Jianguang, Xinghua YANG, Shaochun XU, Wenjia JING a Jianfeng YANG. Preparation of foam
glass from waste glass and fly ash. Materials Letters. 2014, 136, 52-54. ISSN 0167577X. Dostupné z:
doi:10.1016/j.matlet.2014.07.028
CHAKARTNARODOM, Parinya, Pitcharat INEURE, Shaochun XU, Wenjia JING a Jianfeng YANG.
Foam Glass Development Using Glass Cullet and Fly Ash or Rice Husk Ash as the Raw Materials.
Key Eng. Mat. 2014, 608, 73-78. ISSN 1662-9795. doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.608.73
YE, Zhong Nan, Yong Wei WANG, Hao JIANG, Na LI a Shi Quan LIU. Foamed Glass-Ceramics Made
from Red-Mud. Key Engineering Materials. 2013, 575-576, 461-464. ISSN 1662-9795. Dostupné z:
doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.575-576.461
YATSENKO, Elena A., B.M. GOLTSMAN a A.V. RYABOVA. Complex Protection of Pipelines Using
Silicate Materials Based on Local Raw Materials of the Far East. In: Materials Science Forum. 2019,
s. 46-52. ISSN 1662-9752. Dostupné z: doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.945.46
YATSENKO, Elena A., Boris M. GOLTSMAN, Lyudmila V. KLIMOVA a Lyubov A. YATSENKO.
Peculiarities of foam glass synthesis from natural silica-containing raw materials. Journal of Thermal
Analysis and Calorimetry. 2020, s. 119-127. ISSN 1388-6150. doi:10.1007/s10973-020-10015-3

http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.533

6. Stavebně materiálové inženýrství

JUNIORSTAV 2022
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Abstrakt
Elektro vodivé kompozity jsou moderní materiály, které se běžně používají v mnoha průmyslových odvětvích,
jako je stavebnictví a strojírenství. Tyto materiály mohou být užitečné například jako senzory pro sledování
fyzikálně mechanických změn v konstrukci, stínění bludných proudů, stínění elektromagnetického záření na
operačních sálech, katodická ochrana proti vlhkosti nebo přepěťová ochrana budov. Tématem tohoto příspěvku je
výzkum elektricky vodivých silikátových kompozitů s plnivy na bázi grafitu. V tomto výzkumu byly testovány
kompozity s různým poměrem a typem grafitu a byly sledovány jejich elektro vodivé vlastnosti jako impedance,
dále byly sledovány fyzikálně-mechanické vlastnosti jako pevnost v tlaku a v tahu. Bylo zjištěno že přidáním
10 % hm. grafitu do směsi se sníží impedance kompozitů o 50 % a pevnost v tlaku se sníží přibližně o 40 %.
Klíčová slova
Kompozit, grafit, elektrická vodivost, silikát, impedance
Abstract
Electroconductive composites are modern materials that are commonly used in many industries such as
construction industry and machine-building industry. For example, these materials can be useful as sensors for
monitoring changes in constructions, shielding stray currents from electrification networks, shielding
electromagnetic radiation in operating rooms, cathodic protection against moisture or overvoltage protection of
buildings. The topic of this post is the research of electrically conductive silicate composites with graphite-based
fillers. In this research, composites with different ratios and types of graphite were tested and electroconductive
properties such as impedance were monitored, as well as physical-mechanical properties such as strength. It was
found that by adding 10 wt. graphite into the mixture reduces the impedance of the composites by 50 % and the
compressive strength is reduced by approximately 40 %.
Key words
Composite, graphite, electro conductivity, silicate, impedance

1 ÚVOD
Kompozitní materiály vytváří široké spektrum možností, kterými lze vytvářet specifické materiály na míru
v závislosti na aktuálních požadavcích trhu, výzkumu a vývoje. Kompozity jsou tvořeny nejméně ze dvou a více
substancí s rozdílným chemickým složením, které se liší fyzikálními a mechanickými vlastnostmi.
Ve většině případů jedna nebo více substancí tvoří tzv. plnivo, které představuje diskontinuální fázi
v kompozitních materiálech. Zavedením plniv do matrice lze upravovat mnoho fyzikálních, chemických
i mechanických vlastností kompozitního materiálu, jako např. objemová hmotnost, pevnost v tlaku, pevnost v tahu,
objemová stálost, tepelnou a elektrickou vodivost, propustnost par a plynů, nasákavost a mnoho dalších
charakteristik. Dalším přínosem plniv muže být snížení nákladů na výrobu.
Další složkou kompozitů je matrice, která má především za úkol pojit všechny komponenty v jeden celistvý
materiál, tvoří kontinuální fázi materiálu a zastává funkci pojiva. Její funkcí je také udržovat požadovaný tvar a má
také vliv na konečný vzhled materiálu. Matrice se podílí na mechanických a fyzikálních vlastnostech celého
kompozitního materiálu. Dále má také za úkol chránit plniva případně výztuž před vnějšími vlivy, určuje tepelnou
vodivost, ohnivzdornost kompozitu a jiné. Matrice bývají nejčastěji na bázi silikátových materiálů jako je
například cement, na bázi polymerní například epoxidy a polyestery nebo na bázi geopolymeru [1], [2].
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Elektro vodivé kompozity mohou být definovány jakož to kompozity s určitým obsahem plniv, které poskytují
vhodné elektro vodivé vlastnosti. Pomocí elektro vodivých plniv se v materiálu vytvoří stabilní, dokonale
elektricky vodivá síť, která je schopna vést elektrický proud. U pevných materiálů můžeme elektrickou vodivost
rozdělit na vodivost povrchovou a vnitřní. Povrchová elektrická vodivost závisí především na vlhkosti materiálu,
zatím co vnitřní vodivost souvisí se strukturou, množství a charakteru použitých vodivých plniv [1].
Jakož to elektro vodivá plniva se nejčastěji používají plniva na bázi modifikací uhlíku jako jsou například saze,
grafit, uhlík, uhlíkové nanodestičky neboli grafen, uhlíkové nanotrubičky, uhlíkové trubičky, mikro silika a jiné,
dále lze jako alternativu využít plniva na bázi kovů jako jsou například ocelové drátky, tkaniny, nebo prášky
u těchto plniv je však nižší účinnost a nejsou vhodná do silikátových kompozitů [1], [2], [3].
Impedance, analogicky jako měrný elektrický odpor (rezistivita) je vlastnost tělesa při průchodu
stejnosměrného proudu, je impedance „odporem“ pro střídavý proud. Jedná se o komplexní veličinu, která se
skládá z imaginární a reálné složky. Pro přesné měření je zapotřebí přesně definovat měřené veličiny (napětí
a proud).
Jakmile je v kompozitním materiálu celistvá, dokonale propojená elektro vodivá struktura, sníží se významně
impedance samotného materiálu, tato hranice se nazývá perkolační práh a má za následek, že následné přidání
materiálu již nemá vliv na impedanci kompozitu [4], [5], [6].
Vlastnosti silikátových kompozitů se významně mění v závislosti na typu a množství použitého plniva.
S přidáním plniv na bázi uhlíku dochází k významnému poklesu fyzikálně mechanických vlastností ale také
k významnému snížení impedance. Tyto vlastnosti jsou vzájemně svázány a závisí na množství plniva.
Porovnáním rozlišného množství různých typů elektro vodivých plniv a jejich vlivu na fyzikálně mechanické
a elektro vodivé vlastnosti se doposud nikdo nevěnoval a je poměrně opomíjené téma. Z tohoto důvodu povstal
podnět pro ověření interakce mezi fyzikálně mechanickými vlastnostmi a impedancí s proměnným množstvím
grafitu [2].
Ve stavebnictví se tyto materiály stávají klíčovým prvkem například pro monitorování degradace konstrukcí
staveb, odstínění bludných proudů z elektrifikačních sítí, odstínění elektro magnetického záření na operačních
sálech, katodické ochraně před vlhkostí, ochranou budov před přepětím, odporově vyhřívané betony či stínění
signálu pro vězeňské zařízení [1], [6].

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
V experimentálním výzkumu, byly zkoušeny vzorky malty modifikované vodivými materiály v různých
koncentracích byly porovnávány s neošetřenými (kontrolními) vzorky z hlediska elektrických a mechanických
vlastností. Hodnocení vodivosti a pevnosti experimentálních výsledků odhalilo, že 6 mm nasekané uhlíkové
vlákno použité v této studii je schopné poskytnout zlepšenou elektrickou vodivost ve srovnání s vodivými prášky
na bázi uhlíku bez ztráty pevnosti a zpracovatelnosti. Mezi vodivými prášky na bázi uhlíku poskytuje nejhrubší
grafitový prášek přijatelné zlepšení elektrické vodivosti a menší ztrátu pevnosti a zpracovatelnosti [6].
Wu a kol. zkoumali kombinaci tří vodivých fází (tj. ocelových vláken, grafitového prášku a uhlíkových vláken)
jakož to plniva pro elektro vodivé kompozity s minimálním měrným odporem 320 Ω·cm. Ověřili také vliv
disperzního činidla, vliv velikosti částic grafitu a písku na elektrický odpor kompozitu. Kompozit obsahující
vodivé plniva měl zvýšenou vodivost s hodnotou odporu 10–30 Ω·cm, ale relativně nízkou pevnost v tlaku (méně
než 25 MPa). Vysoký obsah vody požadovaný během míchání k vyrovnání absorpce vody vodivými agregáty,
jako je grafit, saze a koks, vede k nízké pevnosti v tlaku. Důvodem zvýšené vodivosti je to, že když se obsah
vodivých částic do určité míry zvýší, některé částice se dostanou do vzájemného kontaktu a vytvoří řetězec vnitřní
sítě.
Použití grafitového prášku vyžaduje velké množství vody, takže pevnost betonu rychle klesá se zvyšujícím se
dávkováním grafitového prášku. Když je dávka grafitu větší než 15 %, zvýšení jeho vodivosti není zjevné, ale
pevnost v tlaku výrazně klesá. Při dávkování grafitu větším než 20 % je pevnost v tlaku menší než 2 MPa.
Optimální směs obsahuje 1 % objemového podílu ocelových vláken, 0,4 % objemového podílu uhlíkových vláken
a 4 % obsahu grafitu, s měrným odporem 322 Ω·cm po 28 dnech a pevností v tlaku 40 MPa nebo vyšší [1].
Fulham-L. a kol navrhli a testovali směsi elektro vodivých betonů. Směsí obsahující malé množství grafenu
vykazovaly velmi nízký měrný odpor (177 Ω·cm) s pevností v tlaku 24 MPa. Všeobecně u směsí s nízkým
poměrem w/c se zdá, že snížená kapilární pórovitost silně ovlivňuje účinek vodivosti elektrolytických
iontů. Závěrem článku zmiňují důležitost vztahu mezi vodivostí, pevností a množstvím uhlíku a jeho adsorpci
vody v kompozitu. Budoucí výzkum je nutný k lepšímu pochopení vnitřní vztahů elektrického odporu vodivých
materiálů, vlivu poréznosti vytvořené vodou na celkové elektrické vodivosti elektro vodivých kompozitů [7].
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3 METODIKA
Pro tento experiment byly navrhnuty kompozity skládající se pouze z cementu a grafitu, aby byly eliminovány
negativní vlivy případně použitých elektricky nevodivých plniv.
Jako vodivé plnivo byly použity čtyři druhy průmyslově vyráběného grafitu, přičemž byly zastoupeny přírodní
i umělé grafity, hrubé i jemné frakce a jeden s vylepšenými elektro vodivými vlastnostmi pomocí povrchové
úpravy (Grafit C). Nejdůležitějšími parametry použitých grafitů jsou uvedeny v Tab. 1.
Tab. 1 Vlastnosti použitých grafitů.
Grafit

Geneze

Typ částic

A
B
C
D

Přírodní
Přírodní
Přírodní
Syntetický

Ploché vločky
Nepravidelné vločky
Nepravidelné s úpravou
Nepravidelné

Měrný
povrch
[m²/Kg]
1087
12187
19879
12499

Impedance [Ω]
0,98
1,45
0,93
1,19

Jako pojivo pro silikátový kompozit byl použit portlandský cement CEM I 42,5 R dle EN 197-1. Jedná o běžně
používaný cement označením s rychlejší nárůstem pevností než běžný cement obdobné třídy. Základní vlastnosti
cementu CEM I 42,5 R dle výrobce jsou shrnuty v Tab. 2.
Tab. 2 Vlastnosti cementu.
Pojivo
Cement CEM I 42,5 R

Objemová hmotnost
[kg/m2]
3110

Měrný povrch [m²/kg]

Impedance [Ω]

391

7.66·106

Grafit byl dávkován do kompozitu hmotnostně, v podílech 4, 7, 10 a 13 % z hmotnosti cementu. Tyto hodnoty
byly zvoleny záměrně na základě zkušeností z odborných publikací[1], kde uvádějí že perkolační práh grafitů je
okolo 10 % hm. Následně vyšší dávky grafitu, než je perkolační práh by tudíž nebyly efektivní. Cement i voda
byly také dávkovány hmotnostně. Byl použit vodní součinitel w/c=0.35. Složení směsí je uvedeno v Tab. 3.
Vlastnosti byly ověřeny pro každý druh a dávku grafitu na 9 zkušebních vzorcích, celkem byly vlastnosti ověřeny
na 144 vzorcích.
Tab. 3 Složení směsí.
Označení směsi
A4
A7
A 10
A 13
B4
B7
B 10
B 13
C4
C7
C 10
C 13
D4
D7
D 10
D 13
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Cement (%)
96
93
90
87
96
93
90
87
96
93
90
87
96
93
90
87

Grafit (%)
4
7
10
13
4
7
10
13
4
7
10
13
4
7
10
13
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Na všech vstupních surovinách byly stanoveny nejdůležitější parametry, kterými byla impedance určující
vodivost suroviny a měrný povrch, který vypovídá o zrnitosti a charakteru částic. Dále byl specifikován tvar zrn
pomocí elektronového mikroskopu.
Měrný povrch použitých elektro vodivých plniv a cementu byl stanoven pomocí metody BET dle normy
ISO 9277:1995 (E) [8].
Impedance surovin i vyrobených zkušebních těles kompozitů byla stanovena pomocí měřícího přístroje
GW Instek LCR-6020 při napětí 1.0 kHz. Impedance surovin byla měřena pomocí přípravku s elektrodami
vytištěném na 3D tiskárně, který je na Obr. 1-A. Impedance kompozitu byla stanovena na vzorcích 40x40x160
mm viz. Obr. 1 -C, do kterých jsou zabudovány měděné elektrody viz. Obr. 1 -B ve vzdálenosti 120 mm.

B)

A)

C)

Obr. 1 A) Měřící přístroj GW Instek LCR-6020 při měření impedance surového grafitu, B) zkušební těleso se
zabudovanými elektrodami, C) měření impedance zkušebních těles.
Fyzikálně mechanické vlastnosti kompozitů byly stanoveny po 28 dnech zrání v normovém prostředí na
zkušebních tělesech 40 x 40 x 160 mm. Na vzorcích byla stanovena pevnost v tahu za ohybu pomocí tříbodového
ohybu, dle ČSN EN 12390-5. Na zlomcích těles ze stanovení pevnosti v tahu za ohybu byla stanovena pevnost
v tlaku v souladu s ČSN EN 12390-4 [9], [10].

4 VÝSLEDKY
Výsledky měření impedance a stanovení pevnosti v tlaku a pevnosti v tahu za ohybu po 28 mi dnech u kompozitů
s odlišným množstvím a typem grafitu jsou vyhodnoceny v následujících grafech.
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Impedance
1600
1473
1435
1425

1400 1478

1303

Impedance [Ω]]

1200

1217
1137

1000

1122

961

927

800

766

600

733
683

690
555
449

400

380

200
0

0

1

2

3

4

5

Grafit A

6
7
8
Množství grafitu [%]
Grafit B

Grafit C

9

10

11

12

13

14

Grafit D

Obr. 2 Vliv množství a typu grafitu na impedanci kompozitu.
S přidáním grafitů do kompozitu se významně snižuje jeho impedance. Nejvyšší pokles byl zaznamenán při
dávce 13 % hm., avšak dle trendu zřejmě nebylo dosaženo prahu perkolace, který je udáván okolo 10 % hm.
Impedance byla snížena při dávkách 4, 7, 10 a 13 % průměrně o 8, 22, 47 a 65 %. Naměřené hodnoty jsou graficky
zpracovány v Obr. 2.
Pevnost v tlaku
90.0
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Pevnost v tlaku [N/mm²]
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58.2
55.0
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0

1

2

3

4

5
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6
7
8
Množství grafitu [%]
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11
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Obr. 3 Vliv množství a typu grafitu na pevnost v tlaku kompozitu.
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Pevnost v tahu za ohybu
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Obr. 4 Vliv množství a typu grafitu na pevnost v tahu za ohybu kompozitu.
Fyzikálně mechanické vlastnosti uvedené na Obr. 3 a Obr. 4, jsou také ovlivněny přidáním grafitu
do kompozitu, již při nízkých dávkách grafitového prášku dochází k významnému poklesu pevností v tlaku,
pevnost v tahu za ohybu se zlepšila při použití hrubého typu grafitu (Grafit A) a (Grafit D) se střední zrnitostí
a nepravidelným typem částic, toto zlepšení je do jisté míry ovlivněno hutněním a nízkou absorpcí Grafitu A.

5 DISKUZE
Z výše uvedených výsledků je zřejmé že přidání grafitu ovlivňuje především elektrickou vodivost a pevnost v tlaku
kompozitu, tyto hodnoty poměrně klesají úměrně se zvyšující se dávkou plniva.
Bylo potvrzeno že hrubší typy grafitu vykazují nižší účinnost oproti grafitům jemného typu, ale také umožňují
docílit vyšších pevností díky nižší adsorpci vody. Hrubý typ grafitu vykazuje lepší efektivitu v nižších dávkách.
U pevnosti v tlaku byl zaznamenán významný pokles již při přidání 4 % grafitu, kdy klesla pevnost v průměru
o 30 %. Při dávce 7 % klesla pevnost v tlaku o 38 %, při 10 % grafitu klesla pevnost o 42 % a při dávce 13 % grafitu
klesla pevnost v tlaku o 50 %. Ukázalo se, že oproti dřívějším publikacím týkající se tohoto tématu má do značné
míry na pevnosti i elektro vodivé vlastnosti také zřejmě vliv použitých surovin, jelikož se i při vyšších dávkách
grafitu (nad 10 %) dokázaly zachovat poměrně dobré mechanické vlastnosti (pevnost v tlaku nad 30 N/mm2).

6 ZÁVĚR
Cílem tohoto příspěvku bylo sledování elektro vodivých a fyzikálně mechanických vlastností a jejich interakcí
v silikátových kompozitech s plnivem na bázi uhlíku. Byly otestovány různé dávky a typy grafitu a zároveň byla
sledována impedance, pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu kompozitů.
Zavedením vhodných typů grafitů do silikátového kompozitu lze významně ovlivňovat jeho elektro vodivé ale
také fyzikálně mechanické vlastnosti. Grafit, jakož to plnivo je účinným nástrojem pro snížení impedance. Ta se
sníží při dávce grafitu okolo 10 % hm. přibližně o 50 %, přičemž pevnost v tlaku klesne přibližně o 40 %. Hodnoty
těchto vlastností klesají souměrně dle trendů s každým přidaným procentem plniva. Pevnost v tahu za ohybu je
ovlivněna zejména zrnitostí plniva, přičemž hrubší typy grafitu s vločkovitým typem částic mají vyšší schopnost
přenášet síly vyvozené na materiál za tím co jemné typy grafitů pevnost v tahu za ohybu snižují.
Bylo prokázáno, že syntetický grafit a grafity s nepravidelnými a velmi jemnými částicemi jsou efektivnější
pro docílení nižších hodnot impedance. To je dáno větším měrným povrchem částic, a tedy vyšší pravděpodobnosti
styku nepravidelných ploch zrn v kompozitní matrici. Rozdílná impedance samotných grafitů jakož to suroviny
nemá přímý vliv na impedanci celého kompozitu. Lze říct že impedance kompozitu se odvíjí především od vhodné
velikosti, tvaru částic a efektivního množství použitého vodivého plniva.
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Pro budoucí výzkum díky významnému vlivu vodního součinitele na mikrostrukturu kapilárního systému,
který následně ovlivňuje elektrickou vodivost iontů v kompozitu by bylo vhodné experimentálně vyzkoušet vliv
vodního součinitele, případně otestovat vliv plastifikačních přísad.

Poděkování
Tento článek je vytvořen v rámci specifického výzkumného projekt č. FAST-J-21-7491 „Studium struktury
elektricky vodivých silikátových kompozitů s obsahem plniv na bázi uhlíku“.
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GEOPOLYMERU S UHLÍKOVÝMI
NANOTRUBIČKAMI PŘI ZATĚŽOVÁNÍ V TLAKU
SELF-SENSING PROPERTIES OF METAKAOLIN GEOPOLYMER WITH
CARBON NANOTUBES UNDER COMPRESSIVE LOADING
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Abstrakt
Zvýšená schopnost alkalicky aktivovaných pojiv přenášet elektrický náboj se stala atraktivním tématem ve
výzkumu věnovaném multifunkčním materiálům se senzorickými, samozahřívacími a dalšími progresivními
vlastnostmi. Tato studie je zaměřena na senzorické vlastnosti metakaolinových geopolymerních malt
s 0,05 a 0,10 % uhlíkových nanotrubiček při cyklickém zatěžování v tlaku. Zkušební tělesa s vloženými měděnými
elektrodami byla podrobena dvěma různým režimům tlakového zatěžování s kontinuálním sledováním napětí
a elektrického odporu. Referenční i modifikované geopolymerní malty vykazovaly dobrou odezvu na působící
zatížení, přesto byly zaznamenány změny v citlivosti a strukturních deformacích.
Klíčová slova
Geopolymer, metakaolin, uhlíkové nanotrubičky, senzorické vlastnosti, tlakové namáhání
Abstract
Increased capability of alkaline activated binders to transfer the electric charge became an attractive issue in
research related to multifunctional materials with self-sensing, self-heating and other progressive properties. This
study is focused on self-sensing properties of metakaolin geopolymer mortars with 0.05 and 0.10% carbon
nanotubes under repeated compressive loading. Specimens incorporated with copper electrodes were subjected to
two different regimes of compressive loading with continuous monitoring of strain and electrical resistance. Both
reference and modified geopolymer mortars have shown good response to applied loading, yet the differences in
sensitivity and structural deformations were observed.
Key words
Geopolymer, metakaolin, carbon nanotubes, self-sensing properties, compressive loading

1 ÚVOD
Geopolymery jsou poměrně novou skupinou anorganických pojiv, která se vyrábějí alkalickou aktivací přírodních,
zpracovaných nebo odpadních surovin tvořených téměř výhradně hlinitokřemičitanovou složkou, např. popílku
nebo metakaolinu. Název geopolymer je odvozen od velmi pravidelné struktury pojiva tvořené strukturními
jednotkami SiO44− a AlO45−, která vzniká po smíchání s alkalickým aktivátorem [1]. Výhodou geopolymerů je
kromě dobrých mechanických vlastností také vysoká chemická odolnost, tepelná stabilita a často menší ekologická
zátěž ve srovnání s cementovými pojivy [2]. V posledních letech se navíc ukazuje, že v některých vlastnostech se
alkalicky aktivované materiály značně odlišují od cementových pojiv a mohou být využity pro nové netradiční
aplikace, zejména pro multifunkční kompozity [3].
Jednou ze skupin takových materiálů jsou materiály se zvýšenou elektrickou vodivostí, které by mohly být
využívány např. pro návrh samozahřívacích betonů, materiálů se senzorickými vlastnostmi nebo pro stínění
elektromagnetického záření [4]. Vzhledem k tomu, že klasický beton je považován za elektrický izolant, je často
nutné do těchto kompozitů přidat vhodné vodivé plnivo. Nejčastěji se jedná o plnivo na bázi uhlíku nebo kovu,
např. ocelová vlákna, uhlíkové saze, uhlíková vlákna (CF), uhlíkové nanotrubičky (CNTs) nebo grafit [5].
Podmínkou použitelnosti funkčního plniva je dobrá elektrická vodivost, odolnost v zásaditém prostředí,
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kompatibilita s vybraným pojivem a minimální negativní vliv na vlastnosti pojiva v čerstvém stavu i po zatvrdnutí
[4]. První práce věnující se betonům se senzorickými vlastnostmi, které sledovaly závislost působícího zatížení
a změny elektrického odporu materiálu, se datují do 90. let. Při měření senzorických vlastností se zaznamenává
elektrický odpor případně jiná veličina, která reaguje na změny mechanického zatížení, napětí, tvorbu trhlin či
jiných poruch, ale také okolních podmínek (teplota, vlhkost) [5].
Z porovnání elektrických vlastností cementové a alkalicky aktivované matrice vyplývá, že především
metakaolinový geopolymer a alkalicky aktivovaná struska vykazují zvýšenou elektrickou vodivost, která se
připisuje přítomnosti velkého množství pohyblivých hydratovaných alkalických iontů a vhodné pórové struktuře
pojiva [7], případně také obsahu iontů Fe a jiných kovů [8]. Piezoresistivní odezva byla pozorována u geopolymerů
[9] i alkalicky aktivované strusky při tlakovém namáhání [8], a to i bez přítomnosti vodivého plniva. Vlachakis
[10] nicméně uvádí, že i u geopolymerů je vhodné funkční plnivo použít, neboť rozdíly ve vodivosti různých typů
matrice a funkčního plniva mohou být výrazné. Aplikací vodivého plniva se dále eliminuje pokles vodivosti
v důsledku vysychání matrice.
Uhlíkové nanotrubičky (CNTs) jsou tubulární útvary, jejichž jednu případně více stěn tvoří síť šestiúhelníků
atomů uhlíku. Kromě výborné tepelné a elektrické vodivosti mají CNTs díky vysokému poměru mezi délkou
a průměrem také výjimečné mechanické vlastnosti, zejména v tahu [5], [11]. Pro aplikaci ve vodivých
kompozitech se dávkují v nízkých koncentracích, kde je nejpodstatnější jejich homogenní dispergace [11], ke které
částečně přispívá také zásadité prostředí alkalického aktivátoru [12]. U geopolymerů s obsahem CNTs došlo ke
zvýšení elektrické vodivosti a také citlivosti odezvy při měření senzorických vlastností vyjádřené tzv. gauge
faktorem (GF), přičemž GF byl mnohem vyšší ve srovnání s cementovou matricí s jakýmkoli typem vodivého
plniva. GF se stanoví ze změny elektrického odporu a přetvoření dle vztahu (1):
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 =

∆𝑅𝑅𝑅𝑅/𝑅𝑅𝑅𝑅0
∆𝐿𝐿𝐿𝐿/𝐿𝐿𝐿𝐿0

=

∆𝑅𝑅𝑅𝑅/𝑅𝑅𝑅𝑅0
𝜀𝜀𝜀𝜀

= 1 + 2𝜈𝜈𝜈𝜈 +

∆𝜌𝜌𝜌𝜌/𝜌𝜌𝜌𝜌0
𝜀𝜀𝜀𝜀

,

(1)

kde GF je gauge faktor [-], ∆R absolutní změna elektrického odporu [Ω], R0 počáteční elektrický odpor [Ω], ∆L
absolutní délková změna [m], L0 počáteční délka [m], ε poměrná deformace (přetvoření) [-], ∆ρ absolutní změna
rezistivity [Ω⋅m], ρ počáteční rezistivita [Ω⋅m] a υ Poissonovo číslo [-].
Tento příspěvek je zaměřen na měření a interpretaci senzorických vlastností metakaolinového geopolymeru
s obsahem CNTs, který byl vystaven cyklickému tlakovému namáhání. Senzorické chování kompozitů je
diskutováno v souvislosti s přetvořením zkušebních těles a odpovídající relativní změnou elektrického odporu.
Relativní změna elektrického odporu ((R−R0)/R0) byla použita k hodnocení citlivosti a reprodukovatelnosti
měřeného výstupního signálu nebo deformací.

2 METODIKA
Materiály a výroba zkušebních těles
Hlavními surovinami pro výrobu geopolymerních malt byl metakaolin Mefisto K05 (České lupkové závody, a. s.)
obsahující 55,01 % SiO2 a 40,94 % Al2O3 a dále alkalický aktivátor sestávající z vodního skla a 30% roztoku
NaOH, jako plnivo byl použit standardní křemičitý písek s maximální velikostí zrna 2,5 mm. Vodivé plnivo,
uhlíkové nanotrubičky (CNTs) Graphistrength® C100 (Arkema), bylo dávkováno ve formě 2% roztoku
připraveného rozpuštěním a dispergací pevných aglomerátů CNTs v horké vodě. Koncentrace CNTs
v modifikovaných maltách byla 0,05 a 0,10 %.
Při přípravě malt dle receptur uvedených v Tab. 1 bylo nejprve smícháno vodní sklo, roztok hydroxidu, voda
a roztok CNTs. Do homogenní suspenze byl postupně přidán metakaolin a zamíchán do hladké pasty. Nakonec
byly přidány všechny frakce kameniva. Čerstvou směsí byly naplněny krychlové formy (100 × 100 × 100 mm),
do kterých byly pomocí destičky z voděodolné překližky s drážkami rozmístěny 4 elektrody z měděné mřížky
o rozměrech 80 × 120 mm (ve vzdálenosti 20 mm od sebe). Vzorky byly poté zakryty folií a uloženy v laboratoři.
Tab. 1 Receptury geopolymerních malt.
Metakaolin (g)
Vodní sklo (g)
30% NaOH (g)
Písek (g)
2% roztok CNT (g)
Voda (g)
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REF
900
748
83
2700
103

CNT0,05
900
748
83
2700
22,5
80,5

CNT0,10
900
748
83
2700
45
58
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Experimentální část
Měření senzorických vlastností v tlaku probíhalo v elektromechanickém zkušebním lisu LabTest® 6.250
(Labortech) umožňujícím maximální zatížení 250 kN. Cyklické tlakové zatěžování zkušebních těles probíhalo ve
směru kolmém na rovinu vložených elektrod (viz Obr. 1) ve dvou zkušebních režimech: a. 10 cyklů s konstantní
amplitudou 10 kN (rychlost zatěžování 300 kN/s), b. 30 cyklů s proměnnou amplitudou 7−35 kN (rychlost
zatěžování 500 kN/s). Maximální zatížení vzorků přitom nepřesáhlo 25 % jejich pevnosti v tlaku.
Měření senzorických vlastností kompozitů probíhalo za střídavého elektrického proudu o frekvenci 1 kHz
s využitím generátoru sinusového signálu Agilent 33220A a dvou multimetrů Agilent 34410A. Generovaný signál
byl přenášen na vnější elektrody a vnitřní elektrody sloužily k měření výstupního elektrického napětí (vstupní
hodnota elektrického napětí byla 5 V). Elektrický odpor byl určen výpočtem z naměřeného elektrického napětí
a procházejícího elektrického proudu podle Ohmova zákona.

Obr. 1 Uspořádání elektrod vzhledem ke směru působícího zatížení (upraveno dle [10]).

3 VÝSLEDKY A DISKUZE
Lineární tlakové namáhání s konstantní amplitudou (10 cyklů)
V první fázi měření senzorických vlastností v tlaku byla zkušební tělesa podrobena 10 zatěžovacím cyklům, režim
zatěžování a přetvoření těles měřené pomocí osazeného tenzometru je zobrazeno na Obr. 2 (a). Z grafu je patrné,
že deformace vzorků REF a CNT0,05 byla srovnatelná a dosahující hodnoty přibližně 60 µm/m, zatímco u vzorku
CNT0,10 byla maximální deformace více než dvojnásobná. Maximální přetvoření referenčního materiálu se
s přibývajícími cykly mírně snižovalo.

(a)

(b)

Obr. 2 (a) přetvoření zkušebních těles, (b) relativní změna elektrického odporu během lineárního tlakového
namáhání s konstantní amplitudou.
Piezorezistivní odezva byla patrná u všech zkušebních těles, jak ukazuje graf na Obr. 2 (b), kde relativní změna
elektrického odporu dobře reaguje na příslušné zatěžovací cykly. Graf však ukazuje, že u zkušebních těles s CNTs
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došlo k postupnému nárůstu elektrického odporu, což dokládá vznik permanentních deformací, které se projevují
přerušením vodivé sítě. U referenčního materiálu byl zaznamenán opačný trend, tj. klesající celkový elektrický
odpor. K podobným závěrům dospěla i studie věnovaná alkalicky aktivované strusce s 0,5 až 2 % CF, kde nedošlo
ke zlepšení senzorických vlastností v důsledku tvorby mikrotrhlin [13]. Naopak použití 10 % grafitu [14] či 0,5 %
uhlíkových sazí [15] v popílkové geopolymerní maltě zlepšilo jak citlivost, tak opakovatelnost odezvy při měření
senzorických vlastností. Uhlíkové saze v nízké koncentraci měly navíc minimální negativní dopad na mechanické
vlastnosti kompozitu.

Lineární tlakové namáhání s proměnnou amplitudou (30 cyklů)
Ve druhé fázi byla zkušební tělesa zatěžována 30 cykly s rostoucí a klesající amplitudou v rozmezí 7−35 kN
(Obr. 3 (a)), přičemž chování jednotlivých vzorků v závislosti na zatížení bylo podobné jako v předchozím
případě. Vzorek CNT0,10 opět dosáhl největších deformací, přetvoření vzorků REF a CNT0,05 se příliš nelišilo.
U maximálních deformací byly zaznamenány menší změny s přibývajícími zatěžovacími cykly.
Vývoj relativní změny elektrického odporu v grafu na Obr. 3 (b) opět ukazuje na vznik plastických deformací
u vzorků s obsahem CNTs. Stejně jako u zatěžování s konstantní amplitudou dosáhl největších trvalých deformací
vzorek CNT0,05. Vyšší hodnoty plastických deformací u kompozitů s obsahem CNTs pozorované v této studii
nejsou v souladu s již publikovanými výsledky, které většinou uvádějí zlepšení modulu pružnosti a jiných
mechanických vlastností modifikovaných geopolymerů.
Odezva referenčního materiálu naopak dobře korespondovala s působícím zatížením, u celkového elektrického
odporu došlo pouze k nepatrným změnám a citlivost se pohybovala kolem 0,10−0,15 % při maximálním zatížení.
Potenciální přínos CNTs ke zlepšení senzorických vlastností tedy nebyl naplněn z důvodu setrvalého nárůstu
elektrického odporu v důsledku trvalých deformací. U referenčního materiálu byla sledována velmi dobrá
opakovatelnost a reprodukovatelnost závislosti relativní změny elektrického odporu na zatěžovací cykly, nejméně
příznivých výsledků dosáhl vzorek CNT0,05. Vývoj relativní změny elektrického odporu u vzorku CNT0,10
naznačuje, že zejména citlivost u maximální hodnoty zatížení by mohla být i vyšší ve srovnání s REF, nicméně
tento efekt byl převážen nárůstem celkového elektrického odporu.

(a)

(b)

Obr. 3 (a) přetvoření zkušebních těles, (b) relativní změna elektrického odporu během lineárního tlakového
namáhání s proměnnou amplitudou.

4 ZÁVĚR
Cílem studie bylo zhodnocení vlivu uhlíkových nanotrubiček (CNTs) jako vodivého pojiva na senzorické
vlastnosti metakaolinového geopolymeru při cyklickém namáhání v tlaku. Vzorky z referenčního materiálu
a pojiva s obsahem 0,05 a 0,10 % CNTs byly podrobeny cyklickému zatěžování v tlaku ve dvou zkušebních
režimech, nejprve s konstantní a poté s proměnnou amplitudou. Ze sledování relativních změn elektrického odporu
je patrné, že všechny vzorky vykazují dobrou odezvu na působící zatížení, senzorické vlastnosti vzorků s obsahem
CNTs však byly negativně ovlivněny postupně narůstající mírou trvalých deformací. Tento závěr není zcela
v souladu s dříve publikovanými výsledky jiných autorů, které častěji poukazovaly na zlepšení mechanických
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vlastností materiálů modifikovaných CNTs. Příčina tohoto jevu není zcela jasná, ale může být ovlivněna např.
nedokonalou dispergací CNTs. Mechanické a elektrické vlastnosti kompozitů budou ve vztahu k jejich
senzorickým schopnostem dále zkoumány např. při ohybovém namáhání nebo při namáhání do porušení.
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VÝVOJ NOVÉ SPRÁVKOVÉ MALTY S VYUŽITÍM
DRUHOTNÝCH SUROVIN
DEVELOPMENT OF A NEW REPAIR MORTAR USING SECONDARY
RAW MATERIALS
Petr Figala1
Fakulta stavební VUT v Brně, Brno University of Technology, Veveří 331/95, Czech Republic

1

Abstrakt
Tento článek se zabývá výzkumem nové správkové malty na silikátové bázi modifikované vybranými druhotnými
surovinami. Cíle práce je vyvinou novou hmotu vyznačující se chemickou odolností vhodnou pro sanaci
kanalizačních betonových konstrukcí. Jako stěžejní parametry pro výběr výsledné receptury byla zvolena odolnost
vůči agresivnímu roztoku síranů a vůči napadání biogenní kyselinou sírovou. Chemická odolnost byla testována
simulací expozičního prostředí v laboratorních podmínkách, a to dle metodiky normy DIN 19573. Ze získaných
výsledků vyplývá, že vhodnou modifikací referenční malty je možné zachovat hodnoty fyzikálně-mechanických
charakteristik a zároveň dosáhnout zlepšení chemické odolnosti zkušebních těles. Finální receptura bude dále
testována v poloprovozních podmínkách "in situ".
Klíčová slova
Správková malta, chemická odolnost, druhotná surovina, biogenní kyselina sírová, sírany
Abstract
This paper deals with the research of a new repair mortar modified with secondary raw materials. The aim of the
work is to develop a material characterized by chemical resistance suitable for the rehabilitation of sewer concrete
structures. Resistance to aggressive sulphate solution and to attack by sulfuric acid was chosen as the key
parameters for the choose of a final mixture. Chemical resistance was tested by simulating the exposure
environment in laboratory conditions, according to the methodology of DIN 19573. The obtained results show that
by suitable modification of the reference mortar it is possible to maintain the values of physical-mechanical
characteristics and improve the chemical resistance of test samples. The final mixture will be further tested in field
conditions.
Key words
Repair mortar, chemical resistance, secondary raw material, biogenic sulphuric acid, sulphates

1 ÚVOD
Kanalizační síť představuje charakteristické expoziční prostředí s vysokými požadavky na odolnost použitých
stavebních materiálů. Při sanaci kanalizací je cílem obnovit či prodloužit původní životnost celého stavebního díla.
Správkové malty určené primárně k reprofilaci poškozeného betonovému povrchu představují stěžejní hmotu při
obnově užitných vlastností sanované stavební konstrukce. Požadavkem na takový typ malt je mimo jiné
jednoduchá aplikovatelnost, vysoká pevnost, odolnost vůči mechanickému poškození a odolnost vůči chemicky
agresivnímu prostředí.
Výsledky prezentované v rámci této práce se zaměřují na návrh a studium vybraných charakteristik
surovinových variant správkové malty na cementové bázi pro sanaci betonových kanalizačních konstrukcí. Tento
vývoj je součástí spolupráce Stavební fakulty VUT v Brně a renomovaného výrobce stavebních hmot. Cílem
spolupráce je vývoj uceleného chemicky odolného systému pro sanaci chemicky atakovaných kanalizačních stok
či šachet. Receptury správkové malty jsou navrženy tak, aby ve výsledném sanačním systému plnily funkci
vysokohodnotné sanační malty pro ruční aplikaci na malých plochách či pro opravu složitějších profilů.
Vzhledem k vysokým nákladům sanačních prací musí nová správková hmota vykazovat dostatečnou životnost,
ale být také cenově dostupná. Vzhledem k vysoké ceně vstupních surovin u cementových kompozitů, představuje
substituce primárních složek vhodnými druhotnými surovinami vhodnou metodu, za předpokladu zachování či
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zlepšení původních charakteristik výsledného kompozitu. Avšak pro návrh takových sanačních hmot musí být
vybrány vhodné materiály. Pro výběr vhodných materiálů podle koncentrace H2S v současné době neexistuje
v Evropě souhrnná norma, která by poskytovala informace o materiálech vhodných k použití do těchto expozičních
podmínek. Existuje však několik národních standard, které se zabývají návrhem hodnot koncentračních úrovní
expozičních prostředí k definování expozičních tříd souvisejících s agresivním chemickým prostředím. Příkladem
je německý standard DIN 19573 [1], v němž jsou navržena expoziční prostředí chemicky agresivních roztoků
Na2SO4 a H2SO4 o definovaných koncentracích a také požadavky na zkoušené cementové materiály.
Cílem této práce je modifikování stávající komerčně dostupnou správkovou maltu tak, aby splňovala
požadavky pro správkové malty dle německého standardu DIN 19753 [1].

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Životnost betonové konstrukce se vlivem chemické degradace významně zkracuje. Rychlá degradace
cementových kompozitů v prostředí kanalizačních stok je způsobena zejména tím, že kvůli chemickému složení
a vysokému obsahu vápníku mají omezenou odolnost vůči působení acidickým útokům. Klasické betonové
kanalizační prvky nemají významně zvýšenou chemickou odolnost [2]. Nové betonové prvky je vhodné před
zabudování do konstrukce ošetřit sekundární ochranou ve formě chemicky odolného nátěru. Při sanaci je vlivem
zvýšené vlhkosti aplikace těchto nátěrů komplikovaná.
Problémy s korozí betonových odpadních systémů jsou známy od počátku minulého století [3], [4].
V některých případech je omezena doba použití betonových stok na méně než 10 let [3]. Největší vliv na snižování
doby použitelnosti má v kanalizacích vysoká koncentrace H2S. Sulfan vzniká rozkladem organických látek ve
splaškách anaerobními bakteriemi nacházejícími se v kanalizačním systému. Pokud existuje v tekutině dostatečné
množství kyslíku, dochází k chemickým a biologickým procesům, které oxidují H2S např. na H2SO4 [5].
Proces biokoroze betonu je možné popsat třemi kroky: prvním je neutralizace povrchu betonu, čímž vznikne
vhodné prostředí pro růst příslušných bakterií oxidujících síru. K tomu dochází v prostředí s vyšší koncentrací
sulfanu. Čerstvý beton může dosahovat hodnot v rozmezí pH 11-13, přičemž kyselé plyny dosahují pH <6.
V dalším kroku plynný sulfan na klenbě stok oxiduje. K tomu může dochází nejen biologicky, ale také chemicky.
V obou případech se jedná o aerobní proces, kdy jsou k bezkyslíkatému sulfanu (H2S) připojeny dvě molekuly
kyslíku (O2) za vzniku kyseliny sírové (H2SO4). V třetím kroku dochází k reakci mezi H2SO4 a produkty hydratace
cementu [5]. Reakce síranů a siřičitanů na povrchu betonu probíhá nejčastěji reakcí portlanditu (CaOH2) a dalších
minerálů. Jedná o velmi složité fyzikální a chemický procesy [6], jejich součástí jsou mikroskopické procesy –
difuze síranů a siřičitanů, tvorbu nových produktů s menšími pevnostmi či s expanzním charakterem v pórech
a kapilárách a s tím spojený vývin krystalizačního tlaku, a makroskopické procesy – postupné rozpadání
cementového kamene [7], [8]. Mezi charakteristické minerály vznikající při tomto typu degradace cementového
kamene patří sádrovec (CaSO4∙2H2O) a ettringit (3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O).
Vznik těchto minerálů doprovází výrazné objemové změny, jelikož nově vznikající sloučeniny obsahují velké
množství především molekul vody, které v původních sloučeninách obsaženy nebyly. Například při vzniku
sádrovce dochází ke zvětšení objemu na 124 % původního objemu minerálu a při vzniku ettringitu dokonce na
227 % původního objemu [8], jiné zdroje uvádění expanzi ettringitu až o 700 % původního objemu [9].
K urychlení procesu degradace betonu vlivem útoku síranů či siřičitanů dochází při cyklickém vysoušení
a namáčení kompozitů [10] a velmi významný vliv má také teplota prostředí [11].
Řada výzkumů je zaměřena na možnosti omezení degradace cementových kompozitů vlivem síranů a siřičitanů
částečnou substitucí portlandského cementu vhodnými aditivy či druhotnými surovinami [12], [13]. Bylo zjištěno,
že pucolánové přísady (vysokoteplotní popílek, křemičité úlety, metakaolin, aj.) mají pozitivní vliv na strukturu
cementového kamene, distribuci pórů či jejich velikost. Z výsledků jiných studií však vyplývá [14], že i přes tento
pozitivní vliv příměsi druhotných surovin může s rostoucí mírou substituce pojiva růst negativní vliv na odolnosti
vůči síranové korozi. Cílem je tedy nalézt optimální míru substituce cementového pojiva vhodnými druhotnými
surovinami.

3 METODIKA
Jak již bylo uvedeno výše, referenční hmotu (SM-R) představuje komerčně dostupná správková matla a návrh
jednotlivých nových receptur testovaných v rámci této práce se zakládá na substituci 10-30 % pojiva (CEM I 42,5
R) vybranými druhotnými surovinami. Vzhledem k tomu, že zmiňovaný výzkum stále probíhá, je v Tab. 1
uvedeno pouze orientační zastoupení jednotlivých surovin v jednotlivých recepturách, přičemž ty se liší pouze
použitou druhotnou surovinou. Označení jednotlivých surovinových variant správkové malty
SM-A(B,C)10(20,30) je voleno s ohledem na danou druhotnou surovinu –„A“ vysokoteplotní popílek
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z hnědouhelné elektrárny Tušimice; „B“ kamenné odprašky z kamenolomu Želešice; „C“ mletá silica vyzdívka
z hutí Arcelor Mittal. Pro příklad receptura SM-B20 představuje správkovou maltu s 20% mírou substituce
cementu kamennými odprašky.
Vysokoteplotní popílek splňuje požadavky na popílky pro stavební účely ČSN 72 2071. Silica vyzdívka byla
dodána ve formě valounů, které byly nejprve rozmělněny v čelisťovém drtiči a následně byly surovina upravena
mletím na měrný povrch 435 m2·kg−1 (± 50 m2·kg−1). Tento měrný povrch pro mletí by volen v souladu s měrným
povrchem substituovaného pojiva. Vybrané kamenné odprašky byly dodány ve formě suchého prášku, nebylo je
tedy nutné před použitím nijak upravovat.
Tab. 1 Průměrné surovinové složení zkušebních receptur vyvíjené správkové malty.
Surovina
Cement CEM I – 42,5 R
Směr přísad [hm.% z mc]
Druhotná surovina
Jemně mletý vápenec
Křemičitý písek 0,18 – 1,0
Křemičitý písek 0,6 – 1,0
Křemičitý písek 1,0 – 4,0

Průměrný podíl surovin ve vyvíjené směsi [hm. %]
20,3
0,84
2,9
3,0
34
17,0
3,0

30,6
1,84
10,2
6,0
37,0
21,0
6,0

Výroba zkušebních těles
Pro správné spolupůsobení všech složek obsažených ve správkové maltě, byly veškeré vstupní suroviny
homogenizovány pomocí kontejnerového homogenizátoru. Pro zajištění dokonalého promísení jednotlivých
složek byla minimální doba homogenizace stanovena na 30 minut.
Výroba čerstvé směsi byla prováděna v souladu s normou EN 196–1:2016. Doba míchání byla 270 ± 5 sekund.
Po zamíchání byla ověřena konzistence čerstvé malty v souladu s normou EN 1015−3. Poměr voda/cement (w)
byl zvolen tak, aby konzistence jednotlivých čerstvých malt odpovídala zvolené optimální konzistenci 137,5 ±
5 mm. Vliv příměsi jednotlivých druhotných surovin na spotřebu záměsové vody byl zanedbatelný a hodnota “w”
byla v případě všech testovaných receptur téměř identická.
Veškeré míchání bylo prováděno v laboratorní míchačce s nuceným oběhem při nastavených otáčkách
v souladu s normou ČSN EN 196-1 a v laboratorních podmínkách (23 ± 2 °C, 55 ± 5% relativní vlhkosti vzduchu).
Nastavení míchačky bylo zvoleno pro dokonalé promísení suché směsi se záměsovou vodou a zaktivování
práškových příměsí intenzivním mícháním.
Všechna zkušební tělesa byla po dobu prvních 24 hodin od zamísená ponechána ve formách v prostředí
s teplotou 20 ± 1 °C a relativní vlhkostí vzduchu 90 %. Po odformování byla zkušební tělesa uložena do vodní
lázně, kde byla ponechána až do doby provedení příslušné laboratorní zkoušky.

Zkušební metody
Fyzikálně-mechanické charakteristiky. Konzistence čerstvých mat byla ověřena pomocí střásacího stolku,
v souladu s normou ČSN EN 1015-3. Pevnost v tlaku zkušebních těles (40 × 40 × 160 mm) byla stanoveny
v souladu s ČSN EN 12190:1998 po 28 dnech zrání. U vzniklých fragmentů zkušebních těles byla stanovena
nasákavost cementového kompozitu, a to v souladu s ČSN 72 2448.
Stanovení síranové odolnosti. Zkušební tělesa (10×40×160 mm) byla po dobu 90 dní vystavena působení
agresivního roztoku síranů o koncentraci 29,8 g/l (44 g/l Na2SO4) Zkušební tělesa byla po odformování uložena
do vodní lázně a samotné chemické zatěžování bylo započato po 60 ± 3 dnech od jejich výroby. Před započetím
chemického zatěžování bylo potřeba na všechna tělesa upevnit měřící terče. V průběhu zrání tedy byla tělesa
vyjmuta z vodního uložení, vysušena, na jejich povrch byly upevněny měřící terče, a po vytvrzení byla tělesa
vrácena do vodního uložení. Před začátkem chemického zatěžování musela být tělesa soustavně ve vodním uložení
alespoň 14 dní. Z důvodu zohlednění průhybu zkušebních těles byly terče upevněny na obě strany daných těles.
Část těles byla po celou dobu ponechána ve vodním uložení – referenční tělesa, 2/3 těles byly uloženy do výše
zmíněného síranového roztoku, který byl pravidelně obměňován. Měření změny délky probíhalo v sedmidenních
intervalech. Příprava těchto zkušebních těles i samotné měření bylo v souladu s ČSN EN 12617-4.
Norma DIN 19573 definuje hraniční hodnotu změny délky (Δε <0,8 mm/m), jež se stanoví porovnáním
průměrných délkových změn zkušebních těles vystavených síranům a referenčních zkušebních těles.
Stanovení odolností vůči biogenní kyselině sírové. Pro stanovení odolnosti byl použit roztok kyseliny sírové
o koncentraci c(H2SO4) = 1,0 mol/l (pH = 0). Zkušební tělesa (40 × 40 × 80 mm) byla vystavena působení daného
roztoku po dobu 14 dní. Po odformování zkušebních těles byly z jejich povrchu odstraněny všechny nesoudržné
http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.551

553

JUNIORSTAV 2022

6. Building Materials and Components

částice včetně svrchní vrstvy cementového tmele, případně zbytky odbedňovacího přípravku. Takže připravená
tělesa byla, do 60 ± 3 dní od jejich výroby, uložena do vodní lázně. Třetina sady zkušebních těles byla ponechána
ve vodním uložení po celou dobu trvání zkoušky. Zbývající tělesa byla po uplynutí doby zrání změřena, zvážena
a byla umístěna do kádě s roztokem kyseliny sírové. Koncentrace roztoku byla pravidelně kontrolována a denně
srovnávána titrací koncentrované H2SO4. Po ukončení zkoušky byl ze všech zkušebních těles odstraněn
nesoudržný materiál, byly zaznamenány rozměry, hmotnost a byla pořízena fotodokumentace. Z takto
předpřipravených těles byly vyhotoveny kvádry o h = 40 ± 1 mm. Stejným způsobem byly vyrobeny krychle
(o hraně a = 40 ± 1 mm) i z referenčních těles ponechaných ve vodním uložení.
U všech těchto těles byla stanovena pevnost v tlaku dle ČSN EN 196-1:2016. Ze získaných výsledků byl
matematicky vyjádřena relativní zbytková pevnost v tlaku fcrr a celková hloubka koroze Xf,D, která se taktéž
vztahuje k pevnosti v tlaku, avšak zohledňuje také úbytek objemu vlivem koroze cementového kamene.

4 VÝSLEDKY
Na Obr. 1 jsou graficky vyjádřeny výsledky stanovení nasákavosti a pevnosti v tlaku zkušebních těles jednotlivých
surovinových variant správkové malty po 28 dnech zrání ve vodním uložení.

Obr. 1 Výsledky vybraných fyzikálně-mechanických charakteristik jednotlivých surovinových variant.
Na Obr. 2 je graficky vyjádřen průběh délkových změn zkušebních těles vybraných surovinových variant
způsobený síranovou korozí.

Obr. 2 Průběh objemových změn zkušebních těles vlivem působení síranové koroze v čase.
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V Tab. 2 jsou uvedeny všechny zbývající výsledky, zkušebních těles vybraných surovinových variant,
chemické odolnosti dle DIN 19573. Uvedena je průměrná konečná délková změna, po 91 dnech zatěžování
síranovou korozí, porovnaná s objemovými změnami referenčních těles, jež byly po celou dobu uloženy ve vodním
uložení. Dále jsou uvedeny výsledky odolnosti, zkušebních těles týž surovinových variant správkové malty, vůči
působení roztoku agresivní kyseliny sírové o koncentraci c(H2SO4) = 1,0 mol/l po dobu 14 dní. Konkrétně jsou
uvedeny výsledky stanovení hloubky koroze zkušebních těles (Xf,D) a relativní zbytkové pevnosti v tlaku (Fcrr).
Tab. 2 Výsledky stanovení chemické odolnosti zkušebních těles vybraných surovinových variant dle DIN 19573.
Receptura
SM-R
SM-A20
SM-B20
SM-C20

∆ε [mm/m]
0,1790
0,0580
0,2320
0,1080

Xf,D [mm]
1,707
2,202
1,238
1,686

Fcrr [%]
80,5
73,6
84,9
81,4

5 DISKUZE
Na základě výsledků vybraných fyzikálně-mechanických charakteristik (Obr. 1.) byl původní poměrně široký
soubor surovinových variant zúžen. Z uvedených výsledků pevnosti v tlaku vyplývá, že náhradou cementu v míře
20 i 30 % je možné dosáhnout vyhovujících charakteristik. Naopak, vyšší míra substituce pojiva se jeví jako
přehnaná. Z výsledků nasákavosti zkušebních těles je však zřejmé, že již 30% míra substituce má poměrně
významný negativní vliv na daný parametr.
Soubor receptur pro stanovení chemické odolnosti dle DIN 19573 byl zúžen pouze na receptury s 20% mírou
náhrady pojiva jednotlivými druhotnými surovinami.
Na Obr. 2. a v Tab. 2 jsou uvedeny výsledky chemické odolnosti zkušebních těles vybraných receptur
správkové malty. Z uvedených výsledků vyplývá, že substitucí 20 % pojiva je možné při volbě správné druhotné
suroviny dosáhnout zlepšení odolnosti výsledného cementového kompozitu. V rámci síranové odolnosti byl
splněn požadavek na limitní přípustnou délkovou změnu po ukončení zatěžování ∆ε < 0,8 mm/m. Konkrétně bylo
nejlepších výsledků dosaženo u receptury s 20% náhradou cementu vysokoteplotním popílkem. Je zřejmé, že
pucolánový charakter této druhotné suroviny měl pozitivní vliv na potlačení objemových změn zkušebních těles.
Konkrétně došlo, ve srovnání s referenční hmotou, k potlačení délkových změn o více než 65 %. Pouze v případě
receptury s 20% mírou substituce pojiva kamennými odprašky došlo, ve srovnání s referenční hmotou, k zhoršení
sledovaného parametru.
V případě této receptury bylo naopak dosaženo nejlepších výsledků při stanovení odolnosti vůči působení
roztoku agresivní kyseliny sírové. Zlepšení v charakteristice relativní zbytkové pevnosti v tlaku bylo dosaženo
i v případě surovinové varianty s 20% mírou substituce cementu mletou silica vyzdívkou. Naopak, zhoršení
odolnosti ve srovnání s referenční hmotou bylo zaznamenáno z receptury s vysokoteplotním popílkem. Důvody
těchto trendů je třeba dále hlouběji studovat.

6 ZÁVĚR
Cílem této práce bylo ověřit možnost zvýšení či alespoň zachování chemické odolnosti a také fyzikálněmechanických parametrů správkové malty, při jejíž návrhu byla určitá část pojiva substituována vybranou
druhotnou surovinou. Z výsledků uvedených v této práci vyplývá, že hlavní cíl byl slněn.
Předpoklad, že při vhodné míře substituce cementu správnou druhotnou surovinou dojde ke zlepšení chemické
odolnosti, se bezezbytku potvrdil. Zároveň se potvrdil předpoklad, že po 28 dnech zrání dojde k mírnému zhoršení
sledovaných fyzikálně-mechanických charakteristik.
Jako optimální pro další výzkum se jeví dvě druhotné suroviny – vysokoteplotní popílek a mletá silica
vyzdívka. V případě receptury SM-C20, s 20% mírou substituce cementu silica vyzdívkou, bylo dosaženo velmi
dobrých výsledků ve všech sledovaných parametrech, ve většině případů se však nejednalo o nejlepší výsledky.
Až na nasákavost a odolnost vůči biogenní kyselině sírové se jako optimální jevila příměs vysokoteplotního
popílku. V případě síranové odolnosti i pevnosti v tlaku byly výsledky surovinové varianty SM-A20, s 20% mírou
substituce cementu vysokoteplotní popílkem, dosaženo skvělých výsledků.
Na základě získaných výsledků, jako relativně nízká odolnost hmoty s popílkem vůči působení roztoku
kyseliny sírové, bude probíhat hlubší studium vlivu vybraných druhotných surovin na stanovené výsledky.
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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-21-7312 "Studium vlastností chemicky odolné správkové
hmoty na silikátové bázi s využitím druhotných surovin".
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POJIVEM Z POLYMERNÍ MATRICE A PLNIVEM
Z ODPADNÍCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH
MATERIÁLŮ
POSSIBILITIES OF USING MICROWAVE RADIATION TO ACCELERATE
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Abstrakt
Předložená práce se zabývá možností využití působení mikrovlnného záření na čerstvé směsi tvořené plnivem
z odpadního tepelně izolačního expandovaného polystyrénu a pojivem z polymerní směsi pro urychlení doby
potřebné pro zpevnění. Experimentálně byl vyzkoušen vliv doby působení mikrovlnného záření na hodnotu
součinitele tepelné vodivosti vlastnosti směsí.
Klíčová slova
Mikrovlnné záření, polymery, recyklace, polystyrény
Abstract
The presented work deals with the possibility of using the action of microwave energy on fresh mixtures consisting
of a filler from waste thermal insulation expanded polystyrene and a binder from a polymer mixture to accelerate
the time required for the mixture to solidify. The influence of microwave exposure time on thermal engineering
material properties of mixtures was experimentally tested.
Key words
Microwave radiation, polymers, recycling, polystyrene

1 ÚVOD
Předložená práce se zabývá možností použití mikrovlnného záření pro polymerizaci vhodného pojiva, které
stabilizuje drť odpadního pěnového polystyrénu při přípravě lehké tepelně izolační hmoty s využitím ve
stavebnictví. Při zásypech dutin ve stavbách partikulárními látkami postupně dochází k jejich sesedání, a je pouze
otázkou času, kdy se v dutinách vytvoří nevyplněný volný prostor. Otázka stabilizace zrn v násypu partikulárních
částic je tak klíčová.
V současné době se daří dostupnými technologiemi poměrně „čistě“ separovat partikulární částice odpadních
vypěněných plastů a tyto pak využít pro přípravu výrobků znovu použitelných ve stavebnictví, které využívají
zejména příznivých užitných vlastností odpadních surovin. U vypěněných plastů se jedná hlavně o jejich nízkou
objemovou hmotnost, příznivou soudržnost a nízkou hodnotu součinitele tepelné vodivosti. Z toho důvodu se
využití odpadních vypěněných plastů jako suroviny pro přípravu tepelně izolačních hmot jeví velmi příznivě.
Rozsah použití hmot ve stavebnictví na bázi stabilizovaných partikulárních částic spojených vhodným
polymerním pojivem může být široký, patrně nejpříznivějšími produkty jsou desky o konstantní tloušťce.
U deskových izolantů se očekává nejen jejich příznivý tepelný odpor v celém jejich objemu konstantní, ale také
nízká objemová hmotnost a dostatečná tlaková pevnost. Mezi dalšími požadovanými užitnými vlastnostmi je
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vhodná pórovitost z hlediska zajištění větrotěsnosti materiálové vrstvy, tvarová stálost i odolnost proti vlivům
působícím z okolí pro zajištění dlouhodobé životnosti produktu.
Z hlediska tzv. ekologické stopy se mohou uvedené výrobky vyznačovat minimální zátěží pro životní prostředí,
a to jak v ohledu použitých odpadních surovin, tak i z hlediska technologie jejich stabilizace.

Použité pojivo
Selekce vhodného pojiva vychází z předpokladu využití polymeru, který životnímu prostředí nepřináší škodlivou
zátěž. Proto byla zvolena polyvinylacetátová báze ve formě lepidla (dostupné pod obchodním názvem Duvilax).
Principem jeho výroby je polymerace vinylacetátu. Jedná se o chemický postup, kdy je ve vodné fázi monomer
emulgován a procesem polymerace pak přeměněn na polymer. Uvedené polymery jsou vysokomolekulární látky,
které se v průmyslu široce uplatňují. Běžně se využívají pro výrobu kopolymerních vinylakrylátů a také mohou
být použity v potravinářství jako ochrana před plísněmi i vlhkostí. V alkalickém prostředí ale dochází k jejich
rozkladu za tvorby kyseliny octové.
Mají poměrně nízkou viskozitu (sušina kolem 50 %), takže je lze většinou použít bez úpravy. Vytvrzují za
normální teploty fyzikálním pochodem odpařování vody – voda z disperze difunduje do okolního pórovitého
materiálu, např. do dřeva při jeho lepení – lepidlo se koncentruje a gelovatí. Doba lisování je asi 1 hodina při tlaku
0,5 MPa. Lepidlo není vodovzdorné, má slabě kyselou reakci s hodnotou pH 4-6, což je nutno při lepení vzít
v úvahu.
Emulze PVA ve vodě se používá jako lepidlo na porézní materiály; lepidlo neobsahuje organická rozpouštědla,
je nehořlavé, ředitelné vodou a zdravotně nezávadné. Je schváleno Státním zdravotním ústavem jako nezávadné
lepidlo vhodné pro styk s potravinami.

Účinky mikrovlnného záření
Mikrovlny patří do široké rodiny elektromagnetických vlnění, zahrnující rovněž oblast viditelného světla, které se
řídí Maxwellovými rovnicemi. Platí pro ně, že vektory charakterizující magnetické a elektrické pole jsou v každém
bodě a v každém okamžiku k sobě kolmé a oba jsou kolmé ke směru pohybu vlny. Jejich amplitudy mají konstantní
poměr a ve vakuu se elektromagnetické vlny pohybují rychlostí světla, takže platí vztah:
(1)
𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 ∙ 𝑓𝑓𝑓𝑓,
kde c je rychlost světla ve vakuu, l je vlnová délka, f je vlnová frekvence.

Mikrovlnným zářením se rozumí elektromagnetické záření o frekvenci od 300 MHz do 300 GHz, což odpovídá
vlnové délce od 1 m do 1 mm, zaujímající oblast mezi infračerveným zářením a rádiovými vlnami. Většina
frekvencí v tomto intervalu se používá ke komunikačním účelům, a aby se zabránilo vzájemnému rušení, byla pro
mikrovlnný ohřev vymezena frekvence 2,45 MHz, která odpovídá délce vlny 12,2 cm.
Mikrovlny se můžou šířit v různých médiích, samozřejmě s nižší rychlostí než ve vakuu. Ve vzduchu je tento
rozdíl malý, ale jiná je situace ve vodě, kde se mikrovlny šíří devětkrát nižší rychlostí, a v důsledku toho se i vlnová
délka devětkrát zkrátí na 1,36 cm. Při přechodu mikrovln z jednoho prostředí do druhého dochází na rozhraní
k odrazovým a lomovým jevům stejně jako u světla. V podstatě jde o kombinaci tří případů – část energie mikrovln
se od povrchu odráží, část v látce absorbuje a část materiálem prochází.
Při absorpci mikrovln v materiálu se snižuje amplituda vlny. Míra absorpce je charakterizována pomocí
penetrační hloubky, což je vzdálenost, kterou mikrovlnné záření v materiálu musí projít, aby jeho intenzita klesla
na 13,53 % původní hodnoty.
Pokud použijeme k popisu mikrovln de Broglieho vztah, zjistíme, že na ně lze pohlížet také jako na částice
s energií 0,00001 eV, což je energie velmi malá a nestačí ani k rozbití nejslabší chemické vazby. Odtud tedy
schopnost mikrovln ohřívat neplyne. Pro ohřev se využívá jevu, kdy permanentní dipóly se v stejnosměrném
elektrickém poli orientují do energeticky nejpřijatelnější polohy.
Pokud dojde k přeplování pole, snaží se molekuly nesoucí náboj opět otočit do nejvhodnější pozice. Snaha
vyrovnat se s měnícím se elektrickým polem mikrovln vede k rotačnímu pohybu, při němž dochází ke kolizím
a tření se sousedními molekulami a ke vzniku tepla. Nejběžnější molekulou, jejíž permanentní dipólový moment
vede k její rotaci při ozařování mikrovlnami je voda, která je zároveň ve značném množství přítomna
v biologických materiálech a způsobuje tak jejich ohřev v mikrovlnné troubě [1], [2], [3].

2 PRINCIP MIKROVLNNÉHO VYSOUŠENÍ
Vystaví-li se ohřívaný materiál vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli, uplatní se u polárních molekul
frikční jev; zvyšuje se vnitřní energie molekul, čímž se materiál postupně ohřívá. Při dokonalém mikrovlnném
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ohřevu je rozložení intenzity mikrovlnného pole zcela rovnoměrné a teplo vzniká stejnoměrně v celém objemu
materiálu. Výskyt vlnění je závislý na konstrukci zařízení a na materiálech uvnitř ohřívací komory. Míra
absorbovaného výkonu záleží na velikosti, tvaru a na permitivitě látky. Kromě samotného předmětu je důležitá
zejména frekvence a intenzita elektromagnetického pole. U řady materiálů je relativní permitivita závislá také na
teplotě, ale většinou permitivita narůstá s frekvencí. Teplo, které se v ohřívaných objektech generuje, se prostupem
tepla šíří do okolí. Pokud ale ponecháme mikrovlnnou energii na materiál působit příliš dlouho, může dojít
k přehřátí a posléze k poškození struktury ohřívaného předmětu.

Obr. 1 Schéma molekuly vody, na kterou působí mikrovlnné záření [1].
Mezi výhody mikrovlnného záření patří zejména tzv. selektivní ohřev. Ohřívá se pouze složka, která absorbuje
větší množství elektromagnetické energie (většinou se jedna o volně vázanou vodu). Takto se zajistí ohřátí vrstvy
materiálu do větší hloubky. Tato ohřátá složka pak dále ohřívá další části materiálu.
Mikrovlnami lze prohřát materiál účinněji než pouhým ohřevem od povrchu, proto se tato technika používá
k vysoušení různých materiálů. S tím souvisí i případné urychlení vytvrzení čerstvých pojivových směsí, jak je
popsáno v tomto příspěvku dále. Zkoumá se optimální výkon zdroje mikrovlnného záření a doba jeho působení
s cílem najít variantu, při které je krystalová mřížka pojivové složky směsi co nejméně poškozena.
Nevýhodou je již zmíněná vyšší energetická náročnost, v případě cementových kompozitních materiálů pak
jiné mechanické vlastnosti a možná lokální přehřátí v důsledku mikrovlnného pole i samotného materiálu.
V neposlední řadě pak figuruje požadavek na odbornou způsobilost s EMW zářením [2], [3].

Vysoušení čerstvých směsí
Obecně je nutné polymer PVAC odvodnit, aby došlo k jeho polymeraci. K tomu lze zvolit jeden z vícero způsobů:
proces volného odpařování vody z polymeru, metodu vakuování, nebo také například působení tepla pro
kompenzaci výparného tepla vody. Nezbytnou podmínkou je odvádění uvolněné vodní páry. V experimentu bylo
ověřeno vysoušení účinkem mikrovlnného záření v kontrastu s volným odpařováním vody.
Průběh mikrovlnného vysoušení/vytvrzování lze rozdělit na čtyři úseky:
•
•
•
•

Vlastní ohřev molekul vody spojený se sekundárním ohřevem materiálu.
Odpařování vody obsažené v povrchové vrstvě materiálu.
Zvětšení objemu vody v důsledku jejího ohřevu. Zvětšení objemu vede k růstu tlaku, který se šíří
všemi směry, tedy i k povrchu vysoušeného materiálu, a způsobuje vytlačování ohřáté vody na povrch.
V průběhu postupného chladnutí dochází k průběžnému odpařování vody, která je na povrchu
materiálu. V důsledku rozdílu vlhkosti na povrchu a v hloubce, dochází k rozdílu tzv. parciálního
tlaku, který zabezpečí transport vlhkosti na povrch. K odpařování vlhkosti z povrchu vysoušeného
materiálu je potřeba značné teplo (výparné teplo kapaliny). V důsledku toho dochází k ochlazování
povrchu vysoušeného materiálu i vzduchu v okolí.

Faktory ovlivňující rychlost vysoušení:
•
•
•
•
•

gradient teploty,
obsah vlhkosti v povrchové vrstvě,
relativní vlhkost prostředí, které je v kontaktu s vysoušeným materiálem,
schopnost materiálu distribuovat vodu z jádra k povrchu,
povrchová úprava vysoušeného materiálu,
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tepelná vodivost vysoušeného materiálu [2], [3].

3 VYUŽITÉ SMĚSI Z ODPADNÍHO POLYSTYRÉNU
Složení jednotlivých ověřovaných směsí je uvedeno v Tab. 1. Pro jejich přípravu bylo použito pojivo syntetický
polymer – polyvinylacetát – a jako plnivo sloužil drcený polystyrén. Ten byl použit ve formě sférických
polystyrénových granulí, přičemž se jednalo o běžný expandovaný polystyrén. Návrh směsi se řídil požadavkem
na dosažení maximální pevnosti v tlaku při zachování nízké objemové hmotnosti. Z každé směsi byly vytvořeny
vzorky, na nichž byly zkoumány uvedené vlastnosti. Cílem bylo optimalizovat vstupní materiály, a zejména zvolit
minimální dávku pojiva při zachování dostatečné manipulační pevnosti, dosažení požadované konzistence čerstvé
směsi a nízké objemové hmotnosti. Ke zhutňování směsí byl použit laboratorní vibrační stůl. Při použití polymeru
byl polymer nejprve smíchán s vodou pro dosažení dostatečné konzistence a poté smíchán s plnivem.

Obr. 2 Fotografie generátoru mikrovlnného záření a výsledných vzorků po procesu urychlení tvrdnutí zmíněných
záměsí.

Přehled složení jednotlivých záměsí a působení mikrovlnného záření
Tab. 1 Přehled složení jednotlivých záměsí.
Složka

Jednotka

1

2

EPS
Voda
Polymer

kg·m-3
kg·m-3
kg·m-3

77
616
307

210
780

Tab. 2 Přehled časů působení mikrovlnného záření pro jednotlivé experimenty.
Experiment
1
2
3

1
60
300

2
30
60

3
60
300

Čas [s]
4
30
60

5
60
300

6
30
60

7
60
300

Výkon
[W]
750
750

4 VÝSLEDKY EXPERIMENTŮ
Tab. 3 Přehled hodnot objemové hmotnosti, součinitele tepelné vodivosti a objemové tepelné kapacity naměřené
u jednotlivých vzorků po 7 dnech od odformování.

1.1
560

Objemová
hmotnost [kg·m-3]
60

Součinitel tepelné
vodivosti λ [W·m-1·K-1]
0,0362

Objemová tepelná kapacita
c∙ρb [J·m-3·K-1]
-
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1.2
1.3
2.1
2.2
2.3

60
60
50
50
50
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0,0370
0,0410
0,0432

0,0969·106
0,1769·106
0,1981·106

V případě prvního složení záměsi došlo k destrukci vzorků, neboť se voda proměnila z kapalné fáze do fáze plynné
příliš rychle a porušila proces tuhnutí polymerního pojiva. Zkoušené vzorky se tak samovolně rozpadly.
Využité pojivo polyvinylacetát vodu obsahuje ve svém základu; je složeno ze sušiny (49 %) a vody (51 %).
Bylo tedy třeba navrhnout sadu nových směsí, ve kterých bylo množství vody redukováno. Výsledná záměs je
označena jako 2 a obsahuje pouze vodu obsaženou v polymeru. Zde můžeme pozorovat vliv mikrovlnného záření
na součinitel tepelné vodivosti záměsí tvořených převážně odpadním expandovaným polystyrénem.
V případě, že nebylo využito urychlení vytvrzení pomocí mikrovlnného záření, hodnota součinitele tepelné
vodivosti je 0,0370 W·m-1·K-1. Doba potřebná pro získaní manipulační pevnosti se pohybovala v rozmezí od 40
do 50 h.
V případě využití mikrovlnného záření pro urychlení vytvrzení čerstvé směsi je pak hodnota součinitele tepelné
vodivosti pro experiment č. 2 λ = 0,0410 W·m-1·K-1 a pro experiment č. 3 λ = 0,0432 W·m-1·K-1. Vzorky získaly
během doby působení mikrovlnného záření potřebnou manipulační pevnost. Měření součinitele tepelné vodivosti
ale proběhlo až po 48 hodinách od působení mikrovlnného záření na směs z důvodu omezení zkreslení měření
součinitele tepelné vodivosti zvýšenou teplotou směsí.
Pozorujeme zde rapidní nárůst hodnoty součinitele tepelné vodivosti při různé době působení mikrovlnného
záření oproti referenční záměsi, která tuhla za normálních podmínek.
Když mikrovlnné záření působilo na vzorek č. 2 a proběhl experiment č. 2, pak došlo k nárůstu hodnoty
součinitele tepelné vodivosti přibližně o 10 %. V případě, kdy mikrovlnné záření působilo na vzorek č. 2, a proběhl
experiment č. 3, je nárůst hodnoty součinitele tepelné vodivosti přibližně o 15 %.
Spolu se součinitelem tepelné vodivosti byla měřena i objemová tepelná kapacita. Zde pozorujeme zvýšení
hodnoty objemové tepelné kapacity při využití mikrovlnného vytvrzování přibližně na dvojnásobek.
Vyvstává tedy otázka, zda mikrovlnné záření narušuje mikrostrukturu polymerního pojiva během procesu
tuhnutí, anebo degraduje přímo plnivo zvolené záměsi, zde expandovaný polystyrén. To bude předmětem dalšího
zkoumání.

Obr. 3 Fotografie záměsí pod mikroskopem s různým zvětšením.
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5 ZÁVĚR
Mikrovlnným ohřevem, na rozdíl od jiných způsobů ohřevu, se zahřívá předmět objemově, neboť tepelná energie
se působením elektromagnetického vlnění produkuje poměrně rovnoměrně v celém objemu látky. Díky tomu lze
regulovat teplotu. Spotřeba energie bývá přitom nižší a vytvrzovací čas pojiva kratší. Mikrovlnnou technologií lze
zahřívat pouze konkrétní část produktu, a tak se maximalizuje účinnost procesu vytvrzování. Tím, podle
prezentovaných zjištění, použití mikrovlnné technologie umožňuje při vytvrzování pojiv zkrácení vytvrzovacího
procesu a současně vede k úsporám energie.
Nevýhodou použití mikrovlnných zařízení je problematické zajištění rovnoměrného rozložení energie při
působení mikrovln. Vznik stojatého elektromagnetického vlnění je ovlivněno rozměry pracovní komory, frekvencí
generovaných mikrovln i vlastnostmi ohřívaných předmětů. Průběh teploty se pro jednotlivé předměty liší dle
jejich materiálového složení, rozměrů a aktuální teploty. Mikrovlnný generátor by však měl být schopný předměty
zahřívat na vyšší teploty.
Další nevýhodou při využívání mikrovlnné energie je její odrazivost. Ta neumožňuje použití tohoto typu
ohřevu u jakýchkoli materiálů obsahujících kovové součásti.
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Tento výzkum byl projektem specifického výzkumu Vysokého učení technického v Brně NO. FAST-J-21-7238.
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Abstrakt
Se změnou klimatu a rostoucími teplotami, ale také s rostoucími nároky na komfort jednotlivých obyvatel měst,
roste také poptávka po co nejpříjemnějším prostředí ve městech. Jedním z klíčových prvků pro vytvoření takového
životního prostředí je právě strom. Stromy mají řadu dopadů na jejich okolí, ať už jde o dopady pozitivní,
tak o dopady, jež zejména komplikují výstavbu technické infrastruktury a vyžadují péči, aby v nepřirozeném
městském prostředí prosperovali a tím sloužili svému okolí. Tento výzkum je zaměřen na definování jejich
pozitivních dopadů, ale hlavně na jejich ohodnocení tak, aby bylo možné jejich přínosy porovnat s monetární
hodnotou investičních nákladů, ale také k porovnání s jinými monetárně definovanými variantami. Cílem výzkumu
je využít tyto hodnoty pro komplexní ohodnocení přínosů zeleně pro společnost.
Klíčová slova
Udržitelný rozvoj měst, benefity stromů, socio-ekonomické dopady, vliv zeleně na rozvoj měst.
Abstract
With climate change and rising temperatures, but also with increasing demand for the comfort of individual
citizens, the demand for the most pleasant environment in cities is also growing. One of the key elements for
creating such an environment is the tree. Trees have several impacts on their surroundings, both positive and
negative impacts, which mainly complicate the construction of technical infrastructure and require care to thrive
in an unnatural urban environment and thus serve their surroundings. This research is focused on defining their
positive impacts, but mainly on their evaluation so that their benefits can be compared with the monetary value of
investment costs, but also to compare with other monetarily defined variants. Goal of the research is to use this
values for complex evaluation of its benefits for society.
Key words
Sustainable urban development, tree benefits, socio-economic impacts, the impact of greenery on urban
development.

1 ÚVOD
Proces městského plánování velkých měst je velkým tématem dnešní doby. S nárůstem migrace lidí do větších
měst a jejich širších aglomerací, narůstá také poptávka po bydlení. Tuto poptávku se snaží uspokojit developerské
společnosti, které se snaží poskytnout co největší nabídku nových bytů, a tak velmi často staví metodou - co nejvíce
obytné plochy na m2 pozemku. S tímto přístupem ale souvisí řada problémů pro municipalitu. Rámcově se jedná
o zvýšení požadavku na technickou infrastrukturu, zvýšení poptávky po občanské vybavenosti, potřeba veřejného
prostoru apod. V takové fázi, kdy už se taková stavba chystá, ale municipalita nemá příliš velké možnosti
zasáhnout do obsahu takového projektu. Protože základním dokumentem, dle jehož se parametry území definují
je územní plán a ten je sestaven pro dlouhá časová období.
Doposud se velmi často rozvíjela města mimo své původní hranice. Což vede hlavně k rozrůstání vesnic
a menších měst v bezprostředním okolí měst velkých. Tento fenomén je taktéž známý jako tzv. "Urban sprawl",
neboli svévolnému rozrůstání měst. Ten má ale za následek velkou řadu negativních dopadů – namátkou jmenujme
například vznikající nefunkční sociální prostředí [1], nepoměrné zatěžování lokální technické infrastruktury, jež
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byla dimenzována na řádově nižší hodnoty, nárůst dílčích cest do zaměstnání (pro soukromá vozidla, ale také
veřejnou dopravu), kvalitu života, ale také kvalitu životního prostředí ve městech [2].
Právě kvůli negativním dopadům fenoménu "svévolného rozrůstání měst" se samosprávy zaměřili na budování
tzv. měst krátkých vzdáleností. Koncept města krátkých vzdáleností je postavený na promíchaní a vzájemné
dostupnosti každodenních potřeb, kterými jsou bydlení, práce, služby, vzdělávání a volnočasové aktivity [3].
Jinými slovy principem je, se v co největší míře stavělo uvnitř stávajících hranic měst a takovým způsobem, aby
jednotlivé městské části, čtvrti měli kompletní občanskou, kulturní a veřejnou vybavenost. To ale způsobuje první
problém při rozhodování pro rozhodující osoby – a to jaké plochy, v jaké míře by mělo dané území obsahovat.
A ačkoliv je pro odborníky možné takovou otázku vyhodnotit, je velmi těžké takováto rozhodnutí kontrolovat,
nebo diskutovat, protože se často zakládají na subjektivních hodnoceních. To je dáno charakterem zejména
sociálních přínosů budovaných prostranství, jejichž monetární hodnota se jen velmi těžko vyjadřuje. V jiných
oblastech (např. doprava) jsou proto využívány tzv. socio-ekonomické dopady, jež jsou právě monetárním
vyjádřením sociálních změn způsobených daným projektem.
Proto je také cílem tohoto výzkumu definovat monetární hodnotu přínosu, a to konkrétně pro plochy zeleně ve
fázi územního plánování. Hlavním přínosem poté bude, že rozhodující osoby budou mít čísla o která mohou opřít
svá rozhodnutí pro rozsah a umístění daného typu ploch.

2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Výzkum byl postaven na rozsáhlé rešerši současného stavu, jež měla za cíl nalézt odborné práce, zejména
odborníků z oblasti městského rozvoje ale také z oblasti biologie a botaniky, jež mají odborný vhled zvláště do
vlastností druhů zeleně.
Výzkum je postaven na rámci práce stanoveném metodicky v přechozím výzkumu. Nejprve bylo v rámci
výzkumu nastaveno, které výpočtové metody jsou vhodné pro ohodnocení celospolečenských dopadů velkých
projektů územního rozvoje [4]. Následně bylo výzkumem stanoveno, že ideálním zdrojem dat pro hodnocení jsou
územní studie. A současně byly parametry území v těchto studiích definovaných rozděleny do kategorií dle jejich
přínosu pro území. Jedním z těchto parametrů jsou plochy "městské zeleně". V rámci těchto ploch právě stromy
tvoří jeden z nejzásadnějších prvků, jež generují přínosy pro společnost.
Po rozsáhlé rešerši se podařilo vyhledat klíčový dokument od odborníků ze Spojených států amerických [5].
Tato metodika obsahuje podklady hlavně z pohledu kvantifikace dílčích dopadů, které stromy mohou mít. To
zejména jejich vliv na okolní prostředí a z toho i plynoucí dopady na životní prostředí jako celek. Přes značnou
snahu autora se nepodařilo nalézt srovnatelnou publikaci, jež by obsahovala, byť jen výsekovou, část podobných
dat a šlo tak ověřit na vyšší úrovni její přesnost. Ale s ohledem na vysokou míru citací této publikaci, a její široké
využití ve výzkumu celosvětově, je dostatečně ověřená vědeckou komunitou.
Metodika je konfigurovaná pro rozsáhlé území středozápadu USA, což je oblast, která je vlastnostmi svého
klimatu nejblíže středoevropskému počasí. Proto také byla vybrána. Metodika dokonce obsahuje i ohodnocení
dílčích dopadů. Jenže také zásadní nedostatek, ceny v publikaci zmiňované odpovídají době před 15 lety, takže
cenovou hladinou jsou naprosto neaktuální. Zároveň se jedná o ceny aplikovatelné na území USA a tím pádem se
významně liší taktéž cena za jisté komodity.

3 METODIKA
Hlavní částí této práce bylo revidovat celospolečenské dopady zeleně, případně je doplnit. A v druhé části
popsat a kvantifikovat výši jednotlivého dopadu v kontextu ekonomiky České republiky.
V rámci metodiky jsou stromy pro praktičnost využití rozděleny do 3 kategorií dle velikosti a druhu (na stromy
malé, střední a velké). Následně se mění hodnoty se změnou lokality stromů, jestli se nachází u domů, nebo ve
volném prostředí. Díky tomuto dělení jsou zdejší výstupy velmi dobře aplikovatelné do různých situací, které
nastávají v územním rozvoji. Navíc je publikace rozlišuje ještě na základě stáří. Což opět zpřesňuje výsledky,
jelikož u stromů je s jejich rostoucím stářím významná změna zejména v ploše koruny a tím pádem například
v ostíněné ploše okolí stromu.
Na základě zmíněné publikace [5], byly převzaty tyto dopady na životní prostředí: Ochlazování okolního
prostředí, Oteplení okolního prostředí, Zadržení vody, Pohlcení CO2, Zvýšení kvality ovzduší (pohlcení škodlivin
z ovzduší). Aby bylo možno ocenit jednotlivé dopady je nutno zvolit relevantní rámec metodik. Hlavními
metodickými přístupy k ocenění jednotlivých dopadů jsou Metody pro netržní oceňování veřejných statků.
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Metody pro netržní oceňování veřejných statků
V rámci postupu kvantifikace nákladů byla použita ve většině případů kombinace metod nákladů na zamezení,
nákladů na nahrazení a nákladů na alternativní opatření.
Metoda ocenění pomocí nákladů na zamezení umožňuje ocenit užitek pomocí nákladů na vyhnutí se škodám,
které by mohly vzniknout v případě, že by hodnocený prvek nebyl realizován. Jinými slovy užitek daného prvku
je vyčíslen pomocí potenciálních nákladů, kterým se lze vyhnout v případě, že dojde k jeho realizaci.
Metoda nákladů na nahrazení oceňuje užitky daného objektu podle potenciálních nákladů na nahrazení jejich
případných dopadů jinými prostředky a způsoby.
Metoda nákladů na alternativní opatření vyčísluje užitky daných objektů pomocí nákladů na jiný typ
opatření, které by poskytovalo stejné přínosy. Například lze uvést, že u zelených střech, či stěn lze stejného
výsledku ve vztahu k eliminaci škodlivých látek dosáhnout jiným technickým či investičním řešením. Náklady na
alternativní řešení se stejným účinkem je v rámci využití této metody možné považovat jako odhad užitků, které
poskytuje realizace daného objektu. Není ale vhodné pro toto ocenění využívat jiné prvky zelené infrastruktury,
jelikož ty obvykle poskytují také širší spektrum užitků.

Přínosy výsadby stromů pro společnost
Jak již bylo zmíněno v rámci literární rešerše, z publikace [4] vychází většina výsledných přínosů stromů pro
společnost. Jejich výčet spolu se stručným popisem metodiky jejich kvalifikace je shrnut v tabulce 1.
Přínos stromů

Tab. 1 Přínosy stromů z předchozího výzkumu
Metodika kvalifikace přínosu

Ochlazování okolního
prostředí

Přínos vyjádřen ve formě úspory elektrické energie (kWh).

Oteplení okolního
prostředí

Přínos vyjádřen ve formě úspory nákladů na zemní plyn pro vytápění
(MWh).

Zadržení vody

Přínos vyplývá ze schopnosti stromu zadržovat srážkovou vodu
a snižovat tím zátěž na kanalizací.

Pohlcení CO2

Schopnost stromu pohlcovat CO2 a zároveň snižovat jeho produkci skrze
redukci potřeby elektrické energie.

Zvýšení kvality
ovzduší

Schopnost stromu snižováním teploty omezit produkci škodlivých plynů
při výrobě elektrické energie. Zkoumané škodliviny jsou SO2, NOx,
PM10, VOC*

*VOC = těkavé organické sloučeniny (Zdroj: Vlastní zpracování + data z výzkumu [4],)
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4 VÝSLEDKY
V rámci výzkumu bylo dosaženo rozšíření výše zmíněných přínosů o jeden zásadní a tím je dopad jednotlivých
stromů na snížení povrchové teploty komunikací.

Snížení opotřebení komunikací
Přínos snížení opotřebení komunikací vychází z principu, že stromy snižují razantně povrchovou teplotu povrchu
komunikací, která je způsobena jejich vlastnostmi, zejména tmavými odstíny barev, jež z fyzikálního principu
pohlcují mnohem více sluneční energie a tím pádem se jejich povrchové teploty, zvláště v letních měsících,
dostávají v extrémech i do úrovně kolem 60°C. Na základě publikace [6] byla zkoumána deformace povrchových
vrstev komunikace v porovnání mezi zatížením komunikace dopravou a zatížením komunikace dopravou za
zvýšených povrchových teplot (45 °C a 55 °C). Na základě této studie z dat bylo evidentní že při teplotě 45 °C je
deformace vozovky trojnásobná oproti zatížení čistě dopravou bez vysokých teplot.
Tento efekt může být do značné míry omezen právě výsadbou stromů u vhodně orientovaných komunikací
(ideálně tak aby polední slunce bylo v co největší míře zastíněno právě stromy. Pokud je dosaženo ideálních
podmínek a jsou komunikace z velké části ostíněny vysazenými stromy, lze tak redukovat povrchové teploty na
komunikacích až o 2,3x - 4,1x oproti stavu komunikací exponovaných přímému slunečnímu svitu. Toto vede
k zásadní regulaci opotřebení komunikací a z toho plynoucích nákladů na jejich údržbu. Na základě dat
Ministerstva pro místní rozvoj [7] bylo zjištěno že cena vybraných vrstev čtyř pruhové komunikace je 1640 Kč/m2.
Tento náklad ovšem je nutno rozložit v čase, aby byl aplikovatelný. Průměrný časový úsek, po kterém je nutné
dělat u exponovaných silnic první třídy rekonstrukce povrchu je 8–12 let. Za předpokladu konzervativního přístupu
byla využita hodnota 12 let. Z čehož vyplývá náklad 136Kč/rok/m2.

Ocenění jednotlivých přínosů výsadby stromů
V druhé části výzkumu bylo cílem kromě definování dopadů hlavně jejich ocenění a zjištění monetární hodnoty
těchto přínosů. Metody, jak jsou tyto přínosy definovány jsou shrnuty v tabulce č.1. Metody jejich ocenění jsou
vysvětleny následně v tabulce Tab. 2.
Tab. 2 Principy ocenění jednotlivých přínosů.
Přínos stromů

Princip ocenění

Ochlazování okolního
prostředí

Měřeno v kWh – Ocenění pomocí tržní ceny elektřiny

Oteplení okolního
prostředí

Měřeno v MWh – Oceněn pomocí tržní ceny zemního plynu

Zadržení vody

Měřeno v litrech – Oceněn tržní cenou za stočné, které obsahuje taxu za
údržbu a správu odvodu vod

Pohlcení CO2

Úspora měřena v tunách – Cena stanovena na základě cen za emisní
povolenky pro CO2

Zvýšení kvality
ovzduší

Úspora měřena v tunách – Cena stanovena na základě studie zdravotních
dopadů škodlivin NHS [8]

Snížení opotřebení
komunikací

Měřeno v m2 zastíněné plochy komunikace – Cena stanovena jako náklad
zamezení škod – cena za opravu povrchu komunikací

(Zdroj: Vlastní zpracování)
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V následující tabulce č.3 jsou popsány jednotlivé hodnoty přínosů rozdělené pro 3 druhy stromů dle velikosti.
V této tabulce jsou monetární hodnoty vyjádřené v CZK na jednotku stromu za období jednoho roku.
Tab. 3 Monetární hodnoty přínosů.
Přínos stromů

Monetární hodnota přínosu [CZK/rok]
Malý strom
(32,17 m2) *

Střední strom
(53,20 m2) *

Velký strom
(99,93 m2) *

Ochlazování okolního prostředí

21,62

86,49

140,54

Oteplení okolního prostředí

23,57

98,90

155,29

Zadržení vody

21,77

82,32

120,42

Pohlcení CO2

21,77

82,32

120,42

Zvýšení kvality ovzduší

10,96

62,47

86,24

2170,56

4077,14

Snížení opotřebení komunikací (jen
u stromů u komunikací)

1312,55
*Půdorysná plocha koruny (Zdroj: Vlastní zpracování)

5 DISKUZE
Ve výzkumu bylo dosaženo výstupů, které byly cílem výzkumu. Byla rozšířena řada dopadů, jež byly zjistitelné
z literatury, o přínos snižení opotřebení komunikací. Následně bylo dosaženo hlavního cíle a tím bylo stanovit
dílčí přínos za výsadbu jednoho stromu. Tyto dopady byly rozděleny do 3 kategorií dle velikost stromu. Tyto
velikosti odpovídají vzrůstu po 5 letech od zasazení.
Hodnoty popsané v tabulce 3 popisují hodnoty ročního přínosu stromu v CZK. Tyto výsledky lze využít
k použití v kontextu širších dopadů například do CBA analýzy, kde lze tyto hodnoty postavit proti investičním
nákladům na realizaci daných úprav území.
Jisté omezení má nově definovaný přínos "Snížení opotřebení komunikací". Ten lze použít pouze za
předpokladu že je v bezprostřední blízkosti exponované komunikace, na které lze pozorovat úspory z údržby.
Stojí za zvážení, zdali by nebylo vhodné dále pracovat na rozšíření těchto dopadů tak, aby byla i jejich
monetární hodnota vyšší. Protože v současnosti se tyto hodnoty u jednotek stromů pohybují v úrovni desítek korun
za rok, což je velmi nízká hodnota přínosu.
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6 ZÁVĚR
V rámci výzkumné práce byl největší objem práce investován do zkoumání jednotlivých přístupů na co
nejvhodnější ocenění a případnou kvalifikaci dalších přínosů. Bylo dosaženo rozšíření základních přínosů o přínos
"Snížení opotřebení komunikací". Dále byly stanoveny hodnoty jednotlivých přínosů v CZK/rok. Jednotlivé
hodnoty jsou relativně nízké proto bude vhodné v následujícím výzkumu přistoupit k rozšíření dopadů
jednotlivých parametrů tak, aby se jejich hodnoty zvýšili. To je důležité proto, aby bylo možné je postavit proti
nákladům na realizaci. Toto téma není frekventovaně řešeným tématem, proto je těžké je s jinými výzkumy
porovnávat. Velmi často výzkumy končí ve fázi kvalifikace jednotlivých přínosů, ale nevěnují se jejich ocenění.
Tato práce dle pohledu autora zásadně posouvá oblast ocenění socio-ekonomický dopadů v kontextu územního
rozvoje. Další práce bude zaměřena zejména na dokončení ohodnocení ploch zeleně. A následně pokračovat na
ohodnocování dalších dopadů rozvoje území. Práce je součástí disertačního výzkumu, jež má za cíl definovat co
nejvíce relevantních socio-ekonomických dopadů rozvoje území. V tomto duchu se bude rozvíjet i následující
výzkum.

Poděkování
Tento článek byl zpracován v rámci projektu specifického výzkumu VUT v Brně č. FAST-J-21-7448 (Socioekonomické dopady projektů rozvoje území a jejich zasazení do kontextu územního rozvoje).
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Abstrakt
Článek se zabývá problematikou vodného a stočného za posledních 10 let. Výzkum je zaměřen jak na celou Českou
republiku, tak i na jednotlivé kraje v ní. Výzkum je založen na sběru dat. Data byly získány z internetového portálu
eAGRI.cz. Cílem článku je popsat vývoj vodného a stočného v České republice v průběhu posledních 10 let (20102019). Nejprve zanalyzovat průměrné vodné a stočné ČR ve sledovaném období, poté definovat průměrné vodné
a stočné pro jednotlivé kraje. Pro zhodnocení dat je zvolena metodika horizontální analýzy. Z provedené analýzy
je zřejmé, že má průměrná cena vodného a stočného v ČR neustále rostoucí tendenci, kterou lze očekávat
i v dalších letech.
Klíčová slova
Vodné, stočné, horizontální analýza, průměrná cena
Abstract
This article is about problems with prices of water and sewer for last ten years. This research is not only focused
on the entire Czech Republic but also on individual regions of our country. Investigation is strictly based on data
collection, and all of them were taken from internet served eAGRI.cz. Most of content is aimed to report prices
of water and sewer for last ten years (2010-2019). First of all, analyse average prices of water and sewer of all
of the Czech Republic and then for separate districts. For this investigation is chosen horizontal analysis method.
At the end of research we can clearly see, that prices of water and sewer are constantly growing, and we can
expect this tendency to continue.
Key words
Water, sewer, horizontal analysis, average price

1 ÚVOD
Problematika týkající se vody má ve světě čím dál větší význam a je velmi diskutovaným tématem dnešní doby.
Kvůli globálnímu oteplování a nedostatku srážek dochází ke značným úbytkům vody. V České republice dochází
k vysychání studen a podzemních zdrojů vody. Nejen globální oteplování však v České republice přispívá
ke ztrátám podzemních vod.
Před 20 lety ještě nikdo nepřemýšlel nad tím, zda je na Zemi dostatek vody, jestli s ní je nakládáno hospodárně,
zda bude dostatek vody i pro budoucí generace obyvatelstva. Dnes snad každý vnímá situaci a změny v přírodě,
které nastávají. Je potřeba si tedy klást otázky, jak s vodou hospodárně nakládat, jak vodu chránit a neznečišťovat,
nebo co pro ochranu vodních zdrojů lze dělat.
Nedostatek vody však není jediným a hlavním faktorem, který ročně navyšuje cenu vodného a stočného v ČR.
Pitná voda a voda odvedená kanalizací je totiž zařazena do seznamu zboží s regulovanými cenami, který každý
rok vydává podle zákona o cenách Ministerstvo financí ČR a je dostupný v Cenovém věstníku. Do ceny vodného
a stočného lze tedy zakalkulovat pouze ekonomicky oprávněné náklady na pořízení, zpracování a oběh zboží, které
je doloženo z účetnictví, dále pak daň, přiměřený zisk (10-20 %), případně uplatněné clo podle jiných právních
předpisů, není-li stanoveno jinak. Zjednodušeně lze říci, že cena vody se skládá z vodného, tedy z veškerých
nákladů, které jsou spojené s výrobou a distribucí pitné vody, a ze stočného, které zahrnuje náklady na odvod
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a čištění odpadních vod. Tímto způsobem cenové regulace jsou nastavena základní pravidla pro stanovení ceny,
část zodpovědnosti je však ponechána pro jednotlivé vlastníky vodovodů a kanalizací (VaK).
Kalkulace cen je definována přímo ve Vyhlášce č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. V § 1
odst. 2 je řečeno, že kalkulace ceny podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona o cenách se zpracovává ve struktuře uvedené
v Příloze č. 1 k této vyhlášce. Dále je v témže paragrafu odst. 4 řečeno, že kalkulace se sestavuje na jednotkové
množství prodávaného zboží a vychází z nákladů, objemu zisku a množství prodeje zboží pro daný kalendářní rok.
Příloha č. 1 k Vyhlášce č. 450/2009 Sb. Určuje minimální rozsah položek kalkulace cen podléhající věcnému
usměrňování ceny, kterými jsou přímý materiál, přímé mzdy, ostatní přímé náklady, nepřímé náklady, výrobní
režie, správní režie, odpisy, u pronajatého majetku výše nájemného, ostatní náklady, zisk, v neposlední řadě cena
celkem.
Podle internetového serveru Eagri.cz a Českého statistického úřadu cena vody neustále roste. Zatímco v roce
2010 byla cena pitné vody 29,10 Kč/m³ bez DPH a cena stočného 26,30 Kč/m³ bez DPH, v roce 2020 cena pitné
vody vzrostla na 41,40 Kč/m³ bez DPH, cena stočného vzrostla na 36,50 Kč/m³ bez DPH. Současný rok 2021
imponuje vyšším nárůstem ceny vodného a stočného. Vodárenské společnosti to přisuzují rostoucím nákladům
a nutností investovat do infrastruktury. Na kalkulaci ceny vody se ale také podepsala pandemie koronaviru.
Cílem tohoto článku je provést analýzu vývoje cen vodného a stočného ČR. Jako zdroj dat byl zvolen resortní
portál Ministerstva zemědělství (MZe) eAGRI.cz. Na tomto serveru jsou k nalezení základní informace
a dokumenty MZe. Poslední vydaná publikace je za rok 2019, která byla vydána koncem roku 2020. Publikace
2020 lze tedy předpokládat koncem roku 2021. Výzkum byl proveden v časovém horizontu 10 let, tedy od roku
2010 do roku 2019. Pro zhodnocení meziročních nárůstů nebo poklesů cen vodného a stočného byla zvolena
metodika horizontální analýzy.

2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Základní zdroj pro dosažení výstupů tohoto článku byl internetový portál eAGRI.cz. Hlavní ideou webového
portálu bylo vytvořit jeden centrální přístupový bod k informačním zdrojům Ministerstva zemědělství a jeho
podřízených organizací [1]. Pro relevantnost a ověření dat byl využit Český statistický úřad (ČSÚ). Je to ústřední
orgán státní správy České republiky, který byl zřízen již v roce 1969 a jako hlavní orgán statistické služby
koordinuje sběr a zpracování statistických údajů, které provádějí jednotlivá ministerstva [2].
Kalkulace ceny vody je definována ve vyhlášce č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. [3].
Cena jako taková je definována v zákoně č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů [4]. Základní
pojmy, které se týkají vodovodů a kanalizací vymezuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
Upravuje také vztahy, které se týkají rozvoje, výstavby nebo provozu vodovodů a kanalizací sloužících veřejné
potřebě, přípojek na ně, také působnost orgánů územních samosprávných celků a správních úřadů na tomto celku.
Ve Vyhlášce č. 48/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech
a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů je v Příloze č. 19 uveden podrobnější výpočet (kalkulace) cen
pro vodné a stočné pro kalendářní rok [5], [6].
Jak již bylo zmíněno v úvodu, voda se stává nedostatkovým zbožím, je třeba její užívání regulovat. Neustálým
rostoucím ekonomickým růstem, tlakem obyvatel a současnými i budoucími změnami klimatu je stále zřetelnější,
že je vodu nutno považovat za vzácný a cenný zdroj, kterým by se nemělo plýtvat. Efektivní využívání vodního
zdroje vyžaduje internalizaci všech nákladů do ceny vody, včetně nákladů na životní prostředí a zdroje [7].
Snižováním spotřeby vody a snižováním ztrát vody ve vodovodním systému se v roce 2017 zabývali Tabesh
Massoud a Beigi Soheila [8].
Pro plánování a řízení vodovodního systému je také důležité znát a předpovídat poptávku po vodě.
Tato myšlenka byla zkoumána v Los Angeles v Kalifornii. Výsledky ukázaly, že jakýkoli nárůst populace
významně sníží pravděpodobnost dosažení cíle poptávky po vodě. V rámci přípravy na zvýšenou poptávku
po vodě musí Los Angeles rozšířit své iniciativy na ochranu přírody a zvýšit místní dodávky vody,
jako je zachycování dešťové vody, recyklování vody a rozšiřování skladování podzemní vody a další. Tato studie
je nová v analýze toho, jak mohou předpovídané scénáře populačního růstu, změny klimatu, ceny a metody
ochrany ovlivnit poptávku po vodě v Los Angeles. Přístup k modelování v této studii mohou využít i jiná města
k pochopení budoucnosti poptávky po vodě v oblastech s nedostatkem vody [9].
Otázkou optimální ceny vody se v roce 2020 ve svém článku zabýval Yasov Tsur. Nejprve byla prezentována
analýza v kontextu komplexní vodní ekonomiky s důrazem na kompromisy mezi využíváním vody při poskytování
ekosystémových služeb a jinými způsoby využití. Analýza rozlišuje dva typy vody v životním prostředí,
což se ukázalo, že má důležité politické důsledky. První je dopravovaná voda, tedy voda dopravovaná z vodních
zdrojů do různých environmentálních lokalit. Druhá je voda proudová. Týká se přírodní vody, která by mohla být
odkloněna nebo extrahována, ale je ponechána v přírodním stavu, aby se vylepšily ekosystémové služby.
Za proudovou vodu jsou považovány zvodnělé vrstvy, jezera, potoky, řeky nebo ústí řek. Ukázalo se, že regulace
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těchto dvou druhů vody v životním prostředí se značně liší. Alokaci vody v proudu lze realizovat správným
začleněním (mezní) hodnoty proudu vody do stínové (přírodní) ceny přírodní vody. Alokace přepravované
environmentální vody vyžaduje kombinaci kvót a cen. Tyto poznatky byly demonstrovány na příkladu založeném
na izraelské vodní ekonomice [10]. I spousta dalších zahraničních autorů se ve svých článcích zabývali možnostmi,
jak stanovit efektivní cenu vody a cenou vody obecně [11], [12], [13].

3 METODIKA
Základní metodika, která byla zvolena pro popis vývoje vodného a stočného České republiky a jednotlivých krajů,
se nazývá horizontální analýza. Jedná se o jednu ze základních metod finanční analýzy. Finanční analýza slouží
k posouzení finanční výkonnosti firmy a zhodnocuje finanční pozici firmy. Pracuje s údaji získanými z výkazů
účetní závěrky. Výstupy slouží primárně pro taktické a strategické rozhodování o investicích a financování,
pro reporting vlastníkům, věřitelům a dalším zainteresovaným stranám. Podstatou analýzy je výpočet ukazatelů
(elementární, poměrové, souhrnné), které mají dobrou vypovídací schopnost vzhledem ke zkoumané ekonomické
realitě. Mezi elementární ukazatele se řadí horizontální a vertikální analýza. Vertikální analýza popisuje zastoupení
jednotlivých položek vůči celku. Je vyjádřena absolutním číslem nebo v procentech. Pro daný výzkum však není
vhodná. Druhým elementárním ukazatelem je horizontální analýza, která popisuje meziroční změnu položek
v absolutních hodnotách nebo v procentech a říká, jak se dané položky změnily oproti předešlému roku. Jinými
slovy jde o horizontální, tj. řádkové porovnání absolutních nebo relativních změn položek daných výkazů v časové
posloupnosti. Je vhodným ukazatelem pro stanovení meziroční změny (nárůstu nebo poklesu) průměrné ceny
vodného a stočného ČR v procentech. Horizontální analýza se vypočítá podle vztahu:
Horizontální analýza =

(𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡−1 )
∗ 100,
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡−1

(1)

[%]

kde 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡 je cena vodného a stočného ve sledovaném roce, 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡−1 je cena vodného a stočného
v roce předchozím.

4 VÝSLEDKY
Veškeré výstupy uvedené níže byly zpracovány na základě postupných kroků, a to sběru dat, zpracováním dat
a jejich vyhodnocením za pomocí MS Excel.
V níže uvedené tabulce je znázorněn vývoj průměrné ceny vodného a stočného České republiky (viz Tab. 1)
v časovém horizontu 10 let (2010-2019), také je publikován i vývoj pro jednotlivé kraje ČR (viz Tab. 3). Dané
hodnoty byly sesbírány z internetového serveru eAGRI.cz.
Na základě vzorce uvedeného v metodologii tohoto článku byl stanoven procentuální meziroční nárůst nebo
pokles průměrné ceny vodného a stočného ve stanovených letech pro celou ČR (viz Tab. 2). Poslední tabulka této
kapitoly (Tab. 4) popisuje procentuální meziroční nárůst nebo pokles průměrné ceny vodného a stočného
ve stanovených letech pro jednotlivé kraje ČR.
Tab. 1 Průměrné vodné a stočné České republiky v Kč/m³ bez DPH.
Ukazatel

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Vodné
Stočné
Celkem

29,10
26,30
55,40

30,80
27,90
58,70

32,70
29,60
62,30

33,70
29,20
62,90

34,80
29,80
64,60

35,60
30,70
66,30

36,70
32,10
68,80

37,20
32,80
70,00

38,10
33,40
71,50

39,30
34,70
74,00

Tab. 2 Horizontální analýza - meziroční změna průměrného vodného a stočného v České republice v %.
Ukazatel
Vodné
Stočné
Celkem

20102011
5,84
6,08
5,96

20112012
6,17
6,09
6,13

20122013
3,06
-1,35
0,96
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20132014
3,26
2,05
2,70

20142015
2,30
3,02
2,63

20152016
3,09
4,56
3,77

20162017
1,36
2,18
1,74

20172018
2,42
1,83
2,14

20182019
3,15
3,89
3,50
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Tab. 3 Průměrné vodné a stočné v jednotlivých krajích ČR v Kč/m³ bez DPH.
Kraj
Hl. město
Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

56,20

59,30

64,90

65,30

66,10

67,20

68,70

72,40

72,90

74,40

59,50
54,60
47,00

58,60
58,60
54,80

62,50
60,40
56,80

63,50
62,10
57,10

66,10
62,90
58,30

68,60
64,00
57,80

69,20
63,60
62,10

70,30
64,00
64,20

71,50
64,90
64,80

72,70
65,00
65,10

59,40

63,10

66,50

66,80

68,10

68,00

68,50

70,40

70,70

71,20

67,00
66,40

72,20
70,40

75,90
76,90

76,40
74,40

79,30
77,50

82,50
80,20

83,00
82,60

84,40
84,10

84,80
84,60

84,80
84,90

56,70

58,50

60,40

62,50

63,60

65,20

66,80

67,30

67,70

67,80

57,10
50,00

60,60
51,30

62,50
54,30

62,90
56,90

64,30
58,50

65,10
60,30

66,00
61,00

66,60
61,70

67,60
62,60

68,00
63,90

54,60

57,00

59,70

59,60

62,20

64,90

65,90

66,70

66,80

67,10

50,00
57,30

54,00
59,50

58,30
63,20

59,00
61,90

59,90
63,20

61,10
63,80

61,40
64,50

63,10
65,20

63,50
65,30

63,80
65,60

56,49

54,10

58,00

58,40

60,60

62,50

63,40

63,80

64,20

65,00

Tab. 4 Horizontální analýza - meziroční změna průměrného vodného a stočného v jednotlivých krajích ČR v %.
Kraj
Hl. město
Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský

20102011

20112012

20122013

20132014

20142015

20152016

20162017

20172018

20182019

5,52

9,44

0,62

1,23

1,66

2,23

5,39

0,69

2,06

-1,51
7,33
16,60

6,66
3,07
3,65

1,60
2,81
0,53

4,09
1,29
2,10

3,78
1,75
-0,86

0,87
-0,63
7,44

1,59
0,63
3,38

1,71
1,41
0,93

1,68
0,15
0,46

6,23

5,39

0,45

1,95

-0,15

0,74

2,77

0,43

0,71

7,76
6,02

5,12
9,23

0,66
-3,25

3,80
4,17

4,04
3,48

0,61
2,99

1,69
1,82

0,47
0,59

0,00
0,35

3,17

3,25

3,48

1,76

2,52

2,45

0,75

0,59

0,15

6,13
2,60

3,14
5,85

0,64
4,79

2,23
2,81

1,24
3,08

1,38
1,16

0,91
1,15

1,50
1,46

0,59
2,08

4,40

4,74

-0,17

4,36

4,34

1,54

1,21

0,15

0,45

8,00
3,84

7,96
6,22

1,20
-2,06

1,53
2,10

2,00
0,95

0,49
1,10

2,77
1,09

0,63
0,15

0,47
0,46

-4,23

7,21

0,69

3,77

3,14

1,44

0,63

0,63

1,25

5 DISKUZE
Jak je patrné z dílčích výsledků v předchozí kapitole, za celé sledované období průměrná cena vodného vzrostla
o 10,2 Kč/m³ bez DPH a průměrná cena stočného se navýšila o 8,4 Kč/m³ bez DPH. K nejvyššímu nárůstu
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průměrné ceny vodného a stočného došlo mezi lety 2011-2012, celkem o 6,13 %. Průměrně cena vodného
a stočného ČR ve sledovaném období meziročně rostla o 3,28 %.
Z Tab. 3 vyplývá, že nejdražší průměrné vodné a stočné měl ve sledovaném období Ústecký kraj, dále pak kraj
Liberecký. Nejlevnější kraj průměrného vodného a stočného pro sledované období nelze stanovit, v průběhu let
se situace měnila, v letech 2010, 2014 a 2015 se jednalo o Plzeňský kraj, v časových obdobích 2011–2013
a 2016–2018 kraj Vysočina a v roce 2019 v kraji Olomouckém.
Nejvyšší průměrná cena pro vodné v roce 2019 byla v kraji Libereckém, kde dosáhla hodnoty 44,80 Kč/m³.
V poměru s celorepublikovým průměrem tak byla vyšší o 14,0 %. Nejvyšší průměrná cena pro stočné byla rovněž
v kraji Libereckém, která při výši 42,90 Kč/m³ byla o 23,6 % vyšší, než byl celorepublikový průměr. Naopak
nejnižší průměrná cena pro vodné (34,10 Kč/m³) byla v kraji Olomouckém. Nejnižší průměrná cena pro stočné
(28,80 Kč/m³) byla v kraji Vysočina.
K nejvyššímu meziročnímu navyšování ceny vodného a stočného docházelo ve sledovaném období v kraji
Plzeňském, a to průměrně o 3,80 %. Na druhém místě bylo hlavní město Praha s průměrným meziročním nárůstem
3,20 %. Naopak ve Zlínském kraji docházelo meziročně k nárůstu ceny průměrně o 1,54 % a v kraji
Moravskoslezském v průměru o 1,61 %.
Z provedené analýzy vývoje průměrných cen vodného a stočného ČR je patrné, že cena neustále stoupá.
Dle šetření Českého statistického úřadu se cena vodného a stočného navyšovala i v roce 2020. Tento trend bude
nevyhnutelný i pro následující roky.

6 ZÁVĚR
Cílem tohoto článku bylo provést analýzu vývoje vodného a stočného v České republice. Zdrojem dat pro tento
výzkum byl zvolen resortní portál Ministerstva zemědělství (MZe) eAGRI.cz. Výzkum byl proveden v časovém
horizontu 10 let, tedy od ruku 2010 do roku 2019. Pro zhodnocení meziročních nárůstů nebo poklesů cen vodného
a stočného byla zvolena metodika horizontální analýzy.
Z výzkumu je patrné, že cena vodného a stočného každým rokem narůstá. Za posledních 10 let (2010-2019)
průměrná cena vodného a stočného vzrostla v ČR o 18.6 Kč/m³ bez DPH. Průměrně cena vodného a stočného ČR
ve sledovaném období meziročně rostla o 3,28 %. Z pohledu ceny vody byly ve sledovaném období nejlevnější
Plzeňský kraj a kraj Vysočina, nejdražší byly kraje Ústecký a Liberecký. K nejvyššímu meziročnímu navyšování
ceny vodného a stočného docházelo ve sledovaném období v kraji Plzeňském. Naopak nejnižší meziroční nárůst
ceny vodného a stočného byl zaznamenán ve Zlínském kraji.

Poděkování
Tento článek byl zpracován v rámci projektu specifického výzkumu Vysokého učení technického FAST-S-217472 Management ekonomických procesů ve stavebnictví.
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Abstrakt
Článok sa zaoberá ekonomickým zhodnotením revitalizácie brownfieldu Nová Cvernovka v Bratislave na
Slovensku. Tento brownfield bola bývala chemická škola, ktorá bola zrevitalizovaná na multifunčkné centrum
primárne zamerané pre umenie, konkrétne ateliéry a kultúrne podujatia. Zároveň revitalizáciou v oblasti vzniklo
mnoho iných spoločensky prospešných benefitov. Ekonomické zhodnotenie bolo prevedené na základe CBA
analýzy. Od Nadácie Nová Cvernovka boli získané potrebné ako investičné náklady, prevádzkové náklady, použité
finančné granty a finančné zisky. Socio-ekonomické benefity boli vytvorené na základe informácii o revitalizácii
a vyčíslené pomocou aplikácie eCBA.cz.
Klíčová slova
Brownfield, revitalizácia, socio-ekonomické benefity, CBA analýza, Nová Cvernovka
Abstract
The article deals with the economic evaluation of the revitalization of the Nová Cvernovka brownfield in
Bratislava, Slovakia. This brownfield was a former chemical school that was revitalized into a multifunctional
center primarily focused on the arts, specifically studios and cultural events. At the same time, the revitalization
in the area has created many other socially beneficial benefits. Economic evaluation was analysed by CBA analyse.
The necessary data such as investment costs, operating costs, used financial grants and financial profits, were
obtained from the "Nadácia Nová Cvernovka". The socio-economic benefits were created on the basis of
revitalization information and quantified using the eCBA.cz application.
Key words
Brownfield, revitalisation, socio-economic benefits, CBA analyse, Nova Cvernovka

1 ÚVOD
Brownfieldy sú v dnešnej dobe veľmi rozsiahli problém, keďže po ukončených výrobách a ťažbách sa ich na
Slovensku a v Českej republike stále nachádza veľké množstvo [1]. Často so sebou nesú ekologickú a ekonomickú
záťaž. Revitalizácia brownfieldov je v dnešnej dobe našťastie veľmi moderná a mestá a obce ktoré majú na svojom
území brownfieldy, začínajú byť k revitalizáciám brownfieldov často naklonené [1], [2],[4]. Podobným procesom
nielen že odstránia často prípadnú ekologickú záťaž brownfieldu, ale pri správnom výbere zamerania môžu
priniesť aj množstvo socio-ekonomických benefitov pre spoločnosť [3], [4].
Cieľom práce je určiť, ako ekonomicky efektívne vychádza prípadová štúdia revitalizácie brownfieldu Nová
Cvernovka, ktorá bola realizovaná v roku 2017 ako verejný projekt s podporou Bratislavského Samosprávneho
Kraju a rôznych súkromných subjektov. V prípade kladných čísel čistého kumulovaného peňažného toku môže
byť použitá ako vzor pre ďalšie revitalizácie podobných objektov.
Niektoré revitalizácie sú aj podnikateľským zámerom právnických osôb, ale v tom prípade je možné
predpokladať nižšiu hodnotu socio-ekonomických benefitov, keďže prioritou súkromného projektu je zisk a nie
spoločenské blaho. Na základe toho bol vybraný verejný projekt s prioritou socio-ekonomických benefitov pred
finančnými.
Jednou z najvhodnejších metód na posúdenie ekonomickej efektívnosti je CBA analýza ktorá bola pre
posúdenie tejto prípadovej štúdie použitá [5]. Pomocou CBA analýzy boli porovnané všetky náklady voči
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finančným a socio-ekonomickým benefitom spojenými s revitalizáciou. Všetky náklady aj benefity boli
diskontované v čase s diskontnou sadzbou častou pre verejné projekty, teda 5 %. Socio-ekonomické benefity boli
vyčíslené pomocou programu eCBA.cz [9].
Na základe výsledkov tejto analýzy, hlavne dobe návratnosti vychádzajúcej z kumulovaného čistého
peňažného toku, môžeme predpokladať efektivitu revitalizácie podobných objektov, kde existuje potencionálne
využitie a tým prípadne motivovať verejný alebo súkromný sektor.

2 LITERÁRNÍ PŘEHLED
So stále stúpajúcim počtom revitalizácii brownfieldov stúpa aj počet prác a literatúry venujúcej sa tejto téme.
Základné teoretické informácie vychádzajú z knihy Boženy Kadeřábkovej a Mariana Piechy v knihe s názvom
"Brownfields - jak vznikají a co s nimi." V tejto knihe je možné nájsť teoretické informácie o vzniku a rozdelení
brownfieldov, ako aj možnosti vysporiadania sa s nimi. Ďalšie informácie môžeme nájsť v knihe "Současné formy
užívání industriálních historických objektů" od Martiny Peřinkovej [1], [4].
Ďalšie Informácie o procesoch podobných revitalizácií v Európskej Únii sa dajú získať z článku Brownfield
Redevelopment in the European Union a Brownfields – the need for policy, startegy and an institutional framework
[6], [7].
Informácie o samotnej revitalizácii tejto prípadovej štúdie boli získavané primárne priamo od nadácie, ktorá sa
o revitalizáciu pričinila a zároveň z internetových zdrojov [8].
Klasifikáciu a hodnotenie možností regenerácie brownfieldov bolo spracované aj na stránke uzemneplany.sk,
ktorá rozdeľuje potenciál revitalizácie brownfieldov najmä podľa jeho polohy a pôvodného zámeru [10].
O prístupe k potenciálu na základe polohy brownfieldu hovorí aj Finka M. v Plánovaní prestavby brownfieldu územné podmienky [11]. Táto metodológia ale nemusí byť úplne postačujúca, keďže je dôležité aj to, za akým
účelom sa bude brownfield revitalizovať. Objekt prípadovej štúdie brownfield Nová Cvernovka sa nachádza
v okrajovej časti Bratislavy a je to bývalá chemická škola. Na základe tejto metodiky to teda nie je najideálnejší
brownfield na revitalizáciu, ale konečné výsledky analýzy CBA hovoria o opaku.
Vzhľadom na aktuálny stav témy podobným revitalizáciám sa autor venoval aj v rôznych článkoch
publikovaných na rôznych konferenciách [12], [13], [14], [15].

3 METODIKA
Na ekonomické zhodnotenie revitalizácie bola použitá CBA analýza ktorá porovnáva náklady s benefitmi spolu
s priamymi príjmami . Náklady tvorili investičné náklady a prevádzkové náklady. Benefity tvorili vyčíslené socioekonomické benefity ku ktorým boli pripočítané aj priame príjmy. Socio-ekonomické benefity boli vytvorené na
základe informácii o revitalizácii a boli vyčíslené pomocou aplikácie eCBA.cz. Jedná sa o tieto benefity:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozvoj zamestnanosti v regióne (RZR)
Technické zhodnotenie pamiatok (TZP)
Prírastok zahraničných jednodenných návštevníkov (PZJN)
Prírastok prenocovania zahraničných turistov (PPZT)
Prírastok domácich jednodenných návštevníkov (PDJN)
Prírastok prenocovania domácich turistov (PPDT)
Úspora času návštevníkov vďaka novým službám (ÚČNVNS)
Zlepšenie stavu infraštruktúry pre kultúru (ZSIPK)
Zlepšenie stavu infraštruktúry pre šport a mládež (ZSIPŠM)
Zlepšenie stavu parkov a verejnej zelene (kľudové zóny) (ZSPVZKZ)
Zlepšenie stavu verejných priestranstiev (mimo parky) (ZSVPMP)
Úspora času pri parkovaní (ÚČPP)
Rozšírenie cyklotrás (RC)

Hodnoty benefitov sú založené na predpokladaných počtoch ľudí, ktorých daný benefit ovplyvňuje.
Vychádzajú z priemernej ročnej návštevnosti brownfieldu, počtu zamestnaných ľudí alebo prípadne návštevnosti
oblasti za rôznymi účelmi. Je nutné podotknúť, že v treťom prípade sú čísla odhadnuté na hrubo na základe rôznych
atribútov. Podrobnejšie rozvíjať genézu jednotlivých benefitov a ich ľudí nimi ovplyvnenými by bolo veľmi
obšírne a nevošlo by sa do rámcu článku. Preto je na mieste podotknúť, že niektoré čísla z ktorých bolo vychádzané
môžu byť nepresné, respektíve sú odhadnuté iba na hrubo. Jedná sa ale často o benefity s nízkou jednotkovou
socio-ekonomickou hodnotou a teda ich nepresnosť ovplyvňuje celkové výsledky len minimálne.
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Všetky náklady a benefity sú rozprestreté v čase od začiatku revitalizácie do zmluvne dohodnutého termínu
konca prenájmu. Keďže objekt stále vlastní Bratislavský Samosprávny Kraj (BSK) a Nadácia Nová Cvernovka je
v objekte zmluvne v prenájme na 25 rokov, koniec hodnotenej doby je teda po 25 rokoch od začiatku revitalizácie
a teda od roku 2017 do roku 2041. Nájomné pre BSK je 120 000 € ročne a keďže budova je majetkom BSK, je
dohodnuté, že hodnota nájomného sa bude vyplácať z použitých investičných nákladov. Dohodnuté investičné
náklady sú maximálne 2 200 000 €. Po vyplatení celej dohodnutej investičnej hodnoty sa začne reálne vyplácať
nájomné 120 000 € ročne. Niektoré benefity sú zatiaľ iba v stave rozpracovanosti, prípadne pripravované do
budúcna, ale keďže tabuľka je v čase 25 rokov, ich socio-ekonomická hodnota je počítaná od predpokladaného
roku začiatku. Ide hlavne o "Zlepšenie stavu infraštruktúry pre kultúru", keďže od budúceho roku bude v areáli
prístupné workoutové ihrisko a o "Rozšírenie cyklotrás", ktoré sú plánované v roku 2025. Keďže sa analýza
rozprestiera v nezanedbateľnom časovom úseku je nutné použiť diskontovanie ako nástroj na zohľadnenie časovej
hodnoty. Diskontná sadzba je určená na 5 % ako klasická sadzba pri verejnom projekte. Na základe týchto
výsledkov sa kumuluje každoročný čistý finančný tok a je teda možné prísť k predpokladanej dobe návratnosti
danej revitalizácie, čo je hlavný cieľ práce.

4 VÝSLEDKY

Diskontované benefity

Benefity celkom

RC

ÚČPP

ZSVPMP

ZSPVZKZ

ZSIPŠM

ZSIPK

ÚČNVNS

PPDT

PDJN

PPZT

PZJN

TZP

RZR

Prenájom

Rok

Počet rokov

Disk. Sadzba

Tab. 1 Tabuľka analýzy benefitov použitých v analýze CBA rozprestretej spolu s diskontovaním v čase
realizácie a prevádzky.

1

1

2017 120 274

19

4

6

13

6

1

6

5

3

3

460

460

0,95

2

2018 240 320

22

8

12

26

12

2

13

9

6

6

676

644

0,91

3

2019 360 366

25

12

18

39

19

3

19

14

9

10

892

809
957

0,86

4

2020 480 411

28

15

24

52

25

3

25

19

12

13

1108

0,82

5

2021 600 457

32

19

30

65

31

4

32

24

15

16

1324 1090
1334 1045

0,78

6

2022 600 457

32

19

30

65

31

4

32

9

24

15

16

0,75

7

2023 600 457

32

19

30

65

31

4

32

9

24

15

16

1334

995

0,71

8

2024 600 457

32

19

30

65

31

4

32

9

24

15

16

1334

948

0,68

9

2025 600 457

32

19

30

65

31

4

32

9

24

15

16

2

1336

904

0,64 10 2026 600 457

32

19

30

65

31

4

32

9

24

15

16

2

1336

861
820

0,61 11 2027 600 457

32

19

30

65

31

4

32

9

24

15

16

2

1336

0,58 12 2028 600 457

32

19

30

65

31

4

32

9

24

15

16

2

1336

781

0,56 13 2029 600 457

32

19

30

65

31

4

32

9

24

15

16

2

1336

744

0,53 14 2030 600 457

32

19

30

65

31

4

32

9

24

15

16

2

1336

708

0,51 15 2031 600 457

32

19

30

65

31

4

32

9

24

15

16

2

1336

675

0,48 16 2032 600 457

32

19

30

65

31

4

32

9

24

15

16

2

1336

643

0,46 17 2033 600 457

32

19

30

65

31

4

32

9

24

15

16

2

1336

612

0,44 18 2034 600 457

32

19

30

65

31

4

32

9

24

15

16

2

1336

583

0,42 19 2035 600 457

32

19

30

65

31

4

32

9

24

15

16

2

1336

555

0,40 20 2036 600 457

32

19

30

65

31

4

32

9

24

15

16

2

1336

529

0,38 21 2037 600 457

32

19

30

65

31

4

32

9

24

15

16

2

1336

503

0,36 22 2038 600 457

32

19

30

65

31

4

32

9

24

15

16

2

1336

479
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0,34 23 2039 600 457

32

19

30

65

31

4

32

9

24

15

16

2

1336

457

0,33 24 2040 600 457

32

19

30

65

31

4

32

9

24

15

16

2

1336

435

0,31 25 2041 600 457

32

19

30

65

31

4

32

9

24

15

16

2

1336

414

Diskontované benefity

ENCF

460

-632

-632

676

644

-396

-1028

0,91

3

2019 360

0

732 1092

990

892

809

-181

-1209

0,86

4

2020 360

0

732 1092

943

1108

957

14

-1195

0,82

5

2021 360

0

732 1092

898

1324 1090

191

-1004

0,78

6

2022 200

0

732

932

730

1334 1045

315

-689

0,75

7

2023 100

0

732

832

621

1334

995

374

-314

0,71

8

2024 100

0

732

832

591

1334

948

357

42

0,68

9

2025

0

732

732

495

1336

904

409

451

0,64 10 2026

0

732

732

472

1336

861

389

840

0,61 11 2027

0

732

732

449

1336

820

371

1211

0,58 12 2028

0

732

732

428

1336

781

353

1564

0,56 13 2029

0

732

732

408

1336

744

336

1900

0,53 14 2030

0

732

732

388

1336

708

320

2220

0,51 15 2031

0

732

732

370

1336

675

305

2525

0,48 16 2032

0

732

732

352

1336

643

290

2816

0,46 17 2033

0

732

732

335

1336

612

277

3092

0,44 18 2034

0

732

732

319

1336

583

263

3356

0,42 19 2035

80

732

732

304

1336

555

251

3607

0,40 20 2036

120 732

732

290

1336

529

239

3846

0,38 21 2037

120 732

732

276

1336

503

228

4073

0,36 22 2038

120 732

732

263

1336

479

217

4290

0,34 23 2039

120 732

732

250

1336

457

206

4496

0,33 24 2040

120 732

732

238

1336

435

197

4693

0,31 25 2041

120 732

732

227

1336

414

187

4880

Kum. ENCF

Benefity celkom
460

732 1092 1040

Diskont. Náklady

732 1092 1092

0

Celkom náklady

0

2018 360

Prevádzkové náklady

2017 360

2

Nájomné (BSK)

1

IN

Počet rokov

1
0,95

Rok

Disk. Sadzba

Tab. 2 Tabuľka analýzy nákladov použitých v analýze CBA rozprestretej spolu s diskontovaním v čase
realizácie a prevádzky s kumulovaným čistým peňažným tokom (s použitím celkových benefitov z
prechádzajúcej tabuľky).

5 DISKUZE
Na základe tabuľky je možné vidieť že doba návratnosti je už niekedy v druhej polke ôsmeho roku od spustenia
revitalizácie. Tento údaj sa dá označiť za viac než pozitívny a predurčuje podobné revitalizácie k veľkej šanci na
úspech. Je nutné podotknúť že nie každá revitalizácia má k dispozícii tak dobré podmienky od vlastníka objektu,
v tomto prípade Bratislavského Samosprávneho Kraju.
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Zároveň je ale nutné podotknúť, že mnoho benefitov ešte nebolo v rámci tejto analýzy vyhodnotených kvôli
chýbajúcim dátam, prípadne ešte nedostatočnému naplánovaniu. Jedná sa napríklad o plány vzniku materskej
škôlky v spojení s takzvaným senior house-om. Toto spojenie sa v dnešnej dobe vo svete začína javiť ako veľmi
prospešné pre obe skupiny a na základe toho môže byť veľkým socio-ekonomickým benefitom v budúcnosti. Ďalej
sa plánujú rôzne zlepšenia, čo sa týka voľných priestranstiev pre verejnosť, kde budú uskutočňované benefičné
koncerty a rôzne benefičné podujatia. Na základe týchto dát je možné určiť, že táto špecifická revitalizácia môže
slúžiť ako dobrý príklad pre ďalšie podobné projekty.

6 ZÁVĚR
Na základe ekonomického zhodnotenia prípadovej štúdie Nová Cvernovka je možné označiť túto revitalizáciu za
veľmi úspešnú. Úspešnosť prípadovej štúdie predurčujú aj podmienky, ktoré majiteľ objektu poskytol neziskovej
nadácií, ktorá daný objekt revitalizovala. Revitalizovaním objektu vzniklo veľké množstvo socio-ekonomických
benefitov so socio-ekonomickou hodnotou dostatočne veľkou, aby spolu s priamymi príjmami prekonala náklady
danej revitalizácie. Náklady danej revitalizácie boli pokryté grantovými príspevkami, za ktorých protiváhu
môžeme pokladať práve tieto benefity. V prípade, že by táto metodológia bola použitá na prípadné budúce
revitalizácie, je možné vyvodiť, či by malo využitie potencionálnych grantov zmysel na základe výsledkov
ekonomického hodnotenia pomocou CBA analýzy, ktorá by porovnávala potencionálne náklady na revitalizáciu
so socioekonomickými benefitmi a priamymi príjmami.

Poděkování
Tento článok bol uverejnený za podpory špecifického výskumu Vysokého učení technického v Brne Fakulty pod
názvom FAST-J-21-7368 Postup hodnocení a druhy benefitů spojených s revitalizací brownfieldů.
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Abstrakt
Tento článok si kladie za cieľ poukázať na dôležitosť hospodárenia so stavebne demolačným odpadom. Dôraz je
na naplnení princípu cirkulárnej ekonomiky. Stavebný a demolačný odpad je najväčší hmotnostný tok odpadu
v EÚ, a preto EÚ postupne zavádza opatrenia na zníženie produkcie odpadu zo stavebníctva.
Článok analyzuje údaje z ČSÚ a EUROSTAT o produkcii odpadu ktoré dovoľujú porovnať zvlášť tri odvetvia
stavebnej produkcie: výstavba budov, inžinierske stavebníctvo a špecializovaná stavebná činnosť. Údaje budú
porovnávané s ukazovateľmi výkonnosti národného hospodárstva. Porovnaním veľkosti produkcie stavebne
demolačného odpadu s HDP bude zisťovaná miera ich vzájomnej závislosti. Cieľom analýzy je posúdenie
prepojenia ekonomickej výkonnosti zeme s produkciou stavebne demolačného odpadu.
Klíčová slova
Demolačný odpad, produkcia odpadu, hospodárenie, cirkulárna ekonomika, recyklácia
Abstract
This article aims to highlight the importance of construction demolition waste management. The emphasis is on
fulfilling the principle of circular economy. CDW is the largest mass flow of waste in the EU, which is why the
EU is gradually introducing measures to reduce construction waste production. The article analyzes data from the
CZSO and EUROSTAT on waste production, which allow to compare separately branches of construction
production: building construction, civil engineering and specialized construction. The data will be compared with
national economic performance indicators. By comparing the size of CDW production with GDP, the degree of
their interdependence will be determined. The aim of the analysis is to assess the link between the GDP of the
country and the production of CDW.
Key words
Demolition waste, waste generation, management, circular economy, recycling

1 ÚVOD
Po celom svete stavebný priemysel spotrebúva veľké množstvo prírodných zdrojov, ktoré sú získavané ťažbou
z prírody. Pri ťažbe aj spracovaní surovín pre stavebný priemysel vzniká množstvo odpadu. A samotná stavebná
činnosť taktiež vytvára veľké množstvo stavebného odpadu. Najväčší podiel majú sutiny a iné stavebné odpady,
ktoré vznikajú pri stavebných činnostiach, ako sú rekonštrukcie, demolácie a nová výstavba. Stavebníctvo je
jedným z najväčších sektorov hospodárstva Českej republiky. Na jej ekonomickej produkcii sa podieľalo 502
miliardami CZK, čo predstavuje 9,9% z celkového objemu v roku 2018. Je zaujímavé, že stavebné, demolačné,
renovačné práce vyprodukujú v Českej republike každý rok asi 16 miliónov ton odpadu.
Stavebníctvo sa považuje za najväčší obor z hľadiska ekonomických výdavkov, dopadu na životné prostredie,
využívania zdrojov, tvorby pracovných miest a tvorby odpadu. Stavebný priemysel je konfrontovaný s problémami
súvisiacimi s ekonomickými a environmentálnymi dopadmi vyplývajúcimi z nedodržiavania zásad hospodárenia
so zdrojmi. Od minimalizácie stavebne demolačného odpadu sa očakávajú pomerne zásadné ekonomické
a environmentálne prínosy [1] [2]. Predpokladanou výhodou pre životné prostredie aj pre stavebníctvo je úspora
nákladov. Kľúčovou výzvou na minimalizáciu odpadu je navrhnúť správnu stratégiu riadenia, ktorá si dá za cieľ
znížiť alebo zabrániť vzniku stavebného odpadu. Tento článok si kladie za cieľ zamerať sa na problém povedomia
o odpadoch a riadení stavebne demolačného odpadu, stratégiách a súčasnej praxi v stavebnom priemysle v Českej
republike, ďalej hodnotiť ekonomickú životaschopnosť aplikácie cirkulárnej ekonomike na stavebný a demolačný
odpad z hľadiska úspory nákladov.
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2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Stavebný priemysel v Českej republike
Stavebná produkcia sa v Českej republike v júni 2020 reálne medzimesačne znížila o 2,0%. Medziročne klesla
o 11,5%. Produkcia v pozemnom staviteľstve sa v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka znížila
o 14,7%. Produkcia inžinierskeho staviteľstva medziročne klesla o 3,2%. Menšie podniky a živnostníci, ktorí sa
vo väčšej miere zameriavajú na pozemné staviteľstvo, zaznamenali výraznejší pokles produkcie ako väčšie firmy.
V roku 2018 po niekoľko rokoch klesania sa stavebníctvo dočkalo zvýšenia jeho podielu na HDP. V žiadnom
odvetví priemyslu, obchodu a vybraných služieb nerástla hodnota HDP v roku 2018 v absolútnych číslach tak
rýchlo ako v stavebníctve. V roku 2018 bol podiel stavebníctva na HDP o 9,9%. Porovnaním stavebnej práce
v bežných cenách v jednotlivých odvetviach stavebného priemyslu v priebehu rokov 2018-2020 k HDP ČR. Je
zjavné že, väčšinovou činnosťou stavebníctva sú inžinierske stavby a stavebné práce spojené s opravou a údržbou
stavieb. Z obrázku je zjavný útlm stavebných činnosti v dôsledku krízy z roku 2010 [3].

Stavebný a demolačný odpad v Českej republike
V krajinách EÚ pripadá na jedného obyvateľa v roku 2003 priemerne 700 až 800 kg stavebného odpadu (bez
výkopovej zeminy) ročne. Na základe rozsiahleho prieskumu ARSM(Asociace pro rozvoj recyklace stavebních
materiálů v České republice), je však reálna minimálna hodnota cca 400 kg / obyvateľa na rok, vrátane výkopovej
zeminy cca 1 200 kg / obyvateľa a rok.[4]
V posledných rokoch sa hodnota vyprodukovaného stavebného odpadu pohybuje okolo hodnoty 1500 kg na osobu
a rok.
Tabuľka 1 udáva konkrétne množstvá vyprodukovaného odpadu v tonách za rok. Zatriedenie odpadu do
udávaných kategórii vychádza z klasifikácie ekonomických činností CZ-NACE. [3]
V roku 2017 ČSÚ zmenil metodiku spracovávania údajov na základe ktorej zverejňuje podrobnejšie údaje o
produkcii stavebného odpadu za jednotlivé kategórie 41-43 podľa CZ-NACE a nie iba celkovú produkcie.
Tab. 1 Množstva vyprodukovaného odpadu v tonách za roky 2017–2019.
2017
2018
2019
ton
ton
ton
Tvorba odpadu, celková
34 381 219
37 665 600
37 031 438
Výstavba budov
41
3 773 525
4 833 641
4 609 805
Inžinierske stavby
42
6 753 954
7 741 203
7 828 947
Špecializované stavebné činnosti
43
2 964 733
3 224 617
3 100 783
Podiely zložiek odpadu sú odlišné podľa urbanizácie a industrializácie oblasti, preto je nutné uvedené hodnoty
považovať len za priemerné. Kvantifikácia stavebného odpadu vychádza z technológie výstavby, priemerného
veku demolovaných objektov a hustoty zástavby.[3] U pozemných stavieb obsahuje suť a odpad podľa konkrétnej
stavby rad látok. Tieto látky sú vždy v tesnom vzťahu k danej stavbe a môžu obsahovať nasledujúce skupiny hmôt:
ornicu, betón (príp. s oceľovou výstužou), tehlové murivo, maltu, sadrové materiály, drevo, plasty, železné
a neželezné kovy, papier, živice, zvyšky náterov a tmelov.
Zložky stavebného odpadu a ich množstvá sú štatisticky spracovávané a vyhodnocované. V tabuľka 2 sú
uvedené množstvá vyprodukované v českej republike v roku 2019.
CZ-NACE

Tab. 2 Vyprodukované množstvo stavebne odpadu podľa ČSU za rok 2019 v ČR [3].
EWC

Odpad

1701

Betón, tehly, dlaždice a keramika
Bitúmenové zmesi, dechtové a asfaltové
výrobky
Pôda (vrátane vykopanej pôdy z
kontaminovaných miest)
Izolácia a stavebné materiály s azbestom
Stavebný materiál na báze sadry
Ostatná výstavba a demolácia

1703
1705
1706
1708
1709

584

Množstvo vytvorené v roku
2019 (t)
5 019 881

Percento
(%)
24,3

818 071

4,0

13 996 576

67,6

87 548
11 378
763 809

0,4
0,1
3,7
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Zložka nákladov na materiál môže tvoriť viac ako 50% nákladov na celú stavbu. To ukazuje, že produkcia
stavebného odpadu zo stavebnej činnosti je obrovská z hľadiska objemu odpadu aj z finančného hľadiska. Z tohto
dôvodu existuje potreba ekonomického hodnotenia odpadu vznikajúceho pri spotrebe stavebných materiálov v
stavebnom priemysle pomocou vhodných techník minimalizácie odpadu.
Úlohu znižovania odpadu nezohráva iba projektant, dodávatelia, subdodávatelia, účastníci projektu a klient,
ktorí hrajú obrovskú úlohu pri zabezpečovaní lepšieho výkonu nakladania so stavebným odpadom, ale podporuje
ju aj vláda vo svojich legislatívnych dokumentoch. V praxi takmer každá stavebná firma v Českej republike
využíva postupy na minimalizáciu stavebného odpadu. Najbežnejšie iniciatívy, ktoré firmy využívali, boli teda
triedenie odpadu, manipulácia s materiálmi a zdokonalené spôsoby skladovania.
Vláda Českej republiky prijíma právne predpisy, hospodárske nástroje a dobrovoľné dohody na splnenie cieľov
etického, sociálneho a environmentálneho správania. Snaha o skokovú zmenu v udržateľnosti obstarávania,
dizajnu a prevádzky všetkých budovaných projektov, ktoré sa majú riadiť inováciami [5]. Uvádza sa, že „odpad
sa považuje za neúprosný“; nedostatok odbornej prípravy, nedostatočne definované zodpovednosti sú základnými
problémami pri projektovaní stavieb [8].
Technológie používané pri spracovaní stavebne demolačného odpadu a to najmä rôzne druhy separačnej
techniky, ktoré sa používajú pre väčšinu materiálov, často priťahujú pokrokové technologické možnosti a na to
nadväzujúcu legislatívnu kontrolu, ktorá sa zakladá na princípoch a hierarchii odpadového hospodárstva 3R
(redukovať, znovu používať, recyklovať). Táto hierarchia je znázornená na obrázku Obr. 2. Koncept odpadového
hospodárstva sa riadi úrovňou hierarchie vysvetlenou El-Haggarom [9]. Tento model vytvára komplexní prístup,
v ktorom je možné uvažovať o možnostiach nakladania s odpadom, a slúži tak ako systematický nástroj pre tých,
ktorí vytvárajú a nakladajú s odpadom [10]. El-Haggar [9] konštatuje, že ak sa s odpadom efektívne nakladá, počas
celého životného cyklu odpadu od jeho vzniku až po jeho konečné zneškodnenie, môžu pozitívni vplyv na životné
prostredie. Správne nakladanie so stavebným odpadom poskytne ekonomické aj environmentálne výhody.
Z procesu znižovania nákladov pri zneškodnení odpadu budú mať úžitok stavebné firmy, ale aj životné prostredie.
Postupným vývojom sa princíp 3R pretransformoval až do dnes čoraz viac používanej cirkulárnej ekonomiky.
Ekonomické a environmentálne výhody očakávané od minimalizácie odpadu sú pomerne vysoké, pretože
smerujú k recyklácii a možnostiam predaja druhotných odpadových materiálov ako potrebný novy zdroj surovín.
Prínosom je aj splnenie cieľov v oblasti znižovania množstva odpadu, ktoré končia na skládke [10]. Zo
skládkovaním odpadu často súvisia poplatky, minimalizáciou skládkovaného odpadu je možne výrazne ovplyvní
celkové náklady na stavbu. Finančnú rentabilitu stavby je možné minimalizovať, ak sa efektívne bude riadiť tok
odpadu zo stavby.

Obr. 1 Princíp 3R.

3 METODIKA
Analýza bola vykonaná na základe doposiaľ získaných poznatkov z oblasti odpadového hospodárstva a cirkulárnej
ekonomiky. Ďalším zdrojom údajov, ktoré vstupujú do analýzy boli získané zo štatistických úradov ČR a EU. Na
základe analýzy dostupných údajov boli vytvorené grafy a tabuľky v ktorých je zjavný vývoj produkcie odpadu
v stavebníctve . Z analyzovaných údajov sú zjavné spojitosti medzi analyzovanými údajmi.

4 VÝSLEDKY
Z analýzy vyplývajú priame prepojenia produkcie stavebného odpadu z hodnotou stavebnej práce. Stavebná práca
a produkcia stavebného sú priamo úmerné. Prepojenie je veľmi dobre viditeľné na obrázku Obr. 3 , kde krivka
znázorňujúca hodnotu stavebných prác kopíruje množstvo vyprodukovaného odpadu za daní rok.
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Porovnanie produkcie stavebného odpadu z HDP Českej republiky ukazuje určité prepojenie nie až tak viditeľné
ako u stavebnej práce. Určité trendy sú ale zjavne a to najme z rastúcim HDP rastie aj množstvo vyprodukovaného
odpadu . Produkcia stavebného odpadu ale nekopíruje rastúcu krivku HDP.

Obr. 2 Porovnanie produkcie stavebného odpadu a HDP ČR.

Obr. 3 Porovnanie produkcie stavebného odpadu a produkcie stavebnej práce.

5 DISKUZE
Stratégie hospodárenia s odpadom môžu pomôcť stavebnému priemyslu v mnohých ohľadoch, pokiaľ ide o úspory
nákladov a vplyv na životné prostredie. Nakladanie so stavebne demolačným odpadom sa dostáva do popredia
ako hlavný environmentálny problém na svete. V tejto analýze sú uvedené navrhované postupy zlepšujúce súčasný
stav. Analýza ukazuje, že vláda a ďalšie zainteresované strany majú pokračovať v zlepšovaní podmienok na
minimalizáciu produkcie odpadu. Zavedenie určitých foriem zvýhodnenia významne podporí subjekty, ktoré
svojou činnosťou znižujú množstvo odpadu ukladaného na skládkach a podporujú využívanie recyklovaných
materiálnou.
Nová technológia spracovávania odpadu pomáha znižovať množstvá stavebného odpadu končiacich na skládkach.
Efektívnejšie využitie stavebného materiálu by znamenalo významné zníženie environmentálnych vplyvov
výstavby vrátane zníženia dopytu po skládkach a vyčerpania obmedzených prírodných zdrojov [7]. Zvyšovaním
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využiteľnosti stavebných materiálov je možné bez zvýšenia nákladov minimalizovať množstvo vytváraného
odpadu, ktorý vznikol pri projektovaní stavby.
Získané skúsenosti môžu zabezpečiť použitie osvedčených postupov na minimalizáciu odpadu už od počiatočnej
fázy návrhu projektu. Úspor nákladov a zodpovednosti za životné prostredie sa týka všetkých majiteľov stavby.
A to počas celého životného cyklu stavby. Výhoda plynúca z úspor nákladov prostredníctvom postupov na
minimalizáciu odpadu poskytuje mnohým subjektom lepšie postavenie na stavebnom trhu.

Možné postupy používané na minimalizovanie stavebného odpadu v Českej republike.
Minimalizácia odpadu v Českej republike nie je novým pojmom v stavebnému priemyslu. Nakladanie s odpadmi
v Českej republike zahŕňa správne dodržiavanie zoznamu legislatívnych predpisov a noriem. Rámcová smernica
o odpade európskej únie poskytuje legislatívny rámec pre zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie
odpadu a obsahuje spoločnú definíciu odpadu [11]. Súčasné postupy v Českej republike je možne rozdeliť do
nasledujúcich skupín:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projektovanie bez odpadu.
Minimalizácie odpadu už pri obstaraní.
Separácia jednotlivých druhou odpadu na stavenisku.
Mapovanie prúdenia odpadov na stavenisku.
Vývoj postupov na auditovanie a hodnotenie na stavenisku.
Usmernenie právnymi predpismi.
Okamžitá recyklácia a znovu požitie na stavenisku.
Metodika zahrnujúca minimalizáciu odpadu vrátane postupu pre projektantov.
Kvalifikácia stavebného odpadu a hodnotenie zdrojov.

Stratégie uvedené vyššie slúžia na zvýšenie povedomia o výhodách minimalizácie tvorby odpadu v stavebnom
priemysle, vrátane úspor nákladov a pozitívneho vplyvu na životné prostredie. Hlavným dôvodom využívania
týchto postupov sú legislatívne a fiškálne opatrenia, ktoré sú hlavnou hnacou silou znižovania stavebného odpadu.
Tento proces je priamo úmerný zvyšujúcemu sa daňovému zaťaženiu v celej Európskej únii za skládkovanie,
zvyšovaním nákladov na zneškodňovanie odpadu a dodržiavaním nariadenia o nakladaní s odpadom na mieste. Je
smutné, že súčasná legislatíva neukladá architektom zodpovednosť za minimalizáciu odpadu, čo je zďaleka
najpraktickejší spôsob zníženia odpadu v počiatočnej fáze projektovania, namiesto implementácie opatrení na
minimalizáciu odpadu neskôr vo fáze výstavby [8].
Odpadové hospodárstvo a problémy spojene z jeho využívaním v stavebníctve
Stavebníctvo v Českej republike čelí tlaku ekológov na riešenie odpadové hospodárstvo. Ekonomické výhody
z hľadiska úspory nákladov sú však stále obmedzené. Nasledujúce kľúčové bariéry boli identifikované
v niekoľkých štúdiách, napr. Osmani [6], Hansen et al. [12] a Saez a kol. [13].
Jedná sa hlavne o:
Nedodržiavanie právnych predpisov
Neustále modernizované legislatívne predpisy a normy tlačia na producentov stavebne demolačného odpadu, aby
znižovali objem produkovaného odpadu. Napriek tomu nedochádza k razantnému zníženiu produkovaného
množstva odpadu.
Nedostatok údajov o stratégiách odpadového hospodárstva
Jednotlivé stavebné podniky, prevažne malé, nemajú dostatok vhodných informácii o moderných stratégiách
odpadového hospodárstva. Dôležitým prvkom správnej stratégie minimalizácie odpadu je jej začlenenie od
počiatku projektu.
Nedostatok kvalifikovaných ľudských zdrojov
Ľudské zdroje sú dôležitou súčasťou správnej implementácie stratégii odpadového hospodárstva. Žiaľ nedostatok
kvalifikovaných osôb v oblasti riadenia procesov nakladania s odpadmi spôsobuje problémy nie len pri samotnej
realizácii stratégie, ale aj pri jej kontrole zo strany štátnych organov.
Nesprávne definované právomoci a nedostatok odbornej prípravy
Nesprávne definované kompetencie pri navrhovaní stratégii nakladania s odpadmi sa stávajú stále väčšou výzvou.
Dostatočné odborné vzdelanie je jednoduchý prostriedok, ktorý by projektantom a architektom pomáhal pri
navrhovaní opatrení na zníženie množstva odpadu pri stavebných projektoch [6].
V Českej republike stavebníctvo v priebehu rokov pozitívne prispelo k minimalizácii odpadu. Na dosiahnutie tohto
výsledku sa podieľal princíp 3R (redukcia, opätovné použitie, recyklácia). Vplyv predovšetkým právnych
predpisov o odpadovom hospodárstve, dane za skládkovanie, a ich vplyv na odpadové hospodárstvo v stavebníctve
vyvoláva množstvo kontroverzií [7].
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6 ZÁVĚR
Analýzou bolo zistené prepojenie medzi produkciou stavebného odpadu a hodnotami stavebnej práce a HDP
Českej republiky za analyzovane roky 2009-2020.
Proces minimalizácie odpadu je v Českej republike stále aktuálny hlavne z pohľadu manažmentu na stavenisku.
Z toho plyne, že je treba sledovať a vyhodnocovať ekonomický aj environmentálny dopad znovu využitie odpadu.
Najčastejšími dôvodmi vzniku odpadu je nadmerné plytvanie stavebným materiálom, neefektívne hospodárenie
na stavbe, nedostatok znalostí o stratégiách na minimalizáciu odpadu, ale i nedostatok administratívnych kapacít
na všetkých úrovniach štátnej správy, ktoré by sa danou témou intenzívne zaoberali.
Ekonomickú životaschopnosť nakladania so stavebne demolačným odpadom na stavenisku možno odôvodniť
potenciálom úspory nákladov. Použitím správnych postupov pri nakladaní s odpadom budú prevyšovať benefity
nad nákladmi spojené z odpadovým hospodárstvom. Príspevok skúmal problém povedomia o stavebnom odpade,
súčasných postupoch a praxi v stavebnom priemysle v Českej republike a životaschopnosti uplatnenia princípu 3R
na stavebný a demolačný odpad z hľadiska úspory nákladov.
Analýza zistila, že opätovným použitím a recyklácie odpadu je možné dosiahnuť významnú úsporu nákladov na
projekt. Zavedením princípu cirkulárnej ekonomiky je možné reálne v Českej republike minimalizovať náklady
na tok odpadu v stavebníctve.

Poďakovanie
Tento článok bol vytvorený s podporou projektu FAST-J-21-7351 Analýza environmentálnych vplyv
developerských projektov a ich rozčlenenie podľa analyzovaných dopadov na životné prostredie regiónu.

Použité zdroje
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]

588

Hunt, N. and Shields, J. (2014), “Waste Management Strategy 2014 and beyond”, Loughborough
University.
Begum, R. A. and Siwar, C. (2006), “A Benefit-Cost Analysis on the economic feasibility of
Construction waste minimization: the case of Malaysia”, Resources Conservation &
Recycling, pp. 86-98
Produkce, využití a odstranění odpadů : za období 2019 = Generation, recovery and disposal of waste :
for the period 2019 / Odbor statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního
prostředí. Praha : Český statistický úřad, 2021. 40 stran : barevné grafy ISBN:978-80-250-3078-3
Anon., 2003. Nakládání se stavebními odpady, jejich recyklace a využití. Asociace pro rozvoj recyklace
stavebních materiálů v České republice. Available at: http://www.enviweb.cz/43858 [Accessed April
12, 2021].
Abdelhamid, M. S. (2014), “Assessment of different construction and demolition waste management
approaches”, Housing and Building National Researcher Center Journal, pp. 318-326
Osmani, M. (2012), “Construction Waste Minimization in the UK: Current Pressures for change and
approaches” Procedia – Social and Behavioral Sciences, 40(2012), pp. 37-40
Waste and Resource Action Programme (2009), “Designing out Waste: a design team guide for
buildings”
Osmani, M, Glass, J. and Price, A. D. (2006), “Architect and contractor attitudes towards waste
minimisation:, Waste and Resource Management, 59(2), pp. 65-72
El-Haggar, S. M. (2007), “Sustianable Industrial Design and Waste Management: Cradle-to-cradle for
Sustainable Development, Elsevier Academic Press Maryland Heights, MO.
Tam, V. W.Y. and Tam C. M. (2006), “Evaluations of existing waste Recycling methods: A Hong Kong
study”, Building and Environment, Elsevier, 41(2006), pp. 28-32
Aadal, H., Rad, K. G., Fard, A. B., Sabet, P. G. P., and Harirchian, E. (2013), “Implementing 3R Concept
in Construction Waste Management at Construction Site”, J. Appl. Environ. Biol. Sci., 3(10), 160-166
Hansen, W., Christopher, M. and Verbuecheln, M. (2002), “EU Waste Policy for Regional and Local
Authorities” Background paper for the Seminar on Household Waste Management Capacity Building
on Eurpean Community’s Envrionmental Policy, Eco-logic

http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.583

JUNIORSTAV 2022

8.
Geodézie, kartografie a geoinformatika
Geodesy, Cartography
and Geographic Information Science

589

8. Geodézie, kartografie a geoinformatika

JUNIORSTAV 2022

TESTOVANIE STABILITY OBRAZU NA ÚČELY
MERANÍ POSUNOV METÓDOU
FOTOGRAMETRICKEJ ČASOVEJ ZÁKLADNICE
IMAGE STABILITY TESTING FOR DISPLACEMENT MEASUREMENTS
USING TIME BASE PHOTOGRAMMETRY
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*andrej.hideghety@stuba.sk
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Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Radlinského 11, 810 05 Bratislava, Slovensko

Abstrakt
Fotogrametrické metódy sa čoraz viac využívajú pri meraní posunov a pretvorení. Jednou z fotogrametrických
metód je časová základnica, ktorá sa využíva hlavne na meranie zmien v obrazovej rovine. Jedna z najdôležitejších
podmienok na dosiahnutie vysokej presnosti merania touto metódou je zabezpečenie stability kamery v zmysle
nemenných prvkov vonkajšej orientácie (PVO). V tejto práci sú skúmané primárne náklony kamery využitím
sklonomeru Leica Nivel, ich vplyv a možnosti analytickej korekcie. V tejto súvislosti bol vykonaný experiment
snímaním testovacieho a kalibračného bodového poľa kamerou Sony Alpha A7R III, pričom na podložku kamery
bol pripevnený aj spomínaný sklonomer. Na spracovanie meraní bol využitý fotogrametrický softvér
Photomodeler.
Kľúčové slova
Fotogrametria, posuny, pretvorenia, časová základnica
Abstract
Photogrammetric methods are increasingly being used to measure displacements and deformations. One of the
photogrammetric methods is the time base, which is mainly used to measure changes in the image plane. One
of the most important conditions for achieving high accuracy with this method is to ensure the stability of the
camera external orientation parameters (EOP). In this work primarily tilts of the camera using the Leica Nivel
inclinometer, their impact and the possibilities of analytical correction are investigated. In this context,
an experiment was performed by capturing the test and calibration point field with a Sony Alpha A7R III camera,
while the inclinometer was also attached to the camera base. Photomodeler photogrammetric software was used
to process the measurements.
Key words
Photogrammetry, deformations, displacements, time base photogrammetry

1 ÚVOD
Meranie posunov a pretvorení mostných a iných objektov je kritickým faktorom pre zaistenie ich spoľahlivosti.
Už pri výstavbe, resp. počas zaťažovacích skúšok mostov je nevyhnutné prípadné deformácie častí objektu odhaliť,
aby sa predišlo výraznému zhoršeniu konštrukcie. Merania na tieto účely sa vykonávajú spravidla geometrickou
niveláciou, ale aj inými geodetickými metódami, vrátane fotogrametrie. V súčasnosti z fotogrametrických metód
metóda časovej základnice [1] má stále väčší potenciál v tejto oblasti. Princíp fotogrametrickej časovej základnice
spočíva v snímkovaní objektov v rôznych časových rezoch. Vďaka vývoju kamier, snímačov, objektívov a
fotogrametrických spracovateľských systémov táto metóda nachádza čím väčšie uplatnenie v meraní zmien
v snímkovej rovine, a tým pádom aj v meraní posunov a pretvorení. Táto metóda vyžaduje niekoľko predpokladov
pre dosiahnutie vysokej presnosti, ktoré sú nasledovné [2]:
•
•

zabezpečenie nemenných PVO kamery,
rovnobežnosť snímkovej roviny s rovinou alebo smerom predpokladaných posunov,
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meranie obrazových súradníc pozorovaných bodov s presnosťou vyššou ako 0,1 pixela,
správne určenie mierky,
vysoké priestorové a geometrické rozlíšenie,
eliminácia vplyvu distorzií objektívu.

Z horeuvedených predpokladov práve zabezpečenie stability kamery v zmysle nemenných PVO je najnáročnejšie.
Existujú však dva prístupy ktorými sa dá čiastočne korigovať prípadné zmeny PVO, a to hardvérovo a analyticky.
Hardvérová stabilizácia v tomto prípade predstavuje usadenie kamery na pilier, resp. ťažký fotogrametrický statív
(nad 7 kg), dostatočnú aklimatizáciu prístrojového vybavenia a elimináciu vonkajších vplyvov v čo najväčšej
miere. Tieto vplyvy môžu byť napr. vibrácie a svetelné a tepelné žiarenia, kvôli ktorým môže dôjsť ku krúteniu
statívu. V tejto práci bude testovaný špecifický prístup hardvérovej stabilizácie, jeho overenie Nivelom a zváženie
analytickej stabilizácie. Testy boli vykonané v laboratórnych podmienkach.

2 SÚČASNÝ STAV PROBLEMATIKY
Najdôležitejším úkonom je zabezpečenie fixnej pozície kamery v zmysle nemenných PVO. Už malé uhlové zmeny
osi záberu kamery môžu spôsobiť relatívne veľké zmeny v obrazových súradniciach, a môžu skresliť posuny
merané metódou časovej základnice [1]. Yoneyama a Ueada korigovali zmeny PVO pri snímkovaní mosta
na základe fixných oblastí na snímke a výsledky porovnali deformetrami, ktorými sa dobre zhodovali [3]. Jiang
a Jauregui využili vlícovacie body pre analytickú stabilizáciu kamery [4]. Počas experimentálneho merania
Bosporského mosta Wagner, Avşar a ich kolektív využili pilier pre stabilizáciu, o analytických korekciách však
nepísali [5], [6], [7]. Abolhasannejad et al. na snímke vybrali oblasti kde sa predpokladalo že nedôjde k posunom,
a na základe týchto oblastí stabilizovali kameru analyticky [8]. Fraštia počas laboratórneho testu zaznamenal,
že sklápanie zrkadla kamery môže spôsobiť otrasy, ale to v rámci presnosti merania kruhových kódových značiek
[9].

3 METODIKA
Experiment bol vykonaný kamerou Sony Alpha A7R III a sklonomerom Leica Nivel 210/220. Technické
špecifikácie kamery sú uvedené v Tab. 1.
Tab. 1 Technické špecifikácie použitej kamery a snímky.
Sony Alpha A7R III
Typ kamery
Typ snímača
Rozlíšenie snímača
Veľkosť pixela
Veľkosť snímača
Objektív
ISO
Clona
Expozičný čas
Obrazový formát

Mirrorless (Bezzrkadlovka)
Full frame CMOS
42,4 Mpx
4,48 μm
35,6 x 23,8 mm
Sony FE 35 mm f/1,8
100
5
1/30 sek.
RAW s konv. na TIFF

Táto bezzrkadlová digitálna kamera bola zvolená preto, aby sa predišlo otrasom zapríčineným sklápaním zrkadla
počas experimentu. Sklonomer Leica Nivel umožňuje vysoko presné meranie stability meracieho systému
s výsledkami v reálnom čase. Tento dvojosí senzor má rozlíšenie 0,001 mrad.
Experimentálne meranie bolo vykonané usadením kamery a sklonomeru na spoločnú podložku, a usadením
tejto podložky na ťažký statív. Táto konfigurácia bola umiestnená 3,7 m od kalibračného poľa a tým pádom
veľkosť strany pixela po priemete na objekt (GSD - ground sample distance) bola 0,47 mm. Po aklimatizácii
prístrojov sa spustilo hodinové intervalové snímkovanie, pričom sa vyhotovila každú minútu jedna snímka.
Sklonomer meral s krokom niekoľko sekúnd. Nakoľko TKBP sa nachádza v suteréne Stavebnej fakulty Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave, svetelné aj tepelné podmienky boli konštantné a v laboratóriu sa nikto
nepohyboval ani nenachádzal, čím sa predišlo prípadným otrasom a vibráciám.
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Snímky boli spracované v softvéri Photomodeler. RAD kódové značky na TKBP boli merané fotogrametricky
metódou Least-Square Matching (LSM). Na každej snímke bolo nájdených 96 terčov. Kvôli veľkému počtu bodov
a etáp bolo potrebné vyvinúť algoritmus v programovacom softvéri MATLAB pre hromadné spracovanie. Tento
algoritmus postupne porovnával jednotlivé etapy s nultou etapou a následne posuny graficky znázornil.

4 VÝSLEDKY
Pri grafickom znázornení posunov sa preukázala systematická zložka. Trend smerom doprava bol prítomný
pre všetky etapy. Smer a veľkosť posunov je graficky znázornená na Obr. 1.

Obr. 1 Smer a veľkosť posunov.
Kvôli pozorovanému trendu boli priemerné posuny v osiach x a y znázornené v grafoch (Obr. 2), ako aj merania
zo sklonomeru (Obr. 3).

Δy
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11:05:12
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11:25:10
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11:50:09
11:55:08
12:00:11

0,100
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Obr. 2 Zmeny obrazových súradníc v osiach x a y obrazového súradnicového systému ich aproximácia
trendovou spojnicou.
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Obr. 3 Náklony kamery v osiach x a y v súradnicovom systéme sklonomeru a ich aproximácia trendovou
spojnicou.

5 DISKUSIA
Na stránke výrobcu sa nachádza interpretácia súradnicového systému kamery, ktorú je nevyhnutné uviesť
pre správnu interpretáciu výsledkov (Obr. 4).

Obr. 4 Výrobcom udaný súradnicový systém kamery [10].
Podľa grafov posuny v smere osi y v obrazovom súradnicovom systéme silno korelujú náklonmi kamery v osi
y podľa sklonomeru. Toto prakticky znamená, že kamera sa naklonila okolo svojej osi x (pitch). Trendy v obidvoch
grafoch boli aproximované polynómom druhého stupňa. Náklony 𝛼𝛼𝛼𝛼 boli prepočítané na zmeny v pixeloch Δy
na základe vzťahu (1).
Δy =
594

𝑓𝑓𝑓𝑓∗tan (𝛼𝛼𝛼𝛼)
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

,

(1)
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Kde f je ohnisková vzdialenosť, pix veľkosť strany pixela na snímači.
Následne zmeny v osi y boli korigované podľa náklonov. Korigované zmeny v obrazových súradniciach v osi
y sú znázornené na Obr. 5.

Δy
0,400
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11:20:08

11:17:09

11:14:11

11:11:11

11:08:09

-0,100

11:05:12

0,000

Obr. 5 Zmeny v osi y pred korekciám a po korekciách.
Z grafu vyplýva, že síce zmeny v osi y sú menšie ako pred korekciami, okrem samotných náklonov zmeny
spôsobia aj iné neodhalené vplyvy.
Zmeny v x-ovej osi, ktoré sú v súradnicovom systéme označené ako roll, nie je možné korelovať s náklonmi
nameranými sklonomerom. Trend posunov v smere osi x v obrazovom súradnicovom systéme skôr poukazuje
na posun, resp. naklonenie celej sústavy doprava.

6 ZÁVER
Tento príspevok riešil možnosť overenia stability obrazu na účely merania metódou fotogrametrickej časovej
základnice. Konfigurácia pozostávala z kamery, sklonomeru, spoločnej podložky a statívu. V rámci experimentu
bolo nasnímkované TKBP v intervale jednej hodiny každú minútu raz. Posuny v obrazovej rovine namerané
fotogrametricky, a náklony kamery merané sklonomerom preukázali silnú koreláciu v trende, ale po korekciách
tieto nežiadané posuny boli len čiastočne odstránené. Zmeny súradníc v osi x nepreukázali koreláciu s náklonmi
nameranými sklonomerom, a naznačujú posun celej sústavy v osi x kamery doprava. Tieto problémy s kamerovou
konfiguráciu preukazujú na dôležitosť stabilnej podložky, napr. pilieru v ďalších experimentoch, nakoľko
problémy vyplývali pravdepodobne práve z nedostatočnej stability statívu. Cieľom ďalšieho výskumu bude
zopakovať experiment usadením kamery na pilier, a vykonať snímkovanie v priebehu niekoľkých hodín.
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A PROFESIONÁLNÍ KAMERY
ACCURACY ASSESSMENT OF PHOTOGRAMMETRIC RESULTS FROM
LOW COST AND PROFESSIONAL CAMERA
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Abstrakt
Cílem článku bylo posoudit přesnost fotogrammetrických výsledků pomocí snímků nízkonákladové kamery,
mobilního telefonu Xiaomi Mi 10T Pro a profesionální digitální zrcadlové kamery Canon EOS 6D Mark II. Pro
analýzu byla vybrána kaple. Na kapli vytvořeno celkem 51 vlícovacích a kontrolních bodů a byla naskenována
i pozemním laserovým skenerem. Blokové vyrovnání paprskových svazků a tvorba mesh modelů proběhla
v programu Bentley ContextCapture. Statisticky byly testovány směrodatné 2D polohové odchylky a směrodatné
výškové odchylky na kontrolních bodech a odchylky vůči referenčnímu mračnu bodů z terestrického laserového
skenování. Z výsledků vyplývá, že při vhodně zvolené konfiguraci snímkování lze dosáhnout kvalitních
fotogrammetrických výsledků i s využitím nízkonákladových kamer.
Klíčová slova
Blízká fotogrammetrie, nízkonákladové kamery, mobilní telefon
Abstract
The aim of the article was to assess the accuracy of photogrammetric results using images of a low-cost camera,
a Xiaomi Mi 10T Pro mobile phone, and a Canon EOS 6D Mark II professional digital reflex camera. A total of
51 control and checkpoints were created at the chapel, and it was scanned by a terrestrial laser scanner. Bundle
block adjustment and mesh model generation were performed using Bentley ContextCapture. 2D standard
deviations and standard deviations of elevation at checkpoints and deviations from the reference terrestrial laser
scanning point cloud were statistically tested. The results show that with a suitably selected imaging configuration,
high-quality photogrammetric results can be achieved even with a low-cost camera.
Key words
Close-range photogrammetry, low-cost cameras, mobile phone

1 ÚVOD
Nízkonákladové kamery představují zajímavý nástroj pro aplikace blízké fotogrammetrie, například pro tvorbu
3D mesh modelů a mračen bodů budov. Jejich cenová dostupnost a snadná manipulace s nimi z nich činí efektivní
prostředek pro sběr dat použitelných pro rekonstrukce prostorových parametrů objektů. V posledních letech došlo
v oblasti mobilních telefonů k výrazným navýšením rozlišení fotoaparátů. Výrobci telefonů zvýšili rozlišení kamer
i na 108 Mpx.
Přesnost výsledných bodových mračen ze snímkování mobilními telefony může být až na úrovni milimetrů
[1]. Jako hlavní faktory ovlivňující přesnost autoři uvádějí rozlišení kamery, velikost pixelu a použití adekvátního
zpracovatelského softwaru. Testování přesnosti proběhlo na testovacím poli se známými souřadnicemi s pěti
mobilními telefony a jednou zrcadlovou kamerou. Nejlepší výsledky na testovacím poli dosáhl mobilní telefon
Samsung Galaxy S4 (rozlišení 13 Mpx) a následně s ním byl nasnímkován i historický objekt.
Vědecké články vznikající na téma využití nízkonákladových kamer mobilních telefonů v aplikacích blízké
fotogrammetrie testují mobilní telefony na testovacích polích [2] a objevují se v nich mobilní telefony s nízkým
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rozlišením kamer [3]. Proto je tento článek zaměřen na využití mobilního telefonu, který má již výrazně vyšší
rozlišení.
Cílem článku bylo posoudit a porovnat přesnost fotogrammetrických výsledků pomocí snímků
z nízkonákladové kamery mobilního telefonu s vysokým rozlišením a profesionálního digitálního zrcadlového
fotoaparátu. Přesnost 3D mesh modelů vytvořených ze snímků z obou kamer byla vypočtena na základě odchylek
na souboru kontrolních bodů a dále pomocí odchylek mesh modelů vůči referenčnímu mračnu z terestrického
laserového skenování. Porovnání přesnosti mesh modelů z obou kamer bylo realizováno pomocí testu shody (Ftest) směrodatných polohových odchylek (2D, 3D) a směrodatných výškových odchylek.

2 SLEDOVANÝ OBJEKT A POUŽITÉ VYBAVENÍ
Pro snímkování byla zvolena kaple Panny Marie Pomocnice v Brně-Líšni. Objekt má v půdorysu rozměry
11 a 7 metrů. Úroveň hřbetu střechy je ve výšce 11 metrů a věže 17 metrů nad okolním terénem. Kolem objektu
je dostatečný prostor pro snímkování ze všech stran. Textura střechy, věže a spodní části kaple je pro
fotogrammetrické zpracování vyhovující. Stěny kaple pokrývá jemnozrnná omítka bez výrazné textury.

Obr. 1 Kaple Panny Marie Pomocnice v Brně-Líšni.
Pro pořízení snímků kaple a následné porovnání výsledků byly použity dvě kamery. První z nich byla digitální
zrcadlová kamera Canon EOS 6D Mark II s 24mm objektivem s pevným ohniskem. Druhou kamerou byl hlavní
zadní snímač s optickou stabilizací mobilního telefonu Xiaomi Mi 10T Pro. Referenční mračno kaple bylo
vytvořeno pomocí pozemního skeneru Faro Focus 3D X130 a vlícovací a kontrolní body zaměřeny pomocí totální
stanice Trimble S8 HP. Vybrané parametry použitých kamer, laserového skeneru a totální stanice jsou uvedeny
v Tab. 1 a v Tab. 2.
Tab. 1 Parametry použitých kamer [4], [5], [6].
Parametr

Xiaomi Mi 10T Pro

Typ zařízení

Mobilní telefon

Rozlišení fotografií
Rozlišení fotoaparátu
Velikost pixelu
Clona
Ekvivalentní ohnisková vzdálenost
Pořizovací cena
Hmotnost

12032 x 9024 px
108 Mpx
0,8 μm
1,7
26 mm
14 990 Kč
218 g

Canon EOS 6D Mark II
Digitální zrcadlová
kamera
6240 x 4160 px
26,2 Mpx
5,75 μm
1,4
24 mm
33 990 Kč + 44 190 Kč
765 g + 650 g

Tab. 2 Parametry použitého skeneru a totální stanice [7], [8].
Zařízení
Faro Focus 3D X130

598

Parametr
Typ zařízení
Přesnost měření délek
Maximální rychlost skenování
Dosah měření

Hodnota parametru
Laser skener
2 mm
976 000 bodů/s
0,6 - 130 m

http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.597

8. Geodézie, kartografie a geoinformatika

JUNIORSTAV 2022

Pořizovací cena
Hmotnost
Typ zařízení
Přesnost směru měřeného ve dvou
polohách dalekohledu
Přesnost měření délek (na odrazný hranol)
Přesnost měření délek (bezhranolový režim)

Trimble S8 HP

220 000 Kč
5,2 kg
Totální stanice
0,3 mgon
1 mm + 1 ppm
3 mm + 2 ppm

3 METODIKA
Kolem objektu byly stabilizovány celkem 4 body měřické sítě. Předběžné souřadnice těchto bodů byly získány
metodou GNSS RTK aparaturou Trimble R8s. Terestrické měření bylo provedeno pomocí totální stanice Trimble
S8 HP. Síť byla polohově vyrovnána jako volná a výškově byla připojena na nivelační bod JM-071-732. Na
objektu bylo polární metodou zaměřeno celkem 51 přirozeně signalizovaných vlícovacích a kontrolních bodů.
Odhad směrodatné 3D polohové odchylky vlícovacích a kontrolních bodů je 3 mm.
Po zaměření souboru vlícovacích a kontrolních bodů byly na body sítě umístěny vlícovací koule o průměru
20 cm a celá kaple byla naskenována statickým pozemním skenerem Faro Focus 3D X130. Po registraci mračen
z jednotlivých postavení skeneru bylo celé mračno transformováno na čtyři vlícovací koule. Odhad směrodatné
2D polohové odchylky transformovaného referenčního mračna bodů na základě výsledků registrace
a georeferencování mračna je 3,3 mm a směrodatná výšková odchylka je 2,4 mm.
Mobilním telefonem Xiaomi Mi 10T Pro bylo pořízeno celkem 52 fotografií z postaveních kolem celého
objektu z průměrné vzdálenosti 12 metrů. Foceno bylo v režimu automatického zaostřování na bod. Digitální
zrcadlovou kamerou Canon EOS 6D Mark II bylo pořízeno celkem 63 fotografií z postaveních kolem celého
objektu z průměrné vzdálenosti 12 metrů.

Zpracování dat z kamer
Zpracování snímků z kamer proběhlo v programu Bentley ContextCapture. Ve snímcích byly manuálně
identifikovány vlícovací a kontrolní body. U zrcadlové kamery byly použity pouze automaticky nalezené
navazovací body. U mobilního telefonu bylo nad rámec automatického vyhledání manuálně identifikováno dalších
53 navazovacích bodů.
Prvky vnitřní orientace digitální kamery Canon EOS 6D Mark II byly během výpočtu fixovány na hodnoty
získané z předchozí kalibrace (viz Tab. 3). U mobilního telefonu Xiaomi Mi 10T Pro byly tyto prvky vypočteny
jedinečně pro každý snímek. Parametry a výsledky blokových vyrovnání paprskových svazků je uvedeno v Tab. 4.
Tab. 3 Prvky vnitřní orientace digitální zrcadlové kamery.
Prvek
Ohnisková vzdálenost
Souřadnice X hlavního bodu
Souřadnice Y hlavního bodu
K1
K2
K3
P1
P2

Hodnota
24,5354 mm
3073,12 px
2040,75 px
-0,0979791
0,0951397
-0,026985
-0,0000960807
-0,000874268

Tab. 4 Parametry a výsledky blokových vyrovnání paprskových svazků.
Parametr
Počet snímků
Počet automaticky generovaných navazovacích bodů
Medián počtu navazovacích bodů na snímek
Medián velikosti pixelu ve skutečnosti
Reprojekční chyba navazovacích bodů
Počet kontrolních bodů
Reprojekční chyba kontrolních bodů
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Xiaomi Mi 10T Pro
52
2717
212
1,5 mm
1,0 px
28
4,2 px

Canon EOS 6D Mark II
63
8422
628
3,1 mm
0,6 px
23
1,3 px
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Po blokovém vyrovnáních paprskových svazků u obou kamer byly vytvořeny 3D mesh modely kaple. Při
vizuální kontrole výsledků v prohlížecím 3D okně byly identifikovány deformace a díry (viz Obr. 2) na stěnách
kaple s nedostatečnou texturou jemnozrnné omítky pro fotogrammetrické vyhodnocení.

Obr. 2 Deformace v mesh modelech (vlevo Xiaomi, vpravo Canon).
K vyřešení tohoto problému byly přidány dodatečné geometrické podmínky v problémových oblastech pro
zlepšení výsledků 3D rekonstrukce. Tyto podmínky se dají definovat formou 3D polygonů, a to ve formátech
.DGN nebo .KML. Zmíněné polygony byly vytvořeny na základě mračna bodů získaného laserovým skenováním.
Přesnost výsledných 3D mesh modelů byla posuzována dvěma různými způsoby. Nejprve byla přesnost
v podobě směrodatných 2D polohových odchylek s2D a směrodatných výškových odchylek sH vypočtena na
základě rozdílů mezi souřadnicemi kontrolních bodů a souřadnicemi kontrolních bodů manuálně identifikovaných
v 3D mesh modelech. Polohové a výškové odchylky na kontrolních bodech byly podle [9] testovány na výskyt
vybočujících (5% kritická hodnota) a odlehlých (1% kritická hodnota) hodnot.
Dále byla v programu CloudCompare v2.11 provedena analýza odchylek výsledných 3D mesh modelů od
referenčního mračna bodů z pozemního laserového skenování. Odchylky od referenčního mračna v podobě
normálových vzdáleností všech vrcholů trojúhelníkové sítě 3D mesh modelu od referenčního mračna bodů byly
vypočteny pomocí funkce Cloud-to-Mesh Distance (C2MD) [10]. Na základě odchylek od referenčního mračna
byly vypočteny směrodatné 3D polohové odchylky s3D. Odchylky byly dále testovány dle [9] na výskyt
vybočujících (5% kritická hodnota) a odlehlých (1% kritická hodnota) hodnot.
Testování shody mezi fotogrammetrickými výsledky z kamery Canon EOS 6D Mark II a kamery Xiaomi Mi
10T Pro bylo provedeno na základě testu shody výběrových směrodatných 2D polohových odchylek s2D
a směrodatných výškových odchylek sH s využitím F-testu na hladině významnosti 1 %.

4 VÝSLEDKY
Na Obr. 3 lze vidět výsledné 3D mesh modely kaple. Výsledky analýzy souřadnicových odchylek na kontrolních
bodech jsou uvedeny v Tab. 5. Hodnoty v tabulce reprezentují přesnost výsledných modelů v diskrétních, dobře
identifikovatelných bodech na objektu. U mobilního telefonu Xiaomi byla identifikována 1 odlehlá a 2 vybočující
hodnoty výškových odchylek. U kamery Canon byla identifikována 1 vybočující hodnota 2D polohové odchylky
a 1 odlehlá hodnota výškové odchylky.

Obr. 3 Výsledné 3D mesh modely (vlevo Xiaomi, vpravo Canon).
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Tab. 5 Výsledky analýzy 2D polohových a výškových odchylek na kontrolních bodech.
Parametr
Počet kontrolních bodů
Směrodatná 2D polohová odchylka s2D
Směrodatná výšková odchylka sH
Směrodatná 3D polohová odchylka s3D

Xiaomi Mi 10T Pro
30
6,7 mm
5,1 mm
8,4 mm

Canon EOS 6D Mark II
25
7,5 mm
5,2 mm
9,1 mm

Test shody směrodatných 2D polohových odchylek s2D a směrodatných výškových odchylek sH pomocí F-testu
na hladině významnosti 1 % na kontrolních bodech u obou kamer prokázal statisticky srovnatelnou přesnost
fotogrammetrických výsledků z obou kamer na dobře signalizovaných kontrolních bodech.
Grafické znázornění odchylek mesh modelů z obou kamer od referenčního mračnu bodů z pozemního
laserového skenování znázorňuje Obr. 4.

Obr. 4 Grafické znázornění analýzy odchylek mesh modelů od referenčního mračna bodů.
Přesnost 3D mesh modelů v podobě směrodatných odchylek vypočtených na základě odchylek mesh modelů
od referenčního mračna bodů a výsledky testování těchto odchylek na výskyt vybočujících a odlehlých hodnot
jsou uvedeny v Tab. 6. Test shody na hladině významnosti 1 % směrodatných 3D polohových odchylek s3D
vypočtených na základě porovnání mesh modelů s referenčním mračnem prokázal statisticky srovnatelnou
přesnost fotogrammetrických výsledků z obou kamer.
Tab. 6 Výsledky testování přesnosti výsledných mesh modelů.
Prvek
Směrodatná 3D polohová odchylka s3D
Zastoupení vybočujících hodnot
Zastoupení odlehlých hodnot

Xiaomi Mi 10T Pro
13,5 mm
2,3 %
4,1 %

Canon EOS 6D Mark II
15,9 mm
1,1 %
2,1 %

5 ZÁVĚR
Na základě snímků z kamery mobilního telefonu Xiaomi Mi 10T Pro a digitální zrcadlové kamery Canon EOS 6D
Mark II byly vytvořeny 3D mesh modely kaple Panny Marie Pomocnice v Brně-Líšni.
Při zjednodušeném testu 2D polohových odchylek a výškových odchylek na kontrolních bodech na přítomnost
vybočujících a odlehlých hodnot byla u mobilního telefonu Xiaomi identifikována 1 odlehlá a 2 vybočující
hodnoty výškových odchylek. U digitální zrcadlové kamery Canon byla identifikována 1 vybočující hodnota 2D
polohové odchylky a 1 odlehlá hodnota výškové odchylky.
Na základě testu shody směrodatných 2D polohových odchylek a směrodatných výškových odchylek na
kontrolních bodech byla prokázána statisticky srovnatelná přesnost mezi fotogrammetrickými výsledky ze
snímkování oběma kamerami v místech dobře signalizovaných kontrolních bodů (místech, kde lze očekávat
nejvyšší přesnost fotogrammetrických výsledků) při stejné snímkovací vzdálenosti.
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Přesnost 3D mesh modelů, charakterizovaná směrodatnými 3D polohovými odchylkami, vypočtená na základě
porovnání mesh modelů s referenčním mračnem odpovídá hodnotám s3D = 13,5 mm (Xiaomi Mi 10T Pro)
a s3D = 15,9 mm (Canon EOS 6D Mark II). Přesnost mesh modelů vypočtená na základě porovnání s referenčním
mračnem je přibližně 1,5× horší, než přesnost vypočtená na základě odchylek na kontrolních bodech (s3D = 8,4 mm
u Xiaomi Mi 10T Pro a s3D = 9,1m m u Canon EOS 6D Mark II). Zatímco s3D vypočtené na základě porovnání
s referenčním mračnem charakterizují přesnost celého 3D mesh modelu, s3D vypočtené na základě odchylek na
kontrolních bodech charakterizují přesnost 3D mesh modelů v diskrétních, dobře identifikovatelných bodech. Při
testu odchylek mesh modelů a referenčního mračna na výskyt vybočujících a odlehlých hodnot bylo u mobilního
telefonu Xiaomi identifikováno 2,3 % vybočujících a 4,1 % odlehlých hodnot, u digitální zrcadlové kamery Canon
pouze 1,1 % vybočujících a 2,1 % odlehlých hodnot. Test shody směrodatných 3D polohových odchylek obou
modelů prokázal statisticky srovnatelnou přesnost obou modelů.
Mesh model vytvořený na základě snímků z mobilního telefonu Xiaomi Mi 10T Pro (rozlišení snímků
108Mpx) má dvojnásobné zastoupení vybočujících a odlehlých hodnot v porovnání s modelem ze snímkování
digitální zrcadlovou kamerou Canon (26,2 MPx). Z důvodu méně kvalitní optiky kamery Xiaomi Mi 10T Pro tedy
nelze, při zachování stejných parametrů snímkování, dosáhnout stejně kvalitních fotogrammetrických výsledků
v porovnání s profesionálními kamerami. Přes uvedené nedostatky, a zejména při uvážení pětinové pořizovací
ceny ve srovnání s kamerou Canon, se nabízí mobilní telefon Xiomi Mi 10T Pro jako zajímavá alternativa
k profesionálním kamerám. Při zvolení vhodných parametrů snímkování lze i pomocí takovéto nízkonákladové
kamery dosáhnout kvalitních fotogrammetrických výsledků.

Poděkování
Článek vznikl v rámci řešení projektu Specifického výzkumu VUT v Brně FAST-S-21-7484 Efektivita využití
low-cost kamer v aplikacích blízké fotogrammetrie.
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VYUŽITIE ARCGIS DASHBOARDS NA ZOBRAZENIE
DÁT O PANDÉMIÍ COVID-19
USE OF ARCGIS DASHBOARDS TO VISUALIZE COVID-19 PANDEMIC
DATA
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České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6 - Dejvice

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá aplikáciou ArcGIS Dashboards a jeho využitím na zobrazenie dát pandémie Covid-19.
Predmetom je vyskúšanie funkcionality aplikácie a tiež jej aktualizácie v závislosti na meniacich sa dátach.
Príspevok popisuje celý proces tvorby aplikácie od vytvorenia mapových vrstiev v programe ArcGIS Pro, cez
spracovanie dát, ich publikáciu do prostredia ArcGIS Online, tvorbu dashboardu a jeho aktualizáciu. Výsledkom
je priblíženie tvorby ArcGIS Dashboards a informovanie o priebehu pandémie na vytvorenom dashboarde. Vo
výslednom dashboarde je zobrazená aktuálna situácia v okresoch a krajoch, informácie o očkovaní, obsadenosti
nemocníc a tiež historické dáta.
Kľúčové slová
ArcGIS Dashboards, ArcGIS Online, dáta v reálnom čase, grafy, pandémia Covid-19
Abstract
The report deals with the ArcGIS Dashboards application and its use in displaying Covid-19 pandemic data. The
subject is a description of the functionality of the application and also its updating depending on the changing data.
The paper describes the entire process of creating an application, from creating map layers in ArcGIS Pro, through
data processing, publishing them to ArcGIS Online, creating a dashboard and updating it. The result is an approach
to the creation of ArcGIS Dashboards and informing about the course of the pandemic on the created dashboard.
The resulting dashboard shows the current situation in districts and regions, information on vaccinations, hospital
occupancy and also historical data.
Key words
ArcGIS Dashboards, ArcGIS Online, real-time data, charts, Covid-19 pandemic

1 ÚVOD
Cieľom práce bolo preskúmať použitie a možnosti aplikácie ArcGIS Dashboards v spojení s aktuálnou situáciou
pandémie Covid-19. Snahou bolo popísať čo najširšie spektrum možností použitia aplikácie ArcGIS Dashboards
a priblížiť ju tak aj používateľom u nás na dátach zobrazujúcich pandémiu Covid-19.
Prvý článok o uvedení aplikácie Operations Dashboards pre ArcGIS bol publikovaný v apríli 2013. Od
začiatku pandémie Covid-19 v marci 2020 bola aplikácia viac a viac využívaná, pretože zobrazovala jej vývoj.
Možno v ňom sledovať, ako za pomocí dát v reálnom čase postupuje pandémia do celého sveta. Spojenie mapy,
grafov, štatistických dát a indikátorov pomáha ľahkému porozumeniu situácie. Počas pandémie pomaly pribúdali
rôzne spracovania dashboardov a každý z nich bol unikátny.
Dashboardy nám majú podávať informácie o udalostiach, aby boli intuitívne a ľahko pochopiteľné ľuďmi
v rámci organizácie, ale aj mimo nej. Vďaka nim by malo byť jednoduchšie rozhodovať sa pri riadení určitých
situácií, ľahko získať prehľad o situácií len za pomoci mapy, grafov, zoznamov a indikátorov. Vďaka možnosti
filtrovania je to všetko ešte jednoduchšie. Filter nám všetky informácie zobrazí v okne monitoru behom sekundy
a my sme schopní hneď vidieť informácie. Okrem zobrazenia v počítačovom prostredí možno informácie sledovať
aj na tabletoch, mobilných telefónoch, zdieľať ich s ďalšími ľuďmi vo svete alebo vo svojej organizácií. Tiež ich
možno vkladať na vlastné webové stránky.
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2 LITERÁRNY PREHĽAD/POPIS SÚČASNÉHO STAVU
Známe Covid-19 ArcGIS Dashboards
Slovensko má vytvorený jednoduchý Covid-19 Dashboard. Nachádza sa v ňom počet pozitívnych za posledných
21 dní, mapové okno so zobrazením Covid automatu (systém podobný systému PES v Českej republike) a graf
zobrazujúci nové prípady za jednotlivé dni od 17. 8. 2020 [1].
Po prekliknutí na panel Zahraničie je už dashboard o niečo zaujímavejší. Tento panel sa odkazuje na Covid-19
Dashboard vytvorený Johns Hopkins University. Sú v ňom zobrazené základné informácie o vývoji pandémie pre
celý svet [2].

O aplikácií
Dashboard je informačný panel alebo akási nástenka, ktorá umožňuje sledovať udalosti, rozhodovať sa,
informovať ostatných a sledovať trendy. Dashboardy sú navrhnuté tak, aby zobrazovali viac možností vizualizácie,
ktoré sú vzájomne prepojené. Ponúkajú komplexný prehľad o zobrazovaných údajoch a poskytujú kľúčové
informácie pre okamžité rozhodovanie [3].
Základnými vlastnosťami dashboardov je teda ľahká pochopiteľnosť, vďaka aplikácií ľahká tvorba,
interaktivita, flexibilita a mnoho možností konfigurácie. Vďaka tomu, že sú ArcGIS Dashboards založené na
webovom prehliadači, pracujú ako na desktopoch, tak aj na tabletoch či smartfónoch.
Dashboardy sú zložené z rôznych prvkov, ktoré možno ľahko konfigurovať. Sú to napríklad mapy, zoznamy,
meradlá, indikátory a tieto prvky zaberajú 100% okna dashboardu. Tieto prvky možno spolu zoskupovať alebo
vkladať do tabov. Dashboardy tiež ponúkajú možnosť filtrovania dát, pomocou ktorého si užívateľ môže zobraziť
záujmovú oblasť alebo informáciu. Taktiež ponúkajú funkciu posuvníkov, ktoré umožňujú pri dátach filtrovať
v čase.
Typy dashboardov môžu byť rôzne - strategický, taktický/analytický, operačný alebo informačný. Strategické
dashboardy slúžia riadiacim a vedúcim pracovníkom sledovať kľúčové indikátory výkonu svojej organizácie
a vykonávať strategické rozhodnutia. Taktické alebo analytické pomáhajú analytikom analyzovať zobrazované
dáta a vizualizovať ich tak, aby dátam lepšie porozumeli. Operačné alebo funkčné dashboardy využívajú
zamestnanci operatívy na zobrazovanie dát v reálnom čase a porozumenie zobrazovaným dátam. Informačný je
menej formálny a tvorcovia nim oslovujú alebo predávajú informácie užívateľom z rôznych odvetví [4].

Popis dát Covid-19
Všetky dáta boli čerpané zo stránok Ministerstva zdravotníctva [5]. V sekcii Datové sady COVID-19 sa nachádza
päť kategórií dát – epidemiologické charakteristiky, testovanie, očkovanie, kapacity intenzívnej starostlivosti
a rôzne.
Z kategórie Epidemiologické charakteristiky sú čerpané tri dátové sady. Dátová sada Základní přehled
poskytuje stručný prehľad o vývoji pandemickej situácie. Obsahuje aktuálny počet vykonaných PCR
a antigénnych testov, potvrdené prípady celkom a vo vekovej kategórií nad 65 rokov, aktívne prípady, počet
vyliečených, počet úmrtí, počet očkovaní a počet hospitalizácií. Dátová sada Přehled epidemiologické situace dle
hlášení krajských hygienických stanic podle okresu obsahuje kumulatívne hodnoty z predošlého dňa o počtoch
osôb s preukázanou nákazou ochorením COVID-19, o počte vyliečených pacientov po ochorení COVID-19
a počet úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19. Dátová sada Protiepidemický systém ČR (PES) ponúka tri
formáty dát – dáta pre celú republiku, dáta na úrovni krajov a dáta na úrovni okresov. Pre prácu bola použitá dátová
sada na krajskej úrovni, ktorá obsahuje informácie o 14dennom počte novo nakazených na 100 000 obyvateľov,
14dennom počte novo nakazených na 100 000 obyvateľov vo veku nad 65 rokov, zjednodušený výpočet
reprodukčného čísla a priemernú pozitivitu testov za posledných sedem dní (v súčasnosti už dátová sada
Protiepidemický systém ČR PES nie je aktualizovaná).
Z kategórie Očkování je čerpaná dátová sada Přehled vykázaných očkování podle krajů ČR poskytuje
agregované dáta o vykonaných očkovaniach na krajskej úrovni. Súbor obsahuje informácie o použitej vakcíne,
počte podaných prvých dávok, počte podaných druhých dávok a dávok podaných celkom.
Z kategórie Kapacity intenzívnej starostlivosti je čerpaná dátová sada Online dispečink intenzivní péče – volné
kapacity podle zdravotnických zařízení poskytuje dáta na úrovni krajov a obsahuje denné prehľady voľných
kapacít v nemocniciach a tiež celkový počet lôžok. Obsahuje prehľad o štandardných lôžkach s kyslíkom, lôžkach
HFNO (vysokoprietoková aplikácia kyslíku) / CPAP (trvalý pozitívny pretlak v dýchacích cestách), lôžkach UPV
(umelá pľúcna ventilácia) / NIV (neinvazívna ventilácia), lôžkach s kyslíkom na infekčnom oddelení, lôžkach
s možnosťou HFNO na infekčnom oddelení, lôžkach s možnosťou UPV na infekčnom oddelení, prístrojoch
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ECMO (mimotelová podpora života) a CVVHD (kontinuálna venovenózna hemodyalýza), prenosných
ventilátoroch a anesteziologických prístrojoch s ventilátorom.

3 METODIKA
Príprava mapových vrstiev
Príprava podkladových vrstiev krajov a okresov prebiehala v programe ArcGIS Pro. Vrstva krajov a okresov bola
použitá z Digitálnej vektorovej geografickej databáze Českej republiky ArcČR 500 ver. 3.3. [6] Vrstvy boli
transformované do zobrazenia Web Mercator. Obom vrstvám bola nastavená symbológia a transformované vrstvy
boli vyexportované do ArcGIS Online. Symbológia, ktorá bola obom vrstvám nastavená v ArcGIS Pro sa však pri
zdieľaní vrstiev na ArcGIS Online nezachovala. Ďalej bola vytvorená podkladová mapa pomocou ArcGIS Vector
Tile Style Editor [7].

Príprava dát
Dáta sú denne aktualizované pomocou piatich Python skriptov. Celkovo bolo vytvorených desať skriptov, pre
každú dátovú sadu dva. Prvý skript zabezpečil stiahnutie dát z MZČR, prípadne pripojenie ďalších stĺpcov a ich
výpočet a zdieľanie na ArcGIS Online. Druhý skript je veľmi podobný tomu prvému, ale ten zabezpečuje dennú
aktualizáciu dát. Dáta sú aktualizované na základe jedinečného identifikátora, ktorý je generovaný v každom
skripte a tiež je táto jedinečnosť atribútu nastavená v každej tabuľke na ArcGIS Online. To, aby sa aktualizačné
skripty spúšťali denne, bolo zabezpečené BAT súborom, ktorý bol v Task Manageri nastavený ako úloha
spúšťajúca sa každý deň.

Práca v ArcGIS Online
Pre budúci dashboard boli vytvorené štyri webové mapy – webová mapa pozitívnych prípadov Covid-19
Dashboard pozitívni, webová mapa vyliečených pacientov Covid-19 Dashboard vyliečení, webová mapa úmrtí
Covid-19 Dashboard úmrtia a webová mapa protiepidemického systému Covid-19 Dashboard PES. Tvorba bola
pre všetky štyri webové mapy rovnaká. Rozdiel je len v popisoch jednotlivých krajov a okresov. V každej webovej
mape sú pripojené vrstvy vzniknuté publikovaním dát do ArcGIS Online pomocou Python skriptov a pripojené na
geometriu, a podkladová vrstva vytvorená v ArcGIS Vector Tile Style Editor. [7] Vrstva krajov zobrazuje
agregované informácie tej istej tabuľky, ako vrstva okresov. Obom vrstvám bola nastavená symbológia, nastavený
rozsah vykresľovania vrstiev, upravené vyskakovacie a vytvorené popisy. Keďže bolo cieľom v dashboarde
zobrazovať aj históriu PES, muselo byť pre webovú mapu Covid-19 Dashboard PES povolené nastavenie času.
Vo webovej mape sa v spodnej časti objavil časový posuvník, v ktorého nastaveniach bol nastavený rozsah
dátumov vykresľovania a to, že sa dáta budú vykresľovať po dňoch. Toto nastavenie umožnilo v dashboarde
nastaviť akcie na voľbu dátumu v historických dátach PES.

Tvorba dashboardu
Ako prvý prvok bola vybraná mapa. Do dashboardu boli vložené štyri pripravené webové mapy – Covid-19
Dashboard pozitívni, Covid-19 Dashboard vyliečení, Covid-19 Dashboard úmrtia a Covid-19 Dashboard PES.
V konfigurácií mapového prvku bolo povolené zobrazovanie pop-upov a pre mapový prvok zobrazujúci
protiepidemický systém PES aj legenda a viditeľnosť vrstiev. Legenda protiepidemického systému PES zobrazuje
index rizika. Voľba viditeľnosti vrstvy slúži na prepínanie medzi aktuálnymi a historickými dátami.
Ďalšími pridanými prvkami boli indikátory – počet nakazených, vyliečení, počet úmrtí, aktuálne
hospitalizovaní, počet PCR a antigénnych testov, pozitivita testov, počet očkovaných prvou a druhou dávkou.
V prípade indikátorov o počte nakazených, vyliečených, úmrtiach bol typ hodnoty nastavený na štatistiku, ktorá
bola nastavená na súčet atribútov pre daný deň. V ostatných indikátoroch bol typ hodnoty nastavený na prvok
s poľom hodnôt, ktorý vyjadruje. V ďalších možnostiach bol doladený celkový vzhľad indikátorov od popisu po
ikony.
Typ prvku sériový graf bol využitý na zobrazenie historických dát potvrdených prípadov, vyliečených a úmrtí.
Celkom teda dashboard obsahuje 3 sériové grafy. Za pole kategórie bol zvolený dátum ako zoskupené hodnoty za
jeden deň. Štatistika bola nastavená na súčet atribútov potvrdených prípadov resp. vyliečených resp. úmrtí za daný
deň. V ďalších záložkách konfigurácie bol definovaný názov, farebné zobrazenie grafu a zapnutá možnosť
posuvníka času (nachádza sa v hornej časti grafov).
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Koláčovým grafom je zobrazené, na koľko percent je dosiahnutá kolektívna imunita. . Kolektívna imunita
znamená, že je naočkovaný dostatok populácie na to, aby mohol byť vírus eliminovaný. K dosiahnutiu tejto
kolektívnej imunity je potrebné naočkovanie 67 % populácie. Plný kruh grafu zobrazuje práve tých
67 % populácie. Typ hodnoty dát bol zvolený prvok s poľom hodnôt atribútu kumulatívneho počtu ľudí
s ukončeným očkovaním. Aby táto hodnota bola zobrazená v percentách bol faktor nastavený na 1 a odsadenie na
0. Minimálna hodnota bola nastavená na 0 a maximálna na 7 071 075, čo predstavuje približne 67 % populácie.
V ďalších záložkách konfigurácie bol definovaný názov a farebné zobrazenie grafu, štýl grafu nastavený na
priebeh, tvar ako kružnica a vypnutý text poslednej aktualizácie.
Prvok zoznam obsahuje dáta o voľných miestach v nemocniciach v jednotlivých krajoch. Je to panel, ktorý
popisuje informácie o štandardných lôžkach s kyslíkom, lôžkach HFNO / CPAP, lôžkach UPV / NIV, o voľných
prístrojoch ECMO, o voľných prístrojoch CVVHD, o voľných prenosných, operačných ventilátoroch a lôžkach
na infekčnom oddelení. Pre vypisovanie informácií bola definovaná šablóna, v ktorej bolo nastavené, ako sa bude
text zobrazovať.
Do prvku bočný panel boli vložené obecné informácie o dashboarde, aké informácie v ňom môže užívateľ
získať a používanie selektorov. Tento panel je len informatívny a pri zobrazení dashboardu je zasunutý v ľavom
okraji, čo bolo povolené funkciou Posunovací panel.
Posledným pridaným prvkom bolo záhlavie. V ňom bol definovaný názov dashboardu, ďalej doň boli vložené
URL odkazy na stránky fakulty, stránky MZČR, COVID Portál a aktuálne správy. Tiež doň boli vložené dva
selektory kategórií (voľba kraju a okresu pre mapové prvky a v prípade kraju aj pre zoznam) a selektoru dátumu
(pre voľbu dátumu v grafoch s historickými dátami a v mapovom prvku PES).
S pridaním selektorov súviselo aj nastavenie akcií. Muselo byť definované prepojenie medzi selektorom
a daným prvkom. V prípade selektoru kraju a okresu bol týmto prepojovacím atribútom názov kraju resp. okresu.
V základnom nastavení nie je kraj ani okres definovaný. Pre selektor dátumu bolo zvolené, čo výber dátumu
spôsobí. Akcia Filtr je nastavená pre historické dáta PES a sériové grafy s historickými dátami o potvrdených
prípadoch, vyliečených a úmrtiach a tiež indikátory pre potvrdené prípady, vyliečených a úmrtiach pre vybraný
deň.
Posledným krokom bolo usporiadanie všetkých prvkov. Všetky štyri prvky mapy boli funkciou Přetáhnout
položku poskladané na seba, čím sa v ich spodnej časti vytvoril panel pre výber konkrétnej mapy. Týmto spôsobom
boli upravené aj tri sériové grafy. Ostatné prvky (indikátory, koláčový graf a zoznam) boli rozmiestnené tak, aby
boli informácie poukazujúce na podobný atribút radené pri sebe (informácie o očkovaní pri sebe, informácie
o testovaní pri sebe, informácie o aktuálnej situácií v ČR pri sebe a informácie o kapacite lôžok
a hospitalizovaných pacientoch pri sebe).

Aktualizácia dashboardu
S aktualizáciou aplikácie prišlo niekoľko noviniek. Vrstvy, ktoré sú v portáli ArcGIS Online nastavené ako
hostované, je možné povoliť ku sťahovaniu. Táto funkcionalita bola v aktualizovanom dashboarde nastavená pre
sériový graf s historickými dátami a prehľadu kapacity nemocníc v krajoch.
Ďalej možno v mapovom prvku povoliť zobrazovanie bookmarkov. Ten je nastavený na počiatočnú polohu
mapy.
Do selektorov je po novom možné vložiť ikony. Tie boli všetkým selektorom pridané.
V súvislosti so zmenami v dátových sadách boli upravené skripty, aby opäť fungovali správne. Do dátovej
sady COVID-19: Přehled vykázaných očkování podle krajů ČR bol Ministerstvom zdravotníctva pridaný stĺpec
s identifikátorom, ktorý musel byť odstránený, pretože v pôvodnom skripte bol identifikátor generovaný iným
spôsobom. Dátová sada COVID-19: Protiepidemický systém ČR (PES) nie je od 17. 10. 2021 aktualizovaná,
a preto boli informácie o systéme PES z dashboardu odstránené. Dátová sada COVID-19: Online dispečink
intenzivní péče – volné kapacity podle zdravotnických zařízení (duben 2021) nie je od 20. 10. 2021 aktualizovaná
a bola nahradená dátovou sadou COVID-19: Online dispečink intenzivní péče – volné kapacity podle
zdravotnických zařízení (říjen 2021). V dátových sadách COVID-19: Základní přehled a Online dispečink
intenzivní péče – volné kapacity podle zdravotnických zařízení pribudlo alebo bolo odstránených niekoľko stĺpcov
a o tieto zmeny museli byť príslušné skripty upravené. S touto úpravou súvisela aj publikácia nových vrstiev do
portálu ArcGIS Online.
Okrem dátovej časti bola upravená aj grafická stránka dashboardu, hlavne prvky mapy.
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4 VÝSLEDKY

Obr. 1 Covid-19 Dashboard Českej republiky – úvodné zobrazenie.

Obr. 2 Covid-19 Dashboard Českej republiky – zobrazenie bočného panelu.

Obr. 3 Covid-19 Dashboard Českej republiky – výber kraja selektorom kategórií.
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Obr. 4 Covid-19 Dashboard Českej republiky – výber okresu selektorom kategórií.

Obr. 5 Covid-19 Dashboard Českej republiky – voľba dátumu v selektore dátumu.

Obr. 6 Covid-19 Dashboard Českej republiky – aktualizovaný dashboard.

5 DISKUSIA
Cieľom bolo naštudovať si a aplikovať aplikáciu ArcGIS Dashboards, popísať jej funkcionalitu a načítanie
statických a dynamických dát. Všetky tieto požiadavky boli splnené. Podarilo sa vytvoriť funkčnú aplikáciu, ktorá
sa denne aktualizuje (po aktualizácií).
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Aplikácia bola funkčná do doby, kým MZČR nezmenilo svoje poskytované dáta. Na základe toho museli byť
skripty prepísané a nahradené niektoré vrstvy v portáli ArcGIS Online využívané v dashboarde.
Skripty by bolo však vhodné ešte upraviť. Namiesto terajších skriptov napísať jeden, ktorý by aktualizoval
všetky vrstvy naraz. Tiež tento skript napísať formou objektovo orientovaného programovania, aby bol výpočet
a aktualizácia rýchlejšia. Tiež by bolo vhodné, aby tento skript nebežal len v mojom počítači.
V porovnaní so Slovenským dashboardom tento zobrazuje viac informácií a je po grafickej stránke
prepracovanejší (nie v porovnaní s panelom Zahraničie, ale len panelom Slovensko).

6 ZÁVER
Bola podrobne naštudovaná dokumentáciu aplikácie a mnoho odborných článkov s touto problematikou
a problematikou venovanou programovaniu v programovacom jazyku Python. Pre tvorbu dashboardu je lepšie
čítanie odborných článkov a sledovanie videí, ako práca len za pomoci dokumentácie. Práve odborné články
a videá lepšie zobrazujú a popisujú použiteľnosť tejto aplikácie.
V metodike bola popísaná tvorba dashboardu a možnosti skúmanej aplikácie. Čitateľ článku by mal byť
z dashboardu schopný vidieť vývoj pandémie v Českej republike.
Pôvodný dashboard je dostupný na webovej adrese https://arcg.is/1ay9e4, aktualizovaný
https://arcg.is/1559W8.
V závere musím povedať, že tvorba aplikácie na platforme ArcGIS Dashboards mi priniesla nové skúsenosti
a poznatky nielen v oblasti Esri produktov, ale aj získavaní informácií a všeobecnom prehľade. ArcGIS
Dashboards umožňujú ľahké pochopenie zobrazovanej problematiky aj pre tých, ktorí o nej nemajú žiadne
povedomie.
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Abstrakt
StoryMap vznikla za účelem rekonstrukce polohy a struktury Dantova Inferna. Jednotlivé komponenty (mapy a 3D
model) byly sestaveny na základě analýzy Komedie a raných studií věnovaných mapování Pekla (A. Manetti,
G. Galilei). Doplněny o vybrané verše a doprovodný text seznamují v rámci StoryMap uživatele s problematikou
určení lokace, tvaru a členění Pekla. Literární dílo z počátku 14. století tak za pomoci moderních technologií
znovuožívá v interaktivní podobě a lze na něj nahlížet z netradiční perspektivy.
Klíčová slova
Inferno, Dante Alighieri, Antonio Manetti, Galileo Galilei, StoryMap
Abstract
StoryMap was created to reconstruct the location and structure of Dante's Inferno. Its components (maps and 3D
model) were built up based on an analysis of Comedy and early studies devoted to the mapping of Hell (A. Manetti,
G. Galilei). Accompanied by selected verses and supporting text, they let the readers follow the story of
determining the location, shape, and division of Hell. The literary work dated to the beginning of the 14th century
is thus revived thanks to modern technologies and can be viewed from a non-traditional perspective.
Key words
Inferno, Dante Alighieri, Antonio Manetti, Galileo Galilei, StoryMap

1 ÚVOD
V letošním roce uplyne 700 let od dokončení jednoho z největších středověkých literárních děl, Dantovy Komedie
[1]. Od svého vydání dodnes dílo italského autora fascinuje laickou i odbornou veřejnost a zejména na poli vědy
se stalo předmětem podrobných studií a komentářů. Ačkoliv se jednalo převážně o literární rozbory či filosofické
výklady, komedie byla rovněž podrobena řadě matematických a geometrických analýz, které si kladly za cíl určit
tvar Pekla a zejména identifikovat jeho polohu na Zemi (resp. pod zemským povrchem). Báseň totiž obsahuje
popis vize Dantova putování Peklem, Očistcem a Rájem, který je natolik detailní, že středověkou vědu skutečně
přivedl k otázce, zda by bylo možné na základě veršů Dantova díla Peklo zmapovat.

2 HISTORICKÝ VÝVOJ
Historicky první exaktní výpočet provedl florentský matematik Antonio Manetti, který své výsledky představil
roku 1506. Z textu básně vyvodil matematické vztahy a výpočty, jejichž pomocí určil tvar, kompletní strukturu
a lokaci Inferna. O několik desítek let později (1544) nabídl radikálně odlišný model Alessandro Vellutello, což
zapříčinilo vleklý spor ve vědeckých kruzích ohledně korektnosti postupu dvojice badatelů. Debaty ukončil
až Galileo Galilei, který obhájil (1588) Manettiho verzi. Galileovy přednášky [2], které byly dlouho považovány
za ztracené, se staly společně s vlastní analýzou Komedie stěžejními podklady autorovy diplomové práce.
Proces tvorby komplexní StoryMap Dantovo Inferno lze rozdělit do několika fází, které jsou přiblíženy
v následující kapitole. Před samotnou metodikou je na místě uvést definici tvaru Inferna a jeho prostorové
identifikace podle Manettiho. Jak jej názorně parafrázoval ve svých přednáškách Galileo: „Představme si spojnici
vedoucí ze středu Země do Jeruzaléma a dále oblouk, vedoucí z tohoto města po povrchu Země do jedné dvanáctiny
jejího obvodu. Z druhého konce oblouku, než na kterém se nachází Jeruzalém, spusťme kolmici do středu Země.
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Máme tedy kruhovou výseč, jejíž obvod je roven dvanáctině obvodu Země a která je ohraničena spojnicemi
se středem Země. Pokračujme tím, že spojnice středu Země s Jeruzalémem zůstává fixní a oblouk s druhou spojnicí
necháme kolem ní rotovat, dokud se nedostane do své původní polohy. Takovým pohybem bude vyříznuta
kuželovitá část, po které, pokud bychom ji ze Země vyňali, zůstane prostor, v němž se rozkládá Inferno.“ Peklo lze
tedy obecně označit za kónickou propast s vrcholem ve středu Země a s ústím nacházejícím se pod zemským
povrchem tak, že město Jeruzalém leží přesně nad jeho středem. Citovaný úryvek v tomto odstavci byl volně
přeložen dle [2].
Uvnitř pekelného kužele se podle Danta nachází postupně devět kruhů. Ty lze připodobnit k prstencům, které
se obtáčí po vnitřní straně pláště na různých výškových úrovních se sestupnou tendencí. Devatero Dantových
kruhů vychází z Aristotelovy Etiky, která obsahuje rozdělení hříchů dle závažnosti. Aristotelovské pojetí viny
vnímá zradu jako nejhorší hřích, proto se takto provinilí nachází v Pekle nejhlouběji (tj. v devátém kruhu). Každý
kruh je tedy spjat s jiným hříchem, dílčí části kruhů pak korespondují se specifickou formou daného hříchu. Např.
sedmý kruh, kde se trestá násilí, se dělí na tři pásma: řeka Flegeton (násilí proti bližnímu), Les sebevrahů (násilí
proti sobě) a Pláň hořícího písku (násilí proti Bohu, přírodě).

3 METODIKA
3.1 Tvorba map
Základ pro StoryMap představují jednoznačně mapy. Vzhledem k problematice bylo stanoveným cílem vytvořit
dvě tematické: první (mapu světa, viz Obr. 1), orientovanou na zobrazení promítnutých hranic Pekla na zemský
povrch, a druhou (mapu podsvětí, viz Obr. 2), zaměřenou na podrobnou strukturu Inferna. Celé zpracování
proběhlo v programu ArcGIS Pro.
Vstupní data zahrnovala opendata (Natural Earth, ArcGIS Living Atlas of the World) a vlastní tabulky
sestavené dle analýzy Komedie a parametrů stanovených Manettim. Do samotného středu mapy světa byl po vzoru
středověkých mappae mundi umístěn Jeruzalém. Jelikož obrazy základních pekelných hranic tvoří na povrchu
Země koncentrické kruhy se středem právě ve svatém městě, bylo zásadní zvolit vhodnou kartografickou projekci
zachovávající vzdálenosti od středu. Takové kritérium splňuje modifikované azimutální ekvidistantní zobrazení
se zeměpisnými souřadnicemi středu nastavenými na Jeruzalém.

Obr. 1 Ukázka mapy světa.
Na rozdíl od mapy světa, kterou lze bez problémů zaplnit geodaty, v Komedii není pro naplnění mapy podsvětí
až na několik výjimek (tři pekelné řeky či Les sebevrahů) dostatek jednoznačných informací o topografických
prvcích Inferna. Z tohoto důvodu byla podle básně sestavena databáze postav, které Dante na své pouti potkává.
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Ačkoliv nelze určit přesné souřadnice, na kterých se daná postava v Pekle nachází, lze s jistotou tvrdit, do jaké
konkrétní části Pekla byla uvržena. A jelikož Manetti určil též trasu Dantova putování, bylo možné podél její
spirálovité linie rozmístit bodové prvky napojené na zmíněnou databázi a reprezentující tak jednotlivé postavy.

Obr. 2 Výřez mapy podsvětí.
Obsahy obou map byly připraveny pro několik měřítek; s větším detailem roste počet zobrazovaných prvků.
Symbologie byla inspirována ArcGIS Pro stylem autora Johna M. Nelsona, který je volně dostupný v online galerii
stylů Esri pod názvem My Precious a vychází ze stylizace map J. R. R. Tolkiena [3]. Symbologie byla doplněna
fontem z produkce Three Islands Press (lze zakoupit např. na https://www.oldfonts.com/terra-ignota.html), jenž
byl navržen dle mapy Amerique Septentrionale (1650) francouzského kartografa Nicolase Sansona. Výsledná
kombinace použitého stylu, fontu či např. umístění Jeruzaléma v centru mapy tak podtrhává odkaz celku na
středověká kartografická díla.

3.2

Upload na AGOL

Po dokončení obou map následoval upload z ArcGIS Pro do prostředí ArcGIS Online. Kartografické zobrazení se
na AGOL řídí projekcí podkladové mapy, a proto byly ještě před samotným transferem připraveny pro každou
z map dvě složky: basemap a sada vektorových vrstev, ke které byla později navázána funkcionalita (např. popups). Proces přípravy podkladových map zahrnoval nejprve tvorbu dlaždicového schématu za pomoci nástroje
Generate Map Server Cache Tiling Scheme, v němž byla pro každou mapu nastavena konkrétní měřítková řada
a velikost dlaždic. Při samotné publikaci přes funkci Share as a Web Layer byly jako typ publikované vrstvy
nastaveny rastrové dlaždice (tile) a zvoleno vytvořené XML schéma v předchozím kroku. Sada vektorových vrstev
každé mapy obsahující zejména bodové a liniové prvky byla publikována standardním způsobem.
Jakmile byly obě složky mapy světa i podsvětí převedeny do cloudového prostředí AGOL, bylo přistoupeno
ke skladbě finálních map. Pro vybrané vektorové vrstvy byly nastaveny vyskakovací okna, do nichž byly
zakomponovány dodatečné informace z atributové tabulky a v některých případech i zobrazena související
ilustrace (viz obr. 3, 4).
Mezi konkrétní údaje zařazené z atributové tabulky do vyskakovacích oken pekelných sekcí patří jejich šíře,
výška nad středem Země, šířka jejich obrazu na povrchu, číslo zpěvu, v němž jsou v básni zmíněny, krátký popis,
trestaný hřích a číslo nadřazeného kruhu. Pop-up postavy tvoří popisek, údaj o sekci Pekla, v níž se nachází,
a případně atribut kategorie, pokud byla daná postava reprezentantem skupiny s početnějším zastoupením
(příkladem kategorie mohou být církevní hodnostáři, kterých Dante do Pekla umístil hned několik).
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Mapa s příběhem

Teorii tvorby mapy s příběhem se věnuje specifický proud problematiky narativních struktur, jehož rešerší se
zabývala první část autorovy diplomové práce [4]. Zásadním pramenem v tomto ohledu byla publikace
A Conceptual Framework For Interactive Cartographic Storytelling [5]. Na jejím základě společně se zmíněnou
rešerší byly selektovány principy a postupy, které byly dále uplatněny při návrhu výsledné StoryMap.
Dle Rothovy taxonomie žánrů kartografického storytellingu [6] spadá vytvořené dílo do třídy Multimedia
Visual Experience. Schéma obsahu odpovídá spíše autorem řízenému přístupu (author-driven), který je založen na
přímé distribuci informací čtenáři na rozdíl od nutnosti interakce. Ta je sice možná, ale představuje pouhou
nadstavbu a lze ji zcela vynechat. Konkrétněji lze dle klasifikace [7] výsledné obsahové schéma nejlépe přirovnat
k modifikaci (resp. sérii) Martini Glass. Jakmile je obsah završen (čili je obrazně rozlita sklenice Martini), dochází
ke změně přístupu (z author-driven na reader-driven) a čtenáři je umožněno interagovat s odhalenými daty.

4 VÝSLEDKY
Tato kapitola obsahuje galerii ukázek z finální podoby StoryMap Dantovo Inferno, nicméně pro komplexní dojem
lze zhlédnout dílo přes odkaz: https://storymaps.arcgis.com/stories/f978388543a74088991be9492258614c.

Obr. 3 Vyskakovací okno jedné z pekelných sekcí.
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Obr. 4 Vyskakovací okno jednoho z hříšníků.

Obr. 5 Celkový pohled na kužel Inferna (SketchUp).
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5 DISKUZE
StoryMap byla koncipována způsobem, jímž uživatele postupným přibližováním ke středu Země seznamuje
s kontextem literárního konceptu Inferna. Nejprve nahlíží na významné body na zemském povrchu, od nichž byla
poloha Pekla odvozena, společně s obrazy základních hranic Pekla. Ve větším detailu odhaluje mnohá významná
středověká města. V další fázi již čtenáře přenese pod povrch Země a v několika úrovních detailu nabízí podrobnou
strukturu Inferna včetně připojené databáze hříšníků a démonů, čímž plní roli interaktivní encyklopedie všech
postav Komedie. V rámci mapových oken uživatele provází postranní panel s textem, který byl připraven
pro jednotlivé úrovně detailu. Skládá se vždy z významného úryvku veršů Komedie, jenž sloužil k Manettiho
výpočtům, a komentáře, jímž vysvětluje aktuální zobrazení na mapě či souvislosti s citovaným veršem.
Celý příběh uzavírá virtuální prohlídka 3D modelem Inferna, který byl sestaven v software SketchUp podle
Manettiho parametrů (viz Obr. 5). 3D vizualizace dodává struktuře Pekla nový rozměr a ukazuje tak čtenáři
specifika, které nebylo možné dostatečně vyjádřit samotnou mapou.

6 ZÁVĚR
V rámci diplomové práce bylo znovuoživeno středověké téma mapování Pekla. Byly provedeny analýzy za pomoci
moderních technologií a prezentovány výstupy populárně-naučnou formou v mapě s příběhem – StoryMap. Takto
komplexně nebylo z pohledu geografie Dantovo Inferno doposud prozkoumáno. V současnosti, kdy se technologie
sběru prostorových dat vyvíjejí závratnou rychlostí, představuje aplikovaná metodika jakýsi protipól k aktuálním
trendům, návrat do minulosti. Zisk a interpretace geodat obsažených v sedm staletí starém literárním díle spíše než
nenásledování pokroku dokládá interdisciplinární překračování hranic a unikátně zvolený přístup.
Ačkoliv se z dnešního pohledu může zdát problematika mapování Inferna bizarní, je nutné si ještě uvědomit,
jakým způsobem bylo formováno středověké vnímání světa. Na něj totiž měla zásadní vliv církev, tudíž např.
existence Pekla byla brána dogmaticky. V neposlední řadě tak výsledná StoryMap může být zajímavou sondou
do středověkých představ o fungování světa nebo též dokladem Dantovy autority překračující hranice literatury.
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Abstrakt
Mapový fond katastra dnes obsahuje mapy rôzneho pôvodu a kvality, pričom v ňom prevažujú nekvalitné mapy.
Je nutná jeho obnova, ktorá by mala byť efektívna. Aby bol tento cieľ dosiahnutý, okrem špeciálnych meraní pre
potreby nového mapovania bude možno potrebné využiť aj merania z iných zdrojov. Príspevok sa zaoberá
testovaním využiteľnosti fotogrametrického zamerania kultúrneho dedičstva pre účely katastra. V rámci príspevku
boli pomocou fotogrametrie určené súradnice bodov rohov budov a porovnané s existujúcou číselnou katastrálnou
mapou. Na základe týchto výsledkov bola následne posúdená presnosť a využiteľnosť merania pre kataster. Toto
a podobné merania by sa v budúcnosti mohli stať vhodným doplnkom k novým meraniam, čím by sa mohol
zrýchliť a zefektívniť celý proces mapovania.
Kľúčové slová
Obnova katastrálneho operátu, fotogrametria, UAV, kultúrne dedičstvo.
Abstract
The cadastral map collection contains maps of different origin and quality, and the less-quality maps are prevailing.
Its effective renewal is needed. To meet this goal, it would be maybe necessary to use measurements from other
sources besides the special measurements for the new mapping. The paper deals with the testing of exploitability
of a photogrammetric measurement of cultural heritage for the cadastre. In the paper, the coordinates of building
corners were determined using photogrammetry and compared to the existing numerical cadastral map. The
precision and exploitability of the measurement for the cadastre was assessed based on these results. This and
similar measurements could be suitable supplement for the measurements and could make the process of mapping
more effective.
Key words
Cadastral operate renewal, photogrammetry, UAV, cultural heritage.

1 ÚVOD
V dnešnej dobe je vlastníctvo nehnuteľností jednou z najdôležitejších tém v spoločnosti. Nehnuteľnosti totiž
predstavujú pre ich vlastníkov určitú istotu. Pre chod spoločnosti je taktiež veľmi dôležitou témou manažment
pôdy. Podmienkou pre fungujúci systém manažmentu pôdy je komplexný a presný nástroj, akým je kataster
nehnuteľností. Z týchto dôvodov je potrebné, aby boli aj nehnuteľnosti v katastri evidované kvalitne a presne tak,
aby zodpovedali dnešným náročným požiadavkám. Jedným z hlavných problémov katastra je kvalita jeho
mapového fondu. Nachádzajú sa v ňom mapy rôzneho pôvodu a kvality a v žiadnom prípade sa nedá hovoriť
o kvalitnom evidovaní nehnuteľností. V súčasnosti je nutná jeho komplexná obnova, pričom táto obnova by mala
byť zároveň rýchla, efektívna a nenákladná.
Všetky katastrálne mapy sú už v súčasnosti spravované v digitálnej vektorovej forme, preto sa nazývajú
vektorové katastrálne mapy (VKM). Z hľadiska kvality ich delíme na číselné (VKMč) a nečíselné (VKMn).
Najhoršou časťou sú práve nečíselné vektorové katastrálne mapy. História väčšiny týchto máp siaha až do čias
rakúsko-uhorskej monarchie. Body v týchto mapách neboli zamerané číselnými metódami, preto sa z merania
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zachoval iba grafický záznam mapy. Kvôli vlastnostiam použitých súradnicových systémov, kartografických
zobrazení, metód merania a ďalším faktorom sú tieto grafické záznamy nepresné a nezodpovedajú dnešným
požiadavkam na presnosť. Pri tomto druhu katastrálnych máp je teda nutná komplexná obnova v podobe nového
katastrálneho mapovania. O niečo lepšia situácia je v oblasti číselných katastrálnych máp. Tieto boli vyhotovené
v novšom období už pomocou číselných metód merania. To znamená, že z merania sa zachovali súradnice
jednotlivých podrobných bodov v záväznom súradnicovom systéme S-JTSK, prípadne merané veličiny. Tieto
mapy však tiež obsahujú určité chyby, ktoré znižujú kvalitu evidovania nehnuteľností. Pri týchto mapách
pravdepodobne nebude potrebná komplexná obnova pomocou nového mapovania, ale kvôli zvýšeniu kvality
evidovania nehnuteľností tu bude musieť prebehnúť určitý druh obnovy.
V súčasnosti sa však pri meraniach v katastri nehnuteľností používajú väčšinou iba "klasické" geodetické
metódy, akými sú napríklad metóda GNSS alebo polárna metóda. Aby však bola obnova katastrálnych máp
efektívna a nenákladná, tieto geodetické metódy už nemusia na dosiahnutie tohto cieľa stačiť. Taktiež sme
svedkami rozvoja katastrálnych systémov do tretej dimenzie. V trojrozmernom katastri nehnuteľností
už pravdepodobne "klasické" metódy nebudú poskytovať dostatok informácií, preto bude potrebné využiť nové
moderné metódy merania. Jednou z týchto metód môže byť fotogrametria s využitím bezpilotných leteckých
prostriedkov, tzv. UAV fotogrametria. Práve táto metóda môže poskytnúť všetky potrebné informácie, a zároveň
môže byť aj dostatočne efektívna a nenákladná pre proces katastrálneho mapovania.
Aj meranie a spracovanie výsledkov pomocou UAV fotogrametrie však trvá určitý čas, preto musia byť účelu
prispôsobené aj parametre snímkového letu. Aby však bol celý proces obnovy katastrálnych máp ešte efektívnejší,
môže sa v určitých prípadoch využiť aj fotogrametrické snímkovanie, ktoré bolo primárne vyhotovené pre iný
účel. Cieľom tohto príspevku je ukázať využiteľnosť fotogrametrického skenovania kultúrneho dedičstva
pomocou kombinácie UAV a pozemnej fotogrametrie pre účely katastrálneho mapovania, pričom hlavnou náplňou
bude porovnanie dosiahnutých výsledkov s existujúcou katastrálnou mapou, čím bude dokázané, že presnosť tohto
merania je pre tieto účely dostatočná.

2 SÚČASNÝ STAV PROBLEMATIKY
Mapový fond katastra nehnuteľností v Slovenskej republike je v súčasnosti naplnený rôznymi typmi katastrálnych
máp, ktoré majú rôzny pôvod a kvalitu. Kvalita týchto máp je daná spôsobom ich tvorby, použitým súradnicovým
systémom, kartografickým zobrazením a spôsobom ich aktualizácie, prekresľovania, zosúvisľovania
a transformácie [1]. V súčasnej dobe je nutná homogenizácia katastrálneho mapového diela, pretože jeho súčasťou
je veľké množstvo heterogénnych údajov.
Vektorové katastrálne mapy (VKM) sa podľa súčasných predpisov delia na dve skupiny - VKM číselné
(VKMč) a VKM nečíselné (VKMn). VKMč vznikli na podklade výsledkov meraní, ktoré boli vykonané číselnými
metódami merania, najčastejšie polárnou alebo ortogonálnou metódou, prípadne metódou GNSS pri novších
VKMč. Všetky body v týchto mapách majú určené presné súradnice v záväznom systéme S-JTSK a majú pridelený
kód kvality T = 1 až T = 4 [2].
Hlavným problémom mapového fondu katastra nehnuteľností sú VKM nečíselné. Tieto mapy majú dlhú
históriu a pôvod najstarších siaha až do polovice 19. storočia. Tieto mapy boli sice vyhotovené pomocou merania,
ale v tej dobe sa využívali takmer výlučne iba nečíselné metódy merania, čo znamená, že zo samotného merania
sa nezachovali žiadne súradnice bodov ani záznamy meraných veličín, ale výsledkom bol iba grafický záznam
mapy. Pôvodne boli vyhotovené v starých uhorských geodetických súradnicových systémoch, najčastejšie
v stereografickom súradnicovom systéme. Počas doby svojej existencie boli viackrát upravované, prekresľované
a zosúvisľované, pričom každý z týchto krokov iba znižoval celkovú kvalitu a presnosť mapy. Nakoniec boli
naskenované, transformované do systému S-JTSK a vektorizované do dnešnej podoby VKMn. Transformácia
medzi pôvodnými súradnicovými systémami a S-JTSK však nebola jednoznačná, preto je predpoklad, že polohová
presnosť dnešných VKMn nie je lepšia ako 2 až 5 m. Dnes sa VKMn podľa spôsobu spravovania a uloženia
novších číselných výsledkov meraní delia na dve podskupiny – VKM implementované (VKMi) a VKM
transformované (VKMt). VKMi majú tieto číselné výsledky implementované priamo do pôvodnej nečíselnej
VKM, preto môžu obsahovať body so všetkými piatimi kódmi kvality. VKMt naopak obsahujú iba nečíselné body
s kódom kvality T = 5 a všetky novšie číselné výsledky meraní sú zhromažďované v oddelenom súbore – súbore
prevzatých meraní (SPM), ktorý však nepokrýva celé katastrálne územie, ale iba lokality, kde boli tieto novšie
merania vykonané [2]. Podľa oficiálnych údajov tvoria VKMn až približne polovicu mapového fondu katastra,
preto je v súčasnosti nutná ich obnova.
V súčasnosti sú však požiadavky na čas a efektivitu obnovy katastrálnych máp vysoké, a zároveň je
tu požiadavka minimalizácie nákladov na obnovu. V súčasnosti sú však pri katastrálnom mapovaní používané
najmä klasické geodetické metódy, najmä metóda GNSS a jej kombinácia s polárnou metódou s využitím
univerzálnych meracích staníc. Tieto metódy sa však v blízkej budúcnosti môžu stať nepostačujúcimi. Okrem
vysokých požiadavok na čas a náklady obnovy sme vo svedkami postupného rozvoja katastrálnych systémov
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vo svete do tretieho rozmeru. Preto je pri katastrálnych meraniach potrebné využiť nové a moderné technológie,
ktoré by zefektívnili celý proces pri minimalizácii nákladov, a zároveň by poskytovali dostatočné množstvo
informácií, ktoré by v budúcnosti mohli byť využité aj v rámci trojrozmerného katastra nehnuteľností. Jednou
z týchto metód môže byť práve jedna z druhov fotogrametrie – fotogrametria s využitím bezpilotných leteckých
prostriedkov, nazývaná aj UAV fotogrametria.
Technológia fotogrametrie nie je v oblasti katastra nehnuteľností žiadnou novinkou a bola predmetom
viacerých domácich aj zahraničných publikácií [3], [4]. V minulosti sa však jednalo o "klasickú" leteckú
fotogrametriu, ktorá bola vhodnejšia skôr pre tvorbu topografických máp. V posledných rokoch sa však stala
fotogrametria opäť témou v oblasti katastra nehnuteľností, a to najmä vďaka rozvoju nových technológií. Niektorí
vedci sa sústreďujú na meranie hraníc katastrálnych parciel z fotogrametrických máp veľkých mierok,
ortorektifikovaných snímok alebo družicových snímok s vysokým rozlíšením [5]. Veľkou oblasťou výskumu je
však práve UAV fotogrametria. Táto metóda umožňuje snímkovanie z menšej letovej výšky ako pri "klasickej"
leteckej fotogrametrii, čím vie zachytiť viac detailov. Polohu objektov je teda možné určiť s presnosťou
dostatočnou pre účely katastra. Táto technológia bola predmetom viacerých zahraničných publikácií, pričom boli
skúmané možnosti jej využitia v katastri, bola testovaná presnosť metódy pri katastrálnych meraniach, a dokonca
bola testovaná možnosť automatického merania hraníc parciel na snímkach vyhotovených pomocou UAV [7],[8],
[9]. Taktiež boli vyzdvihnuté ďalšie doplnkové výsledky tejto metódy, ktoré môžu byť využité v iných oblastiach
[8]. V Slovenskej republike bol zatiaľ publikovaný jeden príspevok, ktorý sa týkal zamerania rybníka pomocou
UAV fotogrametrie pre účely tvorby geometrického plánu, pričom v štátnej správe doposiaľ neboli konkrétne
skúsenosti s touto metódou. Výsledky boli vyhodnotené ako dostatočne presné pre účely katastra, a zároveň boli
taktiež vyzdvihnuté aj doplnkové výsledky, ako napríklad detailná ortofotomozaika, digitálny výškový model
alebo 3D model územia [10].
Tento snímkový nálet bol však vyhotovený špeciálne pre potreby katastra, čomu boli prispôsobené aj jeho
parametre. Aby však bola obnova katastrálneho mapového fondu čo najefektívnejšia, je potrebné hľadať zdroje
meraní aj v iných oblastiach. Jednou z týchto oblastí by mohlo byť fotogrametrické skenovanie kultúrneho
dedičstva. Cieľom tohto príspevku je demonštrácia možnosti využitia jedného z týchto meraní, ktoré bolo
vyhotovené v katastrálnom území Banská Štiavnica. Pôvodným účelom tohto merania bolo vyhotovenie
rozvinutých pohľadov uličných pásov. V rámci príspevku bude testované, či môže byť aj fotogrametrické
zameranie tohto druhu využité pre potreby katastrálneho mapovania.

3 METODIKA
Snímkovanie bolo vykonané v katastrálnom území Banská Štiavnica v lokalite Radničného námestia, Ul. Andreja
Kmeťa a Kammerhofskej ulice. Pre účely tohto príspevku bola vybraná lokalita hornej časti Radničného námestia
od domu so s.č. 107 po stavbu so s.č. 45 (Obr. 1.). Hlavným účelom tohto snímkovania bolo vyhotovenie
rozvinutých pohľadov uličných pásov.

Obr. 1

Lokalita snímkovania [zdroj: MK ZBGIS].

Snímkovanie bolo vykonané kombináciou metód pozemnej a UAV fotogrametrie. Snímky boli vyhotovené
v pásoch rovnobežných s fasádou, pričom väčšina snímok bola vyhotovená vo vodorovnej polohe kamery.
Na nasnímkovanie striech boli využité šikmé snímky so sklonom kamery približne 30°. Pozdĺžny prekryt medzi
snímkami bol približne 70-80 % a priečny prekryt medzi pásmi približne 50-60 %. Fasáda bola snímkovaná
zo vzdialenosti približne 20 m, čomu zodpovedá veľkosť pixela na objekte približne 3 mm.
Spodná časť fasád bola nasnímkovaná pomocou metódy pozemnej fotogrametrie s využitím kamery Nikon
D7500 (Obr. 2. , vľavo) s objektívom s 20 mm ohniskovou vzdialenosťou. Kamera je vybavená CMOS snímačom

618

http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.616

8. Geodézie, kartografie a geoinformatika

JUNIORSTAV 2022

s 20,9 MP rozlíšením. Horná časť fasád vrátane striech bola nasnímkovaná pomocou UAV DJI Air 2S (Obr. 2. ,
vpravo). Tento dron je vybavený kamerou s 1" CMOS snímačom s rozlíšením 20 MP. Kamera je stabilizovaná 3osovým gimbalom a dron je taktiež vybavený GNSS prijímačom a systémom na vyhýbanie sa prekážkam. Jeho
hmotnosť je 595 g, teda let s ním je takmer bez obmedzení aj v oblasti intravilánu.

Obr. 2 Prístroje použité na snímkovanie - Nikon D7500 (vľavo) a DJI Air 2S (vpravo) [zdroje: www.nikon.sk,
www.dji.com].
Zavlícovanie do záväzného súradnicového systému S-JTSK bolo vykonané pomocou 12 vlícovacích bodov.
Vlícovacie body boli zamerané priestorovou polárnou metódou prístrojom Leica TC805, pričom stanoviská
prístroja boli určené metódou GNSS-RTK s pripojením na sieť SKPOS pomocou prístroja Trimble R2.
Konfigurácia vlícovacích bodov sa nachádza na Obr. 3. Vlícovacie body boli signalizované prirodzeným
spôsobom ako význačné body na fasáde jednotlivých stavieb (napr. rohy okien).

Obr. 3 Konfigurácia vlícovacích bodov na 3D modeli územia [spracoval autor].
Spracovanie snímok bolo vykonané v softvéri Agisoft Metashape metódou Structure-from-Motion, resp.
fotogrametrického skenovania. Kamery neboli kalibrované a na určenie prvkov vnútornej orientácie bola použitá
metóda samokalibrácie. Prvým krokom bola orientácia snímok, ktorej výsledkom bolo riedke mračno bodov.
Následne bolo vykonané zavlícovanie pomocou označenia vlícovacích bodov na snímkach a priestorovej
podobnostnej transformácie do systému S-JTSK. Ďalšími krokmi bolo generovanie hustého mračna bodov
a nakoniec 3D modelu [11]. Výsledný rozvinutý pohľad bol vytvorený kombináciou ortofotomozaík, ktoré boli
vygenerované zvlášť pre každú stavbu.
Nakoniec boli v softvéri Agisoft Metashape určené súradnice bodov význačných pre kataster nehnuteľností,
v tomto prípade rohov jednotlivých budov. Súradnice týchto bodov boli určené pomocou ich identifikácie
a označenia na niekoľkých snímkach, pričom softvér na základe parametrov ich orientácie vypočítal polohu týchto
bodov v S-JTSK. Na posúdenie vhodnosti týchto výsledkov pre kataster nehnuteľností boli súradnice určené
pomocou fotogrametrie porovnané so súradnicami zodpovedajúcich bodov v existujúcej číselnej VKM, pričom
na polohové odchýlky boli aplikované kritériá podľa Vyhlášky č. 461/2009. Pre body s kódom kvality T = 3 teda
platí, že polohová odchýlka nesmie prekročiť hodnotu 0,24 m.

4 VÝSLEDKY A DISKUSIA
Meranie a spracovanie bolo vykonané v dňoch 12.9.-19.9.2021 v katastrálnom území Banská Štiavnica. Ako
testovacia lokalita bol zvolený uličný pás na Radničnom námestí. Bolo vyhotovených 265 pozemných snímok
pomocou kamery Nikon D7500 a 290 snímok pomocou UAV DJI Air 2S. Zavlícovanie do S-JTSK bolo vykonané
pomocou 12 vlícovacích bodov zameraných s pripojením na sieť SKPOS. Fotogrametrické spracovanie bolo
vykonané metódou Structure-from-Motion v softvéri Agisoft Metashape. Po vytvorení 3D modelu územia boli
v rovnakom softvéri určené súradnice bodov pre účely katastra pomocou ich identifikácie na viacerých snímkach,
pričom softvér následne na základe parametrov orientácie určil ich súradnice. Týmto spôsobom bolo určených
15 bodov, ktoré sú význačné pre kataster nehnuteľností (v tomto prípade najmä rohov budov), ktorých
konfigurácia na podklade VKM je zobrazená na Obr. 4. Následne boli tieto súradnice exportované do formátu
TXT a v softvéri Kokeš boli vypočítané polohové odchýlky Δp medzi nimi a príslušnými bodmi v existujúcej
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VKMč. Nakoniec bola na posúdenie presnosti vypočítaná priemerná hodnota polohových odchýlok a hodnota
RMSE. Výsledky sú uvedené v Tab. 1. V tejto tabuľke sú taktiež uvedené aj čísla bodov podľa VKM a ich kódy
kvality T.
Tab. 1 Polohové odchýlky medzi bodmi určenými fotogrametricky a bodmi v súčasnej VKMč.
Číslo bodu

Δp [m]

T

3901440031
3901440032
3901440241
3901440243
3901440240
3901440034
3901440035
3901440255
3901440037
3915000001
3901440234
3901440233
3901440078
3901440077
3901440141
Priemer [m]
RMSE [m]

0,12
0,03
0,06
0,06
0,06
0,05
0,04
0,03
0,06
0,07
0,06
0,06
0,04
0,09
0,04
0,058
0,062

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-

Obr. 4 Konfigurácia určovaných bodov na podklade existujúcej VKMč [spracoval autor].
Maximálna hodnota polohových odchýlok medzi bodmi určenými pomocou fotogrametrie a bodmi
v existujúcej VKMč bola 0,12 m. Väčšina hodnôt sa pohybovala na úrovni 0,06 m, o čom hovorí aj ich priemer,
ktorého hodnota je 0,058 m. Hodnota RMSE bola taktiež na úrovni približne 0,06 m. Všetky kontrolné body mali
vo VKMč pridelený kód kvality T = 3, čo znamená, že maximálna dovolená polohová odchýlka má podľa
súčasných predpisov hodnotu 0,24 m pre body s týmto kódom kvality. Keďže maximálna hodnota bola 0,12 m,
na všetkých bodoch bola táto podmienka splnená. Tieto výsledky sú uspokojivé a presnosť tohoto merania
pomocou kombinácie pozemnej a UAV fotogrametrie môže byť posúdená ako dostatočná pre účely katastra
nehnuteľností. Tento fakt podporuje aj hodnota RMSE.
Pre tento účel by bolo pravdepodobne korektnejšie porovnanie súradníc určených pomocou fotogrametrie
s novým meraním vykonaným pomocou geodetických metód používaných v súčasnosti (polárna metóda, metóda
GNSS). Meranie však pôvodne nebolo určené pre účely katastra nehnuteľností a o tomto využití sa rozhodlo až
neskôr, preto v teréne nebolo vykonané zameranie rohov budov polárnou metódou. Bolo rozhodnuté o porovnaní
s existujúcou VKMč. Pôvodné katastrálne mapovanie tu bolo ukončené v roku 1988, teda meranie bolo vykonané
terestrickými metódami s pripojením na existujúcu sieť geodetických základov. Toto meranie zväčša
nedosahovalo takú presnosť ako dnešné geodetické metódy, a taktiež pri meraní niekedy dochádzalo
ku generalizácii niektorých prvkov budov, preto môžu dosahovať niektoré polohové odchýlky väčšie hodnoty.
Aj napriek tomu však bolo dokázané, že toto meranie, ktoré bolo pôvodne vykonané pre účely dokumentácie
kultúrneho dedičstva, je možné použiť aj pre účely katastra nehnuteľností. Tento fakt by mohol v budúcnosti
v niektorých oblastiach výrazne zrýchliť celý proces katastrálneho mapovania, kedy by sa mohli využiť všetky
dostupné podklady tohto druhu, pričom tieto územia by sa už znovu nemapovali. Identifikácia bodov prebieha
priamo na snímkach bez potreby ich identifikácie v teréne. Nepredpokladá sa, že by bolo pri tejto metóde potrebné
domeriavanie terestrickými metódami, keďže pri použitom spôsobe snímkovania sú na snímkach viditeľné všetky
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body, ktoré by boli viditeľné aj v teréne. Týmto by sa dal ušetriť čas aj náklady vynaložené na mapovanie.
Výhodou sú taktiež aj ďalšie výsledky tohto merania, ako napríklad 3D model územia. Homogenita výslednej
katastrálnej mapy pri použití meraní z rôznych zdrojov by mala byť zabezpečená využitím rovnakých
geodetických základov ̶ permanentnej siete SKPOS.

5 ZÁVER
Príspevok sa zaoberá využitím rôznych fotogrametrických meraní pre účely katastra nehnuteľností. Katastrálny
mapový fond totiž obsahuje veľa nepresných a nekvalitných máp a jedinou cestou na zlepšenie tohto stavu je jeho
obnova. Táto obnova by však zároveň mala byť rýchla, nenákladná a efektívna, preto bude v budúcnosti nutné
nájsť nové metódy merania, ktoré by tieto podmienky spĺňali. Jednou z týchto metód môže byť aj UAV
fotogrametria. Viaceré štúdie o presnosti a výhodách tejto metódy pri použití v katastri už boli publikované.
Při procese nového mapovania však nie je nutné využívať iba špeciálne snímkové lety, ktoré boli vykonané
na tento účel, ale aj iné snímkovania, ktoré boli pôvodne určené na iné účely. Tento príspevok sa zaoberá práve
touto možnosťou, pričom je testovaná využiteľnosť fotogrametrického skenovania kultúrneho dedičstva pre účely
katastra. Snímkovanie bolo vykonané v katastrálnom území Banská Štiavnica kombináciou pozemnej a UAV
fotogrametrie, pričom ako testovacia lokalita bola zvolená časť Radničného námestia. Po spracovaní snímok boli
určené súradnice bodov charakteristických pre kataster (v tomto prípade rohov budov) a boli porovnané
so súradnicami príslušných bodov v existujúcej VKMč. Polohové odchýlky na všetkých bodoch spĺňali
podmienky, teda presnosť tohto merania bola vyhodnotená ako dostatočná pre účely katastra. Meranie by teda
bolo využiteľné pri novom mapovaní a ďalšie merania v tejto lokalite by už nemuseli byť vykonané. Plným
využitím tohto a ďalších podobných meraní by sa v budúcnosti mohlo dosiahnuť celkové zrýchlenie
a zefektívnenie procesu nového mapovania, čím by sa v konečnom dôsledku šetrili aj vynaložené náklady.

Poďakovanie
Tento príspevok bol vypracovaný s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
v rámci Vedeckej grantovej agentúry, č. projektu VEGA 1/0584/19.

Použité zdroje
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]

Horňanský, I., Leitman, M., Ondrejička, E. „Na ceste k homogenizácii katastrálneho mapového diela.“
Geodetický a kartografický obzor 60/102, 2014, s. 229-240. ISSN 1805-7446.
Vyhláška ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení
neskorších predpisov.
Horňanský, I., Ondrejička, E., Šuppová, I., „Obnova mapového fondu od roku 1964 po súčasnosť.“
Zborník prednášok z 11. medzinárodnej konferencie o katastri nehnuteľností, pp. 18–35, ČastáPapiernička, 2014.
Weismann, K., „Photogrammetry applied to cadastral survey in Switzerland.“ The Photogrammetric
Record, Vol. 7(37), s. 5–15, 1971.
Šafář, V., et al., „Analýza možnosti integrace nových technologií do procesu obnovy katastrálního
operátu novým mapováním.“ Geodetický a kartografický obzor, Vol. 61/103, 2015, s. 49–53. ISSN
1805-7446.
Housarová, E., Šedina, J., Pavelka, K., „RPAS in Cadastral Applications.“ 16th International
Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016 Conference Proceedings, Book 2 Vol. 2, s.
987–994, 2016.
Fetai, B., et al., „Extraction of Visible Boundaries for Cadastral Mapping Based on UAV Imagery.“
Remote Sensing, Vol. 11, s. 1510, 2019.
Manyoky, M., et al., „Unmanned Aerial Vehicle in Cadastral Applications.“ International Archives of the
Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XXXVIII-1/C22, s. 57–
62, 2011.
Chio, S., Chiang, Ch., „Feasibility Study Using UAV Aerial Photogrammetry for a Boundary Verification
Survey of a Digitalized Cadastral Area in an Urban City of Taiwan.“ Remote Sensing, Vol. 12, s.
1682, 2020.
Kyseľ, P., Hudecová, Ľ. „Cadastral survey of a Fishpond Using UAV Photogrammetry.“ FIG e-Working
Week 2021: Smart Surveyors for Land and Water Management - Challenges in a New Reality.
Copenhagen: International Federation of Surveyors FIG, 2021. ISBN 978-87-92853-65-3.
Agisoft Metashape User Manual: Professional Edition, Version 1.5, Agisoft LLC, 2019.

http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.616

621

JUNIORSTAV 2022

8. Geodesy, Cartography and Geographic Information Science

VLIV POČTU VLÍCOVACÍCH BODŮ NA PŘESNOST
MOBILNÍHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ
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LASER SCANNING ACCURACY
Jakub Nosek*,1, Petr Kalvoda1, Michal Kuruc1, Tomáš Volařík1
nosek.j@fce.vutbr.cz
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Abstrakt
Mobilní laserové skenování (MLS) je v současné době běžně využíváno v řadě geodetických aplikací, např. při
mapování rozsáhlých oblastí. Tento článek se zaměřuje na vliv počtu vlícovacích bodů na výslednou přesnost
bodových mračen MLS. MLS mračno bylo porovnáno s referenčními daty v podobě bodů testovacího pole
určeného s vysokou přesností a referenčního mračna terestrického laserového skenování. Testování potvrdilo
požadavky výrobce na maximální vzdálenost mezi vlícovacími body 100. Vlícování s vyšší hustotou (až 50 m)
umožňuje odstranit lokální deformace v mračnech MLS.
Klíčová slova
MMS, přesnost, laserové skenování, MLS
Abstract
Mobile laser scanning (MLS) is currently commonly used in a number of surveying applications, such as largearea mapping. This paper focuses on the effect of the number of control points on the resulting accuracy of MLS
point clouds. The MLS cloud was compared with reference data in form of high-precision test point field and
a terrestrial laser scanning reference cloud. Testing confirmed the manufacturer's requirements for the maximum
spacing of control points 100 m. Matching with a higher density (up to 50 m spacing) allows eliminating local
deformations in MLS clouds.
Key words
MMS, accuracy, laser scanning, MLS

1 ÚVOD
Mobilní laserové skenování (MLS) je v současné době využíváno pro pořizování 3D mračen bodů v mnoha
aplikacích, jako je mapování, katastr nemovitostí, 3D modelování měst a dopravní stavitelství [1], [2].
Geometrická přesnost výsledných produktů MLS je ovlivněna faktory, jako je přesnost vstupních dat, použitými
algoritmy a hustotou vstupních a výstupních dat.
Přesnost MLS může být rozdělena na absolutní a relativní složku, které korespondují s polohovými
a mapovacími subsystémy mobilního mapovacího systému (MMS). Polohový subsystém využívá data
z Globálních navigačních satelitních systémů (GNSS), inerciální jednotky (IMU) a odometru (DMI). Výstupem
polohového subsystému je trajektorie MMS. Tato trajektorie může být následně zpřesněna s využitím vhodného
počtu vlícovacích bodů (VB). Mapovací subsystém zajišťuje pořizování prostorových dat pomocí laserových
skenerů a případně digitálních kamer. Přesná kalibrace obou subsystémů je jedním ze základních předpokladů pro
zajištění přesnosti výsledných bodových mračen.
Návrhem metod pro zpřesňování výsledků MLS a hodnocením přesnosti procesu MLS se zabývalo několik
autorů. Geometrická přesnost výsledných bodových mračen MLS může být zpřesněna využitím signalizovaných
VB [3], které jsou identifikovány v bodových mračnech a pomocí vícenásobných průjezdů MMS [4]. Větší počet
VB umožňuje dosahovat vyšší přesnosti na úkor vyšší časové a finanční náročnosti procesu. Nezávislé hodnocení
chyb ve výsledných bodových mračnech lze provádět s využitím kontrolních bodů. Pro korektní hodnocení
přesnosti bodového mračna s využitím kontrolních bodů je ale potřeba vytvořit testovací pole s dostatečným
počtem kontrolních bodů.
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Druhou možností, jak kontrolovat geometrickou přesnost bodových mračen, je porovnání těchto mračen
s přesným referenčním bodovým mračnem. Je nutné, aby přesnost referenčního bodového mračna byla významně
vyšší než přesnost testovaného mračna. Vhodnou technologií pro tvorbu referenčního mračna je terestrické
laserové skenování (TLS). Výhodou mračen TLS je jejich vysoká hustota a geometrická přesnost, díky které lze
snáze hledat lokální deformace v mračnech MLS. Oproti zhotovení testovacího pole je ale tvorba referenčního
TLS mračna technologicky a finančně náročná a referenční mračno má obvykle horší přesnost než jednotlivé
kontrolní body.
Kaartien et al. [5] testovali 5 různých MMS na 1700 m dlouhém úseku silnice. Horizontální a vertikální
přesnost MLS určovali na základě přirozeně signalizovaných kontrolních bodů, jako jsou rohy budov, rohy
obrubníků a sloupy, extrahovaných z bodových MLS mračen. Vertikální přesnost výsledků z testovaných MMS
byla lepší než 35 mm do vzdálenosti 35 m od trajektorie. Bodová mračna z nejlepšího testovaného MMS
dosahovala vertikální přesnosti ±1–2 cm a horizontální přesnosti ±25 mm.
Fryskowska and Wróblewski [6] využili referenční TLS bodové mračno pro testování přesnosti MMS dat.
Testování bylo založeno na porovnání délek, jako jsou rozměry částí budov (stěn, střech) a také pomocí 395
kontrolních bodů. Celková horizontální a vertikální přesnost MLS mračna byla ±60 mm, respektive ±42 mm.
Tento článek se zaměřuje na posouzení vlivu počtu VB na přesnost bodových mračen MLS. Na rozdíl od
ostatních článků bude v tomto článku pro stanovení přesnosti MLS použito velmi přesného testovacího pole (3D
směrodatná odchylka jednotlivých bodů s3D = 2,0 mm) a referenčního TLS bodového mračna.

2 POPIS MMS RIEGL VMW-450
MMS Riegl VMX-450 (základní technické charakteristiky uvedeny v Tab. 1) je modulární systém skládající se ze
dvou laserových skenerů Riegl VQ-450, čtyř kamer VMY-450-CS6, panoramatické kamery POINT GREY
Ladybug5, přijímače GNSS, IMU, odometru VMX-450-DMI a řídicí jednotky Riegl VMX-450-CU [7].
Absolutní polohová a úhlová přesnost deklarovaná výrobcem je splnitelná pouze za předpokladu dobrých
podmínek pro měření GNSS (minimální výpadky signálu), při užití metody dvojitých diferencí (připojení na
referenční stanici, případně síť permanentních stanic GNSS) a využití dat z DMI. Hodnoty relativní polohové
přesnosti v Tab. 1 odpovídají situaci, kdy je vzdálenost mezi sousedními VB maximálně 100 m.
Tab. 1 Vybrané technické parametry MMS Riegl VMX-450 [7].
Senzor

Název parametru

Hodnota parametr

VQ-450

Princip měření
Maximální frekvence pulsů
Maximální rychlost otáček zrcadla
Vnější přesnost
Vnitřní přesnost
Absolutní polohová přesnost
Relativní polohová přesnost
Úhlová přesnost (roll, pitch)
Úhlová přesnost (yaw)

Měření tranzitního času
1,1 MHz (2 × 550 kHz)
400 otáček/s
8 mm (1×σ na vzdálenost 50 m)
5 mm (1×σ na vzdálenost 50 m)
0,02–0,05 m (1×σ)
0,01 m (1×σ při vzdálenostech sousedních VB < 100 m)
0,005° (1×σ)
0,015° (1×σ)

GNSS/IMU

3 REFERENČNÍ DATA A ZPRACOVÁNÍ DAT MMS
Pro testování přesnosti bylo využito testovací pole (TP) a referenční TLS mračno. TP bylo vytvořeno při řešení
interního projektu Fakulty stavební VUT v Brně FAST-S-19-5704 „Geometrická přesnost mobilních mapovacích
systémů“ v areálu výzkumného centra ADMAS. TP se skládá z celkem 214 bodů signalizovaných
a stabilizovaných pomocí šachovnicových terčů. Horizontální terče (119) byly vyznačeny bílou barvou na
asfaltových komunikacích (Obr. 1 vpravo). Vertikální terče (95) byly umístěny na dopravních značkách,
budovách, betonových sloupech a dalších vhodných svislých předmětech. Obr. 1 zobrazuje ukázku vertikálního
(vlevo) a horizontálního (vpravo) terče. Body TP byly zaměřeny pomocí totální stanice Trimble S8 HP a GNSS
systémem Trimble R8s. Souřadnice bodů TP byly určeny vyrovnáním geodetické sítě metodou nejmenších čtverců
kombinací terestrických a GNSS měření v systému ETRS89 (ETRF2000). Odhad přesnosti bodů TP lze vyjádřit
pomocí 3D směrodatné odchylky s3D = ±2.0 mm. Referenční TLS mračno bylo získáno dvěma statickými
laserovými skenerem Faro Focus3D X 130. Referenční TLS mračno bylo vlícováno na celkem 30 bodů TP. Odhad
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přesnosti TP a referenčního TLS mračna v podobě horizontálních (sHZ), vertikálních (sV) a 3D směrodatných
odchylek (s3D) je uvedena v Tab. 2.

Obr. 1 Ukázka vertikálního (vlevo) a horizontálního terče (vpravo).
Tab. 2 Přesnost TP a referenčního TLS mračna.
Varianta

sHZ

sV

s3D

TP
Referenční TLS mračno

±1,6 mm
±7,4 mm

±1,4 mm
±4,1mm

±2,0 mm
±8,5 mm

MLS data byla pořízena pomocí dvou protisměrných 600 m dlouhých průjezdů MMS při rychlosti 20 km/h.
Skenovaný areál má rozměry přibližně 190×90 m v horizontálním směru. Výšková členitost areálu je přibližně
20 m. Trajektorie MMS byla vypočtena v programu Applanic POSPac s využitím kinematické GNSS metody
s následným zpracováním. Trajektorie byla zpřesněna pomocí Kalmanova filtru kombinací dat z GNSS, IMU
a odometru.
Zpracování MLS bodových mračen probíhalo v programu Riegl RiPROCESS. Zpracování v programu
RiPROCESS se skládá z konverze dat, generování MLS bodových mračen a zpřesňování trajektorie. Nejprve byla
MLS bodová mračna vypočtena na základě trajektorie z programu POSPac. Následně byly v MLS mračnech
manuálně identifikovány body TP. Zpřesněná trajektorie byla vypočtena na základě vazeb mezi souřadnicemi
bodů TP a souřadnicemi těchto bodů identifikovanými v MLS mračnech v modulu RiPRECISION. Výsledná
bodová mračna ze dvou průjezdů MMS byla spojena v jedno a obsahují přibližně 247 000 000 bodů při průměrné
hustotě 4 mm. Filtrace a čištění MLS bodových mračen bylo vytvořeno v programu CloudCompare v2.11.

4 METODOLOGIE URČOVÁNÍ PŘESNOSTI
Určování přesnosti výsledných MLS mračen bylo založeno na porovnání mračen s referenčními daty. Testování
přesnosti založené na TP využívalo rozdílů mezi referenčními souřadnicemi bodů TP a jejich souřadnicemi
získanými z MLS bodových mračen. Určování přesnosti založené na referenčním TLS mračnu vycházelo z jeho
porovnání s MLS bodových mračnem v programu CloudCompare v2.11. Rozdíly mezi mračny byly vypočteny
pomocí funkce Cloud-to-Cloud Distance s lokálním modelováním metodou nejmenších čtverců. Horizontální
přesnost MLS byla určována na fasádách, zatímco vertikální přesnost MLS byla určována na komunikacích. Pro
testování přesnosti byly využívány horizontální, vertikální a 3D směrodatné odchylky (68% konfidenční interval).
Dále byla podle [8] bodová mračna testována na výskyt vybočujících (kritická hodnota α = 5 %) a odlehlých (α =
1 %) hodnot.
Globální přesnost bodových mračen na základě odchylek na bodech TP byla testována v několika variantách
podle počtu a rozmístění VB (varianty 0VB, 1 VB, 3VB, 4 VB, 5 VB, 6 VB, 7 VB, 10 VB a 13 VB).
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5 VÝSLEDKY
Výsledky byly rozděleny do dvou částí podle zvoleného referenčního datasetu. Konfigurace VB v jednotlivých
variantách podle počtu použitých VB znázorňuje Obr. 2. Odhad globální přesnosti bodových mračen MLS
v podobě směrodatných odchylek vypočtených na základě odchylek na bodech TP jsou uvedeny v Tab. 3. Přesnost
výsledků MLS roste společně se zvyšujícím se počtem VB až po variantu s 6 VB. To odpovídá požadavkům
výrobce na maximální vzdálenost mezi VB 100 m.

Obr. 2 Konfigurace variant s různým počtem VB.
Tab. 3 Přesnost variant odvozená z odchylek na kontrolních bodech.
Varianta
0 VB
1 VB
2 VB
3 VB
4 VB
5 VB
6 VB
7 VB
10 VB
13 VB

Počet
kontrolních
bodů
204
203
202
201
200
199
198
197
194
191

sHZ

sV

s3D

±36 mm
±26 mm
±32 mm
±18 mm
±17 mm
±20 mm
±16 mm
±16 mm
±15 mm
±14 mm

±127 mm
±42 mm
±43 mm
±33 mm
±59 mm
±37 mm
±30 mm
±30 mm
±32 mm
±34 mm

±130 mm
±59 mm
±64 mm
±49 mm
±59 mm
±51 mm
±48 mm
±46 mm
±46 mm
±43 mm

Horizontální a vertikální přesnost MLS vypočtená na základě porovnání s referenčním TLS mračnem je
uvedena v Tab. 4. Relativní četnost vybočujících hodnot dosáhla 3 %. Až 2 % hodnot v bodových mračnech MLS
bylo vyhodnoceno jako odlehlých. Při vlícování na více než 6 VB se globální přesnost zlepšuje pouze minimálně.
Vlícování na 10 VB (průměrná vzdálenost mezi body 50 m) nicméně významně redukuje lokální deformace
v MLS mračnech. Obr. 3 a Obr. 4 znázorňují rozdíly mezi referenčním TLS mračněm a MLS mračny větší než
20 mm.
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Tab. 4 Přesnost variant odvozená z referenčního TLS mračna.
Varianta

sHZ

sV

6 VB
7 VB
10 VB
13 VB

±14 mm
±14 mm
±6,1 mm
±5,9 mm

±7,7 mm
±7,4 mm
±7,7 mm
±7,9 mm

Obr. 3 Vertikální odchylky větší než 20 mm mračen z variant 6VB, 7VB (nahoře), 10VB, 13VB (dole) s
referenčním TLS mračnem.

Obr. 4 Horizontální odchylky na vybrané fasádě větší než 20 mm mračen z variant 6VB (nahoře), 7VB, 10VB,
13VB (dole) s referenčním TLS mračnem.

6 ZÁVĚR
Použití vlícovacích bodů významně zvyšuje přesnost bodových mračen MLS, zejména v oblastech se špatnými
podmínkami GNSS. Z tohoto důvodu jsme testovali vliv počtu VB na výslednou přesnost MLS mračen. Testování
přesnosti bylo rozčleněno do dvou samostatných částí podle zvolených referenčních dat. Přesnost na základě
referenčního TLS mračna byla samostatně určována pro horizontální složku souřadnic (na fasádách objektů)
a vertikální složku (na komunikacích).
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Na základě testování přesnosti lze říci, že přesnost MLS mračen se významně zvyšuje až do varianty vlícování
na 6 VB. Tato hodnota odpovídá požadavku výrobce na minimální vzdálenost mezi VB 100 m. I přesto, že při
přidávání dalších VB se globální přesnost MLS mračen zvyšuje pouze mírně, výsledky testování ukázaly, že
vlícování na 10 VB (vzdálenost mezi body 50 m) může odstranit některé lokální deformace v mračnech MLS.
Přesnost dosažitelná při vlícování se vzdáleností mezi VB 100 m je dostatečná pro většinu běžných aplikací.
Nicméně, lokální přesnost MLS mračen se zvyšuje až do průměrné vzdálenosti mezi VB 50 m.

Poděkování
Článek vznikl v rámci řešení projektu Specifického výzkumu VUT v Brně FAST-S-21-7484 Efektivita využití
low-cost kamer v aplikacích blízké fotogrammetrie.
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MONITOROVANIE VARIÁCIÍ KONTINENTÁLNEHO
ĽADOVCA AUSTFONNA POMOCOU DÁT
DRUŽICOVÝCH MISIÍ GRACE A GRACE-FO
AUSTFONNA GLACIER ICE SHEET VARIATION MONITORING USING
GRACE AND GRACE-FO DATA
Barbora Korekáčová*,1
barbora.korekacova@stuba.sk
Stavebná fakulta STU v Bratislave, Radlinského 11, 810 05 Bratislava
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Abstrakt
Družicové misie GRACE a GRACE-FO nám poskytujú dáta vhodné na modelovanie tiažového poľa Zeme.
Hlavným zdrojom variácií tiažového poľa zachytených misiami GRACE a GRACE-FO je pohyb zemských
hmôt. Pre určenie variácií ľadovcových hmôt musíme zachytený gravitačný signál opraviť o kontinentálnu
hydrológiu a efekt z postglaciálneho izostatického vyrovnania. Článok sa venuje popisu procesu výpočtu
časových variácií kontinentálneho ľadovca Austfonna. Zo 198 globálnych geopotenciálnych modelov misií
GRACE a GRACE-FO v kombinácii s hydrologickým modelom GLDAS NOAH a modelom postglaciálneho
izostatického vyrovnania založeného na ľadovcovej histórii ICE-5G bol určený časový rad znázorňujúci zmeny
kontinentálneho ľadovca Austfonna a jeho kvadratický trend v zmysle ekvivalentnej výšky vodného stĺpca.
Kľúčové slova
GRACE, GRACE-FO, kontinentálny ľadovec, postglaciálne izostatické vyrovnanie, globálny hydrologický
model
Abstract
GRACE and GRACE-FO satellite missions provide important data necessary for temporal gravity field variation
modelling. The main cause of Earth’s gravity field variations monitored by GRACE and GRACE-FO is the
motion of Earth masses. To assess the ice mass variations, we have to correct the measured gravity signal for
land hydrology variations and effect of post-glacial isostatic rebound. This paper describes the computational
process of ice mass variations in Austfonna glacier ice cap. A total of 198 monthly GRACE and GRACE-FO
global geopotential models, global hydrological model GLDAS NOAH and GIA model forced with ICE-5G
global ice loading history were used to estimate the value of quadratic trend in terms of equivalent water height.
Key words
GRACE, GRACE-FO, glacial ice cap, postglacial isostatic rebound, global hydrological model

1 ÚVOD
Družicová misia GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) spolu s jej aktuálne prebiehajúcim
nástupcom, misiou GRACE-FO (GRACE - Follow On), poskytujú od roku 2002 s približne ročnou prestávkou
dáta zachytávajúce variácie tiažového poľa Zeme.
Obe misie sú tvorené dvojicou družíc (GRACE-A, GRACE-B) ktoré, orbitujúc okolo zemského povrchu,
merajú svoju vzájomnú vzdialenosť. Družicový pár reaguje na aktuálne tiažové pole Zeme spomalením alebo
zrýchlením najprv jednej a následne druhej družice, čím dochádza k zmenám ich vzájomnej vzdialenosti.
Misia svoju konfiguráciu nad zemským povrchom zopakuje približne každých 30 dní, na základe čoho je
možné zostaviť mesačné globálne geopotenciálne modely (ďalej GGM) tiažového poľa Zeme. Spracovaním
mesačných GGM získavame informáciu o mesačných zmenách v tiažovom poli Zeme, ktoré sú spôsobené
presunmi hmôt tvoriacimi atmo-, lito- a hydrosféru.
Cieľom práce je určenie variácií množstva ľadovcovej hmoty na území ľadovcovej oblasti Austfonna
pokrývajúcej prevažnú časť ostrova Nordaustlandet, ktorý je súčasťou súostrovia Špicbergy. Praktický
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experiment je realizovaný na základe globálnych geopotenciálnych modelov družicových misií GRACE
a GRACE-FO s uvážením preurčených hodnôt vybraných sférických harmonických koeficientov,
hydrologických parametrov a efektu postglaciálneho izostatického vyrovnania.

2 GRAVITAČNÝ SIGNÁL DRUŽICOVÝCH MISIÍ GRACE
A GRACE-FO
Aby sme z celkového gravitačného signálu, ktorý družice misie zachytia, získali len náš požadovaný parameter,
ktorým je v tomto prípade variácia ľadovcovej hmoty (IMB – Ice Mass Balance), je potrebné vysporiadať sa so
všetkými ostatnými prispievajúcimi parametrami.
Vplyv atmosféry je z meraní misie GRACE odstránený ešte pred tvorbou individuálnych GGM pomocou
6-hodinových meteorologických modelov centra ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather
Forecast) [1].
Najvýraznejší vplyv litosféry na gravitačný signál zachytený družicami misie GRACE môžeme pozorovať
pôsobením javu, ktorý nazývame postglaciálne izostatické vyrovnanie (Glacial Isostatic Adjustment - GIA). Ide
o reakciu elastickej Zeme na postupný úbytok ľadovcov od konca poslednej doby ľadovej, ktorá má lineárny
charakter a prejavuje sa najmä v oblasti severnej Kanady, Grónsku, Škandinávii a Antarktíde [2].
Zostávajúce zmeny tiažového poľa Zeme sú spôsobené variáciami vodného obalu Zeme, teda presunmi
kontinentálnej vody, snehu a ľadu. Do výpočtu variácií ľadovcovej hmoty je preto potrebné zahrnúť aj parametre
ako vlhkosť pôdy a množstvo vody obsiahnutej v snehovej pokrývke a vegetácii [2].

3 KOREKCIE
SFÉRICKÝCH
KOEFICIENTOV

HARMONICKÝCH

Súčasťou definície družicových misií GRACE a GRACE-FO je použitie geocentrického súradnicového systému.
Jeho začiatok je totožný s dlhodobým priemerom polohy geocentra a sférické harmonické koeficienty prvého
stupňa, vyjadrujúce umiestnenie telesa aproximujúceho Zem v rámci súradnicového systému, sú preto
konštantné. Geocentrum ako hmotný stred Zeme však reaguje na presuny zemských hmôt zmenou svojej polohy
v čase, čím zároveň dochádza k zmenám koeficientov prvého stupňa. Presuny geocentra (voči jeho fixnej polohe
v geocentrickom súradnicovom systéme) je nutné uvážiť pri skúmaní javov súvisiacich s pohybom zemských
hmôt. Jednou z metód, ktoré sa v súčasnosti využívajú pri monitorovaní polohy geocentra je laserová lokácia
družíc (SLR) [3].
Sférický harmonický koeficient C2,0 súvisiaci so sploštením Zeme je družicovými misiami GRACE
a GRACE-FO určený s nedostatočnou presnosťou. Pri spracovaní dát misie GRACE je preto žiaduce jeho
nahradenie presnejšie určenými hodnotami. Metódou, ktorá sa pri určovaní koeficientu C2,0 ukázala ako
spoľahlivejšia, je laserová lokácia družíc [4].
Rovnako aj v prípade koeficientu C3,0 je vhodné nahradiť ho hodnotami určenými pomocou SLR. Dôvodom
jeho nedostatočne presného určenia misiami GRACE alebo GRACE-FO sú výpadky vo fungovaní
akcelerometrov na družiciach. S dostačujúcou presnosťou však mohol byť sférický harmonický koeficient C3,0
určený až po štarte družicovej misie LARES v roku 2012. Zavedenie korekcií koeficientu C3,0 je dôležité najmä
pri výpočtoch v oblasti Antarktídy [4].

4 DÁTA A METÓDY
Predmetom praktického experimentu bolo určenie variácií množstva ľadovcovej hmoty na území ľadovcovej
oblasti Austfonna (Obr. 1). Ide o ľadovcovú oblasť pokrývajúcu prevažnú väčšinu ostrova Nordaustlandet, ktorý
je súčasťou súostrovia Špicbergy, o rozlohe približne 7050 km2.
Sférický harmonický koeficient C2,0 súvisiaci so sploštením Zeme je družicovými misiami GRACE
a GRACE-FO určený s nedostatočnou presnosťou. Pri spracovaní dát misie GRACE je preto žiaduce jeho
nahradenie presnejšie určenými hodnotami. Metódou, ktorá sa pri určovaní koeficientu C2,0 ukázala ako
spoľahlivejšia, je laserová lokácia družíc [4].
Pri zmene koeficientov C2,0 a C3,0 bol použitý súbor koeficientov NASA GSFC SLR C20 and C30 solutions
[4], ktoré sú určené na základe laserovej lokácie družíc LAGEOS-1, LAGEOS-2, Stella, Starlette, AJISAI, Lares
a Larets [4]. Koeficienty C2,0 sú dostupné pre celé obdobie trvania misií GRACE a GRACE-FO, koeficienty C3,0
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sú dostupné od roku 2012 (kapitola 3) a sú aktualizované s pribúdajúcimi mesačnými geopotenciálnymi
modelmi GRACE-FO.
Korekcia z postglaciálneho izostatického vyrovnania bola zavedená na základe frekventovane používaného
modelu od Geruo, A. [7]. Jedným z produktov [7] sú aj hodnoty korekcie z postglaciálneho izostatického
vyrovnania prepočítané na hodnoty výšky vodného stĺpca.
Hydrologické parametre vlhkosť pôdy (SM – Soil Moisture), množstvo vody ekvivalentné snehovej
pokrývke (SWE – Snow Water Equivalent) a množstvo vody obsiahnuté vo vegetácii (CAN – Canopy Water
Storage) sú súčasťou mesačných hydrologických modelov GLDAS NOAH Land Surface Model [8]
s priestorovým rozlíšením 0.25°x0.25°.
Výsledky výpočtov boli orezané podľa hraníc kontinentálnych ľadovcov, ktoré sú súčasťou Randolph
Glacier Inventory 6.0 a sú dostupné na webovej stránke [9] vo formáte shapefile.
Prvým krokom bol výpočet variácií celkovej ekvivalentnej výšky vodného stĺpca v zvolenom území
(ΔTWS – Total Water Storage), ktoré boli určené vzhľadom k zvolenému referenčnému modelu. Za referenčný
model bol použitý GGM misie GRACE prislúchajúci júlu 2011. Výpočet ΔTWS bol vykonaný podľa vzťahu
(14) uvedenom v [10] v prostredí softvéru GrafLab [11].
Variácie ľadovcovej hmoty ΔIMB boli určené odčítaním všetkých spomenutých parametrov od hodnôt
ΔTWS určených z družicových misií GRACE a GRACE-FO. Veličina ΔIMB je uvádzaná v zmysle výšky
vodného stĺpca, t.z. že zmena objemu ľadovca je vyjadrená prostredníctvom zmeny výšky vodného stĺpca vody,
ktorá by vznikla roztopením ľadovca, na jednotku plochy. Výpočty boli vykonané na základe pôvodných,
nezmenených modelov s originálnymi sférickými harmonickými koeficientmi poskytovanými službou ICGEM
[5] a následne zopakované po zmene sférických harmonických koeficientov (ďalej SHK) C1,0, C1,1, S1,1, C2,0
a C3,0. Relatívne zmeny boli určené vzhľadom k statickému modelu GGM05C [12]. Z variácií ľadovcovej hmoty
bol odhadnutý kvadratický koeficient charakterizujúci zmenu ich množstva.

Obr. 1 Ľadovcová oblasť Austfonna.

5 VÝSLEDKY EXPERIMENTU
Na základe dát modelov družicových misií GRACE a GRACE-FO boli vypočítané variácie celkovej výšky
vodného stĺpca v záujmovej oblasti. Výpočet bol najprv vykonaný z pôvodných, nezmenených dát (Obr. 2a)
potom z dát s opravenými sférickými harmonickými koeficientmi (Obr. 2a). Rozdiely vo variáciách celkovej
výšky vodného stĺpca spôsobené zmenou SHK sa pohybujú na úrovni od -12,7 po 5,4 cm. (Obr. 2b).
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Obr. 2 a) Priebeh hodnôt celkovej výšky vodného stĺpca vypočítaných z modelov GRACE a GRACE-FO
z pôvodných a modifikovaných dát, b) Rozdiely medzi priebehom zmien TWS určeným z pôvodných a z
modifikovaných dát.
Z modelu Geruo, A. [7], ktorý GIA korekciu prepočítava na výšku vodného stĺpca, bola pre ľadovcovú
oblasť Austfonna určená korekcia efektu postglaciálneho izostatického vyrovnania na úrovni 0,82 cm/rok
(Obr. 3).
Z modelu GLDAS NOAH [8] boli určené hodnoty mesačných zmien hydrologických parametrov CAN,
SWE a SM vzhľadom k ich dlhodobému priemeru (určeného z rokov 2002 - 2021), pohybujúce sa na úrovni od
-6 do 4 cm/mesiac (Obr. 3).

Obr. 3 Priebeh ΔTWS po uvážení zmien SHK, hydrologickej a GIA korekcie.
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Obr. 4 Priebeh variácií ľadovcovej hmoty v ľadovcovej oblasti Austfonna.
Variácie ľadovcovej hmoty v záujmovej oblasti po odčítaní GIA korekcie a hydrologických parametrov
dosahujú hodnoty od -55,9 do 20,5 cm výšky vodného stĺpca (Obr. 4). Z variácií ľadovcovej hmoty bol pomocou
regresnej analýzy odhadnutý regresný polynóm druhého stupňa charakterizovaný rovnicou (1).

6 ZÁVER

∆𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼(𝑡𝑡𝑡𝑡) = −0.17𝑥𝑥𝑥𝑥 2 + 691.64𝑥𝑥𝑥𝑥 − 69268.29𝑠𝑠𝑠𝑠

(1)

Práca sa zaoberá určením variácií množstva ľadovcovej hmoty na území ľadovcovej oblasti Austfonna, ktoré
pokrýva ostrov súostrovia Špicbergy. Vybrané sférické harmonické koeficienty určené z meraní družicových
misií GRACE a GRACE-FO boli nahradené odhadnutými hodnotami získanými pomocou laserovej lokácie
družíc, ktoré poskytujú reálnejší pohľad na ich zmeny. Modifikácia sférických harmonických koeficientov
v riešenom území zmenila priebeh variácií celkovej výšky vodného stĺpca o hodnoty od -12,7 po 5,4 cm.
Odpočítaním hydrologických parametrov vyjadrujúcich množstvo vody obsiahnuté v snehovej pokrývke,
vegetácii a pôde a efektu z postglaciálneho izostatického vyrovnania boli určené mesačné zmeny ľadovcovej
hmoty na úrovni -55,8 až 20,5 cm v zmysle výšky vodného stĺpca. Z variácií ľadovcovej hmoty bol pomocou
regresnej analýzy odhadnutý kvadratický trend -0,173 cm/rok2 vyjadrujúci zmenu ročného úbytku.
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ROZDÍLY VÝŠEK V SYSTÉMU BPV A VÝŠEK
ZALOŽENÝCH NA MODELU EGM96
DIFFERENCES BETWEEN HEIGHTS IN THE BPV SYSTEM AND
HEIGHTS BASED ON THE EGM96 MODEL
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ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra geomatiky, Thákurova 7, 166 29 Praha 6

*
1

Abstrakt
Tato práce se zabývá určením rozdílů mezi výškami v systému Bpv a výškami založenými na geopotenciálním
modelu EGM96. Výškový rozdíl je vypočten jako rozdíl odlehlosti geoidu a výškové anomálie kvazigeoidu, kde
obě veličiny jsou vztaženy ke stejnému referenčnímu elipsoidu. Část práce se věnuje určení odlehlosti geoidu ze
sady Stokesových koeficientů pro model gravitačního pole EGM96. Dále jsou pro potřeby této práce použity
modely kvazigeoidu CR-2005 a QGZÚ-2013, které jsou popsány hodnotami výškové anomálie v pravidelné síti.
Dalším použitým zdrojem dat je soubor bodů výběrové údržby ZÚ. Tyto body mají měřenou elipsoidickou
výšku metodou GNSS a také nivelovanou výšku v Bpv. Prostřednictvím těchto hodnot je na nich možno
výpočtem určit hodnotu výškové anomálie.
Klíčová slova
EGM96, normální Moloděnského výšky, odlehlost geoidu, Stokesovy ortometrické výšky, výšková anomálie
Abstract
This work deals with determining the differences between heights in the Bpv system and heights based on the
geopotential model EGM96. The height difference is calculated as the difference between the geoid undulation
and the height anomaly of the quasigeoid, where both quantities are related to the same reference ellipsoid. Part
of the work is devoted to determining the undulation of the geoid from a set of Stokes coefficients for the
gravitaty field model EGM96. Furthermore, the quasigeoid models CR-2005 and QGZÚ-2013 are used for the
needs of this work, which are described by the values of the height anomaly in the regular grid. Another source
of data used is a set of selective maintenance points.
Key words
EGM96, normal Molodensky height, geoidal undulation, Stokes orthometric heights, height anomalies

1 ÚVOD
Tato práce se zabývá výškovým systémem baltským po vyrovnání (dále jen Bpv) a geopotenciálním modelem
EGM96. Jejím cílem bylo určit pro území ČR rozdíly výšek v systému Bpv a výšek vztažených ke
geopotenciálnímu modelu EGM96, a to na základě dat dvou modelů kvazigeoidu (CR-2005 a QGZÚ-2013)
a souboru Stokesových koeficientů, jimiž je popsán model EGM96.
Motivací k realizaci této práce jsou potřeby civilního letectví, kde jsou mezinárodně určovány výšky
založené na modelu EGM96. V závazném výškovém systému ČR se však určují výšky v systému Bpv, z čehož
vyplývá potřeba převodu výšek pro území ČR.
Uvedený rozdíl výšek není konstantní, ale mění se v závislosti na zeměpisné poloze. Proto bylo uvažováno
takové řešení, pomocí kterého by bylo možno určit výškové rozdíly pro body v pravidelné síti na řešeném území.
A to s dostatečnou hustotou tak, aby výškový rozdíl pro konkrétní souřadnice mohl být snadno dopočten
interpolací z okolních hodnot s dostačující přesností. Takovéto řešení bylo vhodné jak z hlediska využití
výsledků, tak z hlediska řešení výpočtu jako takového. Výpočet bod po bodu by byl sice teoreticky snadný,
ovšem časově velice náročný pro uvažované velké množství výpočetních bodů. Tedy cílem bylo upravit výpočet
tak, aby byly výsledky hromadně určeny pro celou síť výpočetních bodů.

634

http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.634

8. Geodézie, kartografie a geoinformatika

JUNIORSTAV 2022

2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Výškové rozdíly na základě dat modelů kvazigeoidu CR-2005 a QGZÚ-2013 a modelu EGM96 dosud nebyly
určeny globálně pro území ČR. Obdobné problematice se věnuje práce [1], ovšem je řešena pro starší model
kvazigeoidu (CR2000). Metodice efektivního výpočtu sféricko-harmonického rozvoje, který je v práci obsažen,
se věnuje [2]. Obecně se tématu teorie výšek věnuje například [3].

3 METODIKA
Primárně bude následující kapitola věnována obecnému nastínění teoretického kontextu výpočtu, čímž bude
v podstatě shrnut obecný princip řešení. Konkrétní řešení bude shrnuto pouze okrajově (detailně je způsob
výpočtu řešen například v [1]).

Řešení obecně
Výšky v systému Bpv odpovídají Moloděnského řešení tvaru Země, které vychází ze vztahu:
ℎel = 𝐻𝐻𝐻𝐻Q + 𝜁𝜁𝜁𝜁,

(1)

kde hel je elipsoidická výška, HQ je normální Moloděnkého výška a ζ je výšková anomálie. Ani jedna
z uvedených výšek nemá fyzikální význam. Elipsoidická výška je vzdálenost mezi bodem na povrchu Země
a jeho průmětem po normále na zvolený elipsoid. Význam Moloděnského výšky je znázorněn na Obr.1 jako
vzdálenost měřená po normále mezi bodem Q a elipsoidem. Bod Q byl nalezen na normále k elipsoidu
procházející bodem P na zemském povrchu jako bod, v němž je normální tíhový potenciál roven tíhovému
potenciálu v bodě P. Množina takových bodů tvoří plochu zvanou teluroid. Vzdálenost mezi zemským povrchem
a teluroidem je označována jako výšková anomálie. Pokud by (pro jistou analogii s geoidem) byly výškové
anomálie vyneseny nad elipsoidem, byla by získána plocha zvaná kvazigeoid.

Obr. 1 Moloděnského výška HQ, elipsoidická výška h, výšková anomálie ζ a teluroid [3].
Na základě Stokesovy teorie, jíž odpovídají ortometrické výšky vztažené k modelu EGM96, lze zapsat
obdobný vztah jako (1):
ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐻𝐻𝐻𝐻 + 𝑁𝑁𝑁𝑁,

(2)

𝐻𝐻𝐻𝐻Q − 𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝑁𝑁𝑁𝑁 − 𝜁𝜁𝜁𝜁.

(3)

kde hel značí opět elipsoidickou výšku, H je ortometrická (geoidická) výška a N je odlehlost geoidu od
elipsoidu. Ortometrické výšky udávají vzdálenost bodu na zemském povrchu od jeho průmětu podél tížnice na
geoid a mají fyzikální význam. Mohly by vyvstat pochybnosti o rovnosti ve vztahu (2) z důvodu, že elipsoidické
výšky se měří po normále a ortometrické výšky podél tížnice. Tímto způsobený rozdíl je však velmi malý, tudíž
pro potřeby této práce zanedbatelný. Kombinací vztahů (1) a (2) je po úpravě získán vztah pro rozdíl výšek:
Uvedený vztah (3) umožňuje určit hledaný rozdíl výšek jako rozdíl odlehlosti geoidu a výškové anomálie,
což je vzhledem k podkladovým datům vhodné řešení. Výše uvedené skutečnosti jsou pro lepší představu
o vztahu výšek zobrazeny na Obr.2, z něhož je například patrné, že hledaný rozdíl výšek (označen jako Δh) je
v podstatě vzdálenost mezi bodem na geoidu a odpovídajícím bodem na kvazigeoidu [3], [4], [5].
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Obr. 2 Vztahy výšek.

Použitá data
Pro realizaci výpočtu je nezbytná znalost použitých dat. Část vstupních dat tvoří geopotenciální model EGM96.
Model je popsán sadou plně normovaných Stokesových koeficientů, což jsou harmonické geopotenciální
koeficienty v rozvoji tíhového potenciálu v řadu kulových funkcí, a to do stupně (resp. řádu) 360.
Modely kvazigeoidu (CR-2005 a QGZÚ-2013) jsou popsány hodnotami výškové anomálie pro body
v pravidelné síti na území ČR s danými geodetickými souřadnicemi. Jde o hodnoty vztažené k elipsoidu GRS80.

Realizace výpočtu
Výpočet byl realizován v programu Matlab. Podle vztahu (3) je rozdíl výšek vypočten jako rozdíl odlehlosti
geoidu a výškové anomálie. Výšková anomálie je v rámci podkladových dat známa. Je tedy nutno věnovat se
určení odlehlosti geoidu.
V rámci výpočtu bylo řešeno několik dílčích částí, kde jádro tvoří výpočet normovaných Legendreových
přidružených funkcí. Pomocí nich je poté realizován výpočet průvodiče geoidu, který je odvozen ze vztahu pro
tíhový potenciál. Celkový výpočet pak řeší určení odlehlosti. Komplikovanost tohoto výpočtu vychází ze
skutečnosti, že dané vstupní souřadnice jsou geodetické, ale jako vstup do všech dílčích výpočtů jsou potřebné
souřadnice geocentrické. Výpočet geocentrických souřadnic však závisí na hodnotě průvodiče, kterou bez
známých geocentrických souřadnic nelze přesně určit. Finální výpočet z tohoto důvodu obsahuje vnitřní a vnější
iteraci. Vnitřní iterace řeší hodnotu odlehlosti a zpětné určení geodetických souřadnic pomocí aktuální hodnoty
souřadnic geocentrických a průvodiče. Vnější iterace pak řeší opravu geocentrických souřadnic na základě
výsledku vnitřní iterace a výpočet nové hodnoty průvodiče. Nutnost tohoto řešení zcela zjevně navyšuje časovou
náročnost výpočtu.
Vzhledem k množství dat (body v síti po 1‘ zeměpisné šířky a po 1,5‘ zeměpisné délky) je výpočet bod po
bodu nevhodný a je třeba provést úpravu takovou, aby byl výpočet řešen naráz pro celou síť bodů. Aby to bylo
možné, je potřeba upravit dílčí výpočty. Postup úpravy výpočtu průvodiče je řešen například v [2]. V podstatě
jde o nahrazení sumace maticovým násobením, což významně urychlí výpočet a umožní vypočítat hodnoty
naráz, pokud se jedná o body v pravidelné síti. Za zmínku v tomto kontextu stojí nutnost zavedení metody
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řádkových průměrů podle [1], aby byly vyřešeny neodpovídající rozměry matic v jejich součinu podle [2]
(problém s rozměry matic totiž při výpočtu pro více zeměpisných délek nezbytně nastane). Tato metoda spočívá
v průměrování řádků matice, v níž řádky odpovídají zeměpisným šířkám a sloupce zeměpisným délkám (tedy
hodnoty v rámci jednoho řádku odpovídají neměnné zeměpisné šířce a postupně po sloupcích všem zeměpisným
délkám). Uvedeným řádkovým průměrem je pro jednu zeměpisnou šířku získána odpovídající průměrná hodnota
podle více zeměpisných délek. Aby byl výpočet realizován s dostatečnou přesností, je nutné hodnoty zeměpisné
délky rozdělit na několik pásů (intervalů) a výpočet, tedy i řádkové průměry, realizovat pouze v rámci pásu (na
základě testování výběrové množiny bodů bylo pro tuto práci stanoveno jako dostatečně přesné použití 10 pásů
zeměpisné šířky pro ČR).
Dále byl upraven i výpočet normovaných přidružených Legendreových funkcí, pro nějž byly použity vztahy
uvedené například v [6]. Protože již nebyla potřeba celá matice těchto funkcí, byl výpočet upraven tak, aby byla
vždy určena potřebná konkrétní část této matice.
Závěrem pak byl vypočten hromadně pro všechna data rozdíl odlehlosti geoidu a výškové anomálie (tedy
rozdíl výšky v systému Bpv a rozdíl výšky vztažené ke geopotenciálnímu modelu EGM96).

4 VÝSLEDKY
Výsledkem práce jsou textové soubory s určenými hodnotami rozdílu výšek v gridu na území celé ČR s body
po 1‘ zeměpisné šířky a po 1,5‘ zeměpisné délky. Výsledné rozdíly výšek získané na základě dat modelu
QGZÚ-2013 se pohybovaly mezi -4 cm a 121 cm. Výsledky získané na základě dat modelu CR-2005 byly
v intervalu od 0 cm do 122 cm. Tyto výstupy byly dále zpracovány v softwaru ArcGIS Pro. Pomocí interpolace
metodou inverzních vzdáleností byly vyhotoveny rastry výškových rozdílů jako podklad pro posouzení
výsledků.
Pro prezentaci výsledků byl vyhotoven grafický výstup zobrazující výškové rozdíly pomocí barevné
hypsometrie a vrstevnic (viz Obr.3). Jde o výsledky vyhotovené na základě dat modelu QGZÚ-2013, výsledek
na základě dat modelu CR-2005 byl v tomto měřítku obdobný.

Obr. 3 Vizualizace rozdílů výšek.
Srovnání výsledků podle obou modelů je vizualizováno v Obr. 4 jako diference vytvořených rastrů
výškových rozdílů, tedy v podstatě jde o rozdíl hodnot výškové anomálie. Výsledky se lišily v extrémních
případech o 14 cm.
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Obr. 4 Srovnání modelů CR-2005 a QGZÚ-2013.

5 DISKUZE
Pro posouzení výsledků byla využita data GNSS-nivelace na bodech výběrové údržby ZÚ, na nichž byla známa
měřená výška v systému Bpv a také výška elipsoidická. Jednoduchým rozdílem byla určena hodnota výškové
anomálie na těchto bodech a poté na nich byla vypočtena hodnota výškového rozdílu. Takto získané výškové
rozdíly byly považovány za výsledky s vyšší přesností než výsledky řešené na základě dat modelů kvazigeoidu,
protože byly založeny na přímo měřených hodnotách. Jejich využití pro komplexní výstup ale nebylo možné,
z důvodu malého množství bodů a jejich nepravidelného rozmístění pro oblast ČR.
Výsledné hodnoty byly porovnány pomocí vypočtení diference výškových rozdílů. A to mezi výsledky
získanými pomocí dat GNSS-nivelace a výsledky vypočtenými na základě dat modelů kvazigeoidu, pro něž byly
příslušné výškové rozdíly odečteny z vyhotovených rastrů v požadovaných bodech. Byly určeny statistické
hodnoty popisující rozložení diferencí výškových rozdílů. Pro porovnání na základě modelu CR-2005 byla
směrodatná odchylka 2,12 cm, aritmetický průměr 0,81 cm a střední hodnota 0,80 cm. Diference výškových
rozdílů na základě modelu QGZÚ-2013 měly směrodatnou odchylku 2,37 cm, aritmetický průměr 0,30 cm
a střední hodnotu 0,40 cm. Směrodatná odchylka tedy vycházela spíše ve prospěch výsledků na základě modelu
CR-2005, ovšem střední hodnota i hodnota aritmetického průměru hovořila jednoznačně ve prospěch modelu
QGZÚ-2013.
Nejvyšší diference ve výsledcích byly pozorovány v pohraničních oblastech a to pro oba modely
kvazigeoidu, což je jistě ovlivněno nižší přesností modelů na okrajích ČR a v horských oblastech. („Úplná
střední chyba výškové anomálie zeta činí na území ČR 1 cm, v horském terénu a v příhraničních oblastech (do
10 km od státních hranic) může dosahovat hodnot vyšších, nejvýše však 3 cm.“ [8])
Dále je nutné v uvedeném posouzení přihlédnout k té skutečnosti, že vznik modelu CR-2005 je vázán na
body GNSS-nivelace: „…model kvazigeoidu CR-2005, který byl odvozen navázáním modelu CR-2000 na síť
1024 bodů výběrové údržby, jejichž výška byla určena nivelací.“ [7] Oproti tomu model QGZÚ-2013 je vázán na
jiná data, která s daty GNSS-nivelace nesouvisejí: „Model kvazigeoidu byl získán kombinovaným regionálním
řešením lineární gravimetrické okrajové úlohy pro poruchový gravitační potenciál zemského tělesa, a to za
významného přispění revidovaného kompletního souboru podrobných bodů gravimetrických mapování ČR
zaměřených při geofyzikálním průzkumu mezi lety 1950 až 2010 a dalších dat.“ [8] Tedy lze předpokládat, že
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srovnání výsledků získaných na základě dat GNSS-nivelace s výsledky na základě modelu CR-2005 tím bude do
značné míry ovlivněno.
Model QGZÚ-2013 je dle [8] pravidelně aktualizován a obsahuje podrobnější data než model CR-2005.
Podrobnost dat není vždy výhodou, například pro účely globálního výpočtu jsou data až příliš podrobná. Proto
ani v rámci této práce nebyla využita všechna data (byla redukována na stejnou podrobnost, jakou má model
CR-2005). Tento model by se rozhodně více hodil pro výpočet rozdílů výšek pro menší oblasti, nikoli pro celou
ČR, kde nemůže být využit celkový potenciál modelu vycházející z podrobnosti dat.
S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem, byl nakonec vybrán model QGZÚ-2013 jako podklad pro
výškové rozdíly, které budou dále prezentovány. Nelze ovšem říci, že by byl některý z modelů výrazně horší
nebo lepší.

6 ZÁVĚR
Stanovený cíl práce, tedy určit rozdíly výšek v systému Bpv a výšek vztažených k modelu EGM96 pro území
ČR na základě různých vstupních dat, byl splněn. Výškové rozdíly byly také porovnány mezi sebou a byl vybrán
model QGZÚ-2013 jako podklad pro výsledky, které budou případně dále řešeny a prezentovány. Výstupy práce
byly zpracovány formou textového souboru obsahujícího body v pravidelné síti s odpovídajícími hodnotami
rozdílů výšek, odlehlosti geoidu od elipsoidu a výškové anomálie. Z tohoto souboru je možné pomocí
interpolace vypočítat hodnoty pro body mimo síť. Pro získání mnohem přesnějších hodnot výškových rozdílů
konkrétních bodů by bylo možno na výsledky práce navázat vytvořením výpočetní aplikace s využitím
obdobných metod a modelů.
V průběhu cesty vedoucí k naplnění stanovených cílů se vyskytlo mnoho komplikací, které bylo nutno
korektně vyřešit. Za zmínku stojí například výpočet průvodiče geoidu, kde se vyskytlo potíží nejvíce, a to
zejména z důvodu výpočetní rychlosti a kapacity operační paměti výpočetního zařízení. Proto musela být využita
metoda řádkových průměrů (podle [1]), díky které sice počítáme hodnoty přibližné, ale s dostatečnou přesností
pro cílový výsledek (pro rozdělení na 10 pásů zeměpisné délky nepřesahuje maximální odchylka 1 mm). Tento
krok vedl k výraznému zvýšení výpočetní rychlosti, protože velikost průvodiče může být určena naráz pro velké
množství bodů pomocí maticového násobení.
Další výraznou komplikací bylo příliš velké množství dat souborů pro model kvazigeoidu QGZÚ-2013. Data
bohužel nemohla být využita všechna ze zřejmých výpočetních důvodů. Také pro realizaci výstupu by data byla
příliš podrobná, proto byl problém vyřešen redukcí vstupních dat na méně podrobnou síť (ze sítě se zeměpisnou
šířkou i délkou po 3'' byla data redukována na síť po 1‘ zeměpisné šířky a po 1,5‘ zeměpisné délky).
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Abstract
The TILDE project deals with local solid Earth tide (LSET) modeling based on direct LSET observations using
long-term GNSS time series. Geodetic Observatory Pecný of the RIGTC contributes to the TILDE project by
processing GNSS data. We collected GNSS data from 98 stations, which were divided into three subnetworks.
Quality control of all observational data was performed using advanced tools from the G-Nut library. Highaccuracy GNSS processing using the GNSS-PPP method was performed using REPRO_2020 precise products by
the CODE. The results were coordinate displacement component data. Based on these data, LSET models from
individual critical areas will be created. These LSET models can be used to assess the risks of earthquakes and
volcanic activity caused due to LSET.
Key words
GNSS, Precise Point Positioning,solid Earth tide, GOP

1 INTRODUCTION
Earthquakes occur when fault stresses reach a critical level. Trigger stress due to tectonic movements is well
known, but it can also occur during short-term non-tectonic stresses. Analyses of large earthquakes have shown
that there exists a significant correlation between earthquakes and Earth tides [1]. Solid Earth tides (SET) are
formed when the Earth's crust is moved due to gravitational attracting forces produced by external bodies, mainly
the Sun and the Moon. So far, this correlation has been observed only indirectly by comparing earthquake catalogs
and known positions of the Moon and Sun during earthquakes. The impact of SET at the local scale should be
different in comparison with the globally SET models [2]. Accurate numerical modelling of local SET (LSET) is
the critical parameter for analyzing the correlation between Earth tides and earthquakes. Direct observation of
LSET will help better understand how tidal stresses are transmitted and cause earthquakes and volcanic activity.
We can effectively monitor LSET by Global Navigation Satellite Systems (GNSS). A suitable GNSS method
for measuring SET is PPP because data from only one receiver are considered and thus not affected by other
potentially not stable stations. On the other hand, PPP requires accurate modeling of the systematic errors with
which it is affected, unlike relative GNSS methods [3].
Since December 2020, Geodetic Observatory Pecný (GOP) of Research Institute of Geodesy, Topography and
Cartography (RIGTC) has contributed to the Tidal Interplate Litospheric Deformation of Earth (TILDE) project,
submitted in response to the European Space Agency (ESA) called "An Innovative Concept For The Risk
Assessment Of Geologic Hazards Using GNSS And Solid Earth Tides Modelling". The main goals of the TILDE
project are analysis of SET from GNSS coordinate time series and deriving the relation between SET
measurements and models with seismic and volcanic events.
This paper describes the processes and products that GOP / RIGTC contributes to the TILDE project solution.
We present the procedures, methods, and analyses used to collect, control, and process GNSS data.

2 RINEX DATA COLLECTION AND QUALITY CONTROL
Many station candidates for the GNSS processing were identified and reviewed from publicly available networks.
The candidate stations represented different tectonic areas, geological terrain, instrumentation, and global
distribution. Critical data were available and correct metadata to maintain long-term consistency in GNSS results.
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After evaluating all the criteria, a total of 98 stations were selected. GNSS stations were divided into three basic
sets (networks):
•
•
•

Supersites (4+4 collocated stations)
Global (65 stations)
Regional (25 stations)

A few supersites were selected for those GNSS receivers that are co-located with gravimeters [4]. Supersites are
located in tectonically stable areas, and for this reason, they are intended to be used for testing and for validating
GNSS processing strategies in support of LSET estimation. The Global network contains GNSS stations globally
distributed over World with long-term observations (2000-2020). Long-term GNSS observations (>18.6 years)
have been requested for determining the correlation between long periodic tides constituents and seismic/volcano
activity [5]. The local network contains stations from geologically active areas, especially with earthquakes and
volcano events-New Zealand (7 stations), south of Italy (18 stations). The map of the three defined networks using
red (supersites), blue (global), and green (regional) dots is displayed in Fig. 1.

Fig. 1 Map of defined networks: Supersites, Global, and Regional.
Daily files in RINEX 2 format were downloaded to a local repository at GOP from various data repositories
(e.g. IGS-CDDIS, IGS-BKG, EUREF-BKG, EUREF-ROB, GSSC-ESA, GEONET, UNAVCO).
The quality control (QC) is important to generate quality indicators. These indicators allow interpreting
a resulting long coordinate time series. QC, which includes quantitative and qualitative control was performed
using G-Nut / Anubis Pro 3.1 software [6], [7] for all collected RINEX2 files. The quantitative data control
summarizes mechanically countable information (e.g. observed GNSS constellations, satellites, bands/frequencies,
observation types/signals). The qualitative data control based on specific algorithms requires information about
the position of GNSS satellites. Important input is the navigation files in the RINEX format. We used the GOP
consolidated broadcast navigation data in RINEX3 format [8]. The results of qualitative control are e.g. code
multipath, phase cycle-slips, and clock-jumps and the ratio of have/expected observations. The result of QC were
Anubis’ XTR/XML output files suitable for visualizing. For practical reasons, mainly were visualised these key
parameter indicators:
•
•
•
•
•

Minimum observed elevation angle
Available GNSS constellations
Data file length
Ratio of have / expected number of observations above the horizon
Ratio of have / expected number of observations above the 15 degree elevation angle cut-off

Fig. 4 shows an example of QC visualizations. Excellent and stable performance can be seen at station POL2
in 2004 (Fig. 2 above). In 2019, CAS1 tracked 3 GNSS (GPS, GLONASS, Galileo) with 0 degree elevation angle
cut-off which has been recommended within International GNSS Service (IGS) in 2004. Fig. 2 (bottom) displays
an example of a highly unstable data tracking station PIMO in 2001.
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Fig. 2 Examples of visualizations of QC results.

3 GNSS DATA PROCESSING
For LSET modelling analysis were required 2 main GNSS processing outputs - daily stations coordinates and
3hour coordinates. It was also necessary to process GNSS data without (SET-OFF) the standard SET model based
on International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS) 2010 Conventions. Coordinates
repeatibility was estimated using GNSS-PPP processing variant with IERS2010 SET modelling. Before
processing, we had to test and select optimized processing strategies, models and products.

Selecting precise products
Fully consistent precise products (satellite orbits and clock) are needed for high-accuracy long-term GNSS PPP
analyses. There are several sources of precise GNSS orbits and clock products. Precise products are provided by
International GNSS Service (IGS) Analysis Centres (AC), or the product is generated directly by IGS. The main
advantage of the IGS product is the higher robustness and accuracy compared to individual ACs products.
Operational products are irregularly disrupted by any changes in models, processing strategy, and reference frame
realization. A re-processing product has been thus developed and regularly generated based on a homogeneous reanalysis of historical observations. We initially identified and evaluated candidates for the precise products
summarized in Tab. 1.
Tab. 1 GNSS precise products - candidates information.
Product

Availability

Products types

Constellations

IGS Final
IGS Repro2
AC Final
AC Repro2
CODE Repro_2015
CODE Repro_2020

1994-present
1994-2013
1994-present
1994-2013
1994-2014
1994-2020

EPH, ERP, CLK (5min, 30sec)
EPH, ERP, CLK (5min)
EPH, ERP, CLK (5min, 30sec)
EPH, ERP, CLK
EPH, ERP, CLK (5min, 30sec)
EPH, ERP, ATT, BIA, CLK (30s, 5s)

GPS + (GLONASS)
GPS + GLONASS
GPS + (GLONASS)
GPS + (GLONASS)
GPS + GLONASS
GPS + GLONASS + Galileo

After the kick-off of the TILDE project, we compared the accuracy of Repro2 / operational products produced
by IGS, CODE, ESA, JPL, and CNES. The analysis showed that precise orbits and clock products by Center for
Orbit Determination in Europe (CODE) are suitable candidates for our GNSS-PPP processing. However, in April
2021, CODE completed the REPRO_2020 solution as a contribution to IGS Repro3, which became the best
candidate for our campaign due to:
•
•
•
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Homogeneous reprocessing precise orbit and clock products (1994–2020) and official Galileo
satellite antenna phase centre models,
GPS, GLONASS, Galileo systems supported with precise orbits and clocks (5s, 30s),
Code and phase biases and satellite attitude data possible ambiguity-fixed PPP.
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CODE REPRO_2020 removed inconsistencies in operational products due to the introduction of ITRF2014
and related PCO / PCV models in 2017. We tested the internal repeatability of PPP using CODE REPRO_2015
and CODE_2020 precise products (summarized in Tab. 2).
Tab. 2 Yearly repeatability comparison of CODE Repro2 and Repro3 (3D standard deviations).
Year

Repro3 (CODE_2020) [mm]

Repro2 (CODE_2015) [mm]

2001
2005
2010
2015
2020

6.4
5.3
6.5
5.4
5.0

8.1
5.8
6.4
5.3
5.6

Optimizing PPP processing strategy
For long-term coordinate analysis, GNSS data have to be processed consistently throughout the processing period.
Firstly, we defined strategy of PPP processing for our campaign. As already mentioned, we used precise orbits
and clock products provided by CODE. For estimating the LSET parameters, we use IERS2010 standards and
conventions, included solid Eath tides, pole tides, and ocean tide loading. For PCO/PCV modelling we use
igsR3_2077.atx model from IGS repro3 campaign. Modelling of tropospheric delay effect included estimates of
Zenith Total Delay (ZTD) and troposphere horizontal linear gradients. We used the Square root forward filter for
solving the normal equations, which is a more numerically stable alternative to the traditional Kalman filter.
Initical convergence we eliminated using the backward smoothing algorithm, which can lead to comparable
accuracy as that from the integer ambiguity resolution [16]. Basic characteristis of GNSS-PPP processing strategy
are sumarized in the Tab. 3. For GNSS-PPP processing we utilized the G-Nut/Geb software.
Tab. 3 Processing strategy, models, and used precise products.
Item

Parameter

Estimator
Observations
Constellations
Sampling rate
Elevation cut-off
Observation weighting
Satellite orbits/clocks
Ionospheric delay
Tropospheric delay

Square root filter / RTS backward smoother
Pseudorange and carrier phase observations
GPS + GLONASS
30s / 150 s
7°
Elevation dependent 1/sin(elevation)^2
CODE repro3 (fixed)
Elliminated using the ionosphere-free combination
Zenith hydrostatic delay: Saastamoinen
Zenith wet delay: estimated with 0.5 mm/sqrt(hour)
random walk process noise
Estimated as white noise
Corrected
Nominal models (eclipsed satellites not used)
Corrected with igsR3_2077.atx file
IERS Convention 2010
Solid Earth tide
Ocean tide loading based on FES2014b model
Pole tides based on pole coordinates
Float (convergence eliminated by the smoothing)

Receiver clock offset
Phase-windup
Attitude of satellites
Antenna phase centers
Tides

Ambiguity

It was necessary to process a lot of data (20-year daily data from 98 stations), so we looked for suitable
sampling to achieve high accuracy at efficient CPU load. We compared several variants of processing results using
different data sampling rates: 30s, 60s, 90s, 150s, 300s, 600s, and 900s. Fig. 3 shows an impact of data sampling
interval on the processing time during 20 years (above) and impact on the positioning accuracy (below). Based
on comparison, we selected 150s sampling for daily LSET estimation variants and 30s sampling for 3h LSET
estimation variants.
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Fig. 3 Examples of visualizations of QC results.
Finally, processing included 2 variants with 1d and 3h sampling of LSET estimation IERS2010 SET model
not included). Reference coordinates of stations (+ coordinate repeatibility) were estimated using GNSS-PPP
processing including IERS 2010 SET model. The time required to process all GNSS data was about 14 days (~230
CPUs / ~1200 GB RAM).

Post-processing, products for LSET estimation
Original G-Nut/Geb output files represent daily/3hours outputs in the format of site-specific parameter file using
the G-Nut/Geb native format, daily solution file in the SINEX standard format, and daily G-Nut/Geb log file. The
parameter file includes the most important user parameters such as stations coordinates, tropospheric delays and
receiver clocks. The format contains the results of all the processing epochs as provided by the Kalman filter/RTS
backward smoother. We used G-Nut/Apep software to post-process the daily/3hours output files when performing
collecting and filtering original epoch-by-epoch and time-series analysis for linear trend estimates, residuals check,
and repeatability estimates. The post-processing procedure resulted in the format defined particularly for the
resulting exchange between the partners in the project. The format includes station coordinates (XYZ and BLH),
internal estimates of velocities, and the reference epoch of the reference coordinates for site-specific linear model
reconstruction.
For visualization of results, we created a dedicated web at least within the duration of the TILDE project
(http://www.pecny.cz/TILDE/). Fig. 4 shows an example of LSET visualizations. LSET North-East-Up
displacement components at the WZR station in January 2020 (above) and at station ACAE in 2019 (below).

Fig. 4 LSET displacement component at the WTZR (above) and ACAE (below) GNSS stations.
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4 CONCLUSION
Local solid Earth tides (LSET) modeling can have a positive impact on the preparation of strategies to reduce the
vulnerability of geological hazards and response coordination. Current GNSS capabilities allow directly measuring
LSET around the world. The GNSS-PPP method has proven to be suitable for large-scale LSET estimation
campaigns.
We collected GNSS data from 98 GNSS stations from 2000-2020. According to their dispositions, the GNSS
stations were divided into three subnetworks: Supersite, Global, and Regional. We performed GNSS data quality
control using G-Nut / Anubis and a consolidated navigation data archive as an input. The latest reprocessed
REPRO_2020 precision products by CODE were used for GNSS-PPP processing. Compared to IGS/ACs repro2/
operational products, CODE REPRO_2020 products showed the best performance for long-term high-accuracy
GNSS analysis.
Before massive GNSS-PPP processing, we tested the effect of observational data sampling rate on estimated
parameters. Before massive GNSS-PPP processing, we tested the effect of observational data sampling rate on
process performance (accuracy, processing time). We evaluated the 150s sampling frequency for daily LSET
estimation and 30s for 3-hour LSET estimation as optimal.
The results of GNSS-PPP processing and post-processing are LSET North-East-Up coordinate displacements
data. Future work will be an estimate of LSET models for each area of interest based on this data.
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ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ A DYNAMIKY
TEPELNÝCH TOKŮ V MONTOVANÉM BAŤOVSKÉM
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Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká republika

*
1

Abstrakt
Článek se zabývá studií rodinného domu postaveného roku 1946 pro ubytování dělnické třídy Baťových závodů,
a to z hlediska dynamiky energetických toků a vnitřního prostředí. Metoda výzkumu byla založena na vytvoření
virtuálního dvojčete domu ve výpočetním programu BSim a provedení simulací, které byly částečně validovány
prostřednictvím porovnávání s naměřenými hodnotami. Příspěvek vychází z aktivit realizovaných v rámci
semestrální práce doktorského studia a soustředí se na objekt z hlediska energetické analýzy, variantního řešení
úprav majících vliv na úsporu energie a kvalitu vnitřního mikroklima. Závěr zahrnuje kromě komentáře řešených
úprav také zhodnocení z ekonomického hlediska.
Klíčová slova
vnitřní prostředí budov, regulace systému technických zařízení budov, energetické hodnocení budov, modelování
fyzikálních jevů budov, vnitřní mikroklima budov
Abstract
The article deals with the research of the family house built in 1946 by the Baťa plant. This semi-detached house
is examined in terms of the dynamics of heat flows and the internal environment. The workflow was to create a
virtual model of a house and validate it via values obtained from measuring. Danish software BSim was chosen
for modeling and simulating the behavior of the examined object. The paper is based on activities from the term
paper created in the first semester of doctoral studies and focuses on energy analysis, alternative solutions to energy
savings, and the quality of the indoor microclimate. The conclusion presents a commentary of the solved
adjustments with the evaluation from the economic point of view.
Key words
the internal environment of buildings, regulation of building services, energy assessment of buildings, modeling
of physical phenomena in buildings, indoor microclimate of buildings

1 ÚVOD
Cílem práce je zhodnotit jedinečný, historický objekt z hlediska efektivnosti energetických opatření a vnitřního
klimatu a detekovat a popsat dynamiku toků energie. Výsledky jsou zásadní při vyhodnocení variant možných
úprav vytvořených ve virtuálním dvojčeti budovy. Takový počítačový model je potřeba nejdříve validovat, a to
měřením a porovnáním hodnot se simulací. Při úspěšné validaci je možné v programu vytvářet nejrůznější
možnosti úprav domu z hlediska tepelné ochrany, počtu obyvatel, instalovaného technického zařízení nebo
různých požadavků na vnitřní klima. To nabízí pro majitele domu ucelené informace o objektu z hlediska
efektivnosti nakládání s energiemi a napovídá mu, jakým způsobem má technologie využívat, na co se zaměřit při
výběru cíle renovace a spolu s ekonomickou analýzou poukazuje na efektivnost opatření vycházející z doby
návratnosti. Podklady při rozhodování o způsobu renovace jsou obzvláště důležité vzhledem k rostoucí ceně
energie, ekologické politice Evropské unie nabízející jak omezení, tak dotační podpory a v tomto případě
historického objektu i při jednání s Národním památkářským ústavem.
http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.649
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2 LITERÁRNÍ PŘEHLED / POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Teorií energetického hodnocení budov se v Česku zabývá několik ústavů vysokých škol. Jsou jimi např.: Ústav
technických zařízení budov na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně, Katedra technických zařízení
budov na ČVUT a Katedra prostředí staveb a TZB na VŠB-TUO v Ostravě. Energetické posuzování upravuje
několik dokumentů souvisejících se Zákonem o hospodaření energií a Směrnicemi EU.
Na vyhlášku č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov, která nabyla účinnosti 1. září 2020, navazuje
řada technických norem, které jsou postupně novelizovány, jako například ČSN 730331-1 Energetická náročnost
budov [1].
Vnitřní mikroklima je složeno z více oblastí hodnocení, jako například tepelně-vlhkostní, odérové, mikrobiální
nebo akustické [2]. Každá oblast má své požadované hygienické limity. Pro tento článek důležité, tepelněvlhkostní mikroklima je při návrhu budov ovlivněno mimo jiné normou ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov –
Část 2: Požadavky. Ta udává návrhové vnitřní teploty a vlhkosti pro různé druhy místností, výpočet teplotního
faktoru, který vyhodnocuje riziko růstu plísní a jiné.

3 METODIKA
Cílem projektu bude vyhodnocení současného stavu budovy z energetického hlediska na základě výstupu ze
simulací z výpočetního programu. Na tato zjištění bude navazovat vytvoření několika variant možných úprav
a jejich hodnocení. Varianty budou reprezentovat odlišnosti od současného stavu objektu, které budou na něm
založené a budou mít význam z hlediska spotřeby energie či teplotního a vlhkostního mikroklimatu.
Aby výsledky těchto úprav byly legitimní, je zapotřebí nejdříve validovat model, a to porovnáním hodnot
naměřených s výsledky získanými ze simulací chování objektu. Pokud hodnoty simulace a měření budou
přiměřeně shodné, je možné počítačový model považovat za odpovídající reálnému stavu a vytvářet varianty úprav
z hlediska například tloušťky materiálů tepelných izolantů či způsob provozu.
Období vhodné pro měření teplot a relativní vlhkosti za takovým účelem je letní, zimní a přechodné. Jde tedy
o zisk dat z nejvýznamnější periody z hlediska největšího tepelného zatížení, nejvyšších tepelných ztrát
a proměnlivých podmínek, kdy je nejvyšší rozdíl teplot mezi dnem a nocí.

Obr. 1. Pohled na jihozápadní fasádu montovaného baťovského půldomku
Pro simulaci byl vytvořen model ve výpočetním programu BSim. Program slouží pro teplotní a energetické
výpočty, je založen na principech zákona o zachování energie a pracuje s nestacionárními bilancemi tepla
a vlhkosti. Pro zhodnocení míst, ve kterých se předpokládá tepelný most, byly v programu DEKSOFT TEPELNÁ
TECHNIKA 2 D vytvořeny a posouzeny jejich modely. Pro hlubší poznání byly pořízeny fotografie
z termokamery, které pomohly při posuzování teplotního pole na obálce budovy.
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4 VÝSLEDKY
Hodnocení budovy proběhlo v několika fázích, které na sebe časově navazovaly. Jsou jimi: předmodelové úvahy,
měření, výsledky simulace a validace, varianty a jejich ekonomické zhodnocení.

Měření
Dataloggery byly rozmístěny v pokojích s různým vlhkostním a teplotním mikroklimatem. Speciální čtyřdrátové
čidlo bylo umístěno na otopné těleso v kuchyni. Jeho čtyři senzory měřily teplotu potrubí přívodu, vratu
a referenční plochu tělesa uprostřed a také teplotu v kuchyni pro porovnání s druhým, standardním čidlem.
Pro účely článku jsou prezentovány pouze výsledky měření z přechodného období na jaře v dubnu 2021. Hodnoty
venkovního čidla byly kolem sedmnácté hodiny kompromitovány slunečním světlem, a proto se v těchto časech
neuvažují. Obývací pokoj v přízemí vykazuje minimální kolísání teplot, a to v rozmezí 1,4 °C. Tento pokoj je
užíván nejvíce a jeho vnitřní prostředí je přímo ovládáno uživateli dle potřeby. Dětská ložnice se přes den téměř
neužívá, na vnitřní klima tedy působí jen venkovní teploty, solární zisky a zisky od sousedících místností.

Obr. 2. Naměřené teploty v přechodném období, jaro 2021.
Obrázek 3 prezentuje naměřené teploty otopného tělesa a reakce regulační soustavy. Kotel je řízen podle teploty
v exteriéru a otopná tělesa jsou osazena termostatickým ventilem. Ten na základě teploty vzduchu v interiéru
reguluje průtok otopné vody do tělesa. Odpoledne dne 23. dubna je možné pozorovat vliv otevřeného okna
a manuálně uzavřeného ventilu od 12:00 do 6:00 hod. Těleso se postupně ochlazovalo a po manuálním otevření
hlavice termostatického ventilu se začalo prudce ohřívat.

Obr. 3. Teplotní charakteristiky otopného tělesa.
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Předmodelové úvahy
Nejdříve byly vyhodnoceny možné tepelné mosty. Výsledné hodnoty se poté porovnávaly s požadavky normy
ČSN 730540-2 [3] a byly vloženy do hlavního počítačového modelu pro tvorbu simulace.
Tab. 1 Výsledky počítačových výpočtů lineárního součinitele prostupu tepla pro detaily styku obvodového pláště
s konstrukcemi podlahy mezi patry a střechou.
Místo styku
obvodového
pláště
Podlaha
Střecha

Linéární součinitel
prostupu tepla Ψ
[W/mK]
0,122
-1,01

Požadované
hodnoty

Doporučené
hodnoty

0,2
0,2

0,1
0,1

Doporučené
hodnoty pro pasivní
domy
0,05
0,05

Obr. 4. Průběhy teplot řezu tepelným mostem v místě styku obvodové stěny a střešního pláště
Ve styku střešního a obvodového pláště dochází ke kondenzaci kvůli nízké povrchové teplotě a místo je tedy
rizikové z hlediska růstu plísní. Majitelé však místnost větrají a z měření vyplynulo, že relativní vlhkost při reálném
provozu nedosahuje hodnot použitých při posouzení. Záporný lineární činitel prostupu tepla vychází v případech,
kdy je jeho vliv už započítán ve ztrátách okolními konstrukcemi [4].

Výsledky simulace a validace
V září je potřeba větrat i vytápět za účelem dosažení optimální teploty. Ve dnech, kdy je teplota v exteriéru vyšší
než v interiéru, nebude mít větrání schopnost redukce na požadovanou teplotu. Díky němu je však možné se zbavit
alespoň přebytečného tepla, které by uvízlo v izolované obálce budovy. Teploty kolem 25 °C však nenarušují
teplotní komfort.

Obr. 5. Průběhy teplot a výkon větrání a kotel v září – hodnoty ze simulace
Protože projekt vznikl jako semestrální práce, data z meteostanice jako teplota, vlhkost exteriéru a hodnoty přímé
a difúzní radiace nebyly pro svou cenu pořízeny. Model byl validován částečně, a to srovnáním hodnot naměřených
ze simulace a výsledků z měření. Rozdíl ve dnech s podobnou teplotou a vlhkostí exteriéru a interiéru byl do 7 %,
což je hodnota do 1,5 °C. Výsledná spotřeba energie vyšla cenově identicky a to 16 tis. Kč za rok. Model se tedy
pro účely projektu považuje za validovaný.
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Varianty a ekonomické zhodnocení
Vhodné se jeví vytvoření variant, které nejsou rozdílné pouze volbou a tloušťkou materiálů, ale i ty, které zahrnují
provoz objektu z hlediska vnitřní teploty a počtu obyvatel. Protože byl dům postaven v roce 1946 bez tepelné
izolace a se zdvojenými okny umožňujícími větrání infiltrací, byla v simulačním programu vytvořena i tato
varianta (Var. F). To proto, abychom zjistili, jaký vliv na spotřebu energie mají opatření, která jsou pro objekt
aktuální. Objekt nesplňuje požadavky na součinitel prostupu tepla, z toho důvodu byla vytvořena varianta, která
se zabývá splněním požadavku obvodových konstrukcí a střešního pláště (Var. G). Cena za energii se uvažovala
993 Kč za MW.
Tab. 2 Vyčíslení energetických spotřeb a jejich nákladů ve vytvořených variantách ze simulace z výpočetního
programu BSim.
Var.

Změněný parametr

Změna

A
B.2
D.4
E
F
G

Aktuální stav
Požadovaná teploty
Tloušťka EPS
Počet obyvatel
Původní stav
Požadované U

20 °C
250 mm
5

U
[W/(m2K)]

Vytápění za
rok [MW]

Změna
[%]

0,56
0,56
0,232
0,56
1,36
0,275

16,8
12,4
10,2
12,8
27,2
9

-26,2
-39,3
-23,8
61,9
-46,4

Cena za
energie
[Kč]
16682,4
12313,2
10128,6
12710,4
27009,6
8936,8

Rozdíl v
ceně [Kč]
-4369,2
-6553,8
-3972
10327,2
-7745,6

Obr. 6. Cena vytápění za rok pro jednotlivé varianty v tisících korunách.
Ekonomická efektivnost byla počítána u všech variant metodou diskontované doby návratnosti, která uvažuje
klesající hodnotu peněz diskontní sazbou, kterou řídí ČNB a udává velikost nezajištěného úroku komerčních bank
u banky centrální. Bylo počítáno s diskontní sazbou 1,75 %, kterou nastavila ČNB dne 5. 11. 2021.
Energonositelem pro vytápění je zemní plyn. Vzorec pro výpočet je jednoduchý a pro účely článku zde nebude
prezentován. Vyhodnocení je následující:
Tab. 3 Hodnocení ekonomické efektivity vybraných variant přes metodu diskontované doby návratnosti.
Varianta
A
B.2
D.4
E
F
G

Změněný parametr
Aktuální stav
Požadovaná teploty
Tloušťka EPS
Počet obyvatel
Původní stav
Požadované U

Změna
20 °C
250 mm
5
viz. výše
viz. výše

Doba návratnosti
47
Okamžitá
48
Okamžitá
Okamžitá
20

Hodnocení
Neefektivní
Efektivní
Neefektivní
Efektivní
Efektivní
Efektivní

5 DISKUZE
Energetické hodnocení budovy je důležitá a nově se rozvíjející vědecká disciplína. V dřívějších dobách lidé
počítali, kolik paliva potřebují na zimu podle empirických vzorců a zkušeností, aby mohli kromě získání dostatku
surovin navrhnout velikost místností pro jeho skladování. Dnes se hodnotí velikost nákladů spojených s provozem
technologií a také ekologické hledisko spojené s odklonem od neobnovitelných zdrojů. Dění v evropské politice
na pozadí klimatických změn volá po takzvané uhlíkové neutralitě a vyžaduje snížení emisí skleníkových plynů
http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.649
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nejen mezi firmami, ale v některých členských státech už také mezi domácnostmi, obojí ve formě emisních
povolenek.
Důvodem k výzkumu vybraného objektu z hlediska energií a vnitřního klimatu může být navržení optimální
varianty, která efektivně nakládá s energiemi a zkoumá vliv různých faktorů za účelem kvalitní a přizpůsobené
regulace pro řízení zdrojů energie. To hodnotí tzv. energetický audit anebo méně náročný energetický posudek,
který se řídí zákonem č. 406 / 2012 Sb. Pro návrh nebo případnou rekonstrukci budov slouží tzv. Průkaz
energetické náročnosti budov, ve kterém je objekt zatřízen do předem stanovených kategorií na základě
porovnávání navrženého nebo již realizovaného objektu s referenčním. Hodnoty referenčního objektu jsou
převzaty z typických vlastností běžného typu objektu.
Z hlediska spotřeby energie je zajímavé sledovat poměřování variant s tvrdou úpravou pláště nebo technologií
s těmi, které pouze mění potřebu otopného výkonu v závislosti na prostém snížení požadované teploty, nebo počtu
uživatelů, kteří do jisté míry zásobují objekt tepelnými zisky.
Zajímavým zkoumáním tohoto článku je pak poměr spotřeby energie objektu ve stavu po realizaci, tedy v roce
1946 s aktuálními vlastnostmi obálky. Pro úplnost je v projektu doložen stav, který předkládá možnost rozhodnutí
majitele domu zateplit objekt tak, že součinitel prostupu tepla bude splňovat aktuální požadavky, čímž by bylo
možné předejít aktuální instalaci 50 mm tloušťkou polystyrenu.
Ekonomická efektivnost opatření závisí na tzv. diskontované době návratnosti. Jde o kumulaci peněžních toků
upravenou o diskontní sazbu, která popisuje postupné umenšování hodnoty měny. Rok, ve kterém kumulovaná
hodnota diskontovaných peněžních toků překročí náklady investice, je rokem, kdy se investice zaplatí. Pokud se
toto stane před životností aplikovaného opatření, je investice efektivní. Hodnotu diskontní sazby udává národní
banka státu, čímž určuje, za kolik si mohou komerční banky uschovat přebytečná aktiva u státní banky.

6 ZÁVĚR
V průběhu měření došlo v jarním období k oslunění čidel, tyto hodnoty nebyly uvažovány. Naměřené teploty
v interiéru naznačují dostačující regulaci kotle spolu s termostatickým ventilem, a tak nedochází k překročení
požadované teploty v interiéru. Podle simulace je s výkonem instalovaného kotle možné dodržet teplotu
požadovanou a nastavenou uživateli, tedy 22,5 °C.
Dodržení otopného výkonu na grafu ze simulace není možné, i když je kotel regulován automaticky,
ekvitermně. Graf ukazuje ideální průběh otopného výkonu, což neodpovídá minimálnímu výkonu kotle, který činí
3 kW. Je tedy jasné, že průběh potřebného otopného výkonu bude dán jeho regulací skokově tam, kde se hodnota
pohybuje v intervalu 0–3 kW, a to způsobem „zapnout-vypnout“, s určitou předem nastavenou hysterezí, která by
měla co nejvíce zamezit přebytečnému zapínání a vypínání, a tedy opotřebení zdroje. O případný nadbytek
způsobený nedokonalou regulací nebo zpožděním dopravních teplot se stará termostatický ventil otopného tělesa
ovládaný teplotou v interiéru.
Citlivostní analýza ukázala, jak velké úspory tepla generuje objekt oproti tomu, jaká spotřeba se odhaduje
v roce výstavby. Pro hodnocení byly uvažovány ceny materiálů v době realizace úprav a ceny energií byly
zprůměrovány. Výsledná úspora vrátí investici vloženou do aktuálních opatření po 40. roku aplikace, z čehož
vyplývá, že tato varianta je ekonomicky neefektivní. Je ale potřeba se podívat z širšího pohledu na zkvalitnění
vnitřního prostředí budovy, na snížení teplotních výkyvů a narůstajících cen za energie, které je historicky
pravidlem.
Výsledky simulace ukazují na to, že varianty navýšení uživatelů ze 2 na 5, změna tloušťky tepelné izolace EPS
o 50 mm nebo snížení požadované teploty na 20 °C je z energetického hlediska téměř totožné.
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ENERGETICKÁ ÚSPORA JEDNODUCHÉHO
PODTLAKOVÉHO VĚTRÁNÍ S VYÚSTĚNÍM DO
EXTERIÉRU PŘED SÁNÍ TEPELNÉHO ČERPADLA
– PŘÍPADOVÁ STUDIE
ENERGY SAVINGS SIMPLE VACUUM VENTILATION WITH END TO
THE EXTERIOR BEFORE THE HEAT PUMP SUCTION – A CASE STUDY
Dominik Cakl*,1, Ondřej Nespěšný, Jan Vystrčil
*cakl.d@vutbr.cz
1
Fakulta Stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno-střed

Abstrakt
Stále se zvyšující nároky na těsnost obálky budovy vyžadují z hygienických požadavků pravidelné větrání okny,
nebo s ohledem na uživatelský komfort vzduchotechnickou jednotkou, která umožňuje zpětné získávání tepla.
Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla mají vysoké pořizovací náklady, obzvláště pokud obsahují tepelné
čerpadlo. Stále se zvyšující nároky na využití primární energie z neobnovitelných zdrojů způsobují, že se v objektu
vyskytuje technologie tepelného čerpadla. Ekonomicky výhodnou alternativou může být jednoduché podtlakové
větrání domu, kde odpadní vzduch z interiéru je vyústěn přímo před sání tepelného čerpadla. Vzhledem k lepším
pracovním podmínkám (teplejší a vlhčí odváděný vzduch) může tepelné čerpadlo obvykle dosahovat vyšších
sezonních topných faktorů.
Klíčová slova
Energetická náročnost budov, vzduchotechnika, distribuce vzduchu, jednoduché podtlakové větrání, sání
tepelného čerpadla
Abstract
The ever-increasing demands on the airtightness of building envelope require regular ventilation of the windows
for hygienic requirements, or with regard to user comfort an air handling unit that allows heat recovery. Air
handling units with air recovery have high acquisition costs, especially if they include a heat pump. The everincreasing demands on the use of primary energy from non-renewable sources mean that there is heat pump
technology in the building. An economically advantageous alternative can be simple vacuum ventilation of
the house, where the exhaust air from the interior is discharged directly before the suction of heat pump. Due to
the better operating conditions (warmer and wetter exhaust air) the heat pump can usually achieve higher seasonal
heating factors.
Key words
Energy performance of the buildings, Air-conditioning, mechanical ventilation, air distribution, simple vacuum
ventilation, the heat pump suction

1 ÚVOD
Inovativní přístup se zabývá prouděním vzduchu z uzavřeného vnitřního prostoru obytných místností pomocí
podtlakového provětrávání s vyústěním před sací část vnější jednotky tepelného čerpadla.Z důvodu zvyšujících se
nároků na těsnost obálky budovy u novostaveb a rekonstrukcí stávajících objektů vyžadují z hygienických
požadavků pro obytné místnosti průtok venkovního vzduchu - výměnu vzduchu v místnosti 0,5 × h−1, 25 m3/hod
na jednu osobu (ČSN EN 15665).
Splnění požadavků lze docílit pravidelnými větrání okny, nebo s ohledem na uživatelský komfort se můžeme
setkat stále častěji se vzduchotechnickou jednotkou, která umožňuje zpětné získávání tepla, které předává
čerstvému vzduchu z exteriéru, nebo vodě pro využití pro přípravu teplé vody anebo vytápění (větrání s tepelným
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čerpadlem). Vzduchotechnické jednotky s rekuperací vzduchu mají vysoké pořizovací náklady, obzvláště pokud
obsahují tepelné čerpadlo se počáteční investice složitých a kvalitních systémů může pohybovat okolo
60 000– 250 000,- Kč [2], [3] (cena bez realizace, cena s DPH).
Stále se zvyšující nároky na využití primární energie z neobnovitelných zdrojů u novostaveb a rekonstrukcí
stávajících objektů [4], [5] způsobují, že se v objektu vyskytuje technologie tepelného čerpadla, která může
zajišťovat vytápění, chlazení a případně i přípravu teplé vody.
Ekonomicky výhodnou alternativou může být jednoduché podtlakové větrání domu, kdy ventilátor neobsahuje
ani prostorové čidlo CO2 a odpadní vzduch z interiéru je vyústěn přímo před sání tepelného čerpadla typu vzduchvzduch, nebo typu vzduch voda. Vzhledem k lepším pracovním podmínkám tepelného čerpadla (teplejší a vlhčí
odváděný vzduch) oproti TČ pracujícímu s venkovním vzduchem může takto pracující TČ obvykle dosahovat
vyšších sezonních topných faktorů (Obr. 1) [1].
Takto navržený systém představuje úsporu na přívodním vzduchotechnickém potrubí, méně prostoru pro
montáž, neobsahuje prostorově náročnou vzduchotechnickou jednotku, odvod kondenzátu, jediný zdroj hluku je
samotný podtlakový ventilátor a vnější jednotka tepelného čerpadla. Odpadá potřeba údržby vzduchotechnického
systému, výměna filtrů a údržba více tepelných čerpadel v objektu (Obr. 1, 2).

Obr. 1 Princip podtlakového provětrávání s vyústěním před sací část vnější jednotky tepelného čerpadla.
Zdroj: Daikin, 4MXM-N Technical Data.

Obr. 2 Pohled na předmětný rodinný dům. Vnější jednotka tepelného čerpadla bude umístěna k výusti
podtlakového větrání budoucí přístavby koupelny. Zdroj: Dominik Cakl.
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Obr. 3 Pohled na 3D model rodinného domu. Vnější jednotka tepelného čerpadla je umístěna k výusti
podtlakového větrání.

Obr. 4 Pohled na CFD model. Pohled na kaskádovité provětrání z obytných místností do chodby a následné
odsávání z koupelny do exteriéru.

http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.655

657

JUNIORSTAV 2022

9. Building Physics, Building Services

2 METODIKA
Klimatická data
Pro hodinové rozdělení teplotních intervalů byla zvolena tabulka v závazné ČSN 730331-1, která obsahuje
informativní parametry pro výpočet energetické náročnosti budov za účelem jejich hodnocení. Konkrétně tabulku
"Rozdělení teplotních intervalů", kterou lze použít v případě některých bilančních výpočtů a obsahuje hodinové
rozdělení teplotních intervalů v průběhu roku (Obr. 5) [7].
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Obr. 5 Histogram hodinového rozdělení teplotních intervalů dle ČSN. Zdroj: spol. Energysim s.r.o. [7].

Výpočtový model
S ohledem na platné hygienické předpisy a s přihlédnutím na předpokládaný způsob využívání malého rodinného
domu v určitém stupni komfortu byl stanoven průměrný průtok čerstvého vzduchu na 100 m3/hod.
Teplota interiéru byla zvolena 20°C. Fyzikální vlastnosti vzduchu byly uvažované neměnné. Spotřeba tepla pro
pokrytí tepelné ztráty větráním byla vypočtena dle vztahu (1). Roční dodané energie pro pokrytí tepelných ztrát
větráním (2). [7]
Q větraného vzduchu = V ∗

ϱ

3600

∗ c ∗ (θe – θ𝑖𝑖𝑖𝑖 ) ∗ h,

Q dodané energie vlivem větrání = ∑Q větraného vzduchu ,

(1)
(2)

Kde Q je dodaná energie (kWh), V je průtok vzduchu (m3/hod), ϱ, c fyzikální vlastnosti vzduchu (hustota a tepelná
kapacita), θe je teplota vzduchu v exteriéru (°C), θi je teplota vzduchu v interiéru (°C), h počet hodin v roce v
jednotlivém teplotním intervalu.

3 VÝSLEDKY
V této části příspěvku jsou prezentovány výsledky spotřeby tepla na větrání při stanoveném stálém průměrném
průtoku čerstvého vzduchu 100 m3/hod.
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Tab. 1 Přehled dodávky tepla.

Q větraného vzduchu [kWh]
498 519 384 280 185 124 69 80 166 262 360 515 3442
Celkem [kWh]
Podíl měsíční dodávky tepla [%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Podíl roční dodané energie na vytápění pro pokrytí tepelné ztráty větráním [%]:
100

Spotřeba tepla [kWh]

Níže jsou uvedeny grafy, které poukazují na podíl roční dodané energie na vytápění pro pokrytí tepelné ztráty
větráním (Obr. 6, 7).
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Obr. 6 Histogram hodinového rozdělení teplotních intervalů dle ČSN, doplněný o počet hodin se zapnutou
protimrazovou ochranu dle typu deskového výměníku. Zdroj: spol. Energysim s.r.o., [7].

Venkovní teplota T [°C]

Obr. 7 Histogram hodinového rozdělení teplotních intervalů dle ČSN, doplněný o počet hodin se zapnutou
protimrazovou ochranu dle typu deskového výměníku. Zdroj: spol. Energysim s.r.o., [7].

4 DISKUZE
V Tab. 1 bylo provedeno vyhodnocení podílů měsíční dodané energie na pokrytí tepelné ztráty větráním při
stanoveném stálém průměrném průtoku čerstvého vzduchu 100 m3/hod. Výpočet neuvažuje odstávku vytápění
mimo topnou sezónu (od 1. 9. do 31. 5.). Dobře situovaná venkovní jednotka tepelného čerpadla má potenciál tuto
energii využít. Venkovní jednotka Daikin 4MXM68N má tepelný výkon 8,6 kW (20 °C / 7 °C) jmenovitý průtok
vzduchu 2600 m3/hod [Zdroj: Daikin, 4MXM-N Technical Data.]. Odváděný objem z místnosti tedy činí při
maximálním výkonu tepelného čerpadla pouze 2,6 % z celkového nasávaného vzduchu před vnější jednotkou.
Předpokládá se dokonalé smísení a podchlazení odváděného odpadního vzduchu v průměru na alespoň vnější
teplotu vzduchu. Potenciál úspory tepla, která při stanoveném stálém průměrném průtoku čerstvého vzduchu
100 m3/hod činí 3442 kWh/rok a příkladné ceny 2 Kč/kWh dodané energie, činí finanční úspora přes 6 500 Kč/rok.
http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.655
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5 DALŠÍ MOŽNÉ VYUŽITÍ PODTLAKOVÉHO VĚTRÁNÍ
Vhodnější využití můžeme najít u budov, které mají větší průtok větracího vzduchu (panelové bytové domy,
administrativní domy, výrobní objekty..) a zároveň využívají pro vytápění kombinaci různých zdroj tepla, přičemž
právě kaskáda tepelných čerpadel je umístěna před výusť podtlakového větrání (Obr. 8).

Obr. 8 Tepelné čerpadlo pro ohřev TV na venkovním vzduchu: Prostá návratnost 9-3 let. Tepelné čerpadlo pro
ohřev TV na odpadním vzduchu: Prostá návratnost 7-3 let [6].

6 ZÁVĚR
Cílem tohoto článku bylo popsání proudění vzduchu z uzavřeného vnitřního prostoru obytných místností pomocí
podtlakového provětrávání s vyústěním před sací část vnější jednotky tepelného čerpadla z důvodu zvyšujících se
nároků na těsnost obálky budovy u novostaveb a rekonstrukcí stávajících objektů. Dále byl vypočítán potenciál
úspory tepla, která při stanoveném stálém průměrném průtoku čerstvého vzduchu 100 m3/hod činí 3442 kWh/rok.
Takto navržený systém představuje úsporu na přívodním vzduchotechnickém potrubí, méně prostoru pro
montáž, neobsahuje prostorově náročnou vzduchotechnickou jednotku, odvod kondenzátu, jediný zdroj hluku je
samotný podtlakový ventilátor a vnější jednotka tepelného čerpadla. Odpadá potřeba údržby vzduchotechnického
systému, výměna filtrů, údržba více tepelných čerpadel v objektu.
Dalšími kroky výzkumu by měl být výpočet sezonních topných faktorů a praktického ověření schopnosti
výparníku vnější jednotky efektivního zpětného využití tepla.
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Abstrakt
Príspevok sa venuje porovnaniu hydraulických pomerov v primárnych rozvodoch tepla vybraného úseku sústavy
centralizovaného zásobovania teplom. Porovnával sa výpočtový stav so skutočným stavom pred obnovou
stavebných objektov a výpočtový stav s predpokladaným stavom po obnove stavebných objektov pripojených na
sústavu centralizovaného zásobovania teplom. Cieľom príspevku je prostredníctvom tlakových diagramov
poukázať na disproporcie, ktoré sú na reálnych tepelných sieťach sústav centralizovaného zásobovania teplom,
nakoľko sa hydraulike vonkajšej časti vykurovacej sústavy nevenuje dostatočná pozornosť. Rekonštrukciou
pôvodných primárnych rozvodov tepla a výmenou obehového čerpadla na vybranom úseku možno dosiahnuť
hydraulickú stabilitu sústavy a úsporu prevádzkových nákladov.
Kľúčové slová
Hydraulika, primárny rozvod tepla, centralizované zásobovanie teplom, obehové čerpadlo, tlakový diagram
Abstract
The paper deals with the comparison of hydraulic conditions in the primary heating network of a selected section
of the district heating system. The calculated state was compared with the actual state before the renovation of
buildings and the calculated state with the expected state after the renovation of buildings connected to the district
heating system. The aim of the paper is to point out the disproportions that exist in the real heating networks of
district heating systems through pressure diagrams, as the hydraulics of the outer part of the heating system are
not given sufficient attention. By reconstructing the original primary heat distribution and replacing the circulation
pump on a selected section, hydraulic stability of the system and savings in operating costs can be achieved.
Key words
Hydraulics, primary heating network, district heating system, circulating pump, pressure diagram

1 ÚVOD
Najväčší rozvoj sústav centralizovaného zásobovania teplom (SCZT) a ich uvádzanie do prevádzky na Slovensku
prebiehalo v závislosti od regiónu v období rokov 1948 až 1989 [1]. Od tohto obdobia prešla väčšina objektov
pripojených na SCZT stavebnými úpravami - výmenou transparentných konštrukcií a zateplením ich obvodového
plášťa. Tieto opatrenia síce zlepšujú tepelnotechnické vlastnosti budov, čo vedie k zníženiu potreby tepla na
vykurovanie, ale zdroje tepla a tepelné siete zostávajú pôvodné, a tým dochádza k nerovnomernej dodávke tepla.
Zníženú potrebu tepla na vykurovanie je potrebné prispôsobiť a v ďalšom kroku vyregulovať celú vykurovaciu
sústavu, čím sa zabezpečí jej hydraulická stabilita [2].

2 OPIS SÚČASNÉHO STAVU
Porovnávanie hydraulických pomerov v primárnej tepelnej sieti pred a po uskutočnení stavebných úprav zateplení obvodového plášťa a výmene transparentných konštrukcií stavebných objektov (SO) prebehlo na úseku
od zdroja tepla (ZT) k odovzdávacej stanici tepla číslo 1 (OST1) okruhu SCZT. Schéma zapojenia tepelnej siete
http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.661
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SCZT a riešený úsek sú zobrazené na Obr. 1. Skúmaný okruh bol uvedený do prevádzky v roku 1982. Potrubné
rozvody primárnej tepelnej siete sa od uvedenia SCZT do prevádzky nemenili - sú pôvodné. Primárna tepelná sieť
je dvojrúrová, vedená v teplovodných kanáloch. Potrubia sú izolované minerálnou vlnou [3]. Zaujímavosťou tejto
tepelnej siete je, že vratné potrubia sú oproti prívodným o dimenziu väčšie.

Obr. 1 Schéma zapojenia tepelnej siete sledovanej SCZT a riešený úsek (spracované autorkou podľa zdroja [3]).

3 METODIKA POROVNÁVANIA
Sledovaná SCZT sa porovnávala v dvoch alternatívach:
1. alternatíva - porovnanie výpočtového stavu so skutočným stavom pred obnovou SO pripojených k SCZT.
2. alternatíva - porovnanie výpočtového stavu s predpokladaným stavom po obnove SO pripojených k SCZT.

Prvá alternatíva
V tejto 1. alternatíve sa z hľadiska hydraulických pomerov skúmal stav pred stavebnými úpravami na SO.
Porovnával sa výpočtový stav so skutočným stavom. Tepelné bilancie (Q) riešeného okruhu pochádzajú z obdobia
pred zateplením SO (rok 2002) a boli poskytnuté prevádzkovateľom zdroja tepla [3]. Výpočtový teplotný spád v
primárnych potrubných rozvodoch sa pred zateplením SO pohyboval na úrovni 100/60 °C. Veľkosti dimenzií
(DN) potrubí sú pôvodné.

Výpočtový stav
Na základe daných tepelných bilancií (potrieb tepla), hmotnostných prietokov a DN primárnych potrubných
rozvodov v riešených úsekoch sa z Výpočtových tabuliek pre vykurovanie [4] odčítali prislúchajúce hodnoty
merných tlakových strát (R) a rýchlosti prúdenia teplonosnej látky (w). Na tepelné siete sa vzťahujú rovnaké
výpočtové vzťahy ako na teplovodné vykurovacie sústavy, pričom sa rozlišujú tlakové straty trením (R . l)
a vradenými odpormi (Z) [5], [6]. Tlakové straty vradenými odpormi boli pre každý úsek samostatne prepočítané.
V Tab. 1 sú spracované prepočty tlakových pomerov pre výpočtový stav. Obehové čerpadlo, musí okrem
tlakových strát trením a vradenými odpormi (R . l + Z) prekonať tlakovú stratu OST1 (ΔpOST1) a tlakovú stratu v
zdroji tepla (ΔpZT). Tlaková strata ΔpOST1 = 83 kPa zahŕňa samotnú tlakovú stratu OST a tlakovú stratu armatúr
pred a za OST. Pri stanovení potrebného pracovného tlaku čerpadla (ΔpČ) v ZT sa vychádzalo zo vzťahu (1).
∆𝑝𝑝𝑝𝑝Č = 1,1 . (Σ (R . l) + Σ (Z) + ∆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 )

(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃),

(1)

kde 1,1 - predstavuje zvýšenie tlaku čerpadla na prekonanie tlakovej straty v ZT, Σ (R . l) - tlaková strata trením v
primárnych potrubných rozvodoch (Pa), Σ (Z) - tlaková strata vradenými odpormi (Pa), ΔpOST - tlaková strata OST
(Pa) [5].
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Tab. 1 Tlakové pomery v primárnom potrubí pre výpočtový stav 1. alternatívy [autorka].
Úsek
1
2
3
3´
2´
1´

Q
(kW)
12 845
4 120
2 274
2 274
4 120
12 845

M
d
l
w
R
R.l
(kg/h)
(mm)
(m)
(m/s)
(Pa/m)
(Pa)
276 105
250
39
1,5
68,7
2 679
88 560
150
31
1,5
121,4
3 769
48 880
125
248
1,2
101,3
25 122
48 880
150
248
0,78
38,54
9 558
88 560
200
31
0,74
23,78
737
276 105
300
39
1,0
28,23
1 101
Tlakové straty trením a vradenými odpormi
Tlaková strata OST
Tlaková strata v zdroji tepla
Výsledný požadovaný pracovný tlak obehového čerpadla

Z
(Pa)
656
13 838
2 239
935
1 998
306

R.l+Z
(Pa)
3 335
17 601
27 361
10 493
2 735
1 407
62 933
83 000
14 593
160 526

Z Tab. 1 je zrejmé, že na optimálnu prevádzku existujúcej časti SCZT by pri hmotnostnom prietoku
M = 276 105 kg/h postačovalo obehové čerpadlo s dopravnou výškou H1 = 16,1 m.

Skutočný stav
V projektovej dokumentácii z obdobia pred stavebnými úpravami SO sa uvádza, že dopravná výška obehového
čerpadla činí H2 = 33,3 m. Výrobca požaduje pre OST ΔpOST1 = 90 kPa. Na základe vzťahu pre výpočet
potrebného pracovného tlaku čerpadla (1) je možné odvodiť približné tlakové straty trením a miestnymi odpormi
(R . l + Z) v potrubí a následne sa rozdielom pracovného tlaku čerpadla (ΔpČ) a predbežných tlakových strát trením
a miestnymi odpormi dopracovať k predbežnej tlakovej strate v zdroji tepla (ΔpZT). Prostredníctvom výpočtového
vzťahu mernej tlakovej straty (R) v potrubí (2), sa stanovila veľkosť skutočnej mernej tlakovej straty (R).
𝑅𝑅𝑅𝑅 =

�ΔpČ −Δp𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍 �.(1−𝑎𝑎𝑎𝑎)
𝛴𝛴𝛴𝛴 𝑙𝑙𝑙𝑙

(2)

(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃/𝑚𝑚𝑚𝑚),

kde ΔpČ - pracovný tlak čerpadla (Pa), ΔpZT - tlaková strata zdroja tepla (Pa), a - podiel vradených odporov pre
tepelné siete SCZT - v závislosti od zložitosti siete a = 0,1 až 0,2, Σl - celková dĺžka primárnych potrubných
rozvodov tepla (m) [5].
Veľkosti merných tlakových strát (R) v jednotlivých úsekoch boli odhadované s tým, aby sa priblížili
vypočítanej skutočnej mernej tlakovej strate R = 380 Pa/m. Na základe skutočných DN potrubí a odhadovanej
mernej tlakovej straty (R) v prívodnom potrubí sa z Výpočtových tabuliek pre vykurovanie [4] odčítali
prislúchajúce hodnoty rýchlosti prúdenia teplonosnej látky (w). Následne došlo k prepočtu tlakových strát trením
(R . l) a miestnymi odpormi (Z). V Tab. 2 sú spracované prepočty tlakových pomerov pre skutočný stav
s nevhodným obehovým čerpadlom.
Tab. 2 Tlakové pomery v primárnom potrubí pre skutočný stav 1. alternatívy [autorka].
Úsek
1
2
3
3´
2´
1´

Q
(kW)
12 845
4 120
2 274
2 274
4 120
12 845

M
d
l
w
R
(kg/h)
(mm)
(m)
(m/s)
(Pa/m)
276 105
250
39
3,4
350
88 560
150
31
2,5
380
48 880
125
248
2,1
350
48 880
150
248
1,5
130
88 560
200
31
1,3
70
276 105
300
39
2,4
145
Tlakové straty trením a vradenými odpormi
Tlaková strata OST
Tlaková strata v zdroji tepla
Skutočný pracovný tlak obehového čerpadla

R.l
(Pa)
13 650
11 780
86 800
32 240
2 170
5 655

Z
(Pa)
3 370
38 439
6 857
3 459
6 167
1 763

R.l+Z
(Pa)
17 020
50 219
93 657
35 699
8 337
7 418
212 350
90 000
30 235
332 585

Na Obr. 2 sú prostredníctvom tlakových diagramov zobrazené tlakové pomery v primárnej tepelnej sieti
vybraného okrsku SCZT pri výpočtovom stave a pri skutočnom stave pred stavebnými úpravami na SO.
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a)

b)

Obr. 2 Priebeh tlakových diagramov pred obnovou SO [autorka]
a) výpočtový stav, b) skutočný stav.
Porovnaním týchto tlakových diagramov možno konštatovať, že zvolené obehové čerpadlo s dopravnou
výškou H2 = 33,3 m bolo pre danú SCZT nevhodne (nesprávne) navrhnuté – predimenzované. Týmto
predimenzovaním obehového čerpadla dochádza k nadmernému zvýšeniu rýchlostí prúdenia teplonosnej látky (w)
– takmer na dvojnásobok, a tým aj k nárastu tlakových strát v rozvodoch tepla, čo vedie k celkovému rozladeniu
a nestabilite hydraulických pomerov v časti SCZT. Pri rešpektovaní potrieb tepla a existujúcich DN potrubí, by na
pokrytie tlakových strát v tomto prípade postačovalo obehové čerpadlo s dopravnou výškou H1 = 16,1 m.

Druhá alternatíva
V tejto 2. alternatíve sa z hľadiska hydraulických pomerov skúmal stav po stavebných úpravách na SO. Porovnával
sa výpočtový stav s predpokladaným stavom. Tepelné bilancie (Q) riešeného okruhu pochádzajú z obdobia po
zateplení SO (rok 2019) a boli poskytnuté prevádzkovateľom zdroja tepla [3]. Výpočtový teplotný spád v
primárnych potrubných rozvodoch sa po zateplení SO znížil na úroveň 85/60 °C. Veľkosti DN potrubí sú pôvodné.

Výpočtový stav
Metodika stanovenia tlakových pomerov je totožná s 1. alternatívou, pričom sa vplyvom obnovy SO tepelné
bilancie zmenšili o tretinu. Na optimálnu prevádzku existujúcej časti SCZT by pri hmotnostnom prietoku
M = 167 627 kg/h postačovalo obehové čerpadlo s dopravnou výškou H3 = 11,6 m.

Predpokladaný stav
V tomto prípade predpokladáme, že po stavebných úpravách na SO nedošlo k výmene obehového čerpadla a v ZT
bolo ponechané pôvodné s dopravnou výškou H2 = 33,3 m. Postup úvahy a výpočtu tlakových pomerov je teda
rovnaký ako pri predpokladanom stave pri 1. alternatíve.
Na Obr. 3 sú prostredníctvom tlakových diagramov zobrazené tlakové pomery v primárnej tepelnej sieti
vybraného okrsku SCZT pri výpočtovom stave a pri predpokladanom stave po stavebných úpravách na SO.
Porovnaním týchto tlakových diagramov možno konštatovať, že zvolené obehové čerpadlo s dopravnou
výškou H2 = 33,3 m by bolo pre danú SCZT nevhodne navrhnuté – predimenzované. Týmto predimenzovaním
dochádza k nadmernému zvýšeniu rýchlostí prúdenia teplonosnej látky – takmer na trojnásobok, a tým aj k nárastu
tlakových strát v rozvodoch tepla, čo vedie k celkovému rozladeniu a nestabilite hydraulických pomerov v časti
SCZT. Pri rešpektovaní potrieb tepla a existujúcich DN potrubí, by na pokrytie tlakových strát v tomto prípade
postačovalo obehové čerpadlo s dopravnou výškou H3 =11,6 m.
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Obr. 3 Priebeh tlakových diagramov po obnove SO [autorka]
a) výpočtový stav, b) predpokladaný stav.

4 VYHODNOTENIE
Vzhľadom k tomu, že sa priebeh tlakových pomerov pri predpokladanom stave po obnove SO oproti skutočnému
stavu pred obnovou SO nezmenil – nedošlo k výmene čerpadla, daný okruh možno považovať za hydraulicky
nestabilný. Nakoľko obnova SO spôsobila znížený dopyt po dodávke tepla, došlo aj k zníženiu samotných
hmotnostných prietokov. Odporúčaným – ideálnym riešením pre takéto sústavy je výmena pôvodných obehových
čerpadiel za nové progresívne (s frekvenčnou zmenou otáčok), ktoré sú energeticky hospodárnejšie.

Ideálny - výpočtový stav
Z hľadiska hydraulických pomerov sa skúmal stav po stavebných úpravách na SO a zmene DN potrubí. Tepelné
bilancie (Q) riešeného okruhu pochádzajú z obdobia po zateplení SO (rok 2019) a boli poskytnuté
prevádzkovateľom zdroja tepla [3]. Výpočtový teplotný spád v primárnych potrubných rozvodoch sa po zateplení
SO pohybuje na úrovni 85/60 °C. Veľkosti DN potrubí sú nové.
V Tab. 3 sú spracované prepočty tlakových pomerov pre ideálny stav. Na základe daných tepelných bilancií
(Q) a hmotnostných prietokov teplonosnej látky (M) došlo k novému návrhu DN primárnych rozvodov tepla.
Tab. 3 Tlakové pomery v primárnom potrubí po obnove SO a výmene rozvodov tepla [autorka].
Úsek
1
2
3
3´
2´
1´

Q
(kW)
4 874
1 430
842
842
1 430
4 874

M
d
l
w
R
(kg/h)
(mm)
(m)
(m/s)
(Pa/m)
167 627
200
39
1,45
84
49 181
150
31
0,8
39
28 958
125
248
0,7
37
28 958
125
248
0,7
37
49 181
150
31
0,8
39
167 627
200
39
1,45
84
Tlakové straty trením a vradenými odpormi
Tlaková strata OST
Tlaková strata v zdroji tepla
Výsledný požadovaný pracovný tlak obehového čerpadla

R.l
(Pa)
3 276
1 209
9 176
9 176
1 209
3 276

Z
(Pa)
613
4 684
674
674
3 723
613

R.l+Z
(Pa)
3 889
5 893
9 850
9 850
4 932
3 889
38 303
82 000
12 030
132 333

Z Tab. 3 je zrejmé, že na ideálnu prevádzku časti SCZT by pri hmotnostnom prietoku M = 167 627 kg/h
postačovalo obehové čerpadlo s dopravnou výškou H4 = 13,3 m.
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Na Obr. 4 sú prostredníctvom tlakového diagramu zobrazené tlakové pomery v primárnej tepelnej sieti
vybraného úseku SCZT pri ideálnom stave po obnove SO a výmene pôvodných DN potrubí za nové.

Obr. 4 Tlakový diagram po obnove SO a výmene rozvodov tepla [autorka].

5 DISKUSIA
Návrhom obehového čerpadla s dopravnou výškou H4 =13,3 m s podstatne nižšou spotrebou elektrickej energie
a výmenou pôvodných DN primárnych rozvodov tepla SCZT je možné dosiahnuť značné úspory čerpacej práce,
ktorá prispeje k zvýšeniu hospodárnosti a hydraulickej stabilite rekonštruovanej SCZT. Takéto riešenie je jednou
z ciest, ako zefektívňovať prevádzky SCZT v budúcnosti.

6 ZÁVER
Cieľom príspevku bolo poukázať na disproporcie, ktoré sú na reálnych primárnych tepelných sieťach SCZT.
V prvej časti tejto analýzy je výsledok v podobe tlakového diagramu pre výpočtový a reálny stav s pôvodným
čerpadlom a pôvodným potrubným rozvodom pred obnovou SO. Z Obr. 2 je jasné, že pôvodné čerpadlo
s dopravnou výškou H2 = 33,3 m bolo nesprávne volené, pričom aj hydraulická stabilita potrubnej siete je otázna.
Paradoxom je, že aj po zateplení SO a výmene okien sa problematike obehových čerpadiel nevenovala patričná
pozornosť. Výmena obehového čerpadla za nové s nižšou dopravnou výškou by bola vhodná alternatíva. Ak by sa
uskutočnila rekonštrukcia pôvodných tepelných sietí, tak by mohla sledovaná SCZT pracovať tak, ako je to
naznačené na tlakovom diagrame na Obr. 4 a postačovalo by obehové čerpadlo s dopravnou výškou H4 = 13,3 m.
Hlavnou výhodou navrhovaného riešenia by bola úspora prevádzkových nákladov na ďalšie prevádzkové obdobie.

Poďakovanie
Príspevok bol podporovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom grantov
VEGA 1/0304/21, VEGA 1/0303/21 a KEGA 005/STU-4/2021.

Použité zdroje
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

666

Sústavy centrálneho zásobovania teplom – prehľad súčasného stavu. [online]. Slovenská inovačná
a energetická agentúra: SIEA. Bratislava. 2014. Dostupné na internete: <https://www.siea.sk/wpcontent/uploads/poradenstvo/analyzy/Systemy_CZT_SIEA_2014_.pdf>
TAKÁCS, J. – DERZSI, I.: Hydraulické pomery v bytových domoch po zateplení. Správa budov. 2017,
roč. 11, č. 4, s. 43-45. ISSN 1337-6233.
Firemné podklady energetickej spoločnosti.
LABOUTKA, K. – SUCHÁNEK, T.: Výpočtové tabulky pro vytápění, vztahy a pomůcky. Praha 1:
Společnost pro techniku prostředí, 2001. 208 s. ISBN 80-02-01466-9.
PEKAROVIČ, J. K. a kol.: Vykurovanie I. a II. Bratislava: Vydavateľstvo STU v Bratislave, 1994. 493 s.
ISBN 80-227-0648-5.
PETRÁŠ, D. a kol.: Vykurovanie rodinných a bytových domov. Bratislava: Vydavateľstvo Jaga group,
2005. 246 s. ISBN 80-807-6012-8.
http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.661

9. Stavební fyzika a technická zařízení budov

JUNIORSTAV 2022

MĚŘENÍ SPOTŘEBY VODY NA POTRUBÍ K
ZÁSOBOVÁNÍ WC V BUDOVĚ INTERNÁTU
MEASUREMENT OF WATER CONSUMPTION ON THE SUPPLY OF THE
WC BOARDING SCHOOL BUILDING
Jan Moštěk*,1
mostek.honza@seznam.cz
Fakulta Stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno-střed

*
1

Abstrakt
V příspěvku byly uvedeny poznatky z výzkumu měření průtoku v objektu internátu u učiliště v Brně při všech
dnech měření. V první části příspěvku je popsáno měření průtoků v objektu internátu. Měření bylo provedeno
v roce 2019 a úkolem bylo zjistit rentabilitu při využívání srážkových vod pro rozvod provozní vody k zásobování
WC. V druhé části příspěvku je provedeno vyhodnocení naměřených dat v jednotlivých dnech z měřeného objektu.
V třetí části článku byla provedena diskuze vyhodnocených výsledků a v závěru příspěvku bylo provedeno shrnutí
autorem.
Klíčová slova
Maximální průtok, vnitřní vodovod, průtokoměr, spotřeba vody
Abstract
The paper provides findings from research on flow measurements in the premises of the boarding school in Brno
at all measurement days. The first part of the contribution describes the measurement of flows in the premises of
the boarding house. The measurement was carried out in 2019 and the task was to determine the profitability of
the use of rainwater for the distribution of working water for the supply of WC. In the second part of the
contribution, an evaluation of the measured data on a day-by-day basis from the measured object is made. The
third part of the article will discuss the evaluation results and the conclusion of the contribution is a summary by
the author.
Key words
Maximum flow, water installation, flowmeter, water consumption

1 ÚVOD
Měření průtoků provádíme pro potřeby úpravy stanovení výpočtových 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 by se mohlo měření na vnitřním
vodovodu provádět (nesouhlas s osazením průtokoměru). 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 v objektu internátu pro středoškolské studenty, kde se provádělo měření
průtoků na potrubí vnitřního vodovodu zásobujícím pouze nádržkové splachovače na WC. Úkolem bylo zjistit
spotřebu vodu pro WC v objektu. A analyzovat případnou rentabilitu při využívání srážkových vod pro rozvody
provozní vody k zásobování nádržkových splachovačů na WC.

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
V dané kapitole je popsán skutečný stav na měřeném objektu.
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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. 1 [1].

Obr. 1 Osazení průtokoměru AHLBORN ALMEMO FVA915VTH25, měřící ústředna AHLBORN ALMEMO
5690-2 v objektu internátu pro středoškolské studenty.

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 doby
maximálních změřených průtoků [1].
Pro měření na řešeném bytovém domě byl použit mechanický lopatkový průtokoměr, který funguje na principu
působení dynamického tlaku vody na oběžné kolo. Otáčivý pohyb lopatkového kola je snímán.
Při prováděném měření je měřící ústředna vždy nastavena k měření průtoků trvajících jednu sekundu. 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. Vzhledem k nastavení měřící ústředny s ukládanými daty můžeme provádět
mnoho vyhodnocení různých výsledků. V daném výzkumu se provádělo měření průtoku na vnitřním vodovodu
v objektu internátu učiliště v Brně. Vyhodnocení výsledků výzkumu se provádí tabelováním hodnot s následným
grafickým vyhotovením naměřených dat.

4 VÝSLEDKY
V objektu internátu pro středoškolské studenty proběhlo měření od 12. 3. do 26. 3. 2019. 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
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0,372 l/s naměřen v pondělí 18. 3. 2019. Spotřeba vody v řešeném objektu v jednotlivých dnech činila hodnoty
0-262 l/den. Průměrná spotřeba v objektu byla 152 l/den.

Obr. 2 Spotřeba vody l/den – pondělí 18. 3. 2019.

Obr. 3 Spotřeba vody l/den – neděle 24. 3. 2019.

Obr. 4 Spotřeba vody l/den – 12. 3. do 26. 3. 2019.
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5 DISKUZE
Provedl jsem interpretace vyhodnocených výsledků měření v objektu internátu a výsledky měření a vyhodnocení
jsou uvedeny v grafech. Dříve nebyla vhodná kapacita úložišť pro velké množství dat z měření, aby se mohlo
provádět přesnější měření, a to měření každou sekundu.
V další fázi výzkumu se mohou provádět měření na různých typech budov s různými účely, aby tak mohla být
v budoucnu provedeno vyhodnocení rentability využívání srážkových vod ve všech objektech. Zde se ovšem
setkáváme s největším omezením 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 provedeného potrubí vnitřního
vodovodu.
Při vyhodnocení dat je patrné, že se potvrdily naše předpokládané závěry z měření. V objektu internátu nejsou
o víkendech měřené zařizovací předměty příliš využívány. V sobotu byly naměřeny nulové spotřeby vody.
V současné době se provádí měření v jednotkách a desítkách sekund. Ve výše uvedených grafech vidíme hodnoty
spotřeby vody zásobující nádržkové splachovače na WC v jednotlivých dnech i přes celé měřené období. Proto je
jedinou správnou možností měření interval 1 sekundy.
V současné době, kdy je důležité zpětné využívání energií, šetření energií i snížení plýtvání vodou, je důležité
se zamýšlet nad využíváním srážkových a šedých vod v objektu pro zásobování např. nádržkových splachovačů
na WC.
Pro další výzkumnou práci je nutné tento interval měření dodržovat, aby byla měření co nejvíce směrodatná
a dala se používat pro úpravy vztahů pro dimenzování vnitřních vodovodů, stanovení potřeby vody v objektu atd.

6 ZÁVĚR
Po vyhodnocení naměřených výsledků byly potvrzeny moje očekávané předpoklady a potvrdily se hypotézy
z dřívějších výzkumných prací, kde jsme zjistili, že správné nastavení intervalu měření, je nedílnou součástí
výzkumné práce. Pro nejpřesnější stanovení maximálních průtoků vody v objektech musí být nastavena odečet
průtoku každou sekundu. Z naměřených dat můžeme dále vyhodnotit velké množství informací. V dané práci se
zabývám vyhodnocením spotřeby vody v řešeném objektu internátu v Brně
Při dané výzkumné práci je možné i nadále pokračovat v měřeních na dalších objektech. V další fázi výzkumu
se může provádět měření na různých typech budov s různými účely, tak aby se mohla zjistit rentabilita využívání
srážkových vod pro investory, kteří mohou následně provést návrhy akumulačních nádrží na srážkovou vodu a tím
snížit spotřebu pitné vody.
Naměřená data jsou využitelná pro přesnější a jednoduší návrh dimenzí vnitřních vodovodů a vodovodních
přípojek.
Měření mohlo být provedeno díky přidělenému specifickému výzkumu z Měření a analýzy špičkových průtoků
a spotřeb vody v budovách.

Poděkování
Měření mohlo být provedeno díky přidělenému specifickému výzkumu z Měření a analýzy špičkových průtoků
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MATEMATICKÉ MODELY PRO ANALYTICKÝ
VÝPOČET ENERGOPILOT
MATHEMATICAL MODELS FOR ANALYTICAL CALCULATION OF
ENERGYPILES
Jakub Oravec1, Ondřej Šikula1
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká republika

1

Abstrakt
Súčasným trendom je znižovanie energetickej náročnosti budov využívaním alternatívnych zdrojov vykurovania
a chladenia. Jedným z najperspektívnejších a zdrojov vykurovania a chladenia je využitie energie zeme pomocou
tepelne aktivovaných základových pilót budovy, takzvaných energetických pilót. Príspevok sa zaoberá prehľadom
a porovnaním analytických modelov energetických pilót. Jednotlivé analytické modely sú porovnávané
(kategorizované) z hľadiska ich fyzickej náročnosti, výpočtovej náročnosti a tým aj využiteľnosti pre účely
optimalizácie energetických pilót alebo hodnotenia dlhodobej energetickej efektívnosti poľa energetických pilót.
Vybrané matematické modely boli algoritmizované a získané výsledky boli porovnané s robustnejším numerickým
riešením modelovaným pomocou softvéru CalA 4.
Klíčová slova
Epilota, g-funkcia, tepelný odpor, numerický model, analytický model
Abstract
A current trend is to reduce the energy performance of buildings by using alternative sources for heating and
cooling. One of the most promising, and so far unprecedented sources of heating and cooling, is the use of energy
from the earth using the thermally-activated foundation piles of a building, the so-called energy piles. The paper
deals with an overview and comparison of computer-aided analytical models of energy piles. The individual
analytical models are compared (categorized) from the point of view of their physical complexity, computational
costs, and thus their usability for the purpose of optimizing energy-pile equipment or assessing the long-term
energy efficiency of an energy pile field. Selected mathematical models were algorithmized, and the results
obtained were compared with a more robust numerical solution performed using CalA 4 software.
Key words
Epile, g-function, thermal ressistance, numerical model, analytical model

1 ÚVOD
Epilota – tepelne aktivovaná pilota – je vertikálna základová konštrukcia v ktorej je umiestnený zemný výmenník
tepla pomocou ktorého dochádza k odoberaniu (predávaniu) tepla medzi zeminou a teplonosnou látkou. Hlavnou
výhodou je využitie geotermálnej energie, ktorá patrí medzi obnoviteľné zdroje tepla a oproti často používaným
geotermálnym vrtom je ich využitie cenovo efektívne u budov, kde sú nutné pilotové základy. Obecne existujú
dva spôsoby modelovania tepelných dejov prebiehajúcich v epilote – pomocou analytických modelov a pomocou
numerických modelov. Analytické modely obsahujú viacero zjednodušení vďaka čomu sa výrazne znižuje ich
výpočtová náročnosť. Oproti tomu numerické modely dokážu pomerne presne simulovať tepelné deje
odohrávajúce sa v pilote a okolitej zemine ale tým pádom výrazne stúpa ich výpočtová náročnosť. Väčšina doteraz
realizovaného výskumu sa zaoberá vrtmi ale oveľa menej sa ich zaoberá tepelne aktivovanými pilotami. Cieľom
tohto článku bolo porovnať vybrané analytické modely, pôvodne vyvinuté pre modelovanie vrtov, s numerickým
riešením a určiť , či je možné ich efektívne využívať na modelovanie epilot.
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2 ANALYTICKÉ MODELY
Teoretický základ pre väčšinu konvenčných analytických modelov výchádza z Kelvin´s theory of heat sources,
Laplace transform method a Duhamel´s theorem [1], [2]. Pri modelovaní epilot je obecne prenos tepla modelovaný
v 2 oblastiach – v zemine a v pilote, ktoré sú zjednodušene považované za homogénne médium. Všetky modely
využívajú zjednodušujúce predpoklady, medzi najbežnejšie patria:
•
•
•
•

zemina je považovaná za nekonečnú alebo polo nekonečnú,
jednotná počiatočná konštantná teplota,
okrajová podmienka pre stenu piloty alebo potrubia je konštantný tepelný tok alebo konštantná
teplota,
zemina je považovaná za materiál s ekvivalentnou tepelnou vodivosťou.

Hľadanou veličinou pri modelovaní týchto tepelných dejov je tepelný tok q [W/m] medzi teplonosnou látkou
a zeminou ako funkcia času pri určitom teplotnom rozdiely medzi teplonosnou látkou a zeminou a je závislý na
celkovom tepelnom odpore medzi nimi R(t) [m.K/W].
q=

Tf (t) − T0
Tf (t) − T0
=
R(t)
R p + G(x, t)

(1)

Stredná teplota teplonosnej látky a teplota zeminy sú známe veličiny, analytické modely sa zaoberajú hľadaním
vzťahov na určenie celkového tepelného odporu R(t). Celkový tepelný odpor býva v analytických modeloch
rozdelený na 2 zložky – časovo závislú a časovo nezávislú. Časovo závislá zložka býva označovaná ako G-funkcia
– G(x,t) - je teplotná odozva zeminy vzhľadom na jednotkovú zmenu tepelného toku. G-funkcia popisuje tepelné
deje odohrávajúce sa v zemine mimo piloty. Časovo nezávislá zložka celkového tepelného odporu - Rp – popisuje
tepelné deje odohrávajúce sa v samotnej pilote a vyjadruje, že nestacionárne vedenie tepla v pilote sa zanedbáva.
Je to teda tepelný odpor medzi cirkulujúcou teplonosnou látkou a vonkajšou stenou piloty [3].

3 TEPELNÝ ODPOR ENERGOPILOTY
Základným predpokladom pre zisťovanie tepelného odporu piloty Rp je, že tepelné procesy v pilote sú v ustálenom
stave. Tento stav je definovaný ako (rp [m] je polomer piloty) [3] :
t > 5 ∙ (rp2 /a p )

(2)

V čase t [s] je teda možné považovať tepelný tok v pilote za ustálený a teplotný rozdiel medzi teplonosnou
látkou a stenou piloty je konštantný. Modely pre Rp a tým pádom aj pre G-funkcie sú použiteľné len pri doržaní
tohto kritéria. Tepelný odpor piloty Rp závisí hlavne od konfigurácie potrubia a tepelných vlastností výplňových
materiálov piloty a okolitej pôdy. Tento lokálny tepelný proces má tri zložky:
•
•
•

Rf tepelný odpor pri konvekčnom prestupe tepla medzi cirkulujúcou tekutinou a vnútorným
povrchom rúrky výmenníku;
Rpw je tepelný odpor pri kondukčnom prenose tepla cez stenu rúrky výmenníku;
Rc je tepelný odpor pri kondukčnom prenose tepla cez výplňový materiál.

Celkový tepelný odpor môže byť definovaný ako súčet týchto troch zložiek. Modely na výpočet Rp môžeme
rozdeliť na empirické a teoretické. Empirické modely sa široko používajú kvôli ich jednoduchosti a boli využité
aj v našom porovnaní. Použitý empirický 1D model zjednodušuje reálne kruhové potrubie vinuté v tvare U na
jedno potrubie s ekvivalentným priemerom. Tento zjednodušuje dvojrozmernú geometrickú oblasť na
koncentrickú prstencovú oblasť, vďaka čomu sa komplikovaný mnohorozmerný problém obmedzuje na
jednoduchý jednorozmerný [4].
Rp =

rp rpipe
1
�
ln(
)
D
2πλp rpipe

(3)

4 VÝPOČET G-FUNKCIE
Modely pre výpočet G-funkcie vychádzajú z teoretických základov, ktoré navrhol Ingersoll [1]. V svojej práci
prezentoval Infinite line source model, ktorý umožňuje teplotné pole v zemi zapísať ako funkciu závislú od času
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a polomeru okolo líniového zdroja pri konštantnom tepelnom toku v rovine kolmej na verikálnu os piloty
v nekonečnej pevnej látke. Tento model bol vyvinutý pre výpočet vrtov, ktoré majú polomer zvyčajne niekoľko
centimetrov a v porovnaní s jeho dĺžkou je polomer veľmi malý. Tento veľmi tenký vrt teda možno považovať za
líniu nekonečnej dĺžky bez objemu, ktorý odovzdáva (odoberá) teplo do (alebo z) okolitej pôdy.
G(r, t) =

∞
rp2
1
exp(−u)
1
� r 2 /4a s t
du =
E (
)
4πλs 0 p
u
4πλs 1 4a s t

(4)

Exponencionálny integrál E1 môže môže byť pre veľké hodnoty parametru (at/r2), kde a [m2/s] je súčiniteľ
teplotnej vodivosti, zjednodušený na:
E1 (

r2
p

4as t

) = ln(

4as t
r2
p

)-γ

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝2

(5)

≥ 5.

Infinite line source model sa považuje za zjednodušenie Cylindrical source model (Obr. 1), v ktorom je do
úvahy braný aj radiálny rozmer piloty. Používané sú rovnaké vstupné parametre ako u Infinite line source model.
Cylindrical source model považuje prenos tepla mimo piloty za vedenie tepla v nekonečnom priestore vnútorne
ohraničenom stenou piloty, na ktorú môže byť použitá okrajová podmienka konštantného tepelného toku alebo
teploty[1]. Riešenie problému popisuje rovnica:
G(r, t) =

∞
J0 (urp )Y1 (urp ) − Y0 (urp )J1 (urp )
1
2
� (e−as u t − 1)
du
4πλs 0
u2 [J12 (urp ) + Y12 (urp )]

(6)

Symboly J0,J1,Y0,Y1 v rovnici predstavujú Besselove funkcie prvého a druhého rádu. Rovnica môže byť pre
veľké hodnoty parametru (at/r2) zjednodušená na:
𝐺𝐺𝐺𝐺(𝑟𝑟𝑟𝑟, 𝑡𝑡𝑡𝑡) =

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝2
1
4𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑡𝑡𝑡𝑡
4𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑡𝑡𝑡𝑡
[ln( 2 ) − γ +
(ln( 2 ) − γ + 1)]
2𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑡𝑡𝑡𝑡
4𝜋𝜋𝜋𝜋𝜆𝜆𝜆𝜆𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝

Infinite line source

Cylindrical source model

Line source

q= const.
L= ∞

r= 0

h

L= ∞

h

q= const.
T0= const

Finite line source

Virtual line

Cylindrical
source

r= rp

T0= const

(7)

-q=
T0= const

q= const.

L= ∞
Line

r= 0

Obr. 1 Okrajové podmienky analytických modelov.
Kvôli využitiu predpokladu liniového zdroja je vzorec nevhodný pre malé časové kroky, pretože tento
predpoklad môže spočiatku oddialiť teplotnú odozvu na stene vrtu. S relatívnou chybou menšou ako 10% medzi
týmito dvoma modelmi môžu byť použité pri časovom kroku [3]:
𝑡𝑡𝑡𝑡 ≥

5𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝2
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠

(8)

A s relatívnou chybou menšou ako 2 % pri časovom kroku [3]:
𝑡𝑡𝑡𝑡 ≥

20𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝2
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠

(9)

Dodržanie časového kroku s minimálnou hodnotou podľa rovnice (10) sa vyžaduje, pri použití ktorejkoľvek
z týchto G-funkcií v spojení s ktorýmkoľvek z modelov pre Rb.
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Rovnice nemožno použiť pre výpočty na veľmi dlhé obdobie blížiacemu sa k hodnote [3]:
𝑡𝑡𝑡𝑡 =

𝐻𝐻𝐻𝐻 2

(10)

4𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠

Toto obmedzenie vzniká z dôvodu zanedbania vplyvu povrchu zeme. To je spoločná nevýhoda všetkých
modelov, ktoré predpokladajú, že pôda je nekonečným médiom.
Ďalším možným riešením, ktoré berie do úvahy teplotu na povrchu zeminy je Finite line source model [5].
Zemina je braná ako homogénne polo-nekonečné médium ktoré má počiatočnú jednotnú teplotu a jeho
termofyzikálne vlastnosti sa nemenia so zmenou teploty. Hranica média, predstavujúca povrch zeminy si udržuje
konštantnú teplota počas celého výpočtu.
Model využíva predpoklady Line source modelu a teda radiálny rozmer piloty je zanedbaný. Povrch zeme sa
považuje za odrazovú rovinu a existuje zrkadlová obrazová línia chladičov (heat sinks). Symetrické rozdelenie
líniového zdroja a chladičov môže udržiavať teplotu povrchu zeme na konštantnej hodnote. Ako reprezentatívna
teplota pre celú pilotu môže byť zvolená teplota v strede steny piloty, ktorá dosahuje ustálený stav v čase blížiacom
sa k nekonečnu. Pre praktické aplikácie definujeme nominálny ustálený stav v čase kedy dosiahneme určitý
zvolený limit, v tomto prípade 98 % ustáleného stavu. Pomocou linárne regresie môžme aproximovať Fourrierovo
kritérium pre tento stav ako [5]:
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠 = 3,8 ∙

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝
𝐻𝐻𝐻𝐻

+ 0,29

0,001 ≤

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝
𝐻𝐻𝐻𝐻

≤ 0,7

(11)

Ak sa čas blíži k nekonečnu je možné riešenie problému redukovať na [5]:
G(r) =

1
�(H − z)2 + ρ2 + H − z 2z 2 + 2z �ρ2 + z 2 + ρ2
ln[
∙
ρ2
4πλs �(H + z)2 + ρ2 + H + z

(12)

V prípade, keď je polomer piloty rb v porovnaní s jej hĺbkou H [m] oveľa menší (rb/H<<1), je možné vzťah
v ustálenom stave v strede steny vrtu zjednodušiť na [5]:
G(r) =

1
H
ln
2πλs √3rb

G(r) =

1
H
ln
2πλs 2,2rb

(13)

Pretože sa teplota pozdĺž steny piloty zásadne mení, nie je ideálne používať vzorec ktorý využíva teplotu
v strede steny piloty. Doporučené je použitie integrálnej strednej teploty pozdĺž piloty z čoho dostávame vzťah,
získaný lineárnou regresiou, pre výpočet G-funkcie definovaný ako [5]:
(14)

5 POROVNANIE ANALYTICKÝCH MODELOV
Porovnávané boli Inifinite line source model (4), Cylindrical source model (6) a Finite line source model (12),(13)
s numerickým riešením. Prenos tepla bol modelovaný pomocou stacionárnych a dynamických simulácii.
Analytické modely boli spočitané vo vlastnom výpočtovom programe, ktorý umožňuje stacionárny
a nestacionárny výpočet výpočet výkonu q [W/m] pre pilotu lubovoľného tvaru, pričom sú overené všetky vyššie
spomínané podmienky výpočtu. Numerické riešenie bolo získané simuláciou v programe CalA 4 [6], tento
program umožňuje stacionárny a nestacionárny výpočet vedenia tepla pomocu metódy kontrolných objemov na
2D ortogonálnej sieti, ktorú je možné riešiť ako rotačne symetrickú. Vo všetkých simuláciach boli termofyzikálne
vlastnosti materiálov považované za konštantné, izotropné a nezávislé na teplote. Schéma simulovanej piloty spolu
s materiálovými vlastnosťamu a okrajovýmu podmienkami je možné vidieť na Obr. 2a. Celkovo bolo
simulovaných 100 dní prevádzky piloty, počas ktorých bolo nepretržite odoberané teplo zo zeminy. Časový krok
pre analytické modely bol zvolený podľa (3) na 96 hodín. Numerický model bol spočítaný v hodinovom kroku.
Schéma numerického modelu a okrajových podmienok je možné vidieť na Obr. 2b. Stacionárne výpočty boli
spočítané pre čas získaný zo vzťahu (12) a pre Finite line source model pomocou Fourrierovho kritéria (13), pre
tento model bola zisťovaná len hodnota výkonu v ustálenom stave.
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D= 0.2m
5m

Soil
c = 910 J/(kg.K)
ρ= 2872 kg/m3
λ= 1.75 W/(m.K)
t0= 10°C

Pipe
ro = 0.03 m
ri = 0.026 m
tf = 0 °C
Pilot
c = 910 J/(kg.K)
ρ= 2872 kg/m3
λ= 2.25 W/(m.K)

b)
10 m
rp=0,25m

tΓ= 10 °C

t= 0 °C
Rb= 0.082 mK/W
10 m

Obr.2 a) schema modelovaného prípadu, b) okrajové podmienky numerického modelu.

Obr. 3 Porovnanie tepelných tokov analytických modelov a numerických modelov.
Z výsledkov dynamických simulácii môžme pozorovať značný rozdiel v dosahovaných tepelných výkonoch.
Najväčšie rozdiely medzi analytickým a numerickým výpočtom sú zaznamenané pri počiatočných časových
krokoch, s postupujúcim časom sa rozdiely znižujú – Obr. 3. V tomto čase sú zaznamenané odlišnosti vo výkonoch
až do takmer 30 W/m. Zo statických simulácií, ktoré udávajú výkon v ustálenom stave piloty, bola zistená relatívna
chyba voči numerickému modelu ktorá sa pohybuje v rozsahu od 25 % do 38 %.
Celkovo vykazuje najlepšiu zhodu z numerickým modelom Cylindrical source model, ale aj u tohto modelu je
rozdiel vo výkone (25 %) stále pomerne veľký.

6 ZÁVĚR
Analytické modely, pôvodne navrhnuté na výpočet vrtov boli aplikované na tepelne aktivované piloty,
z dosiahnutých výsledkov môžeme vidieť pomerne veľké nepresnosti dosiahnutých výsledkov v porovnaní
s numerickým modelom. Medzi hlavné nevýhody týchto modelov (IFLSM,CSM) patrí, že vo výpočte
nezohľadňujú vplyv pôsobenia povrchu zeme, čo je u pilot ktoré sú obecne kratšie ako vrty zásadné. Tento problém
čiastočne rieši FLSM rozdelením na polopriestor, ale ani u neho nie je možné nastaviť rozdielnu okrajovú
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podmienku pre povrch zeminy a samotnú zeminu. Tieto modely majú, kvôli rozdielnej geometrii piloty oproti
vrtu, väčšie obmedzenia minimálneho časového kroku (8) - rádovo v dňoch. A obdobne aj celkového výpočtového
času (10), ktorý je kratší ako u vrtov.
Tieto analytické modely sú obecne vhodné, keď potrebujeme rýchlo s malou výpočtovou náročnosťou určiť
približný výkon pilot. Pre fyzikálne podrobné riešenie sú vhodnejšie numerické modely. Do budúcna by bolo
vhodné navrhnúť analytický model ktorý dokáže vyriešiť vyššie spomenuté nedostatky.
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AKÉ SÚ MOŽNOSTI VYUŽÍVANIA ODPADOVÉHO
TEPLA Z BAZÉNOVEJ VODY?
WHAT ARE THE POSSIBILITIES OF USING SWIMMING POOL
WASTEWATER HEAT?
Anna Predajnianska*,1
predajnianska.anna@gmail.com
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra technických zariadení budov, Radlinského 11, 81005, Bratislava

*
1

Abstrakt
Termálne kúpaliská na Slovensku sú producentmi odpadových vôd, ktoré v sebe ukrývajú značný energetický
potenciál. Odpadová voda často prekračuje maximálnu prípustnú teplotu, ktorá môže byť odvádzaná do recipientu
bez poškodenia životného prostredia. V mnohých prípadoch je táto teplota prekročená a prevádzkovatelia kúpalísk
musia čeliť sankciám za znečisťovanie životného prostredia. Cieľom príspevku je predstaviť možnosti, využitia
energetického potenciálu odpadovej vody, čím by bolo možné zabezpečiť jej požadovanú teplotu.
Klíčová slova
Odpadová bazénová voda, Energetický potenciál, Spätné získavanie tepla, Termálne kúpaliská, Geotermálna
energia
Abstract
Thermal baths in Slovakia are producers of wastewater, which have considerable enegry potential. Wastewater
often exceeds the maximum temperature that can be discharged to the recipient without harming the environment.
In many cases, this requirement is not met, and swimming pool operators must face sanctions for environmental
pollution. The aim of the paper is to present the possibilities of using the energy potential of wastewater, which
would ensure its required temperature.
Key words
Waste pool water, Energy potential, Heat recovery, Thermal baths, Geothermal energy

1 ÚVOD
V súčasnosti máme na Slovensku 35 termálnych kúpalísk a 209 umelých kúpalísk. V rámci areálov týchto kúpalísk
hovoríme o nemalom počte bazénov. Na Slovensku máme k dnešnému dňu registrovaných 469 bazénov, plnených
netermálnou vodou a 189 bazénov plnených termálnou vodou. Termálne, ale aj netermálne kúpaliská poskytujú
obrovský energetický potenciál v podobe odpadovej bazénovej vody, ktorú produkujú. Príspevok je zameraný na
termálne kúpaliská, ktoré vo svojich prevádzkach využívajú geotermálnu vodu na plnenie bazénov. Geotermálna
energia je považovaná za obnoviteľný zdroj energie. V súčasnosti máme na Slovensku 32 oblastí s geotermálnym
potenciálom. V týchto oblastiach môžeme nájsť až 176 geotermálnych vrtov, ktoré poskytujú vodu s teplotou až
do 130 °C [1], [2]. Geotermálna energia je na Slovensku využívaná rôznymi spôsobmi. Nie veľmi známy spôsob
využitia tejto energie je v rybích farmách, kde sa geotermálna voda využíva na ohrev vody, ktorá je napúšťaná do
jednotlivých nádrží s rybami. Oveľa známejší spôsob využitia je pre vykurovacie sústavy skleníkov a fóliovníkov.
Rozsiahle skleníkové hospodárstva, využívajúce geotermálnu energiu na ohrev, máme na juhu Slovenska, kde sa
pestujú predovšetkým paradajky (Horná Potôň), uhorky (Zemné) a gerbery (Vlčany). Geotermálnu energiu je
možné využívať aj v systémoch centralizovaného zásobovania teplom, pričom na Slovensku máme niekoľko
funkčných aplikácií (Galanta, Sereď, Šaľa). V najväčšej miere je geotermálna energia využívaná práve na
rekreačné účely v termálnych a balneologických zariadeniach.
V rámci príspevku budeme pojednávať najmä o termálnych kúpaliskách, ktoré vo svojich prevádzkach
využívajú geotermálnu vodu. Ako už bolo naznačené, v mnohých prípadoch sa stretávame s nepriaznivou
situáciou, kedy je z prevádzok vypúšťaná odpadová bazénová voda s príliš vysokou teplotou. Maximálna teplota
odpadovej bazénovej vody, ktorá môže byť vypustená do recipientu bez poškodenia okolitého životného
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prostredia, je stanovená na hodnotu 26 °C [3], [4]. Toto predpisuje Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (známy tiež ako
vodný zákon) v súčinnosti s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 239/2010 z 25. mája 2010, ktorým sa
ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Cieľom príspevku je predstaviť niekoľko možností
užitočného využitia energetického potenciálu, ktorý v sebe nesie odpadová bazénová voda.

2 SÚČASNÝ STAV SPÄTNÉHO VYUŽÍVANI TEPLA
Myšlienka spätného získavania tepla všeobecne z odpadovej vody ako zdroj energie nie je v súčasnosti ničím
nevšedným. Teplo z odpadovej vody disponuje veľkým energetickým potenciálom a dá sa využiť jednoducho,
s ohľadom na okolité životné prostredie. Vzhľadom na aktuálne diskusie o klimatických zmenách, ide o veľmi
zaujímavú technológiu.
Vo Švajčiarskom Muri bol vytvorený projekt, ktorý zabezpečuje vykurovanie 32 rodinných domov osobitným
zdrojom energie – odpadovou vodou z tamojšej čistiarne odpadových vôd. Systém funguje na princípe tepelných
čerpadiel zapojených do kaskády, ktoré získavajú energiu na vykurovanie z čistiarne odpadovej vody. Doskový
výmenník tepla odoberá teplo a vedie ho cez uzavretý okruh do tepelných čerpadiel. V prípade potreby je
k dispozícii aj kotol na vykurovací olej, ktorý doposiaľ nebolo potrebné využívať [5].
Ďalší zaujímavý spôsob využívania odpadového tepla je z kanalizácie. Toto teplo je možné využiť na ohrev
teplej vody v budovách. Systém je založený na odovzdávaní tepla zo splaškovej odpadovej vody cez teplo
výmennú plochu výmenníka tepla, ktorý môže byť integrovaný priamo v budove, prípadne mimo budovy v prípade
jeho väčších rozmerov. Získané teplo je možné využiť na prípravu teplej vody v budove [6].
Zmienky o systéme spätného získavania tepla z odpadovej bazénovej vody doposiaľ neboli zverejnené
odborníkmi v danom odbore na Slovensku, ani vo svete. Preto cieľom príspevku je predstaviť spôsoby, ako by
bolo možné užitočne využívať odpadové teplo z bazénovej vody. Na Slovensku to predstavuje obrovský
energetický potenciál vzhľadom na počet bazénov v termálnych, ale aj netermálnych kúpalísk.

Možnosti spätného využívania tepla z odpadovej bazénovej vody
V areáloch rekreačných zariadení môžeme nájsť množstvo rôznych druhov bazénov. Z hľadiska návštevníka
kúpaliska je zaujímavá predovšetkým teplota bazénovej vody, prípadne či má voda liečivé účinky. Z hľadiska
odborníka na návrh energetických systémov sú zaujímavé mnohé ďalšie vlastnosti každého z bazénov. Pri riešení
energetickej bilancie celého bazénového hospodárstva, je potrebné oboznámiť sa s fungovaním a celkovou
prevádzkou jednotlivých bazénov. Dôležitými vlastnosťami sú pôdorysné rozmery, vodná plocha, hĺbka, objem
bazéna, požadovaná teplota vody v bazéne, požadovaná výmena vody v bazéne, spôsob plnenia bazéna, bazénový
systém a v neposlednom rade vplyv klimatických podmienok na tepelné straty bazéna. Pri systéme spätného
využívania tepla má najväčší potenciál odpadová bazénová voda z rekreačných bazénov, kde je požadovaná teplota
vody v bazéne v rozmedzí 35 - 40 °C. Vďaka podrobnému oboznámeniu sa s prevádzkou bazéna, je možné
vypočítať energetickú bilanciu. V rámci výpočtov je možné vyčísliť nie len energiu, ktorú v sebe nesie odpadová
bazénová voda. Túto energiu je možné ďalej využívať niekoľkými užitočnými spôsobmi:
•
•
•
•

predohrev studenej vody využívanej v bazénoch ako vodu miešanú s geotermálnou vodou,
predohrev pre prípravu teplej vody,
rozmrazovanie chodníkov,
aktívna tepelná ochrana budov.

Princíp systému spätného získavania tepla je založený na vložení regeneračného výmenníka tepla do okruhu
odpadovej bazénovej vody. Vo všetkých hore uvedených prípadoch, je potrebné využívať výmenník tepla, ktorým
bude prúdiť primárna a sekundárna teplonosná látka. Primárnou teplonosnou látkou bude odpadová bazénová voda
s teplotou v rozmedzí 35 - 40 °C. Sekundárnou látkou bude studená voda.
Odpadové teplo je možné využiť ako predohrev pre systém prípravy teplej vody. Odpadová bazénová voda
s teplotou do 40 °C poskytuje energetický potenciál, vďaka ktorému by bolo možné čiastočne predhriať studenú
pitnú vodu. Následne by predhriata voda bola privedená do zásobníkového ohrievača teplej vody, kde by sa
dohriala na požadovanú teplotu.
Každé bazénové hospodárstvo disponuje aj exteriérovými bazénmi a teda komunikačnými priestormi medzi
jednotlivými bazénmi, ktoré je možné využívať aj v zimnej prevádzke. Samozrejme sa jedná o rekreačné, alebo
oddychové bazény, v ktorých teplota bazénovej vody dosahuje teplotu do 40 °C. V prípade zimnej prevádzky sa
prevádzkari stretávajú s problémom odhadzovania snehu, prípadne s námrazou vznikajúcou na chodníkoch.
V mnohých prípadoch nastáva problém, že sneh nemajú kde uskladňovať. Tento problém by bol riešiteľný taktiež
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pomocou využitia energetického potenciálu z odpadovej bazénovej vody daného bazénového hospodárstva. Je tu
možnosť vytvoriť potrubný systém, zabudovaný v chodníku, ktorým bude prúdiť nemrznúca kvapalina ako
sekundárna látka. Primárnou látkou bude odpadová geotermálna voda. Vďaka dostatočnej teplote vody by
dochádzalo k eliminácii námrazy a k rozpúšťaniu snehovej pokrývky chodníkov. Tento systém je vo svete
využívaný na rozmrazovanie chodníkov, ale aj ciest. Aplikácie môžeme nájsť najmä na Islande, v Číne, ale aj
v Kanade.
Systém aktívnej tepelnej ochrane je pomerne známy na Slovensku aj vo svete. Hlavnou funkciou systému je
znižovať tepelné straty netransparentných konštrukcií v zime a súčasne znižovať, alebo eliminovať tepelné zisky
v lete. Systém aktívnej tepelnej ochrany pozostáva z potrubného systému, zabudovaného do stavebných
konštrukcií. Cez potrubný systém cirkuluje pracovná teplonosná látka, ktorá môže byť ohrievaná rôznymi zdrojmi
tepla. Jednou z možností je aj predohrev teplonosnej látky pomocou odpadového tepla z bazénovej vody. Úlohou
systému je vytvoriť aktívnu tepelnú bariéru medzi interiérom a exteriérom [7].

Predohrev studenej vody využívanej na plnenie bazénov
V bazénových hospodárstvach sú využívané dva základné typy bazénových systémov. Prvým je prietokový
systém, pri využití ktorého je bazén napúšťaný priamo geotermálnou vodou. Toto je možné za predpokladu, že
geotermálna voda má vyhovujúce mineralogické zloženie a požadovanú teplotu. V prípade, že je potrebné
geotermálnu vodu upravovať už či z mineralogického hľadiska, alebo z hľadiska teploty, je možné využiť taktiež
prietokový systém, avšak doplnený o primiešavanie studenej vody. V takomto prípade sa geotermálna voda mieša
so studenou tak, aby sme dosiahli požadovanú teplotu bazénovej vody. Zmiešaná bazénová voda je väčšinou pred
vypustením do bazéna chemicky upravovaná. Technicky náročnejší, ale viac využívaný je cirkulačný systém.
Súčasťou tohoto systému je vyrovnávacia nádrž, v ktorej sa mieša geotermálna, studená a bazénová voda.
Bazénová voda z priepadov a odtokov bazéna je privádzaná opätovne do vyrovnávacej nádrže, pred filtračné
zariadenie. Až po preplnení vyrovnávacej nádrže, odteká zo systému odpadová bazénová voda [8]. Násobnosť
výmeny bazénovej vody za 24 hodín stanoví orgán Hygienickej služby. Násobnosti výmeny bazénovej vody za
24 hodín sa líšia v závislosti od použitia prietokového a cirkulačného systému. Pri prietokovom systéme sú
násobnosti výmeny vody niekoľko násobne vyššie ako pri cirkulačnom systéme.
Predohrev studenej vody spočíva vo vradení rekuperačného výmenníka tepla do okruhu odpadovej bazénovej
vody. Cez výmenník tepla bude prúdiť odpadová bazénová voda, ktorá odovzdá svoje teplo studenej vode, ktorá
sa mieša s geotermálnou vodou na dosiahnutie parametrov bazénovej vody. Vzhľadom na to, že do zmiešavacieho
uzla bude privedená predhriata studená voda, bude potrebný menší objem geotermálnej vody. Dôsledkom toho
dôjde k predĺženiu životnosti geotermálneho energetického systému a zároveň k zníženiu teploty odpadovej
bazénovej vody. Systém spätného získavania tepla z odpadovej bazénovej vody s využitím na predohrev studenej
vody v bazénovom hospodárstve je uvedený na Obrázku 1.

Obr. 1 Systém spätného získavania tepla z odpadovej bazénovej vody s využitím na predohrev studenej vody
v prietokovom systéme (vľavo) a cirkulačnom systéme (vpravo).

3 METODIKA
Pred samotným výpočtom objemových prietokov, je potrebné poznať vstupné parametre riešeného bazéna,
prípadne celého bazénového hospodárstva. Pre príklad výpočtu bol zvolený bazén, ktorého parametre vychádzajú
z reálnych podkladov. Bol zvolený rekreačný oddychový bazén, pracujúci na prietokovom systéme, ktorého vodná
plocha bola 295,0 m2. Hĺbka bazéna bola 1,25 m a jeho objem 368,0 m3. Geotermálny vrt poskytuje vodu s teplotou
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70 °C, ktorá sa mieša so studenou vodou s uvažovanou priemernou teplotou 15 °C, na dosiahnutie požadovanej
teploty bazénovej vody 38 °C. Vo výpočte sme uvažovali len s letnou prevádzkou bazéna, ktorá trvala 70 dní.
Bazén bol mimo prevádzky počas 7 dní, kedy prebiehalo jeho vypúšťanie, údržba a opätovné napúšťanie. Vstupné
hodnoty bazéna sú zhrnuté v Tabuľke 1.
Tab. 1 Vstupné hodnoty na výpočet energetickej bilancie bazéna.
Vodná
plocha
(m 3)
295,0

Objem
(m 3)

Hĺbka
(m)

368,0

1,25

Geotermálna
voda
(°C)
70

Studená
voda
(°C)
15

Bazénová
voda
(°C)
38

Prevádzka
(dni)
70

Výpočet je potrebné spraviť pre stav napúšťania a prevádzky bazéna. Pri výpočte prevádzkového stavu napúšťania
aj prevádzky, je cieľom výpočtu zistiť objemový prietok bazénovej vody, potrebnej na napustenie a prevádzku
bazéna. Keďže bazénová voda je zmiešaná z geotermálnej a studenej vody, výpočtom bude vyjadrený aj objem
potrebnej zmiešanej bazénovej (BV), geotermálnej (GTV) a studenej vody (SV).

4 VÝSLEDKY
Výsledky ukázali, že na napustenie bazéna sedemkrát počas 70 dennej prevádzky, bude potrebných 2 962,4 m3
zmiešanej bazénovej vody. Podiel geotermálnej vody v bazénovej vode bude 42 % a podiel studenej vody 58 %.
Počas prevádzky bazéna, ktorá bude trvať 70 dní, bude potrebný objem bazénovej vody 10 368,4 m3. Pomer
miešania geotermálnej a studenej vody ostáva totožný aj počas prevádzky bazéna. Výsledky výpočtu pred
vradením výmenníka tepla do okruhu odpadovej bazénovej vody sú zhrnuté v Tabuľke 2.
Tab. 2 Výsledky výpočtu objemového prietoku a objemu bazénovej, geotermálnej a studenej vody pred
zaradením výmenníka tepla do okruhu odpadovej vody.
Prevádzkový
stav
Napúšťanie
Prevádzka

Prietok
BV
(l/s)
11,4
1,5

Prietok
GTV
(l/s)
4,7
0,7

Prietok
SV
(l/s)
6,6
0,8

Objem
BV
(m 3)
2 962,4
10 368,4

Objem
GTV
(m 3)
1 238,8
4 335,9

Objem
SV
(m 3)
1 723,6
6 032,5

Následne bol spravený rovnaký výpočet, ale po vradení výmenníka tepla do okruhu odpadovej bazénovej vody.
Výmenníkom tepla bude prúdiť odpadová bazénová voda s teplotou približne 38 °C a studená voda s teplotou
15 °C. Na základe tohoto opatrenia, bude do zmiešavacieho uzla privádzaná predhriata studená voda na vyššiu
teplotu. Následkom toho dôjde k zníženiu potrebného objemu geotermálnej vody, ktorá je čerpaná
z geotermálneho vrtu. Výsledky ukázali, že objem geotermálnej vody je možné takýmto spôsobom znížiť o 13 %
a objem studenej vody zvýšiť o asi 13 %. Výsledky výpočtu objemového prietoku a objemu bazénovej,
geotermálnej a studenej vody po zaradení výmenníka tepla do okruhu odpadovej vody sú uvedené v tabuľke
Tab. 3.
Tab. 3 Výsledky výpočtu objemového prietoku a objemu bazénovej, geotermálnej a studenej vody po zaradení
výmenníka tepla do okruhu odpadovej vody.
Prevádzkový
stav
Napúšťanie
Prevádzka

Prietok
BV
(l/s)
11,4
1,5

Prietok
GTV
(l/s)
3,8
0,5

Prietok
SV
(l/s)
7,6
1,0

Objem
BV
(m 3)
2 962,4
10 368,4

Objem
GTV
(m 3)
855,8
2 995,3

Objem
SV
(m 3)
2 106,6
7 373,1

Výsledky výpočtu taktiež ukázali, že na napustenie bazéna bude potrebný prietok bazénovej vody 11,4 l/s, ktorý
sa rozdelí do niekoľkých napúšťacích potrubí bazéna. Potrebný prietok na napúšťanie bazéna ostáva nemenný
pred aj po vradení výmenníka tepla do okruhu odpadovej vody. Počas napúšťania nie je možné znížiť potrebný
objemový prietok geotermálnej vody, pretože z bazéna neodteká žiadna odpadová voda. Úspora geotermálnej
vody však je možná počas prevádzky, kedy už z bazéna odteká odpadová voda s energetickým potenciálom, ktorý
je možné využiť. Porovnanie výsledkov objemu bazénovej, geotermálnej a studenej vody počas napúšťania
a prevádzky pred a po vradení výmenníka tepla do okruhu odpadovej vody je znázornené na Obr. 2 a Obr. 3.
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Obr. 2 Objem bazénovej, geotermálnej a studenej vody potrebnej počas napúšťania bazéna.

Obr. 3 Objem bazénovej, geotermálnej a studenej vody potrebnej počas prevádzky bazéna.

5 DISKUSIA
Výsledky výpočtu ukázali, že je možné dosiahnuť zníženie potrebného objemu geotermálnej vody na to, aby sme
zabezpečili napúšťanie bazéna s požadovanými parametrami bazénovej vody. V bazénovom systéme bez spätného
získavania tepla z odpadovej bazénovej vody dosahujeme pomerne vysokú potrebu geotermálnej vody.
Po aplikácii energeticky úsporných opatrení v podobe vradenia rekuperačného výmenníka tepla do okruhu
odpadovej bazénovej vody, dosiahneme zníženie potreby geotermálnej vody a zvýšenie potreby studenej vody na
zabezpečenie rovnakých parametrov bazénovej vody. Vzhľadom na to, že studená voda bude predhriata pomocou
odpadového tepla, je možné zvýšiť mieru využívania geotermálnej energie. V tomto prípade sa jedná o systém
jednostupňového ochladenia odpadovej bazénovej vody, vďaka ktorému je možné dosiahnuť teplotu odpadovej
vody 26 °C z hľadiska ochrany okolitého životného prostredia. Ďalšou možnosťou je využiť systém
dvojstupňového ochladenia odpadovej bazénovej vody. Systém zahŕňa dva stupne ochladenia odpadovej vody,
pričom prvým stupňom je rekuperačný výmenník tepla a druhým tepelné čerpadlo voda - voda [9, 10]. Vďaka
tepelnému čerpadlu by bolo možné ochladiť odpadovú vodu na teplotu 15 °C, ktorá je považovaná na hladinu
nulovej energie vody, kedy voda už nemá žiadny energetický potenciál. Otázkou ostáva, či je vhodné vypúšťanie
odpadovej vody s teplotou 15 °C do recipientu vzhľadom na to, že minimálna teplota nie je legislatívne upravená.
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6 ZÁVER
Odpadová bazénová voda ktorú vo veľkej miere produkujú termálne, ale aj netermálne kúpaliská, v sebe má veľký
energetický potenciál, ktorý nie je nijak využívaný. Cieľom príspevku bolo poukázať niekoľko možností spätného
využívania tepla z odpadovej bazénovej vody. Príspevok bol bližšie zameraný na využívanie odpadového tepla
v systéme predohrevu studenej vody, ktorá sa využíva v bazénovom hospodárstve na dosahovanie požadovaných
parametrov bazénovej vody. Na základe predhriatia studenej vody na vyššiu teplotu, je možné dosiahnuť zníženie
požadovaného objemu geotermálnej vody potrebnej na prevádzku bazénového hospodárstva. Toto je možné
dosiahnuť pomocou energeticky úsporného opatrenia v podobe vradenia rekuperačného výmenníka tepla do
okruhu odpadovej bazénovej vody, alebo aplikáciou aj druhého stupňa ochladenia odpadovej vody pomocou
tepelných čerpadiel. Cieľom systému spätného získavania tepla z odpadovej bazénovej vody je možnosť znížiť
teplotu odpadovej bazénovej vody na hodnotu, pri ktorej je bezpečné jej vypúšťanie do recipientu bez poškodenia
okolitého životného prostredia. Ďalším aspektom je zníženie objemu geotermálnej vody čerpanej z geotermálneho
vrtu, následkom čoho dôjde k predĺženiu životnosti geotermálneho energetického systému. V neposlednom rade
bude možné znížiť sankcie za znečisťovanie životného prostredia, ktoré sú závislé na teplote odpadovej vody
vypúšťanej do recipientu. Dôležité je poukázať aj na nedostatočné využívanie tejto energie, vzhľadom na teplotu
vôd, ktoré sú považované za odpad. Geotermálna energia je považovaná za obnoviteľný zdroj energie, ale nešetrné
zaobchádzanie môže spôsobiť vyčerpateľnosť zdroja v priebehu desiatok rokov.
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VLIV VEGETAČNÍ STŘECHY A KLASICKÉ PLOCHÉ
STŘECHY NA TEPELNOU STABILITU OBJEKTU
THE EFFECT OF A GREEN ROOF VS. A CONVENTIONAL FLAT ROOF
ON THERMAL STABILITY OF A BUILDING
Josef Polášek*,1, David Průša1, Stanislav Šťastník1, Karel Šuhajda1
146320@vutbr.cz
Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno
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Abstrakt
Předložená práce se zabývá posouzením vlivu vegetační střechy na průběh teplot v jednotlivých místnostech
dřevěné budovy tzv. dynamickou metodou numerického modelování, která je založena na principu nestacionární
diferenční Schmidtovy metody. Jako okrajové podmínky potřebné pro výpočet byly využity klimatické údaje
z meteorologické stanice na letišti Brno Tuřany.
Klíčová slova
Vegetační střecha, tepelná stabilita, vnitřní mikroklima, dřevostavba
Abstract
The presented work deals with assessing the influence of a green roof on the temperature course in individual
rooms of a timber structure by the so-called dynamic numerical modelling method, which is based on the principle
of non-stationary differential Schmidt method. Climatic data from the meteorological station at Brno Tuřany
airport were used as boundary conditions for the calculation.
Key words
Green roof, thermal stability, indoor microclimate, timber structure

1 ÚVOD
Vegetační střecha, nebo také zelená střecha, je částečně až zcela pokrytá vegetací a půdou či pěstebním substrátem,
které se pokládají nad hydroizolační vrstvu [1]. Mimo to, že se jedná o moderní architektonický prvek, spočívá
hlavní výhoda takové střechy v tom, že vegetační prvky prodlužují životnost hydroizolace, kterou chrání před
extrémními teplotami a klimatickými změnami, navíc dochází také k produkci kyslíku a zadržování nejen oxidu
uhličitého, ale i různých škodlivých látek. Vegetace také filtruje prachové částice a zamezuje jejich víření.
Nesporným pozitivem vegetačních střech je jejich hydroakumulační vlastnost, čímž napomáhají k zadržování
srážkových vod. Tato konkrétní vlastnost má pozitivní vliv i na okolní prostředí a při větších plochách napomáhá
v letních měsících snižovat teploty interiéru i exteriéru. Zároveň střecha slouží jako zvuková a tepelná izolace,
přičemž dokáže, oproti klasické ploché střeše, lépe korigovat teplotní výkyvy letních i zimních období. Tento typ
střechy má bezpochyby také své estetické a ekologické klady, stává se domovem pro mnoho druhů hmyzu, ptactvo
atd. Pro majitele je i skvělým relaxačním místem uprostřed města, navíc není výjimkou, že na ní lze pěstovat ovoce
či zeleninu.
Mezi nevýhody se řadí potřeba kvalitně provedené hydroizolace, bez které by vlhkost mohla difundovat do
střešního souvrství a dále do interiéru; navíc je nutné volit hydroizolaci s odolností proti prorůstání kořínků. Nosná
konstrukce musí být dostatečně pevná, aby unesla přidanou hmotnost vegetační střechy, a jistá omezení se
projevují i v nutnosti aplikace pouze do povoleného sklonu; bez přidaných stabilizačních konstrukcí ji lze
instalovat pouze na ploché nebo mírně skloněné střechy. Z hlediska finančních nákladů se pak musí brát v úvahu
zvýšené náklady na instalaci zelené střechy, které mohou dosahovat až dvojnásobné úrovně vůči nákladům na
instalaci klasické střechy. Vegetační střechy jsou náročnější na údržbu, protože je třeba alespoň jednou do roka
odstranit nežádoucí rostliny [2].
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2 SKLADBA VEGETAČNÍ STŘECHY
Zelené střechy se zpravidla dělí na dva druhy, extenzivní a intenzivní. Takto to uvádí i norma ČSN 73 1901.
V současné době je zejména ve větších městech trend pomocí vegetačních střech zlepšovat životní prostředí.
Nejčastěji jsou navrhovány v administrativních, obchodních a zábavních centrech [3].
Souvrství vegetační střechy se dá v zásadě rozdělit na dvě základní části: vegetační část a nosný plášť. Tento
článek se zabývá pouze částí vegetační neboli také pěstební. Ta se dělí na níže uvedené vrstvy:
•
•
•
•
•
•

vegetační vrstva – vhodně zvolené rostliny,
mulčovací vrstva – mulčovací kůra, štěpka, kamenná drť aj.,
substrát zeminy,
hydroakumulační vrstva (vrstva zadržující vodu) – například rašelina, hydrofilní desky, role
z minerálních vláken nebo nehydrofobizovaná křemičitá vata,
filtrační/separační vrstva – skelné rohože, sklotextilie, geotextilie, kamenivo či kamenná drť aj.,
drenážní vrstva – nopové fólie, kamenná drť, strukturované rohože z plastu nebo pryže aj.

Výše uvedené pořadí vrstev má pouze orientační charakter; některé vrstvy mohou plnit více funkcí a jiné
mohou být úplně vynechány, pořadí se může lišit. Stále ještě převládá názor, že na hydroizolaci musí být položena
vrstva odolná vůči prorůstání kořenů rostlin. Ta se dnes však používá zcela výjimečně (v takovém případě se
většinou jedná o speciální polyethylenovou fólii), a to při rekonstrukcích, kde se pokládá na původní vodotěsnou
izolaci z asfaltových pásů. Jako hydroizolace zelených střech se dnes zpravidla používají asfaltové pásy, které jsou
modifikované aditivy zabraňujícími prorůstání, nebo hydroizolační membrány, přičemž oba typy hydroizolace
jsou již proti prorůstání kořenů rostlin testované [3].

Obr.1 Obecná skladba střešního pláště zelené střechy [3]. Popis vrstev: 1. vegetace, 2. substrát, 3. filtrační vrstva
(geotextilie, kamenivo...), 4. drenážní a hydroakumulační vrstva (nopová fólie), 5. ochranná vrstva hydroizolace
(textilie), 6. hydroizolace (splňující FLL test proti prorůstání), 7. tepelná izolace, 8. parozábrana, 9. nosná střešní
konstrukce.

Extenzivní zelené střechy
U extenzivních zelených střech se pro plošné ozelenění využívají kombinace rostlin, které se vyskytují i na
přirozených stanovištích. Vegetace se udržuje samovolně, a i na malé vrstvě substrátu vytváří trvalý a zapojený
rostlinný porost. Výhodou extenzivního ozelenění je, že ho lze zakládat i na střechách s poměrně nízkou únosností.
Potřebná tloušťka substrátu je velmi malá (50 až 150 mm), takže dochází k minimálnímu přitížení střešní nosné
konstrukci. Na druhou stranu výběr rostlin pro extenzivní zazelenění je poměrně náročný. Musí to být rostliny,
které se příliš nerozrostou a které nepotřebují žádnou péči, protože vodou a živinami jsou zásobovány pouze
přirozenými procesy. Doporučuje se například pažitka, ostřice nízká, kostřava nebo rozchodníky [4].

Intenzivní zelené střechy
Intenzivní zelení střechy se vyznačují tím, že vrstva substrátu je vyšší (pohybuje se v rozmezí 300 až 1000 mm),
a proto je třeba únosnost střechy větší než 3 kN∙m-2. Systém dokáže dobře zadržovat dešťovou vodu, což má
význam při zavlažování v suchém období. I tak je ale nutné počítat s umělým zásobováním vodou a živinami.
Díky vyšší vrstvě substrátu se zde mohou pěstovat i náročnější rostliny jako růže, nízké křovinaté rostliny a při
odpovídajícím zvýšení vegetační vrstvy i střední a vyšší keře. Výška porostu může dosahovat až 250 cm. Intenzivní

684

http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.683

9. Stavební fyzika a technická zařízení budov

JUNIORSTAV 2022

zelená střecha většinou slouží i jako odpočinková zóna a předpokládá se tam pracovní nebo rekreační pohyb osob.
Hodí se tak jako rozšíření užitného prostoru [4].

Obr. 2 Skladebné uspořádání vrstev střešního pláště u klasické ploché střechy.

Obr. 3 Skladebné uspořádání vrstev střešního pláště u intenzivní vegetační střechy.

3 POPIS VYBRANÉ MODELOVANÉ BUDOVY
Řešená stavba je dřevostavba rodinného domu o jednom nadzemním podlaží bez podsklepení. Obvodové
konstrukce jsou zatepleny externím zateplovacím systémem s izolantem z minerální vlny o tloušťce 150 mm.
V případě klasické ploché střechy je tepelná izolace střešní konstrukce z minerální vlny o tloušťce 150 mm
a v případě intenzivní vegetační střechy je z EPS o stejné tloušťce. Přesnější skladby střešních konstrukcí jsou
uvedeny výše.
Objekt je obdélníkového tvaru s půdorysnými rozměry 11 × 14 m. Světlá výška místností je 2,6 m. Celkový
obestavěný prostor činí přibližně 660 m3.

Obr. 4 Tvarové řešení objektu.
http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.683
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4 NESTACIONÁRNÍ VÝPOČET PRŮBĚHU TEPLOT VE
STĚNÁCH
Průběh teplot lze stanovit pomocí softwaru Stabil, jak popsal S. Šťastník [5]. Výsledky výpočtů rozdělení
teplotního pole se od skutečného stavu za reálných podmínek moc neliší, jelikož okrajové podmínky, které vstupují
do výpočtu, jsou stejně proměnné jako ty ve skutečnosti. Za pomocí softwaru Stabil byl naprogramován výpočet
průběhu teplot s časově proměnnými exteriérovými okrajovými podmínkami. V simulačním programu jsou
zohledněny podmínky šíření tepla v celém stavebním objektu podle principu tepelného systému a je také
zohledněn pohyb slunce po obloze. Jak je zmíněno výše, hodnoty exteriérových teplot byly poskytnuty
meteorologickou stanicí z letiště Brno Tuřany. Data odpovídají jednomu referenčnímu klimatickému roku.
Pro potřeby této práce byla namodelována budova o jednom nadzemním podlaží a sedmi místnostech.
V prvním výpočtu se uvažovala skladba ploché střechy s klasickým pořadím vrstev a do druhého výpočtu byla
započítána i zemina, a to o mocnosti vrstvy 100 mm [5].
Software Stabil dále operuje s geometrií objektu tedy i se slunečním ozářením objektu, materiálovými
vlastnostmi skladeb a teplotami vzduchu v okolí objektu.

Vztahy pro výpočet vazebného tepelného toku
Vazebným prvkem mezi jednotlivými místnostmi je tepelný tok, tedy vazebný tepelný tok. Při šíření tepla mezi
místnostmi v budovu jej lze rozšířit na tyto složky:
1) přestup tepla mezi okolním vzduchem a povrchem stěny:
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑞𝑞𝑞𝑞̇ 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝜏𝜏𝜏𝜏) = ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ �𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝜏𝜏𝜏𝜏) − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑆𝑆𝑆𝑆 (0, 𝜏𝜏𝜏𝜏)�
2) šíření tepla stěnou. Jedná se o Fourierovu rovnici vedení tepla pro jednorozměrný případ:
𝜕𝜕𝜕𝜕 2 𝑡𝑡𝑡𝑡
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑡𝑡𝑡𝑡
= 𝑎𝑎𝑎𝑎 ∙ 2 � 𝜏𝜏𝜏𝜏 ≥ 0 ∧ 0 ≤ 𝑥𝑥𝑥𝑥 ≤ 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥𝑥𝑥
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜏𝜏𝜏𝜏
Počáteční okrajové podmínky:
- počáteční teplota (𝑥𝑥𝑥𝑥, 0) = 𝑡𝑡𝑡𝑡0 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑖𝑖𝑖𝑖
- okrajové 𝑡𝑡𝑡𝑡(0, 𝜏𝜏𝜏𝜏) = 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝜏𝜏𝜏𝜏), resp. 𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝜏𝜏𝜏𝜏) = 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜏𝜏𝜏𝜏)
3) šíření mezi okolním vzduchem a povrchem stěny:
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑞𝑞𝑞𝑞̇ 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 (𝜏𝜏𝜏𝜏) = ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 . �𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑑𝑑𝑑𝑑, 𝜏𝜏𝜏𝜏) − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑗𝑗𝑗𝑗 (𝜏𝜏𝜏𝜏)�
4) toky ventilačního vzduchu a spárové netěsnosti v místnosti:
𝑞𝑞𝑞𝑞̇𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝜏𝜏𝜏𝜏) = 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎 ∙ � 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝜏𝜏𝜏𝜏) − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑗𝑗𝑗𝑗 (𝜏𝜏𝜏𝜏)�
5) tepelná radiace mezi vnitřními povrchy v místnosti:
𝑞𝑞𝑞𝑞̇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝜏𝜏𝜏𝜏)

4

4

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜏𝜏𝜏𝜏)
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝜏𝜏𝜏𝜏)
= 𝑆𝑆𝑆𝑆 . 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑏𝑏𝑏𝑏 . 𝐴𝐴𝐴𝐴. ��
� −�
� �
100
100
𝑖𝑖𝑖𝑖

Průběh teplot vzduchu v místnostech se střechou s klasickým pořadím vrstev
Maximální vypočtená teplota vzduchu v místnosti byla 30,1 °C a minimální teplota byla vypočtena na 5,1 °C.
Podrobnější průběh teplot je znázorněn níže v Obr. 6. Přičemž je jako teplota 1 označena vypočtená teplota
v místnosti 101, teplota 2 označena vypočtená teplota v místnosti 102 atd.
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Obr. 5 Průběh teplot v klasické ploché střeše.

Průběh teplot vzduchu v místnostech s intenzivní vegetační střechou
Maximální vypočtená teplota byla 28,4 °C a minimální teplota byla vypočtena na 5,1 °C. Podrobnější průběh
teplot je znázorněn níže v Obr. 6.

Obr. 6 Průběh teplot v ploché vegetační střeše se 100 mm zeminy.

5 ZÁVĚR
Cílem tohoto příspěvku je poukázat na pozitivní vliv konstrukce vegetační střechy na teplotní průběh
v místnostech, čímž se přispívá k zajištění potřebné tepelné pohody. K této skutečnosti dochází díky značné
tepelné jímavosti zeminy a zde se ji podařilo výpočtově prokázat. Vypočtené hodnoty se ovšem mohou od reality
trochu lišit, neboť teplotu na povrchu konstrukce ovlivní i volba vysazené zeleně, způsob zavlažování, míra
zhutnění zeminy aj. V reálné situaci pohltí velké množství tepla i listy zeleně, to však ve výpočtu nešlo zohlednit.
Lze ale očekávat, že skutečné teploty by byly výrazně příznivější oproti výpočtové simulaci.
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nestacionárně s využitím denního chodu reálných okrajových venkovních teplot. Použitím stacionárních nebo
kvazistacionárních okrajových venkovních teplot, které se obvykle využívají pro stanovení energetické náročnosti
budov, nelze uvedený účinek zachytit.
Náročný simulační výpočet, v němž se uplatní materiálové vlastnosti prvků skladby konstrukce (zejména
součinitel tepelné vodivosti, objemová hmotnost a tepelná kapacita), však poskytuje reálnější obraz o teplotních
pochodech probíhajících v celém stavebního objektu jakožto tepelném systému.
Zatímco u střechy s klasickým pořadím vrstev byla maximální teplota v letním období vypočtena jako hodnota
30,1 °C, u střechy vegetační to je (za předpokladu stejného typu budovy, zachování geometrie atd.) 28,4 °C. Tyto
hodnoty teplot byly vypočteny pro místnost č. 107, obývací pokoj. Došlo zde tedy ke snížení teploty o 1,7 K.
Minimální teplota byla vypočtena v obou případech stejná, a to 5,1 °C pro místnost č. 102, zádveří.
Jak již bylo zmíněno, vliv vegetační střechy bude v reálných podmínkách příznivější díky působení vegetace
na povrchu vegetační střechy. Pro své mnohé klady mají zelené střechy v zemích s drsnějšími klimatickými
podmínkami už dlouhou tradici [6].
Pro realizaci vegetační střechy je třeba stavební projekt a statický posudek objektu. Při malém sklonu střechy,
tedy sklonu pod 5°, se doporučuje instalovat navíc systém vnitřního odvodnění střechy. Při sklonu vyšším než 30°
se vegetační střecha nedoporučuje.
Vegetační střecha má příznivé tepelně izolační vlastnosti, umožňuje pěstování rostlin na ploše, kde to jinak
není možné, a přitom zlepšuje mikroklima místností. Zelená střecha tedy za letních veder udržuje příjemnější
klima v objektu, chrání dům před klimatickými vlivy, tepelnými úniky a přehříváním a rozšiřuje plochu zeleně na
parcele. Voda, která se odpařuje, navíc ochlazuje střešní konstrukci, což v interiéru vytváří spolu s pomalejším
prostupem tepla významně chladnější prostředí. Nejde tedy jen o zamezení přehřívání.
Z uvedených vypočtených hodnot můžeme vyvodit, že vliv vegetační střechy na tepelnou stabilitu se dá
očekávat pouze v letních měsících, zatímco v zimních měsících energie potřebná na vytápění pro udržení
minimální požadované teploty není významně ovlivněna.
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Abstrakt
Při posuzování nejnižší vnitřní povrchové teploty je dobré přihlédnout i k problematice proudění vzduchu
v místnosti, což je zjednodušeně zakotveno ve formě odporu při přestupu tepla. Dané normové hodnoty se mohou
ve skutečnosti měnit, a to má vliv na výsledné povrchové teploty. V práci je aplikována hliníková lišta jako vodivý
materiál z interiérové strany na kritická místa detailu parapetu dřevěného okna a variován přitom odpor
při přestupu tepla. Přesněji je řešena připojovací spára u zasklení k okennímu rámu a dále u rámu ke stěně.
Sledujeme přitom chování lišty při různých tvarech a tloušťkách materiálu a hloubce uložení rámu ve stěně
a zasklení v rámu. Výsledky ukázaly, jak veliký vliv může odpor při přestupu tepla na interiérové straně mít.
Klíčová slova
Odpor při přestupu tepla, tepelná vodivost, proudění vzduchu, povrchová kondenzace
Abstract
When assessing the lowest internal surface temperature, it is good to take into account the issue of air flow
in the room, which is simply anchored in the form of resistance to heat transfer. The given standard values may
in fact vary, and this affects the resulting surface temperatures. In this work, an aluminum strip is applied
as a conductive material from the interior to critical points of detail of the window sill of a wooden window and
the resistance to heat transfer varies. More precisely, the connection joint is solved for the glazing to the window
frame and further for the frame to the wall. We monitor the behavior of the bar with different shapes and
thicknesses of material and the depth of the frame in the wall and glazing in the frame. The results showed how
much resistance the heat transfer resistance can have on the interior side.
Key words
Heat transfer resistance, thermal conductivity, air flow, surface condensation

1 ÚVOD
Veliký vliv na chování okna má proudění vzduchu. Tento jev byl normově zakotven ve formě odporu při přestupu
tepla jak na straně interiérové, tak na straně exteriérové. V exteriéru je jasně uvažováno proudění vzduchu vlivem
větru, ovšem na straně interiérové se tyto podmínky můžou měnit, například typem vytápění, umístěním radiátoru,
velikostí parapetu, umístěním okna ve stěně. Těmito faktory, a i dalšími je ovlivněnou proudění teplého vzduchu
kolem okna, především kolem oblasti parapetu.
Cílem práce je zkoumání vlivu hodnoty odporu při přestupu tepla na výsledné hodnoty nejnižší vnitřní
povrchové teploty. Odpor při přestupu tepla vstupuje do všech tepelně-technických výpočtů při hodnocení
konstrukcí. V následující práci byla hodnocena nejnižší vnitřní povrchová teplota při variování vybraných hodnot
odporu při přestupu tepla na interiérové straně na detailu parapetu tak, aby byla vyloučena povrchová kondenzace
v kritických oblastech. V našem případě se jedná o připojovací spáru zasklení na rám a uložení rámu ve stěně.
Modelován byl dřevěný okenní rám s izolačním dvojsklem osazený na zděné stěně tloušťky 60 cm
bez a s aplikovanou hliníkovou lištou na interiérové straně. Tato lišta zvyšuje díky své vodivosti teplotu v kritické
oblasti připojovací spáry a zlepšuje tak často nevyhovující stav nejjednodušší možnou cestou (bez výměny
či bourání). Funkčnost lišty byla již ověřena v předchozích publikacích, vychází přitom z patentované
technologie [1], [2].
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2 LITERÁRNÍ PŘEHLED
Tato publikace navazuje na souběžně publikovaný článek "Eliminace povrchové kondenzace na zasklení
a připojovací spáře dřevěného okna." Hliníková lišta zde byla modelována jako vodivý materiál umístěný
na interiérové straně připojovací spáry parapetu a zasklení dřevěného okenního rámu. Lišta byla zkoušena
v různých tloušťkách (0,3 mm, 0,6 mm, 0,9 mm) a tvarech (lišta zasahující svislou částí až na rám a lišta pouze
vodorovná) a je prokázána její efektivnost při různém umístění rámu ve stěně (lišta na parapetu) a při různé hloubce
zasklení v rámu (lišta na zasklení). V následujícím textu je rozebrána k této problematice variace odporu
při přestupu tepla na jiné než normové hodnoty.

Povrchová kondenzace
Výplně otvorů v obvodových konstrukcích jsou jednou z nejslabších částí obálky budovy. Porucha vzniká
především v místech napojení, tj. připojovací spára zasklení na rám a dále rám na stěnu. Zde může docházet
k poklesu povrchové teploty až pod hodnotu rosného bodu a přebytečná vlhkost kondenzuje na povrchu.
Při pozorování této poruchy je zjevné, že se nejčastěji projevuje při spodním lící okna. Příčin může být více:
•

proudění vzduchu v místnosti

Pokud bychom zkoumali proudění vzduchu, například v počítačovém modelu, objevili bychom vzduchovou
kapsu nad parapetem. Tento jev je způsoben například širokými parapety, které můžou i zakrývat radiátor. Pokud
bychom zůstali u radiátoru, původcem poruchy můžou být i zvlhčovače zavěšené přímo na radiátorech.
Dále nemalou roli hrají stažené žaluzie nebo závěsy omezující proudění vzduchu [3].
•

slabé sálání otopného systému

V případě podlahového vytápění mnohdy nedosahuje jeho výkon dostatečného sálání tepla. Podlahové
vytápění totiž pracuje s větší plochou s menšími teplotami. V takových případech se doporučuje alespoň zhuštění
hadů pod okny, a hlavně v místě otvorů neumísťovat překážky [4], [5].
•

proudění plynu mezi zasklením

Stejně jako v místnosti i mezi zasklením proudí vzduch. Teplý plyn ohřátý z interiéru stoupá nahoru, nahoře
se opět v nejslabším místě ochladí a začne klesat podél exteriérové strany zasklení. Tento jev je výraznější
u izolačních dvojskel než u trojskel. Dalším důležitým faktorem je typ distančního rámečku jako nejslabší části
zasklení [4].
•

špatné tepelně technické vlastnosti rámu, zasklení a montáže

Především se jedná o počet izolačních skel (dvojsklo, trojsklo), druh rámu a stavební hloubka rámu,
typ montáže (zapuštěná, předsazená, lícovaná) anebo například možnost zateplení rámu.
•

vysoká relativní vlhkost v interiéru

S příchodem těsných oken je omezena přirozená infiltrace vzduchu a je nutné důsledně větrat. Například v noci
dochází k poklesu teploty a zvyšuje se tak relativní vlhkost vzduchu v interiéru. Z tohoto důvodu se povrchová
kondenzace objevuje nejčastěji v noci/nad ránem. [3].
•

hloubka zapuštění rámu v ostění

Při hodnocení detailů se snažíme eliminovat zalomení, případně úplné přerušení izoterm. Hloubka uložení
rámu v ostění a s tím spojený i typ montáže má velký vliv na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu na připojovací
spáře a lineární činitel prostupu tepla. S větším vyložením rámu do exteriéru se z může zvětšovat vzduchová kapsa
nad parapetem. Jak již bylo vysvětleno výše, v prostoru nad parapetem zůstává studený vzduch, na který nedosáhne
teplý proudící vzduch z radiátoru například přes široký parapet.
•

hloubka zapuštění zasklení v rámu

Distanční rámeček spojující skleněné tabule je vždy slabým místem izolačního zasklení. Vymezuje vzdálenost
skel a zároveň těsní vzduchovou mezeru mezi skly. Důležité je, aby izolační plyn neunikal ven a vlhkost nevnikala
dovnitř, čehož je docíleno například díky butylu u teplého distančního rámečku. Ovšem stále je tepelným mostem
po obvodu skla. To je jeden z důvodů, proč se jeho vývoj neustále zlepšuje [6].
Předpoklad je takový, že s větší hloubkou zapuštění zasklení stoupá nejnižší vnitřní povrchová teplota
na připojovací spáře zasklení. Ovšem estetická hodnota s větší hloubkou zasklení v rámu klesá a je potřeba hledat
kompromis mezi těmito kritérii.
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vnější zateplení rámu

Ke zvýšení nejnižší vnitřní povrchové teploty může pomoci při výměně oken vnější zateplení rámu. Dnes
nejlépe hodnocené systémy předsazené montáže do izolačních profilů je drahá záležitost a je nutné posoudit i její
ekonomickou výhodnost. Vedle vyšší pořizovací ceny má vliv na návratnost investice například vodivost nosné
konstrukce, ceny energií anebo nadmořská výška stavby. [7]. Kladem této možnosti je eliminace lineárního činitele
prostupu tepla, ovšem zde opět zvětšujeme velikost parapetu na interiérové straně a tím může nastat zhoršené
proudění vzduchu.
•

orientace ke světovým stranám

Dispozice objektů je velkou mírou ovlivněna orientací ke světovým stranám. Vedle posouzení osvětlení
a proslunění obytných místností se jedná i o získání maximálních tepelných zisků v zimním období (samozřejmě
za splnění podmínky eliminace přehřívání v období letním). Na severní stranu nedopadají sluneční paprsky, a proto
je potřeba uvažovat s chladnější stěnou a umisťovat sem nejméně oken.
•

Porušení tmelu v uložení

Například u velkých skel tmelených až na místě hrozí prohnutí vlivem vlastní váhy a tím porušení tmelu
v uložení. Tento problém nastává spíše u ostění [8].

Vliv odporu při přestupu tepla
Odpor při přestupu tepla Rsi označuje jakousi mezní vzduchovou vrstvu přiléhající ke konstrukci, která je na styku
se vzduchem. Tato veličina zohledňuje vliv proudění vzduchu a sálavé výměny tepla jak v interiéru, tak v exteriéru.
V exteriéru je dle normy ČSN 73 0540-3 zavedena hodnota 0,04 m2K/W pro všechny směry tepelných toků.
V interiéru je hodnoty mírně rozcházejí. Pro svislý tepelný tok vzhůru platí hodnota 0,10 m2K/W, pro tepelný tok
dolů 0,17 m2K/W a pro vodorovný tepelný tok 0,13 m2K/W [9], [10].
Pro výpočet povrchových teplot (příp. teplotního faktoru vnitřního povrchu) je dle ČSN EN ISO 13788
pro neprůsvitné konstrukce zavedena hodnota tepelného odporu při přestupu na straně interiéru 0,25 m2K/W.
U oken zůstává v platnosti hodnota 0,13 m2K/W [11].
Výše uvedený výčet hodnot odporu při přestupu tepla představuje poměrně veliký rozptyl, což může mít vliv
na výsledné povrchové teploty oproti skutečnému chování mezní vrstvy ve stavbě vlivem užívání nebo například
umístěním nábytku.

3 METODIKA
Detaily byly hodnoceny z hlediska nejnižší vnitřní povrchové teploty dle ČSN 73 0540-2 po přepočtu z teplotního
faktoru vnitřního povrchu [12]. V případě nevyhovujícího stavu byla lepena hliníková lišta na připojovací spáru
zasklení a na rám okna. Díky své vysoké vodivosti lišta přivede při styku s vnitřním vzduchem teplo do kritického
místa na připojovací spáře a zamezí tak vzniku povrchové kondenzace. Při sledování tohoto jevu využíváme
patentované technologie.
Při modelování sledujeme množství tepla, jaké si dokáže materiál předat s okolním prostředím, tj. teplo
z interiéru a případně chlad z rámu. Hliníkový plech je tvarovatelný tak, aby maximálně kopíroval tvar okna
a barvený, díky čemuž nepůsobí rušivě, jak by se dalo očekávat.
Lišta byla vždy variována ve třech tloušťkách (0,3 mm, 0,6 mm a 0,9 mm). V případě aplikace lišty na zasklení
byla navíc experimentálně měněna hloubka zapuštění zasklení v rámu. U lišty na připojovací spáře parapetu byla
zkoušena lišta ve dvou tvarových provedeních. S přesahem na rám a pouze vodorovná lišta, přičemž byla vždy
lišta modelována podél celé hloubky parapetu. V tomto případě byla měněna hloubka uložení rámu ve stěně
pro srovnání chování lišty v jiných počátečních podmínkách.
Veškeré modelování proběhlo v programu Ansys metodou konečných prvků. Okrajové podmínky výpočtu
byly voleny pro exteriér -15 °C s hodnotou odporu při přestupu tepla 0,04 m2K/W a pro interiér 21 °C s hodnotami
odporu při přestupu tepla 0,05 m2K/W, dále 0,10 m2K/W až po 0,15 m2K/W. Veškeré výpočty byly provedeny
v programu Ansys metodou konečných prvků.
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4 VÝSLEDKY
V následujícím vyhodnocení byl modelován detail parapetu u zděné stěny tl. 60 cm s dřevěným okem osazeným
izolačním dvojsklem s teplým distančním rámečkem. Na zasklení i rám okna byla vždy aplikována lišta
ve třech tloušťkách a s třemi hodnotami odporu při přestupu tepla na interiérové straně uvažovanými jak na okně,
tak na části parapetu a stěně.

Obr. 1 Schéma dřevěného okenního rámu s označením sledovaného místa a) s hliníkovou lištou aplikovanou
na zasklení, b) s hliníkovou lištou umístěnou na parapetu s přesahem na rám okna, c) s hliníkovou lištou
umístěnou na parapetu jen vodorovně.

Vliv odporu při přestupu tepla lišty na zasklení
V následujícím grafu můžeme sledovat závislost hloubky distančního rámečku v rámu na teplotě na zasklení
(viz. Obr. 1). Pro hodnocení byla vybrána lišta o rozvinuté délce 50 mm, z toho 5 milimetrů svisle na zasklení.

Obr. 2 Graf závislosti teploty na zasklení na hloubce zapuštění zasklení pro dřevěný okenní rám s hliníkovou
lištou na okenním zasklení.
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Vliv odporu při přestupu tepla lišty na parapetu
Druhá část posouzení se věnuje liště aplikované na parapetu. Byly zkoušeny dvě varianty tvaru lišty. První
se svislým přesahem na rám okna, druhá pouze vodorovná. Na grafu níže můžeme vidět závislost umístění rámu
ve stěně (měřeno od interiéru) na teplotě na připojovací spáře (viz. Obr. 2).

Obr. 3 Graf závislosti teploty na připojovací spáře na hloubce umístění rámu ve stěně pro dřevěný okenní rám
s hliníkovou lištou na připojovací spáře parapetu.

5 DISKUZE
Ve všech případech došlo k nárůstu nejnižší vnitřní povrchové teploty po aplikaci lišty, dalšího zlepšení bylo
dosaženo variací odporu při přestupu tepla. Obecně nejlepších výsledků bylo dosaženo při uvažování hodnoty
odporu při přestupu tepla 0,05 m2K/W, tj. při zajištění intenzivního proudění vzduchu kolem rámu. Z výsledů
je vidět, jak veliký vliv na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu má vliv proudění vzduchu, který jak víme může být
velmi proměnlivý.
Pro obě hodnocení platí, že nejlepších výsledků dosáhla lišta tloušťky 0,9 mm. Při variování odporu
při přestupu tepla se ukázaly změny v teplotách konstantní.
Výsledky pro normové hodnoty odporu při přestupu tepla jsou k vidění v souběžně publikovaném článku
"Eliminace povrchové kondenzace na zasklení a připojovací spáře dřevěného okna."

Vliv odporu při přestupu tepla lišty na zasklení
V případě aplikace lišty na zasklení bylo dosaženo nejvyššího nárůstu teplot pro Rsi = 0,10 m2K/W
u modelované hloubky zapuštění distančního rámečku 25 mm, přesněji činí rozdíl teplot 5,15 °C (rozdíl pro jednu
variantu odporu při přestupu tepla s a bez lišty).
Mezi odlehlými hodnotami odporu při přestupu tepla na zasklení (0,05 m2K/W a 0,15 m2K/W) došlo
k nejvyššímu teplotnímu rozdílu 6 °C pro variantu detailu bez úpravy s hloubkou distančního rámečku 20 mm.

Vliv odporu při přestupu tepla lišty na parapetu
V místě parapetu vychází nejlépe vodorovná lišta, přitom směrem k exteriéru klesá její účinnost, ale stále
se jeví jako nejvýhodnější. U vodorovné lišty, která se neochlazuje od rámu okna, došlo k nejvyššímu nárůstu
teplot po aplikaci lišty pro Rsi = 0,15 m2K/W v případě montáže nejdále do exteriéru (hloubka zapuštění 450 mm),
kdy maximální rozdíl teplot činí 5,15 °C.
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Mezi hodnotami odporu při přestupu tepla (0,05 m2K/W a 0,15 m2K/W) byl naměřen největší teplotní rozdíl
5,71 °C pro exteriérovou montáž okna (hloubka zapuštění 450 mm) bez úpravy lištou.

6 ZÁVĚR
Cílem práce bylo zkoumání vlivu hodnoty odporu při přestupu tepla (proudění vzduchu v místnosti) na výsledné
hodnoty nejnižší vnitřní povrchové teploty tak, aby byla vyloučena povrchová kondenzace na vybraném detailu
parapetu.
Po aplikaci lišty byla zvýšena nejnižší vnitřní povrchová teplota v kritických místech detailu, tj. v místě
připojovací spáry zasklení na rám a rámu na stěnu. Ukázalo se konstantní chování mezi tloušťkami lišty a vlivem
odporu tepla při přestupu. Nejlepších vlastností dosáhla lišta s tloušťkou 0,9 mm a obecně nejvyšších teplot bylo
dosaženo při uvažování odporu při přestupu tepla na celé interiérové straně 0,05 m2K/W (tato hodnota představuje
intenzivní proudění vzduchu).
V místě parapetu byla ukázána jako nejvýhodnější lišta pouze vodorovná, lišta se svislým přesahem na rám
okna je chladnějším povrchem ochlazována. Dle očekávání nastal rozdíl oproti normovým hodnotám uvedeným
ve druhém článku "Eliminace povrchové kondenzace na zasklení a připojovací spáře dřevěného okna."
Odpor při přestupu tepla ovlivňuje proudění vzduchu, z tohoto důvodu je v exteriéru normově zakotvena
nejnižší hodnota a v interiéru se hodnoty zvyšují až po posuzování povrchových teplot neprůsvitných konstrukcí,
kde je hodnota nejvyšší. Rozptyl teplot při uvažování měnícího se odporu v mezní vzduchové vrstvě je pro jinak
stejný detail až 6 °C. Tento rozdíl teplot může určit, zdali bude docházet k povrchové kondenzaci či nikoliv.
Podnětem k dalšímu výzkumu může být modelování proudění vzduchu a sledování měnícího se odporu
při přestupu tepla, s kterým jsou spojeny povrchové teploty a možná povrchová kondenzace. 3D model místnosti
bude mnohem věrohodněji a přesněji vypovídat o skutečných hodnotách Rsi a jejich případných změnách.
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Abstrakt
Denné svetlo zohráva významnú úlohu pri dosahovaní úspor energie a vizuálneho pohodlia v budovách. Je v súlade
s ľudskými cirkadiánnymi rytmami a umožňuje najlepšie vizuálne podmienky v pracovnom prostredí a v obytných
budovách. Vzhľadom na dynamiku života v súčasnej modernej spoločnosti ľudia trávia v interiéroch stále viac
času. V dôsledku toho sa vystavujeme čoraz menej času priamemu dennému svetlu. Táto skutočnosť zvyšuje
dôležitosť vhodne navrhnutého vnútorného svetelného prostredia. Rôznorodosť geometrických vlastností
priestoru, ale aj optických vlastnosti stavebných materiálov výrazne komplikuje zjednodušený pohľad na
hodnotenie cirkadiánneho potenciálu v budovách. Tento fakt poukazuje na skutočnosť, že nielen kvantitu, ale aj
kvalitu (t.j. spektrálne zloženie svetla) vnútorného svetelného prostredia je potrebné vhodne riešiť.
Klíčová slova
Nevizuálne efekty svetla, ekvivalentná melanopická osvetlenosť, cirkadiánny stimul, cirkadiánne svetlo
Abstract
Daylight plays an important role in achieving energy savings and visual comfort in buildings. It conforms to human
circadian rhythms and provides the best visual conditions in the work environment and residential buildings. Due
to the dynamics of life in today's modern society, people are spending more and more time indoors. As a result,
we are exposed to less and less time directly in daylight. This is true depending on the appropriateness of the
indoor lighting environment. The diversity of geometric properties of the space, but also the optical properties
of building materials significantly complicate the simplified view of the evaluation of the circadian potential
in buildings. This fact points to the fact that not only the quantity but also the quality (i.e., colour spectrum
of light) of the indoor light environment needs to be properly addressed.
Key words
Non-visual light effects, equivalent melanopic illuminance, circadian stimulus, circadian light

1 ÚVOD
V súčasnej dobe sú nevizuálne efekty svetla na človeka čoraz viac rozoberanou témou. Rôznorodosť
geometrických vlastností priestoru, ale aj optických vlastnosti stavebných materiálov výrazne komplikuje
zjednodušený pohľad na hodnotenie cirkadiánneho potenciálu v budovách [1]. Podľa súčasných noriem
a legislatívy v Slovenskej republike stále absentuje jednoznačný pohľad na implementovanie výskumov v oblasti
melanopického svetla do právnych predpisov.
Svetlo vplýva nielen na vizuálne, ale aj nevizuálne reakcie ľudského tela, pomocou osobitnej nevizuálnej dráhy
v mozgu prepojenou s vnútorne fotocitlivými gangliovými bunkami sietnice oka (Intrinsically photosensitive
retinal ganglion cells - ipRGC) [2]. Na rozdiel od maximálnej citlivosti vizuálneho systému pri 555 mm bolo
stanovené, že nevizuálny systém má maximálnu citlivosť okolo 480 mm, v oblasti modrého a zeleného svetla [3],
[4] – Obr. 1. Bolo zistené, že ak na človeka pôsobí vysoká úroveň osvetlenosti, najmä v oblasti modrého, zeleného
ale aj širokospektrálneho svetla, tak spôsobuje zvýšené potlačenie melatonínu, ktorý indukuje cirkadiánne fázové
posuny [5]. Ľudský denný cyklus je synchronizovaný s 24 hodinovým astronomickým cyklom, ktorý sa neustále
resetuje, ak je človek vystavený dennému svetlu [6]. Je potrebné však podotknúť, že nevizuálne reakcie na svetlo
nezávisia výlučne len od intenzity a spektrálneho zloženia svetla, ale aj od jeho časových charakteristík a dĺžky
pôsobenia na ľudský organizmus [7]. Asynchronicita vnútorných ľudských hodín, môže viesť k mnohým
zdravotným problémom, ako napr. poruchy spánku, cukrovka, kardiovaskurálne ochorenia, dokonca aj rakovina
http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.695
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[8]. Svetlo neovplyvňuje iba priamy fyziologický stav človeka, ale má vplyv aj psychologické aspekty, ako sú
nálada, bdelosť, depresia a iné [9], [10].

2 METODIKY MERANIA NEVIZUÁLNEHO PÔSOBENIA
SVETLA
Vzhľadom na to, že reakcie ľudského vizuálneho a nevizuálneho systému sa líšia, bolo potrebné navrhnúť spôsoby
ako kvantifikovať nevizuálne efekty svetla. Viaceré metriky boli navrhnuté na základe potlačenia akčného spektra
melatonínu [11]. V odbornej literatúre sú najčastejšie uvádzané ekvivalentné alfa-opické luxy a cirkadiánne
stimuly.
Ekvivalentné alfa-opické luxy (alfa je uvažovaný fotopigment) fungujú na takom princípe, že dopadajúce
žiarenie vnímané okom sa vynásobí krivkou odozvy daného fotopigmentu. Kedže v prípade nevizuálneho systému
je stredobodom pozornosti sekrécia melatonínu, tak nevizuálny efekt svetla je vyjadrený ekvivalentným
melanopickým luxom (EML) [12]. Takúto metodiku odporúča používať aj Medzinárodná komisia pre osvetlenie
(CIE) a rovnako aj certifikačný štandard budov WELL [13]. Vzťahy (1) a (2) pre výpočet fotopickej
a ekvivalentnej melanopickej osvetlenosti sú nasledovné:
𝐸𝐸𝐸𝐸v = 683∫ 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝜆𝜆𝜆𝜆) ⋅ 𝑉𝑉𝑉𝑉(𝜆𝜆𝜆𝜆) d𝜆𝜆𝜆𝜆
𝐸𝐸𝐸𝐸m = 4557∫ 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝜆𝜆𝜆𝜆) ⋅ 𝑠𝑠𝑠𝑠m (𝜆𝜆𝜆𝜆) d𝜆𝜆𝜆𝜆

(1)
(2)

kde Em je ekvivalentná melanopická osvetlenosť [lx], Ev fotopická osvetlenosť [lx], V(λ) funkcia fotopickej
spektrálnej citlivosti ľudského oka s max. pri 555 nm [-], sm(λ) funkcia melanopickej spektrálnej citlivosti
ľudského oka s max. pri 490 nm [-] (podľa CIE), P(λ) spektrálna ožiarenosť [W/m².nm] [14].

Obr. 1 Kvantifikácia svetla pomocou piatich fotoreceptorov [15].
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Druhá metrika je navrhnutá na základe cirkadiánnych stimulov (CS) alebo na základe cirkadiánneho svetla
(CLA) [16]. Melanopická citlivosť je upravená podľa spektrálnej priepustnosti očných šošoviek pre modro-žltú
farbu v dôsledku účasti iných fotoreceptorov. Je normalizovaná tak, aby osvetlenosť 1000 lx pri CCT (náhradná
teplota chromatickosti, ang. color temperature) 2856 K zodpovedala 1000 CLA. Cirkadiánny stimul predstavuje
nočné potlačenie melatonínu vyjadrené ako pomer vypočítaný na základe CLA, kde CS rovný 0,3 zodpovedá
približne 275 CLA a spôsobuje 30% supresiu melatonínu v noci [16], [17] – Obr. 2. Úroveň CS rovná alebo vyššia
ako 0,3 bola pri niekoľkých uskutočnených štúdiách [18], [19] vyhlásená ako hranica na zníženie ospalosti,
zvýšenie bdelosti a výkonnosti zamestnancov na pracovisku. Je potreba však podotknúť, že definícia CS
nezohľadňuje časový vplyv pôsobenia svetla na zrenicu oka, ktorý pri priaznivom pôsobení, môže skresľovať
celkový CS.

Obr. 2 Vplyv osvetlenia na potlačenie melatonínu [1].

3 NEVIZUÁLNE SVETELNÉ PROSTREDIE BUDOV
Vzhľadom na dynamiku života v súčasnej modernej spoločnosti ľudia trávia v interiéroch stále viac času.
V dôsledku toho sa vystavujeme čoraz menej času priamemu dennému svetlu. Táto skutočnosť zvyšuje dôležitosť
vhodne navrhnutého vnútorného svetelného prostredia, ktorého význam je obzvlášť dôležitý pre ľudí s rôznymi
zdravotnými problémami [20]. Takéto skupiny ľudí sa vyznačujú odlišnou výškou a tiež smerom pohľadu
pozorovateľa, najmä ak väčšinu času trávia na lôžku. Ďalšou zraniteľnou skupinou ľudí je staršia populácia, ktorá
kvôli zožltnutiu očnej šošovky dostáva menej modrého svetla [21]. Štúdia [22], ktorá sa venovala špecifikám
takýchto prostredí ako v prípade geriatrického zariadenia dokázala, že prítomnosť vyšších dávok denného svetla
znamenala vyšší cirkadiánny potenciál ako pri porovnateľných dávkach osvetlenia, ktoré bolo dosiahnuté umelým
osvetlením. Tento fakt poukazuje na skutočnosť, že nielen kvantitu, ale aj kvalitu (t.j. spektrálne zloženie)
vnútorného svetelného prostredia je potrebné vhodne riešiť.Zmenou farby steny a/ alebo zdroja svetla je možné
dosiahnuť podstatne odlišné rohovkové alfa-opické osvetlenie, vizuálny komfort a aj spotrebu elektrickej energie
z osvetlenia. Povrchy s rovnakou vizuálne váženou odrazivosťou môžu v skutočnosti vyvolávať nevizuálne
potenciály, napr. ak by miestnosť s modrými a miestnosť červenými stenami mali rovnakú vizuálnu odrazivosť,
tak v miestnosti s modrými stenami by bol výrazne vyšší melanopický potenciál ako v miestnosti s červenými
stenami [23]. V prípade, ak by sa uvažovalo len s odrazeným komponentom denného svetla, tak dominantnú úlohu
v miestnosti pre CS by zohrávali iba nepriehľadné povrchy. Samozrejme porovnateľný vplyv na zloženie svetla
v miestnosti má aj spektrálna priepustnosť zasklenia. Najvyššie nevizuálne potenciály sú zaznamenané pri
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kombináciách dvojskiel a stien sfarbených na modro. Naopak, pre bronzovo tónované zasklenia a steny natreté
oranžovou farbou boli zaznamenané najvyššie nevizuálne potenciály [24].
Celkové cirkadiánne charakteristiky svetelného prostredia môžu byť tiež ovplyvnené pomerom okna k stene
(ang. WWR- window to wall ratio), aplikáciou tieniaceho zariadenia a úpravou smeru pohľadu pozorovateľa [20],
[25]. Uvedené skutočnosti poukazujú na to, že na výsledný cirkadiánny potenciál vplýva viacero faktorov, ako je
napr. veľkosť miestnosti (výška, šírka a hĺbka), materiál stien (nepriesvitných povrchov vo všeobecnosti) a okna,
orientácia pohľadu, pomer okna k stene.

4 VPLYV
GEOMETRICKÝCH
VLASTNOSTÍ MIESTNOSTI

A

OPTICKÝCH

Jedna z najnovších štúdií [26], ktorá hodnotila súčasne účinky viacerých geometrických a optických parametrov
miestnosti ukázala, že okno ako stavebný prvok má zo všetkých stavebných konštrukcií najvýznamnejší vplyv na
vizuálne a nevizuálne podmienky vnútorného prostredia budov. Táto štúdia bola vytvorená na základe
parametrického simulačného modelu, kde sa sledovali tieto parametre: pomer okna k stene WWR a vizuálna
priepustnosť zasklenia τv. Geometrický model miestnosti bol vytvorený pomoc programu Rhinoceros 6 [27],
pričom samotná simulácia spektrálneho svetelného prostredia prebiehala v programe Alfa [28] – Obr. 3. Modelová
miestnosť má funkciu kancelárie, ktorej sa počas simulácie menili pôdorysné rozmery, pričom výška miestnosti
bola konštantná.

Obr. 3 Príklad geometrického modelu miestnosti so zadávanými parametrami a smermi pohľadov v meraných
bodoch [26].
Modelovaná kancelária má jedno okno orientované na sever s pevnou výškou parapetu 0,85 m. Parameter
WWR sa pri simulacií pohyboval v rozmedzí 20 - 40 %, pôdorysné rozmery miestnosti a, b sa pohybovali
v rozmedzí 3 až 8 m. Priestor kancelárie bol po hĺbke rozdelený rovnomerne do 3 zón. Vyhodnocovanie výsledkov
prebiehalo na rastri bodov vo vzájomnej vzdialenosti 0,5 m a 0,25 m od steny na horizontálnej porovnávacej rovine
vo výške 1,2 m od podlahy. Pre každý porovnávací bod boli simulované 4 smery pohľadu v azimute 0°, 90°, 180°
a 270°, pričom azimut 0°zodpovedá pohľadu orientovanému k oknu. Vonkajšie spektrálne svetelné podmienky
boli generované pomocou softvéru Libradtran [29], ktorý je implementovaný v programe Alfa. Pre simuláciu bol
použitý typ rovnomerne zamračenej oblohy s konštantným jasom s úrovňami osvetlenosti pre 21. december
(lokalita Ľubľana) od 8:00 do 12:00 [26] – Obr. 4.
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Obr. 4 Normalizovaná spektrálna ožiarenosť rovnomerne zamračenej oblohy s konštantným jasom [26].
Na stenách, strope a podlahe interiéru boli použité materiály s difúzne odrážajúcimi matnými povrchmi. Pre
ideálny sivý povrch sa odrazivosť sa menila v rozsahu od 0,1 po 0,9, pričom vizuálna a melanopická odrazivosť
boli rovnaké. Pre farebné odtiene povrchov sa odrazivosť menila v rozsahu od 0,25 po 0,75, pričom vizuálna
a melanopická odrazivosť bola rôzna – Obr. 6. Analogický prístup bol použitý aj pri výbere vlastností pre
priehľadné materiály zasklenia. Jedno zasklenie bolo z teoretického materiálu s jednotnou spektrálnou
priepustnosťou v rozsahu od 0,1 po 0,9, pričom vizuálna a melanopická priepustnosť boli rovnaké – Obr. 5. Ďalšie
zasklenia predstavovali výber zo 7 typických súčasných komerčných systémov zasklení s hodnotami priepustností
od 0,302 po 0,82, pričom vizuálna a melanopická priepustnosť bola rôzna. Okrem toho bol ešte posudzovaný
prípad bez použitia zasklenia, kde sa uvažovalo s τv = 1,0. Jednotlivé kombinácie materiálov sa neposudzovali pre
všetky možné kombinácie pôdorysných rozmerov [26].
Simulované spektrálne žiarenie v modelovej kancelárií bolo v predmetnej štúdií [26] vyhodnocované pomocou
3 rôznych metodológií: vážená vizuálna osvetlenosť Ev (metodika fotopického luxu podľa CIE, funkcia V(λ)),
vážená melanopická osvetlenosť Em (metodika odvodená pomocou ekvivalentného melanopického luxu podľa
[12] a odporúčaní CIE, funkcia sm(λ), minimálna hodnota 150 melanopických lx (EML) najmenej 4 hodiny počas
dňa podľa WELL Building Standard) a metodika cirkadiánneho svetla CLA (spektrálna ožiarenosť podľa
[16][17][18], minimálna hodnota CS = 0,3).

Obr. 5 Hodnoty vizuálnej a melanopickej priepustnosti zasklení [26].
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Obr. 6 Hodnoty vizuálnej a melanopickej odrazivosti vnútorných povrchov [26].

5 HODNOTENIE POMOCOU METÓDY UŽITOČNÉHO
DENNÉHO SVETLA (UDI)
Na dosiahnutie vnútornej vizuálnej pohody je potrebné „dostatočné“ množstvo svetla t.z., že príliš vysoké alebo
príliš malé množstvo svetla môže spôsobiť vizuálnu nepohodu. Z toho dôvodu bola zavedená interpretácia ročnej
úrovne osvetlenosti [30] na základe reálnych údajov o počasí. Výpočet horizontálnej osvetlenosti denného svetla
v každom meranom bode počas určitého časového obdobia poskytuje UDI (užitočné denné svetlo, ang. Useful
Daylight Illuminance) percentuálny podiel obsadeného času, keď úroveň osvetlenia spadá do jedného z vopred
definovaných rozsahov osvetlenosti:
•
•
•

úroveň osvetlenia nižšia ako adekvátne množstvo denného svetla, ktorá naznačuje, že denné svetlo
nemôže byť jediným zdrojom osvetlenia v miestnosti a pre splnenie kritérií bez vizuálneho
nepohodlia je potrebné umelé osvetlenie,
požadovaná úroveň osvetlenia - adekvátna (užitočná) úroveň,
úroveň osvetlenia vyššia ako je primerané množstvo denného svetla, v ktorej nadmerné zásobovanie
denným svetlom pravdepodobne spôsobí vizuálnu nepohodu.

Úroveň osvetlenosti považovaná za „užitočnú“ nemá určené žiadne konkrétne hranice, ale je skôr definovaná
na základe konkrétnej vizuálnej požiadavky a postoja, preferencií a správanie sa pozorovateľov. Vo všeobecnosti
sa za minimálnu hranicu považuje rozsah od 100 do 300 lx, v závislosti od minimálnych hygienických požiadaviek
jednotlivých krajín na denné osvetlenie. UDI v rozsahu od 300 - 3000 lx, t.j. požadovaný rozsah na denné
osvetlenie, je limitované maximálnou hornou hranicou 3000 lx, ktorú definuje neprimerané oslnenie zraku pre
kancelárske priestory [14].
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Obr. 7 Vyhodnotenie efektívnej cirkadiánnej expozície [26].
Na Obr. 7 je znázornený význam WWR, priepustnosti zasklenia τv a odrazivosti stien ρv pri určovaní úrovní
osvetleností pomocou UDI a smeru pohľadu pozorovateľa. Celkovo možno skonštatovať, že v danom modelovom
priestore sa vyskytujú prípady s veľmi nízkou nevizuálnou expozíciou a zároveň vysokými hodnotami UDI
a prípady s vysokou nevizuálnou expozíciou a zároveň nízkymi hodnotami UDI. Táto asynchrónnosť vizuálnych
a nevizuálnych charakteristík vnútorného prostredia je ovplyvnená samotnými optickými vlastnosťami zasklenia
a vnútorných povrchov stien, stropu a podlahy. Významnú úlohu pritom zohrávajú jednotlivé farebné odtiene
povrchov. Napr. modrá a červená farba môžu mať približne rovnakú vizuálnu odrazivosť ρv,v = 0,5, ale ich
vzájomná melanopicky vážená odrazivosť je výrazne rozdielna ρv,mel = 0,684 pre modrú farbu a ρv,mel = 0,404
pre červenú farbu. Rovnaký princíp funguje aj pre rôzne sfarbené zasklenia. Zasklenia sfarbené do odtieňov
bronzovej farby budú mať nižšiu melanopicky váženú priepustnosť ako zasklenia sfarbené do zelena [31]. Tento
vplyv zasklenia sa zvyšuje s narastajúcim pomerom okna k stenám WWR, keď sa môže stať, že pri úzkych
miestnostiach s hodnotami WWR > 40 % odrazivosť stien bude zohrávať len minimálnu úlohu.
Zo zvyšujúcou úrovňou osvetlenosti sa tento vplyv čiastočne eliminuje, čo dokazujú hodnoty namerané v 1.
tretine hĺbky miestnosti, kde prakticky skoro všetky smery pohľadu spĺňajú požiadavky na denné osvetlenie
(okrem prípadov s veľmi nízkymi hodnotami priepustností zasklenia τv < 0,3). V druhej a tretej tretine miestnosti
zohrávajú výraznú úlohu optické vlastností netransparentných povrchov a dokonca v tretej tretine vyhovujú
prakticky len pohľady smerom k oknu.

6 ZÁVER
Prirodzená dvojakosť optických vlastností bežných stavebných materiálov môže predstavovať značnú prekážku
pre dizajnérov pri hodnotení vizuálnych aj nevizuálnych svetelných charakteristík vnútorného prostredia. Hore
rozoberaná štúdia [26] naznačuje nesúčinnosť vizuálnych a nevizuálnych charakteristík vnútorného svetelného
prostredia. Materiály s rovnakými vizuálne váženými odrazivosťami alebo priepustnosťami môžu produkovať
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výrazne odlišné vizuálne a nevizuálne výsledky, čo už naznačili rôzni vedci [26], [32], [33]. Podľa môjho názoru
by mal nastať posun v stavebných predpisoch a normách k špecifikácii melanopicky vážených vlastností, najmä
v prípade zasklení a povrchov vo vnútornom prostredí. V prípade plytkých miestností mala venovať zvýšená
pozornosť návrhu stavebno-fyzikálnych vlastností okien a v prípade hlbokých miestností by sa mal návrh
zameriavať skôr na optické vlastnosti povrchov stien. Na záver je potrebné zdôrazniť, že vplyv všetkých
zvažovaných parametrov závisí od uhla pohľadu a hĺbky, čo znamená, že rozhodnutia o návrhu by sa v prvom rade
mali riadiť využitím priestoru a geometrie miestnosti.
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Abstrakt
Prezentovaný príspevok sa zaoberá hodnotením kvality vnútorného prostredia (IEQ) vo vytypovaných
kanceláriách novopostavenej LEED certifikovanej administratívnej budovy. Hodnotenie IEQ spočívalo
v monitoringu vybraných rizikových IEQ faktorov a dotazníkového prieskumu. Výsledky monitoringu faktorov
IEQ ukázali, že monitorované kancelárie spĺňajú požadované legislatívne a LEED limity. Na IEQ
v monitorovaných kanceláriách najviac vplýva prítomnosť užívateľov a upratovacie práce. Samotní užívatelia
hodnotia IEQ v kanceláriách tejto administratívnej budovy pozitívne. Zo získaných výsledkov celkovo vyplýva,
že kancelárie príslušnej administratívnej budovy poskytujú užívateľom zdravé a komfortné vnútorné prostredie,
ktoré výrazne nenarúša ich pracovný výkon.
Klíčová slova
Kvalita vnútorného prostredia, zelené budovy, administratívne budovy, LEED certifikácia, dotazníky
Abstract
The presented paper deals with the assessment of the indoor environmental quality (IEQ) in the selected offices
of the newly built LEED certified administrative building. The IEQ assessment consisted of monitoring selected
IEQ risk factors and a questionnaire survey. The results of IEQ monitoring showed that the monitored offices
meet the required legislative and LEED limits. The presence of occupants and cleaning activities have the
greatest impact on IEQ in the monitored offices. The users themselves evaluate the IEQ in the offices of this
administrative building positively. Overall, the results obtained show that the offices of the relevant
administrative building provide a healthy and comfortable indoor environment that does not significantly disrupt
the occupant's work performance.
Key words
Indoor environmental quality, green building, office building, LEED certification, questionnaires

1 ÚVOD
V súčasnosti možno v stavebnom priemysle pozorovať vzrastajúci záujem o výstavbu zelených budov. Zelené
budovy predstavujú trend smerom k udržateľnej a ekologickej výstavbe. Tieto budovy spájajú nižšie
prevádzkové náklady, zdravšie pracovné prostredie a šetrnosť k životnému prostrediu [1]. V posledných dvoch
desaťročiach krajiny po celom svete vyvinuli veľké množstvo systémov hodnotenia na posudzovanie
a certifikáciu zelených budov [2]. Kvalita vnútorného prostredia (IEQ) je zahrnutá skoro vo všetkých
certifikačných systémoch zelených budov, ako základný faktor hodnotenia zdravotného rizika pre užívateľov
vnútorných priestorov [3]. Medzi najčastejšie využívané medzinárodné certifikačné systémy zelených budov
patria LEED a BREEAM [4]. V systéme certifikácie LEED je IEQ hodnotená v rámci kategórie "Indoor
Environment Quality" a v systéme BREEAM je zaradená do sekcie "Health and Well-being". Súčasťou
hodnotenia IEQ v oboch certifikačných systémoch je aj pravidelné testovanie a vyhodnocovanie rizikových
faktorov IEQ prostredníctvom reálnych meraní alebo subjektívneho hodnotenia samotnými užívateľmi budovy.
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Rizikové faktory IEQ zahŕňajú parametre týkajúce sa kvality vnútorného ovzdušia (IAQ), tepelného, akustického
a vizuálneho komfortu [5].
Doteraz bolo vypublikovaných len zopár štúdií, ktoré sa zaoberajú hodnotením IEQ v zelených
certifikovaných budovách. Väčšina z nich je zameraná na subjektívne hodnotenie IEQ v týchto budovách,
pričom chýbajú tie, ktoré hodnotia reálny stav kvality vnútorného prostredia prostredníctvom meraní rizikových
faktorov IEQ [6]. V štúdii podľa Lee a kol. sa zistilo, že spokojnosť užívateľov s budovou a pracovným
prostredím nesúvisela s dosiahnutou úrovňou hodnotenia [7]. Podľa štúdie Lee a kol. administratívne budovy
s certifikáciou LEED dosahovali vyššiu spokojnosť užívateľov s IAQ ako budovy bez certifikácie LEED. Okrem
toho budovy s certifikáciou LEED vykazovali vyššiu výkonnosť užívateľov, ktorá súvisela s kvalitou
kancelárskeho vybavenia, kvalitou tepelného komfortu, IAQ, čistotou a údržbou budovy v porovnaní
s necertifikovanými budovami [8]. Výsledky dotazníkovej štúdie podľa Altomonte a kol. ukázali, že samotná
certifikácia BREEAM zrejme zásadne neovplyvňuje spokojnosť užívateľov s budovou a pracovným priestorom.
Naopak, užívatelia BREEAM certifikovaných kancelárskych priestorov mali tendenciu byť menej spokojní
s kvalitou ovzdušia a vizuálnym komfortom v porovnaní s užívateľmi necertifikovaných priestorov [9].
Výsledky štúdie Jin a kol. ukazujú, že spokojnosť užívateľov s IEQ v novozrekonštruovanej kancelárskej budove
s certifikáciou BREEAM nie je dostatočne dosiahnutá a v kancelárskom prostredí užívatelia uprednostňujú
vyššiu teplotu, viac čerstvého vzduchu, menej hluku a viac denného svetla [10].
Cieľom tejto štúdie je posúdiť stav kvality vnútorného prostredia vo vytypovaných kanceláriách zelenej
certifikovanej administratívnej budovy prostredníctvom reálnych meraní rizikových faktorov IEQ
a subjektívneho hodnotenia (dotazníkov).

2 POPIS OBJEKTU A PRIESTOROV
Novopostavená administratívna budova, v ktorej bol vykonaný monitoring IEQ, je situovaná na východe
Slovenska v centre mesta Košice. Táto budova sa radí medzi tzv. zelené budovy ocenené certifikátom LEED
GOLD. Budova pozostáva z monolitického železobetónového základu. Zvislá nosná konštrukcia je tvorená
železobetónovým skeletom, ktorý je po obvode vyplnený tehlovým murivom. Vodorovná nosná konštrukcia
pozostáva zo železobetónových stropných dosiek. Deliace priečky sú sadrokartónové a povrchovo upravené
bielou farbou. Povrch podláh v kanceláriách je tvorený anhydridovým poterom. Obvodový plášť pozostáva zo
presklenného hliníkového fasádneho systému. Okná sú otvárateľné s izolačným trojsklom. Vnútorné interiérové
dvere sú presklené v hliníkovom ráme. Budova využíva veľkoplošné sálavé podlahové vykurovanie/chladenie.
V rámci nadštandardu budova disponuje stropným chladením/kazetovou klimatizáciou. Nadštandardnú kvalitu
pracovného prostredia v budove zabezpečujú najmodernejšie technológie, vrátane zvlhčovačov a zabudovaných
snímačov teploty, relatívnej vlhkosti, tuhých častíc a CO2. Vzduch privádzaný do budovy je zbavený nečistôt
účinnou filtráciou, tzv. plazmovým efektom – pomocou ionizátorov. Budova je päťpodlažná.
Samotný monitoring prebiehal v dvoch reprezentatívnych kanceláriách nachádzajúcich sa na štvrtom podlaží.
Prvá kancelária (Kancelária 1) o rozlohe 85 m2 je užívaná šiestimi osobami. Druhá kancelária (Kancelária 2)
o ploche 30 m2 je užívaná dvoma osobami. Obe kancelárie sú vybavené štandardným kancelárskym nábytkom
a technikou. V každej kancelárii je umiestnený koberec. Všetky merania prebiehali za prirodzených podmienok
v septembri roku 2020. Počas merania dochádzalo v Kancelárii 1 k neustálej výmene vzduchu striedavo
prirodzeným spôsobom alebo aktivovaním mechanických systémov. V Kancelárii 2 síce dochádzalo k výmene
vzduchu, ale len minimálne. Pre porovnanie bolo vykonané ešte jedno dodatočné meranie v Kancelárii 2
(označená ako Kancelária 2*) za neprítomnosti užívateľov. Monitoring bol vykonávaný len štyri mesiace po
nasťahovaní užívateľov do priestorov budovy.

3 METODIKA
Parametre tepelno-vlhkostnej mikroklímy (teplota vzduchu, relatívna vlhkosť a rýchlosť prúdenia vzduchu)
a koncentrácií CO2 boli zaznamenané pomocou multifunkčného zariadenia TESTO 435-4 s príslušnými sondami
(Testo, Inc.; Nemecko). Koncentrácie tuhých častíc (PM) dvoch reprezentatívnych frakcií (2,5 a 10 μm) boli
stanovené pomocou prístroja HANDHELD 3016 IAQ (Lighthouse Worldwide Solutions, Inc., USA), ktorý
využíva laser-diódový svetelný zdroj a zbernú optiku pre detekciu častíc. Koncentrácie celkových prchavých
organických zlúčenín (TVOC) boli stanovené fotoionizačným detektorom s UV lampou ppbRAE 3000 (RAE
Systems, Inc.; USA). Pred samotným meraním bola vykonaná dvojbodová kalibrácia - nulová a štandardného
referenčného plynu (izobutylénu). Všetky namerané TVOC koncentrácie sú vyjadrené v ekvivalentoch toluénu
(korekčný faktor 0,5). Sondy a meracie prístroje boli umiestnené približne v strede miestnosti vo výške 1,1 m od
podlahy. Parametre tepelno-vlhkostnej mikroklímy, tuhých častíc a celkových prchavých organických zlúčenín
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boli zaznamenávané v 1-minútových intervaloch. Stredná radiačná teplota bola meraná v troch výškach
pomocou Vernon-Joklovho guľového teplomera (priemer gule d = 0,1 m) podľa ISO 7726 (1998), na základe
ktorej bola vypočítaná aj operatívna teplota [11]. Stredná radiačná teplota bola zaznamenávaná iba počas
pracovnej doby v Kanceláriách 1 a 2. Z dát získaných počas 24-hodinového merania boli samostatne
vyhodnotené údaje zaznamenané počas 8-hodinového pracovného času. Štatisticky spracované výsledky boli
porovnané s požiadavkami na tepelno-vlhkostnú mikroklímu a limitnými hodnotami zdraviu škodlivých látok vo
vnútornom ovzduší uvedenými vo Vyhláške č. 210/2016 Z.z [15]. Zároveň boli výsledky porovnané s LEED
v4.1 požiadavkami pre kvalitu vnútorného ovzdušia pre novú výstavbu a interiéry [16], [17]. Aktívny odber
vytypovaných prchavých organických zlúčenín (VOCs) prebiehal po dobu šiestich hodín. Vzorky vzduchu boli
odoberané do sorpčnej trubičky Anasorb CSC pomocou vzorkovacieho čerpadla SKC PocketPump TOUCH. Po
odbere vzoriek boli vzorky analyzované v externom laboratóriu prostredníctvom plynovej chromatografie.
Vytypované VOCs zahŕňajú zlúčeniny - toluén, xylény, styrén a tetrachlóretylén - uvedené nielen vo Vyhláške
MZ SR 210/2016 Z. z., ale aj na zozname LEED.
Na subjektívne hodnotenie kvality vnútorného prostredia bol použitý modifikovaný dotazník vychádzajúci zo
štúdií Cheung a kol. a Lee a kol. [12], [13]. Dotazník obsahoval otázky týkajúce sa základných informácií
o respondentovi a otázky zamerané na vnímanie tepelnej pohody, koncentrácií CO2, zápachu (koncentrácie
TVOC), prítomnosti PM a celkovej IEQ. V druhej časti sa dotazník zaoberal subjektívnym hodnotením komfortu
a pracovného výkonu, ako aj zdravotnými symptómami spozorovanými počas výskytu v budove.
Tepelný komfort bol hodnotený pomocou indexov PMV (stredný tepelný pocit) a PPD (prepodkladané
percento nespokojných). Oba indexy boli vypočítané pomocou nástroja CBE Thermal Comfort Tool, ktorý je
podrobnejšie popísaný v štúdii podľa Tartarini a kol. [14]. Index PMV zohľadňuje šesť parametrov (metabolickú
aktivitu a tepelný odpor odevu užívateľov, rýchlosť prúdenia vzduchu, strednú radiačnú teplotu, teplotu vzduchu
a relatívnu vlhkosť). Z PMV indexu je možné vypočítať percento ľudí, ktorí by neboli spokojní s konkrétnym
tepelným prostredím, tzv. PPD index. V čase merania (na jeseň) sa uvažovalo s tepelným odporom odevu
0,61 clo (nohavice, tričko s dlhým rukávom). Hodnota rýchlosti metabolizmu pri aktivitách vykonávaných
posediačky bola v nástroji CBE zvolená ako 1,0 met. Výpočet indexov PMV zahŕňal priemerné hodnoty teploty
vzduchu, relatívnej vlhkosti a rýchlosti vzduchu získané z meraní počas 8-hodinovej pracovnej doby.

4 VÝSLEDKY A DISKUSIA
Skúmanie kvality vnútorného prostredia spočívalo v sledovaní vybraných rizikových faktorov IEQ
a v subjektívnom hodnotení týchto faktorov samotnými užívateľmi.

Výsledky 24-hodinového monitorovania
V tabuľke 1 sú uvedené štatisticky spracované výsledky IEQ faktorov hodnotených vo vybraných kancelárskych
priestoroch počas 24-hodinového monitoringu.
Tab. 1 Vyhodnotenie výsledkov z 24-hodinového monitoringu.
Teplota
Relatívna
Rýchlosť prúdenia
PM2,5
PM10
CO2
TVOC
[°C]
vlhkosť [%]
vzduchu [m/s]
[µg/m3]
[µg/m3]
[ppm]
[µg/m3]
Priemer
23,2
46,0
0,02
1,52
6,18
576
389
Min
21,4
41,6
0,00
0,53
0,54
442
173
Max
25,8
50,9
0,26
4,08
31,39
829
465
SD1
0,96
1,84
0,02
1,01
6,88
120,62
39,89
Priemer
23,27
45,18
0,02
0,54
4,49
556
849
Min
22,50
40,70
0,01
0,28
0,37
431
396
Max
23,80
49,40
0,09
2,66
95,05
870
3192
SD1
0,24
2,92
0,01
0,26
8,55
135,42
401,31
Priemer
23,57
45,08
0,02
1,08
2,58
479
425
Min
23,00
42,80
0,01
0,45
0,72
429
343
Max
24,80
48,60
0,07
1,83
13,84
652
647
SD1
0,49
1,26
0,00
0,42
1,95
40,89
54,23
1
Smerodajná odchýlka
Výsledky monitoringu parametrov tepelno-vlhkostnej mikroklímy naznačujú, že medzi vybranými
kanceláriami sú len minimálne rozdiely. Požiadavky Vyhlášky č. 210/2016 Z.z. pre relatívnu vlhkosť (30–70 %)

K2*

K2

K1

Štatistika
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a rýchlosť prúdenia vzduchu (≤ 0,2 m/s) boli splnené v oboch monitorovaných kanceláriách, vrátane Kancelárie
2*. Rovnako tak nebola prekročená ani legislatívna požiadavka pre koncentrácie PM10 (50 µg/m3 ) daná pre
24- hodinovú expozíciu. Certifikačný systém LEED v4.1 pre novú výstavbu a interiéry udáva limitné hodnoty
pre koncentrácie PM2,5 (≤ 12 µg/m³), PM10 (≤ 50 µg/m³) a TVOC (≤ 500 µg/m3). Hodnoty priemerných
koncentrácií PM2,5 a PM10 neprekročili požadovaný LEED limity. V prípade TVOC bolo prekročenie
požadovaného LEED limitu o 41% pozorované jedine v Kancelárii 2. V porovnaní s Kanceláriou 1 bola
v Kancelárii 2 zistená o 54 % vyššia prítomnosť TVOC.
Priebeh koncentrácií TVOC v jednotlivých v kanceláriách počas celkovej doby monitoringu je znázornený na
Obr. 1 (vľavo). Prudký nárast koncentrácií TVOC bol zaznamenaný v Kancelárii 2 po pracovnej dobe medzi
17:05 a 17:35 hod z dôvodu upratovacích prác. Odporúčaná limitná hodnota pre koncentrácie CO2 podľa
Pettenkofera (< 1000 ppm) nebola prekročená ani v jednej z užívaných kancelárií [20]. Z Obr. 1 (vpravo)
vyplýva, že najvyššie koncentrácie CO2 boli zaznamenané počas pracovnej doby, keď sa v kanceláriách
nachádzali užívatelia. Za ich neprítomnosti sa koncentrácie CO2 pohybovali v rozmedzí od 400–600 ppm.
Koniec pracovnej doby je v grafoch naznačený modrou zvislou čiarou.

Obr. 1 Priebeh koncentrácií TVOC (vľavo) a CO2 (vpravo) počas 24-hodinového monitoringu.
Z Obr. 2 je zrejmé, že upratovacie práce v Kancelárii 2 neovplyvnili len koncentrácie TVOC, ale aj
koncentrácie tuhých častíc. Prítomnosť osoby v Kancelárii 2 počas upratovania sa prejavila aj na miernom
zvýšení koncentrácií CO2 (označené šípkou). Upratovacie práce v tejto kancelárii spočívali vo vysávaní
kobercov a aplikovaní čistiacich prostriedkov. V Kancelárii 1 nebolo pozorované extrémne zvýšenie
koncentrácií TVOC a tuhých častíc vplyvom upratovacích prác, nakoľko v čase monitoringu v tejto kancelárii
žiadne upratovacie práce neprebiehali.

Obr. 2 Koncentrácie znečisťujúcich látok vo vnútornom ovzduší zaznamenané v Kancelárii 2 počas 24 hodín.

Výsledky získané počas 8-hodinovej pracovnej doby
Počas pracovnej doby od 9:00 do 17:00 sa teplota vnútorného ovzdušia v Kancelárii 1 pohybovala v rozmedzí od
21,4 do 25,8 °C a hodnoty relatívnej vlhkosti od 41,6 do 50,9%. Maximálna rýchlosť prúdenia vzduchu
dosahovala hodnotu 0,26 m/s. Priemerné hodnoty boli 24,2 °C pre teplotu ovzdušia, 45,9% pre relatívnu vlhkosť
a 0,00 m/s pre rýchlosť prúdenia vzduchu. V Kancelárii 2 sa počas 8-hodinovej pracovnej doby pohybovala
teplota vnútorného ovzdušia od 22,5 do 23,8 °C, hodnoty relatívnej vlhkosti od 40,7 do 45,2% a hodnoty
rýchlosti prúdenia vzduchu od 0,01 do 0,09 m/s. Priemerné hodnoty boli 23,50 °C pre teplotu vnútorného
ovzdušia, 41,73% pre relatívnu vlhkosť a 0,02 m/s pre rýchlosť prúdenia vzduchu. Počas typického pracovného
intervalu (9:00–17:00), kedy v tejto kancelárii neboli prítomní užívatelia sa teplota vnútorného ovzdušia rôznila
od 23,4 do 24,8 °C, hodnoty relatívnej vlhkosti od 42,8 do 48,6% a relatívnej vlhkosti vzduchu od 0,02 do 0,07
m/s. Priemerná hodnota teploty vnútorného ovzdušia bola 24,17 °C, relatívnej vlhkosti 45,24% a rýchlosti
prúdenia vzduchu 0,02 m/s.
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Koncentrácie PM2,5 sa počas ôsmich hodín užívania Kancelárie 1 pohybovali v rozmedzí od 1,25 do 4,08
µg/m3, zatiaľ čo koncentrácie PM10 dosahovali hodnoty od 2,01 do 26,57 µg/m3. Priemerná koncentrácie tuhých
častíc bola 2,74 µg/m3 pre PM2,5 a 14,09 µg/m3 pre PM10. V dobe užívania Kancelárie 2 dosahovali priemerné
koncentrácie PM2,5 hodnotu 0,45 µg/m3. Priemerná koncentrácia PM10 bola 6,16 µg/m3. Koncentrácie PM2,5 sa
pohybovali od 0,28 do 0,78 µg/m3 a koncentrácie PM10 od 1,12 do 24,69 µg/m3. Za neprítomnosti užívateľov,
počas štandardnej pracovnej doby, sa koncentrácie PM2,5 pohybovali od 0,45 do 0,85 µg/m3 a koncentrácie PM10
od 0,72 do 13,84 µg/m3. Priemerné koncentrácia PM2,5 bola 0,60 µg/m3. V prípade PM10 dosahovala priemerná
koncentrácie hodnotu 2,68 µg/m3.
Vo všetkých troch kanceláriách boli počas 8-hodinovej pracovnej doby sledované aj koncentrácie CO2
a TVOC. V Kancelárii 1 sa koncentrácie CO2 rôznili od 604 do 829 ppm a koncentrácie TVOC od 173 do 465
µg/m3. Priemerná koncentrácia CO2 bola 733 ppm, kým koncentrácia TVOC dosahovala v priemere 378 µg/m3.
Naopak v Kancelárii 2 dosahovala najnižšia zaznamená koncentrácia CO2 hodnotu 585 ppm a najvyššia hodnotu
870 ppm. Najnižšia koncentrácie TVOC dosahovala hodnotu 396 µg/m3 a najvyššia hodnotu 851 µg/m3.
Priemerná koncentrácia CO2 bola v tejto kancelárii 736 ppm a priemerná koncentrácia TVOC bola 752 µg/m3.
Bez prítomnosti užívateľov v Kancelárii 2 sa koncentrácie CO2 pohybovali od 482 do 550 ppm s priemernou
koncentráciou 501 ppm. V priemere dosahovala koncentrácia TVOC v Kancelárii 2* hodnotu 481 µg/m3, pričom
najnižšia zaznamenaná koncentrácia TVOC mala hodnotu 420 µg/m3 a tá najvyššia 647 µg/m3.
Ani počas 8-hodinovej pracovnej doby sa priemerné hodnoty parametrov tepelno-vlhkostnej mikroklímy od
seba výrazne nelíšili. Počas pracovnej doby bola navyše zaznamenávaná stredná radiačná teplota, ktorá bola
použitá pri výpočte operatívnej teploty. Získané hodnoty operatívnej teploty pre Kancelárie 1 a 2 sa nachádzali
v rámci optimálnych (20–24 °C) a prípustných (18–26 °C) legislatívnych limitov. Koncentrácie CO2 sa v oboch
obsadených kanceláriách držali na rovnakých úrovniach. Keďže merania prebiehali za prirodzených podmienok
(pri aktívnej ventilácii) boli tieto hodnoty zároveň pod odporúčanou limitnou hodnotou 1000 ppm. Od 9:00 do
17:00 bola v Kancelárii 2 zistená o 50% vyššia prítomnosť TVOC ako v Kancelárii 1 a o 36% vyššia priemerná
koncentrácia TVOC ako v Kancelárii 2*. LEED limitná hodnota bola v Kancelárii 2 prekročená o 34%. V tomto
časovom úseku v Kancelárii 2 ešte neprebiehali upratovacie práce a zvýšená koncentrácia TVOC skôr súvisí
s prítomnosťou osôb a so zníženou intenzitou výmeny vzduchu v tejto miestnosti. Výskyt TVOC v Kancelárii 2*
pochádza z kancelárskeho vybavenia a techniky, poprípade sa časť TVOC uvoľňuje z materiálov aplikovaných
pri výstavbe budovy. Koncentrácie tuhých častíc (PM2,5 a PM10) dosahovali najvyššie úrovne v Kancelárii 1, čo
súvisí s jej vyššou obsadenosťou. Ku kolísaniu koncentrácii tuhých častíc v jednotlivých kanceláriách
dochádzalo najmä pri pohybe užívateľov po miestnosti. Aj napriek tomu sa však koncentrácie PM2,5 a PM10
počas celej doby užívania kancelárie, či už v Kancelárii 1 alebo 2, nachádzali pod požadovanými legislatívnymi
(len PM10) a LEED limitmi. Okrem zaznamenávania koncentrácií TVOC, boli zároveň v každej kancelárii
odobrané vzorky ovzdušia pre analýzu vytypovaných zdraviu škodlivých VOCs, konkrétne toluénu, xylénov,
styrénu a tetrachlóretylénu. Výsledky laboratórnej analýzy ukázali, že vytypované prchavé organické zlúčeniny
sa nachádzali pod limitmi stanovenia (LOQ), a teda ani v tomto prípade nedošlo k prekročeniu požadovaných
LEED, či legislatívnych limitov.

Subjektívne hodnotenie IEQ
Do dotazníkovej štúdie sa celkovo zapojilo 12 užívateľov (8 žien a 4 muži). Títo užívatelia uviedli, že na svojom
pracovisku trávia 40–50 hodín týždenne, čo je približne 8–9 hodín denne. Väčšina respondentov bola mladších
ako 40 rokov, okrem dvoch mužov, ktorí spadali do vekovej kategórie 41–50 rokov. Zo všetkých respondentov
boli len dvaja fajčiari. Dve posudzované kancelárie boli užívané nefajčiarmi. Všetci opýtaní vykonávali prácu
administratívneho typu.
Pri subjektívnom hodnotení tepelno-vlhkostnej mikroklímy bolo 67% z celkového počtu opýtaných
spokojných s teplotou vo vnútornom prostredí a až 83% opýtaných vyjadrilo spokojnosť s vlhkosťou vo
vnútornom prostredí. Päťdesiat percent opýtaných nevnímalo žiadny prievan, zvyšok opýtaných vníma na
svojom pracovisku ľahký, prípadne mierny prievan.
Vypočítané hodnoty PMV a PPD indexov pre Kancelárie 1 a 2 sú zhrnuté v tabuľke 2.
Tab. 2 Výsledné hodnoty PMV a PPD indexov.
Kancelária 1
Kancelária 2
Stredná radiačná teplota [°C]
24,5
22,8
PMV
-0,37
-0,81
PPD [%]
8
19
Kategória
II
IV
Podľa normy ISO 7730 (2005) možno vnútorné prostredie považovať za komfortné, ak sa získané hodnoty
ukazovateľa PMV pohybujú v rozmedzí -0,5 až +0,5, čo predstavuje približne 10% nespokojných [18].
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Výsledky ukazujú, že na rozdiel od Kancelárie 2 (IV. kategória – nižšia úroveň očakávania) možno podmienky
tepelnej pohody v Kancelárii 1 (II. kategória – stredná úroveň očakávania) považovať za komfortné. Podľa EN
16798-1 (2019) nižšia úroveň očakávaní nepredstavuje žiadne zdravotné riziko pre užívateľov, môže však
znižovať ich komfort [19].
Z celkového počtu opýtaných 34% uviedlo, že vnútorné ovzdušie z hľadiska koncentrácií CO2 vníma ako
čerstvé a až 58% ako mierne čerstvé. Čo sa týka zápachu väčšina užívateľov nevnímalo vo vnútornom ovzduší
žiaden zápach (67%), poprípade vnímalo len slabý zápach. Na otázku súvisiacu s prítomnosťou tuhých častíc
(prachu) vo vnútornom ovzduší odpovedalo 59% opýtaných, že na svojom pracovisku nevníma žiaden prach.
Zvyšok považuje prítomnosť prachu na pracovisku za slabú alebo prijateľnú. Až 45% užívateľov považuje
úroveň osvetlenia kancelárie za veľmi vysokú a zvyšných 58% za vysokú alebo prijateľnú. Vo všeobecnosti
užívatelia vyjadrili spokojnosť s IEQ na svojom pracovisku. Všetci užívatelia sa zhodli, že z hľadiska svojich
osobných preferencií hodnotia vnútorné prostredie skôr ako prijateľné ako neprijateľné.
Výsledky subjektívneho hodnotenia vplyvu faktorov kvality vnútorného prostredia na výkonnosť užívateľov
sú znázornené na Obr. 3 (vľavo). Až 41% opýtaných uviedlo, že teplota vnútorného vzduchu mierne zvyšuje ich
výkonnosť; 67% uviedlo, že vplyv vlhkosti považuje za neutrálnu vo vzťahu k ich vnímanému výkonu; celkovo
59% opýtaných uviedlo, že prievan neovplyvňuje ich výkonnosť, prípadne ich výkonnosť znižuje len mierne.
Presne 50% opýtaných uviedlo, že IAQ (vnímanie CO2 a zápachu) považuje z hľadiska ich výkonnosti za
neutrálne. 58% opýtaných uviedlo, že prach (prítomnosť PM10) na pracovisku neovplyvňuje ich výkonnosť.
Na Obr. 3 (vpravo) sú znázornené výsledky subjektívneho hodnotenia vplyvu faktorov IEQ na komfort
užívateľov. Väčšina respondentov hodnotila vnútornú teplotu, vlhkosť, vnímanie prievanu a kvalitu vnútorného
ovzdušia (PM10 zvlášť) ako veľmi komfortné až komfortné.

Obr. 3 Subjektívne hodnotenie vplyvu faktorov IEQ na výkonnosť (vľavo) a komfort (vpravo) užívateľov.
Podrobné vyhodnotenie zdravotných symptómov prejavujúcich sa u užívateľov počas výskytu v budove je
znázornené na Obr. 4.

Obr. 4 Zdravotné príznaky pozorované počas pobytu v budove.
Medzi najčastejšie zdravotné symptómy, ktoré pociťovali zamestnanci počas výskytu na svojom pracovisku
patrili bolesť hlavy, únava a letargia. Presne 50% opýtaných sa vyjadrilo, že má pocit ťažkej hlavy, ťažkosti
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s koncentráciou alebo pociťujú slzenie, pálenie alebo podráždenie očí. Ak vezmeme do úvahy predchádzajúce
odpovede týkajúce sa vnímania IEQ, je možné tvrdiť, že zdravotné príznaky prejavujúce sa u väčšiny
respondentov súvisia skôr s typom vykonávanej práce ako s IEQ.

5 ZÁVER
V tejto štúdii bola hodnotená kvalita vnútorného prostredia v novopostavenej LEED certifikovanej
administratívnej budove. V rámci hodnotenia kvality vnútorného prostredia v tejto administratívnej budove boli
sledované rizikové faktory IEQ v dvoch vybraných kanceláriách za prirodzených podmienok. Tieto dve
kancelárie sa líšili rozlohou a počtom užívateľov. Okrem reálnych meraní bol vykonaný aj dotazníkový
prieskum, ktorý bol zameraný na vnímanie rizikových faktorov IEQ samotnými užívateľmi a na vplyv týchto
faktorov na ich komfort a výkonnosť v danom pracovnom prostredí.
Z výsledkov reálnych meraní vyplýva, že obe kancelárie spĺňajú požadované legislatívne a LEED limity čo
sa týka parametrov tepelno-vlhkostne mikroklímy, koncentrácií CO2, PM2,5 a PM10. LEED limit bol prekročený
jedine v prípade koncentrácií TVOC v menšej kancelárii, a to nielen počas pracovnej doby, ale najmä po
pracovnej dobe, kedy v tejto kancelárií dochádzalo k upratovacím prácam. Pre porovnanie, boli merania
parametrov IEQ v tejto kancelárii zopakované, aj za neprítomnosti užívateľov. Toto porovnanie dokazuje, že
koncentrácie TVOC prekročili odporúčaný LEED limit, najmä z dôvodu prítomnosti užívateľov v tejto
kancelárii.
Z dotazníkového prieskumu vyplynulo, že respondenti vnímajú IEQ v zelenej administratívnej budove
pozitívne a toto prostredie považujú za komfortné až veľmi komfortné. Väčšina respondentov uviedla, že vplyv
parametrov IEQ zvyšuje ich výkonnosť, prípadne vplyv týchto faktorov vo vzťahu k ich výkonnosti vníma
neutrálne. Vzhľadom na tieto odpovede možno povedať, že bolesti hlavy, únava či letargia, ktoré sa počas
pobytu na pracovisku vyskytli u viac ako polovice opýtaných, súvisia viac s druhom vykonávanej práce ako
s IEQ.
Celkovo možno konštatovať, že hodnotené kancelárie vybranej certifikovanej budovy poskytujú zdravé
a komfortné prostredie, ktoré výrazne neovplyvňuje výkonnosť samotných užívateľov.
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MĚŘENÍ ČINITELE ZVUKOVÉ POHLTIVOSTI
V IMPEDANČNÍ TRUBICI
MEASUREMENT OF SOUND ABSORPTION COEFFICIENT IN
IMPEDANCE TUBE
David Jun*,1, Ondřej Nespěšný1
David.Jun@vut.cz
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno
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Abstrakt
Činitel zvukové pohltivosti je jednou ze základních veličin popisujících akustické chování materiálů a konstrukcí
určených pro použití v prostorové akustice. Tento příspěvek nejprve popisuje stručný přehled technik pro měření
činitele zvukové pohltivosti. Zvláštní pozornost je věnovaná skupině metod využívající impedanční trubici, často
také nazývanou Kundtova trubice. Následuje představení měření metodou přenosové funkce a vlastního prototypu
impedanční trubice zahrnujícího jak hardwarovou sestavu, tak softwarovou implementaci měření.
Klíčová slova
prostorová akustika, zvuková pohltivost, impedanční trubice, metoda přenosové funkce
Abstract
The sound absorption coefficient is one of the most common quantities describing the acoustic behaviour of
materials and structures intended for use in room acoustics. This contribution first shows a brief overview of
techniques for measuring sound absorption coefficient. Special attention is paid to the impedance tube (often called
Kundt tube) group of methods. The following is an introduction to the measurement of the transfer-function
method and to a developed impedance tube prototype, including both the hardware assembly and the software
implementation of the measurement.
Key words
room acoustics, sound absorption, impedance tube, transfer-function method

1 ÚVOD
Činitel zvukové pohltivosti je stále nejpoužívanější veličinou při výpočtech v prostorové akustice. O zavedení této
veličiny se zasloužil již před více než sto lety W. C. Sabine [1], který se zabýval měřením této veličiny
vyhodnocováním dozvuků v místnostech. Dnes hojně používaná dozvuková metoda popsaná v normě ČSN EN
ISO 354 [2] vychází z původních Sabinových poznatků, nicméně využívá množství tehdy nedostupných
technických možností. Jedná se o měření chrakteristické snahou o dosažení difuzního akustického pole v měřící
místnosti, a tedy náhodného směru dopadu zvuku na měřený vzorek. Tato situace je obecně bližší té v běžných
místnostech, nicméně operuje s poměrně vysokou nejistotou měření vycházející z obtížně dosažitelného ideálně
difuzního akustického pole. Tyto limity jsou dále zvýrazněny pod hranicí takzvané Schroederovy frekvence
empiricky vymezující použitelnost statistické, popřípadě vlnové akustiky. Z této nejistoty vychází i její omezená
využitelnost při ověřování fyzikálních modelů predikujících akustické chování materiálů a konstrukcí.
Tento nedostatek se daří překlenout druhé skupině metod využívajících impedanční trubice. Jedná se o metody
umožňující měřit jak akustickou impedanci, tak i činitel zvukové pohltivosti. V tomto případě však pro kolmý
dopad vln. Díky této jasné určenosti okrajových podmínek a podmínek šíření zvuku jsou tyto metody hojně
využívány pro validaci materiálových a jiných teoretických modelů. Další charakteristikou této metody je použití
řádově menších vzorků než v případě měření v dozvukové místnosti. Tab. 1 shrnuje základní rozdíly mezi oběma
skupinami metod.
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Tab. 1 Srovnání metod pro měření činitele zvukové pohltivosti 𝛼𝛼𝛼𝛼[−].

Vlastnost
Činitel zvukové pohltivosti
Platná ČSN

Dozvuková místnost
Sabinův α𝑆𝑆𝑆𝑆 [−]
ČSN EN ISO 354 [2]

Hlavní +

měření pro náhodný dopad, jednoduchost,
velký rozsah měřených frekvencí

Hlavní -

velký vzorek, nižší reprodukovatelnost

Impedanční trubice
pro kolmý dopad vln α𝑛𝑛𝑛𝑛 [−]
ČSN ISO 10534-1 [3],
ČSN ISO 10534-2 [4]
malé vzorky, definovaný úhel
dopadu, vyšší reprodukovatelnost
pouze kolmý dopad, malé vzorky,
nižší frekvenční rozsah

Cílem zde prezentovaného výzkumu je vytvoření prototypu impedanční trubice. Tato trubice má umožnit
měření činitele zvukové pohltivosti různých typů akustických rezonátorů určených pro tlumení v nejnižších
oktávách slyšitelného spektra. Samotné měření bude v dalším výzkumu sloužit mimo jiné k validaci numerického
modelu, čemuž by měla být uzpůsobena geometrie, sběr dat a provádění variantních měření pro získání uceleného
datasetu.

2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
August Kundt popsal již v roce 1866 přístroj pro měření rychlosti zvuku ve vzduchu a jiných plynech [5].
Podobností se současnými impedančními trubicemi není mnoho a tou hlavní zůstává fakt, že se vyhodnocuje
stojaté vlnění uvnitř trubice, samotné technické provedení však přirozeně doznalo od té doby značných změn.
V současnosti se setkáváme se dvěma základními variantami metody impedanční trubice, které obě umožňují měřit
jak činitel zvukové pohltivosti, tak akustickou impedanci na povrchu zkoumaného vzorku.
První z metod je takzvaná metoda poměru stojaté vlny. Schéma trubice pro tento typ měření je zobrazeno na
Obr. 1. Tato metoda je starší, jednodušší, robustnější a zároveň výrazně pomalejší než varianta popsaná níže.
Zvýšená doba měření je dána především tím, že měření probíhá zvlášť pro jednotlivé frekvence, kdy se pro každou
z nich hledá poloha a amplituda minima a maxima akustického tlaku. Díky vyšší robustnosti se však tato metoda

Obr. 1 Schéma impedanční trubice, metoda poměru stojaté vlny.
jeví i nadále vhodná pro kontrolu výsledků získaných druhou metodou [6].
Druhá z metod se nazývá metoda přenosové funkce nebo také metoda dvou mikrofonů (two-microphone
method) a obecné schéma používané trubice je znázorněno na Obr. 2. Jak je zjevné z druhého používaného názvu,
tato metoda využívá současné nahrávání dvou a více mikrofonů při excitování trubice měřícím signálem, aby
následně z nahrávek a umístění mikrofonů vůči vzorku bylo možné vypočítat impedanci na povrchu vzorku nebo
činitel zvukové pohltivosti. Tato metoda je výhodná především díky své rychlosti a zároveň vysokému

Obr. 2 Schéma impedanční trubice, metoda přenosové funkce.
http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.712
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frekvenčnímu rozlišení výsledků, což vychází z vlastností diskrétní Fourierovy transformace. Díky současnému
stavu technologií, zpracování digitálního signálu a zejména díky objevení algoritmu rychlé Fourierovy
transformace je možné vyhodnocení provádět ve frekvenční doméně téměř v reálném čase spolu se samotným
měřením. Kvalita výsledků je pak závislá především na hardwarové straně: na zpracování samotné trubice, na
použitých mikrofonech a AD a DA převodnících. Následující kapitoly se zabývají právě touto metodou a vývojem
vlastní měřící sestavy.

3 METODA PŘENOSOVÉ FUNKCE
Pro vyhodnocení činitele zvukové pohltivosti dle ČSN ISO 10534-2 [4] je třeba nejprve zavést několik veličin:
•
•
•
•

𝑝𝑝𝑝𝑝 je Fourierova transformace záznamu akustického tlaku. Vzhledem k digitálnímu záznamu se jedná
o vektor tvořený bezrozměrnými komplexními čísly.
𝑆𝑆𝑆𝑆12 se nazývá křížové spektrum a jedná se o produkt násobení 𝑝𝑝𝑝𝑝2 a komplexního konjugátu 𝑝𝑝𝑝𝑝1 .
Dolní indexy zde rozlišují umístění mikrofonů.
H12 se nazývá přenosová funkce a je možné ji vypočítat například jako podíl 𝑆𝑆𝑆𝑆12 /𝑆𝑆𝑆𝑆11 nebo 𝑆𝑆𝑆𝑆22 /𝑆𝑆𝑆𝑆21 .
𝐻𝐻𝐻𝐻𝑐𝑐𝑐𝑐 se nazývá kalibrační faktor, který slouží ke korekci rozdílu fáze a amplitudy mezi mikrofony

Prvním z cílů vyhodnocení je získání přenosové funkce 𝐻𝐻𝐻𝐻12 ze záznamu akustického tlaku. K tomu slouží
následující postup:
•
•
•

•

převedení záznamu zvuku do frekvenční domény pomocí Fourierovy transformace, čímž je získán
𝑝𝑝𝑝𝑝. Díky převodu do frekvenční domény hned v počátku je možné téměř celé další vyhodnocení
provést pomocí jednoduchého a výpočetně nenáročného násobení a dělení vektorů.
Výpočet křížového spektra podle vztahu
𝑆𝑆𝑆𝑆12 = 𝑝𝑝𝑝𝑝2 ⋅ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑝𝑝𝑝𝑝1 )

(1)

𝑆𝑆𝑆𝑆11 = 𝑝𝑝𝑝𝑝1 ⋅ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑝𝑝𝑝𝑝1 )

(2)

Výpočet autospektra podle vztahu

Výpočet přenosové funkce podle vztahu

𝑆𝑆𝑆𝑆12
(3)
𝑆𝑆𝑆𝑆11
Tento postup se opakuje při každém vyhodnocení přenosové funkce.
Před měřením je třeba vyhodnotit kalibrační faktor 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑐𝑐𝑐𝑐 . Ten je možné použít na libovolný počet následujících
měření za předpokladu, že se výrazně nemění okrajové podmínky (teplota a relativní vlhkost) a že nedošlo ke
změně nastavení zdroje zvuku nebo záznamového zařízení. Pro kalibraci trubice je třeba použít měření vysoce
pohltivého vzorku. Kalibrační faktor je možné získat ze vztahu
(4)
𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐼𝐼𝐼𝐼
𝐻𝐻𝐻𝐻𝑐𝑐𝑐𝑐 = � 12
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 ,
𝐻𝐻𝐻𝐻12 =

𝐻𝐻𝐻𝐻21

𝐼𝐼𝐼𝐼
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
kde 𝐻𝐻𝐻𝐻12
představuje přenosovou funkci získanou při měření v běžné konfiguraci mikrofonů a 𝐻𝐻𝐻𝐻21
představuje
obdobně získanou přenosovou funkci, nicméně měřenou při obrácené konfiguraci mikrofonů.
Následná měření se korigují tímto kalibračním faktorem podle vztahu
𝐻𝐻𝐻𝐻�
(5)
𝐻𝐻𝐻𝐻 = 12,
12

𝐻𝐻𝐻𝐻𝑐𝑐𝑐𝑐

kde 𝐻𝐻𝐻𝐻�
12 představuje nekorigovanou přenosovou funkci a 𝐻𝐻𝐻𝐻12 přenosovou funkci po korekci. Z této korigované se
následně vypočítá činitel odrazu 𝑟𝑟𝑟𝑟[−] dle vztahu
𝐻𝐻𝐻𝐻 −𝐻𝐻𝐻𝐻
(6)
𝑟𝑟𝑟𝑟 = 12 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑒𝑒𝑒𝑒 2𝑗𝑗𝑗𝑗𝑘𝑘𝑘𝑘0𝑥𝑥𝑥𝑥1 ,
𝐻𝐻𝐻𝐻𝑅𝑅𝑅𝑅 −𝐻𝐻𝐻𝐻12

kde 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐼𝐼𝐼𝐼 představuje přenosovou funkci pouze pro dopadající vlnu a 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑅𝑅𝑅𝑅 představuje přenosovou funkci pouze pro
odraženou vlnu. Obě tyto veličiny je možné spočítat dle přílohy D normy ČSN ISO 10534-2 [4]z okrajových
podmínek měření a geometrie trubice. Činitel zvukové pohltivosti pro kolmý dopad vln 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛𝑛𝑛 se na závěr vypočítá
za vztahu
(7)
𝛼𝛼𝛼𝛼𝑛𝑛𝑛𝑛 = 1 − |𝑟𝑟𝑟𝑟|2
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4 PROTOTYP MĚŘÍCÍ SESTAVY
Pro účely této práce byl vyvinut prototyp měřící sestavy zahrnující vlastní hardwarové i softwarové řešení měření.

Hardware
Prototyp impedanční trubice prezentovaný v tomto příspěvku byl sestaven výhradně z obecně dostupných
hardwarových komponent. Základní konstrukce trubice byla vyrobena z březové překližky tloušťky 18 mm, spoje
jsou převážně lepené.
Samotná trubice se skládá ze tří částí:
•
•
•

Část pro umístění vzorku
Střední část
Reproduktorová část

Jednotlivé části jsou vyobrazeny na Obr. 3. Část pro umístění vzorku prodlužuje střední část a obsahuje
posuvnou zadní stěnu představující tuhé zakončení trubice. Ve střední části se nachází dvojice mikrofonů a izolant
na straně reproduktoru, který eliminuje příčné rezonance v trubici. Reproduktorovou část představuje uzavřená
dutina obsahující reproduktor namířený směrem ke střední části. Jednotlivé části jsou k sobě rozebíratelně
připojeny šrouby.

Obr. 3 Součásti impedanční trubice. I – Část pro umístění vzorku, II – Střední část,
III – Reproduktorová část.
Z hlediska použité měřicí techniky a elektroniky je sestava tvořena těmito členy:
•
•
•
•
•
•
•

Jednodeskový počítač
Zvuková karta
Výkonový zesilovač
Středobasový reproduktor
Měřící mikrofony
Čidlo teploty a vlhkosti
Krokový motor s driverem

Schéma propojení jednotlivých členů je ukázáno na Obr. 4. Ústředním prvkem sestavy je jednodeskový
počítač, na kterém probíhá jak měření, tak následné zpracování signálu a jsou do něj zapojeny ostatní periferie.
První z nich je zvuková karta, která obstarává zvukové vstupy a výstupy a převod mezi analogovým a digitálním
signálem. Do zvukové karty jsou dále zapojeny oba mikrofony a reproduktor s mezičlánkem v podobě výkonového
zesilovače. Dalším připojeným zařízením je čidlo teploty a relativní vlhkosti, které slouží k záznamu těchto
okrajových podmínek. Posledním prvkem, kterým se tato sestava zároveň liší od běžných komerčních sestav je
doplnění části pro umístění vzorku o krokový motor a převod umožňující automatizovaný posun zadní stěny
trubice a tím výrazné zefektivnění a rozšíření možností měření.
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Obr. 4 Schéma zapojení jednotlivých členů měřící sestavy.

Software
Softwarová část měření byla napsána v programovacím jazyku Python [7]. Nejdůležitější použité knihovny
a moduly jsou popsány v Tab. 2.
Tab. 2 Hlavní knihovny použité pro naprogramování měření a zpracování dat.
Knihovna
Scipy [8]
Numpy [9]
Jackclient-python
[10]
Matplotlib [11]

Stručný popis
Ekosystém knihoven, jehož součástí jsou i knihovny pro zpracování digitálního signálu
Knihovna pro práci s rozsáhlými vektory a maticemi
Knihovna umožňující komunikaci se serverem JACK (Jack Audio Connection Kit)
a tedy přehrávání a nahrávání audio signálu s nízkou latencí a vysokou mírou kontroly.
Grafické výstupy měření

Pomocí těchto knihoven bylo možné kompletně implementovat měření i následný processing naměřených dat.
Příklad výstupu měření bez dodatečného post-processingu ukazuje Obr. 5.

Obr. 5 Příklad grafu závislosti činitele zvukové pohltivosti na frekvenci, změřená data bez
dalšího processingu.

5 DISKUSE
Pro účely výzkumu chování akustických rezonátorů byl zhotoven prototyp impedanční trubice. Tato trubice
vychází ze zásad uvedených v normě ČSN ISO 10534-2 [4], nicméně nad rámec této normy měření rozšiřuje
o pohyblivou zadní stěnu. Díky tomu umožňuje souvislá měření pro více variant hloubky dutiny rezonátoru. Ta je
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jedním z hlavních návrhových parametrů většiny typů rezonátorů. Zásadním způsobem je tak rozšířena efektivita
sběru dat pro širokou komparaci výsledků měření i pro porovnávání s výsledky získanými různými typy výpočtů.
Dalším přínosem tohoto prototypu je zjištění, že je podobné měření možno realizovat za pomoci běžně dostupné
spotřební elektroniky i měřícího hardwaru a že je tak možno s relativně nízkými náklady sestavit impedanční
trubici vhodnou pro specifickou aplikaci. Měření rezonátorů představený prototyp přispívá i přizpůsobenou šířkou
měřeného spektra a čtvercovým příčným průřezem. Výhodou je také možnost využít většinu hardwarového
i softwarového řešení pro další jinak uzpůsobenou impedanční trubici.
Mezi nedostatky současného prototypu je nutno zahrnout poměrně úzké měřené spektrum a šum přítomný
v naměřených datech. První nedostatek vychází převážně z metody samotné a jeho řešením je vytvoření druhé
trubice o rozdílné geometrii. Částečné řešení také představuje přidání mezilehlého mikrofonu a díky tomu
vyhodnocení ve dvou intervalech daných vzdáleností mikrofonů. Druhý problém je částečně řešitelný v rámci
post-processingu. Jedním řešením je proložení vhodnou funkcí nebo splajnem, dalším pak filtrace dat pomocí
Fourierovy transformace.

6 ZÁVĚR
Tento příspěvek představil vlastní řešení měření v impedanční trubici metodou přenosové funkce. Prezentovaný
prototyp se i přes nedostatky uvedené v předchozí kapitole jeví jako dobře použitelný pro výzkum chování
akustických rezonátorů v oblasti nízkých frekvencí. Díky specifickému řešení sestavy a zadní stěny trubice je
možné v krátkém čase pořizovat relativně rozsáhlé a zároveň ucelené soubory dat, čehož bude využito v dalším
výzkumu.
Další zdokonalení měření by mělo vést k rozšíření měřeného spektra pomocí třetího vloženého mikrofonu
a zároveň k vyfiltrování šumu přítomného ve vyhodnocených datech.

Poděkování
Příspěvek vznikl za podpory projektů FAST-J-21-7481 "Teoreticko-experimentální analýza pohltivosti
akustických rezonátorů" a FAST-J-21-7449 "Stanovení materiálového modelu kompozitního materiálu tvořeného
cementovou matricí s rozptýlenými výztužnými organickými nebo anorganickými vlákny s ohledem na směr
zatěžování".
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ELIMINACE POVRCHOVÉ KONDENZACE NA
ZASKLENÍ A PŘIPOJOVACÍ SPÁŘE DŘEVĚNÉHO
OKNA
ELIMINATION OF SURFACE CONDENSATION ON GLASSING AND
CONNECTION JOINTS OF A WOODEN WINDOW
Petra Vorlíčková*,1, Miloš Kalousek1
* vorlickova.p@fce.vutbr.cz
1
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká republika

Abstrakt
Jedno z nejslabších míst obálky budovy jsou výplně otvorů. Na povrchu oken často klesá teplota pod rosný bod
a vzniká povrchová kondenzace. Práce se zabývá studiem nejnižších vnitřních povrchových teplot u dřevěného
okna na připojovací spáře zasklení a v místě parapetu. Jako opravný prostředek v nevyhovujícím stavu je použita
hliníková lišta různých tlouštěk využívající patentované technologie. Díky vodivosti materiálu je přivedeno teplo
do kritické oblasti a zvýšena povrchová teplota. Za pomocí počítačového modelování byly vyzkoušeny varianty
provedení lišty a možnosti osazení rámu ve stěně tak, aby bylo dosaženo nejvyšší účinnosti lišty.
Klíčová slova
Povrchová kondenzace, nejnižší vnitřní povrchová kondenzace, okenní zasklení, připojovací spára
Abstract
One of the weakest points of the building envelope is the filling of the openings. On the surface of the windows,
the temperature often drops below the dew point and surface condensation occurs. The work deals with the study
of the lowest internal surface temperatures at a wooden window at the connection joints of the glazing and
at the location of the window sill. An aluminum strip of various thicknesses using patented technology is used
as a remedy. Thanks to the conductivity of the material, heat is brought to the critical area and the surface
temperature is increased. With the help of computer modeling, variants of the bar design and the possibility
of mounting the frame in the wall were tested in order to achieve the highest efficiency of the bar.
Key words
Surface condensation, lowest internal surface condensation, window glazing, connection joint

1 ÚVOD
Kondenzace na povrchu okenních rámů, parapetů nebo i v místě ostění a překladů je každodenní problém mnoha
objektů s obvodovými stěnami bez dodatečného zateplení, navíc po výměně starších dřevěných oken (s vyšší
přirozenou infiltrací) za okna modernější (typicky s izolačními dvojskly).
Malou výměnou vzduchu se zvyšuje relativní vlhkost vzduchu v místnosti a nedostatečnými tepelně-technickými
vlastnostmi okenních rámů a zasklení klesá nejnižší vnitřní povrchová teplota na nejslabších místech,
tj. připojovací spáry zasklení a rámu. Nesmíme přitom zapomínat, že plíseň, která vzniká již při 80% vlhkosti
(povrchová kondenzace až při 100 % vlhkosti), může být zdraví nebezpečná. Okenní rám je omyvatelný, ovšem
pórovitost omítky na ostění zajišťuje plísni ideální prostředí pro růst a uvolňování spor (nejčastěji těsně nad
parapetem). Navíc vlivem vlhkosti degraduje těsnění v připojovací spáře okna a dochází k netěsnostem, které
negativně ovlivňují vnitřní mikroklima.
V následující práci byl posuzován detail parapetu s dřevěným oknem a izolačním dvojsklem. Na připojovací
spáře zasklení k rámu a rámu ke stěně přitom nebyl splněn požadavek na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu
dle ČSN 73 0540-2 a jako sanační prostředek byla navržena vodivá lišta z hliníkového plechu [1]. Ta díky své
vysoké vodivosti dokáže převést z vnitřního prostředí (nejlépe na styku se vzduchem) dostatek tepla
do podchlazeného místa na konstrukci, vycházíme přitom z patentované technologie.
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Cílem práce je zajištění nejlepší efektivnosti použití lišty při různých tloušťkách plechu (0,3 mm, 0,6 mm
a 0,9 mm) a při variaci hloubky uložení zasklení (distančního rámečku) v rámu a dále hloubky osazení okenního
rámu ve stěně. Vlastní funkčnost lišty byla již ověřena v předchozích publikacích [2], [3].

2 LITERÁRNÍ PŘEHLED
Povrchová teplota
Na úvod k problematice povrchové kondenzace je důležité objasnit vztah k povrchové teplotě (rosnému bodu).
Vlhkost vzduchu rozeznáváme absolutní a relativní. Absolutní vlhkost, jak již napovídá název, určuje přesné
množství vlhkosti obsažené ve vzduchu. Má přiřazenu jednotku g/kg a mění se podle využití prostor (kuchyně,
koupelna) nebo je například dále zvyšována množstvím květin v místnosti. Oproti tomu velmi často užívaný termín
relativní vlhkost je procentuální vyjádření poměru skutečných vodních par ve vzduchu a maximálním obsahem
vodních par ve vzduchu pro danou teplotu. V tomto důsledků se v případě zvýšení teploty vzduchu snižuje relativní
vlhkost vzduchu (vyšší hranice nasycení vzduchu pro teplejší vzduch – vzduch je schopen pojmout více vzdušné
vlhkosti). Pokud se teplota vzduchu bude snižovat (což je nevyhnutný děj, teplota povrchu stěny oproti návrhové
teplotě vzduchu v interiéru – 21 °C v našem případě klesla o 6,6 °C a v místě připojovací spáry nezatepleného
okna o 12,7 °C), sníží se hodnota nasycení vzduchu (studený vzduch pojme méně vlhkosti) a přiblíží se tak k vyšší
relativní vlhkosti vzduchu (nemění se skutečně obsažená vzdušná vlhkost, jen podíl vodních par). Až klesne teplota
pod rosný bod, klesne i hodnota maximálního nasycení vzduchu pod hranici relativní vlhkosti (100 %). V této
situaci již není vzduch schopen pojmout (udržet) vzdušnou vlhkost a ta bude uvolněna typicky na chladný povrch
(např. v místě spáry) formou povrchové kondenzace. Nesmíme přitom zapomínat, že plíseň vzniká již při 80 %
vlhkosti [4].

Vodivost materiálu
Ve stavebnictví se obecně používají co nejméně vodivé materiály tak, aby bylo dosaženo co možná největších
energetických úspor. Je třeba přitom uvažovat i s umístěním jednotlivých materiálů ve skladbě dle jejich tepelnětechnických vlastností. Na interiérové straně není vhodné umisťovat ty nejlépe izolující materiály. Dochází pak
k teplotnímu skoku mezi lehkým izolačním materiálem a těžkou nosnou konstrukcí. Na tomto rozhraní teplot
dochází ke kondenzaci difundujících vodních par, což může mít velmi dalekosáhlé následky na funkčnost
konstrukce a zdravé vnitřní prostředí. Navíc vnitřní zateplení má mnoho kritérií použitelnosti, odebírá vnitřní
prostor, velké tepelné mosty, … Vnější zateplení naopak umisťuje materiál s nízkou tepelnou vodivostí
na exteriérovou stranu tak, aby teploty v konstrukci klesaly rovnoměrněji a nosná konstrukce nebyla podchlazená
v zimním období a v letním zase přehřátá. Ovšem ne vždy vlze přistoupit k vnějšímu zateplení a vyřešit problém
komplexně.
V případě lokálních problémů (rohy a kouty u věnce/atiky nebo okenní připojovací spáry) může být řešení
v použití právě naopak vodivých materiálů. Pokud se na interiérovou stranu aplikuje materiál s vysokou teplotní
vodivostí, může vést teplo odebrané z prostředí (omítka/vnitřní vzduch) do kritického místa vykazujícího poruchu.
Teorie vedení tepla objasňuje princip vyrovnávání teplot přímými srážkami molekul [5]. Tento jev není závislý
na žádných vnějších zdrojích jako například odporový drát ani nepodléhá rychlé degradaci. Navíc může nastat
další pozitivní efekt, kdy vodivý materiál odkloní prostupující vzdušnou vlhkost do konstrukce díky vysokému
difuznímu odporu a slouží jako parotěsná přepážka na vnitřní straně konstrukce.

3 METODIKA
V následující práci je hodnoceno splnění požadavků na minimální povrchovou teplotu pro stěny a okna dle platné
legislativy po přepočtu z teplotního faktoru vnitřního povrchu dle ČSN 73 0540-2, vždy v místě připojovací spáry
zasklení na rám a dále rámu na stěnu [1]. V případě nesplnění normových požadavků je jako nápravný prostředek
použita patentovaná technologie vodivého materiálu, který je tvarován a lepen na kritické místo v konstrukci.
Přesněji je hodnocena hliníková lišta tlouštěk 0,3 mm, 0,6 mm a 0,9 mm. Ta díky své vysoké vodivosti dokáže
přivést teplo z prostoru do chladnější oblasti (z oblasti s vyšší kinetickou energií do oblasti s nižší) a zlepšit
tak teplotní i vlhkostní stav detailu [5].
Veškeré detaily jsou modelovány v programu Ansys, výpočet metodou konečných prvků. Okrajové parametry
simulace byly voleny pro interiér 21 °C, odpor při přestupu tepla na okenním rámu 0,13 m2K/W a na parapetu
0,25 m2K/W a pro exteriér -15 °C, odpor při přestupu tepla na vnější straně 0,04 m2K/W. Hodnota rosného bodu
pro tyto okrajové podmínky při 50% relativní vlhkosti v interiéru činí 11.58 °C pro stěny a 8,25 °C pro okna.
http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.718
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4 VÝSLEDKY
V následujícím hodnocení byl analyzován detail parapetu s dřevěným okenním rámem a s izolačním dvojsklem
osazen na zděné stěně tloušťky 60 cm. Nejdříve byla zkoumána efektivnost aplikace vybrané lišty různých tlouštěk
na zasklení při různých hloubkách zapuštění distančního rámečku. Dále byla zkoumána aplikace vybraných lišt
různých tlouštěk na připojovací spáru okna při variaci umístění rámu ve stěně. Z důvodu zjednodušení práce
s materiálem, jeho ohýbání a lepení byla lišta rozdělena na dva kusy a modelována i s možnou mezerou v místě
parapetu.

Lišta na zasklení
Vybraná lišta celkové délky 50 mm (výška lišty na zaklení 5 mm) byla zkoušena ve 3 variantách tlouštěk plechu
(0,3 mm, 0,6 mm, 0,9 mm) a pro 3 hloubky zapuštění zasklení (20 mm, 25 mm, 30 mm). Výsledky lze vidět v grafu
níže (viz. Obr. 1, b). Nejnižší vnitřní povrchové teploty na zasklení bez jakékoli úpravy jsou pro hloubku
distančního rámečku 20 mm – 5,01 °C, 25 mm – 7,43 °C a pro 30 mm – 8,64 °C.

Obr. 1 Dřevěný okenní rám s hliníkovou lištou na okenním zasklení a) schéma, b) graf závislosti teploty
na zasklení na hloubce zapuštění zasklení.

Lišta na rámu v místě parapetu
Ve druhé části byla lišta umístěna na připojovací spáře parapetu. Modelována byla lišta v délce kolem celé šířky
parapetu, a to ve variantách – lišta pouze vodorovná, lišta se svislou částí na rámu (výška 35 mm) a v neposlední
řadě lišta s přerušením mezi vodorovnou a svislou částí velikosti 0,1 mm a 1 mm (viz. Obr. 2 - schémata).
Variováno bylo umístění rámu ve stěně, směrem od interiéru byl nejdříve umístěn rám ve vzdálenosti 150 mm,
dále 300 mm (na střed) a do exteriéru 450 mm. Výsledky lze vidět v grafu níže (viz. Obr. 3). Nejnižší vnitřní
povrchové teploty na připojovací spáře okna bez úpravy lištou je pro hloubku zapuštění 150 mm – 9,24 °C,
300 mm – 8,3 °C a 450 mm – 7,20 °C.

Obr. 2 Dřevěný okenní rám s hliníkovou lištou na parapetu a) lišta bez přerušení, b) lišta přerušená 0,1 mm
a 1 mm, c) lišta pouze vodorovná.
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Obr. 3 Graf závislosti teploty na připojovací spáře na hloubce umístění rámu v ostění.

5 DISKUZE
V předchozích publikacích byla prokázána funkčnost aplikace hliníkové lišty na okno, respektive zvýšení nejnižší
povrchové teploty na připojovací spáře parapetu a zaklení a také zabránění difuze vodní páry v místě připojovací
spáry okna ke stěně [2], [3].

Lišta na zasklení
Z výsledků vyplývá, že s větší hloubkou zapuštění distančního rámečku do rámu se zvyšuje povrchová teplota
v místě připojovací spáry zasklení na rám. Důvodem může být oddálení slabého místa zasklení (spojení tabuli přes
distanční rámeček) hlouběji do rámu. Bohužel s větší hloubkou zapuštění klesá estetická hodnota okna, také
se komplikuje montáž větších okenních tabulí a zvětšují se rozměry rámu (což vede k větší masivnosti rámu
a menšímu osvětlení vnitřních prostor). Mírný rozdíl bychom mohli zpozorovat, pokud bychom ve výpočtu
zohledňovali proudění vzduchu (plynu) mezi zasklením, který u izolačních dvojskel výrazněji ovlivňuje
povrchovou teplotu.
Po aplikaci lišty došlo k nárůstu teploty ve všech případech. V chování lišty vidíme větší teplotní rozdíl mezi
lištou tloušťky 0,3 mm a 0,6 mm (0,3 °C) a menší mezi lištami tlustými 0,6 mm a 0,9 mm (0,15 °C). Největší
efektivnosti lišta dosáhla při nejnižší vstupní teplotě, tj. u nejnižší hloubky zapuštění distančního rámečku
(20 mm). Svou účinnost prokázala již lišta s tloušťkou 0,3 mm.

Lišta na parapetu
Po aplikaci lišty došlo k očekávanému nárůstu teploty v připojovací spáře okna. Směrem k interiéru (hodnota na
vodorovné ose 150 mm) je nejvýhodnější lišta pouze vodorovná. Kratší vodorovná část na parapetu přivede teplo
do připojovací spáry dostatečně efektivně a svislá část odčerpává teplo pro studený rám. Proto teplota lišty
s mezerou 1 mm a především pouze vodorovná lišta oproti liště nepřerušené stoupá. Směrem do exteriéru
(450 mm) se projevilo očekávané zhoršení teploty vlivem větší spáry a jako nejvýhodnější se jeví lišta
bez přerušení. Nejtenčí lišta (0.3 mm) je nejvíce závislá na nepřerušenosti materiálu a nevyplatí se dávat směrem
do exteriéru. Lišta s mezerou 0,1 mm ,,kopíruje" chování lišty bez přerušení s menší účinností (lišta tl. 0,3 mm
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umístěná na okně nejblíže interiéru vykazuje nejmenší rozdíl teplot, lišta tl. 0,9 mm umístěná k exteriéru největší).
Nejvyššího nárůstu teplot dosáhla vodorovná lišta tl. 0.9 mm při osazení okna na střed stěny.

Obr. 4 Průběhy teplost detailu parapetu a) bez úpravy, b) s nepřerušenou lištou 0,9 mm kolem celého parapetu.

6 ZÁVĚR
Za účelem eliminace povrchové kondenzace na okenním zasklení a rámu v místě parapetu byla aplikována
hliníková lišta na interiérové straně. Tento vodivý materiál dokáže zlepšit nevyhovující stav nad teplotu rosného
bodu a zamezit tak povrchové kondenzaci. V práci byla variována hloubka zapuštění zasklení a dále hloubka
uložení rámu ve stěně před a po aplikaci lišty na zasklení a dále parapet. Byly vyzkoušeny 3 tloušťky hliníkového
plechu, všechny prokázaly účinnost. Lišta tloušťky 0,3 mm dosáhla dle očekávání nejnižšího nárůstu teplot, lišta
0,9 mm nejvyššího.
V případě aplikace lišty na parapet byly pozorovány rozdílné průběhy teplot dle zvoleného tvaru lišty a dle
hloubky osazení rámu ve stěně. Směrem do exteriéru se jeví nejvýhodněji lišta bez přerušení, směrem do interiéru
lišta pouze vodorovná na parapetu bez části na rámu.
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Abstrakt
Spotreba energie v budovách je dôležitým faktorom súvisiacim s trvalo udržateľným rozvojom a je úzko spojená
s hlavnou hrozbou ľudskej spoločnosti, ktorú predstavuje tvorba skleníkových plynov a s tým súvisiace globálne
otepľovanie. Optimalizácia spotreby energie v budovách a efektívne využívanie energie z obnoviteľných zdrojov
energie s minimálnym dopadom na životné prostredie predstavujú jadro boja proti zmene podnebia. Článok
pojednáva o problematike súčasného stavu klimatických zmien a ich dopadu na spotrebu energie v budove,
popisuje možnosti hodnotenia EHB prostredníctvom simulácií ako nástroja pre optimálny návrh spotreby energie
so zohľadnením údajov o budúcej klíme a zároveň objasňuje model financovania zlepšenia energetickej
efektívnosti budov prostredníctvom EPC projektov.
Kľúčové slová
Zmena klímy, energetická hospodárnosť, EPC projekt, energetická simulácia
Abstract
Energy consumption in buildings is an important factor related to sustainable development and is closely linked
to the main threat to human society posed by greenhouse gas emissions and the associated global warming.
Optimizing of energy consumption in buildings and the efficient use of energy from renewable sources with
minimal impact on the environment are at the heart of the fight against climate change. The article discusses the
current state of climate change and its impact on energy consumption in the building, describes the possibilities of
assessing the future energy performance of buildings through simulations as a tool for optimal design of energy
consumption in a building, taking into account future climate data, and explains the financing model for improving
energy efficiency of buildings through EPC projects.
Key words
Climate change, energy efficiency, EPC project, energy simulation

1 ÚVOD
Stavebný sektor je jeden z najväčších spotrebiteľov energie, pričom sa odhaduje, že budovy po celom svete sú
zodpovedné za viac ako 40 % celkovej spotreby primárnej energie a s tým súvisiacou tvorbou skleníkových plynov
[1]. Väčšina budov sa v súčasnosti navrhuje tak, aby vydržala viac ako 50 rokov, pričom budovy ako súčasť
infraštruktúry musia dlhodobo odolávať meniacim sa klimatickým podmienkam. Pri návrhu treba brať do úvahy,
že budovy budú vystavené klíme, ktorá bude postupne teplejšia a preto je potrebné zabezpečiť, aby súčasné aj
budúce stavby spoľahlivo pracovali za meniacich sa klimatických podmienok. Niekoľko súčasných štúdií
predpokladá budúci nárast ročného dopytu po chladení a pokles ročného dopytu po vykurovaní [2]. Zmena klímy
predstavuje výzvu pre projektanta budovy, najskôr preto, že dlhodobým cieľom svetového spoločenstva je znížiť
využívanie energie s cieľom obmedziť rozsah budúcich klimatických zmien spôsobených ľudskou činnosťou.
Investícia do zlepšenia energetickej účinnosti budov poskytuje okrem zníženia dopadu na zmenu podnebia aj
okamžitý pozitívny peňažný tok vyplývajúci z nižších účtov za energiu. Okrem obvyklých možností financovania,
ktoré majú vlastníci a prevádzkovatelia budov (napríklad formou pôžičky alebo úveru), sú k dispozícii aj iné
spôsoby financovania takýchto projektov. Jednou z týchto metód je financovanie prostredníctvom EPC projektu.
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2 KLIMATICKÉ ZMENY A STAVEBNÝ SEKTOR
Podnebie Zeme sa v priebehu histórie menilo. Zvláštny význam je potrebné venovať predovšetkým súčasnému
trendu otepľovania planéty, ktorý je výsledkom ľudskej činnosti približne od polovice 20. storočia a ktorá
postupuje rýchlosťou, ktorá je neudržateľná. Za hlavnú príčinu klimatických zmien sa považuje globálne
otepľovanie, ktoré je spôsobené skleníkovým efektom [3].

Skleníkové plyny a spotreba energie v stavebnom sektore
Emisie skleníkových plynov zo stavebného sektoru sa v období od roku 1970 viac ako zdvojnásobili, čo
vo výsledku znamená viac ako 19 % všetkých globálnych emisií skleníkových plynov z roku 2010. Väčšina týchto
emisií sú nepriame emisie, ktoré vznikajú využívaním elektrickej energie v budovách, a ktoré počas sledovaného
obdobia rástli na rozdiel od priamych emisií, ktoré sa vyznačovali stagnáciou (Obr. 1) [4].
Vzhľadom na fakt, že v stavebnom sektore je vysoký podiel nepriamych emisií, skutočné hodnoty závisia vo
veľkej miere od výroby a spotreby energie. V roku 2010 spotrebovali budovy až 32 % celkovej globálnej konečnej
energie, pričom na vykurovanie budov (bytových aj komerčných) bolo potrebných 32-34 % z tohto podielu.
Ďalším významným spotrebiteľom v komerčných budovách bolo osvetlenie, zatiaľ čo v obytných budovách to
bolo varenie a príprava TÚV (Obr.1) [4].

Obr. 1 Svetová konečná spotreba energie v budovách podľa konečného použitia v roku 2010.

Prognózy zmeny klímy - klimatické scenáre
Prognózy budúceho vývoja klímy predpovedajú tzv. Reprezentatívne koncentračné scenáre – RCP. Tieto scenáre
sú založené na sociálno-ekonomických, technologických a energetických predpokladoch, predpokladoch
využívania pôdy, tvorbe emisií skleníkových plynov a úrovne znečistenia ovzdušia [2]. Existujú 4 základné
klimatické scenáre v závislosti od emisných scenárov tvorby antropogenného skleníkového plynu, pričom opisujú
varianty otepľovania zväčša do roku 2100 (Obr. 2). RCP 4.5 je tzv. stabilizačný scenár, ktorý počíta s tým, že
koncentrácia CO2 bude kumulovať okolo roku 2050 a stabilizuje sa po roku 2100 okolo hodnoty 520 ppm, pričom
priemerná teplota vzduchu sa do roku 2100 zvýši o 1,8 °C [5]. Menej optimistický scenár RCP 8.5 predpokladá
zvýšenie teploty o 4,9 °C alebo viac do roku 2100 v porovnaní s obdobím pred revolúciou, sprevádzané zvýšením
extrémnych teplotných udalostí [2]. Okrem toho predpovedá zvýšenie emisií CO2 až na úroveň 950 ppm v roku
2100, pričom očakáva, že ďalší rast bude prebiehať minimálne do roku 2200 [5].

Vlna renovácie v stavebnom sektore
Európska komisia vo svojom oznámení o Európskej zelenej dohode informuje, že stavba, jej používanie a obnova
budov sú zodpovedné za 40 % spotrebovanej energie v EÚ [6]. Na splnenie cieľa znížiť emisie skleníkových
plynov o 55 % sa môžu pričiniť práve budovy a výroba elektrickej energie. Hlavným cieľom je v čo najväčšej
miere zavádzať výrobu energie z obnoviteľných zdrojov energie, pričom podiel výroby elektriny z obnoviteľných
zdrojov sa má do roku 2030 minimálne zdvojnásobiť - zo súčasných 32 % na 65 % a viac. Využívaním energie
z obnoviteľných zdrojov sa významne dekarbonizujú mnohé odvetvia, napr. chladenie a vykurovanie v budovách
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a priemysle. Dôležité je, aby úroveň využívania obnoviteľných zdrojov energie pri vykurovaní a chladení dosiahla
aspoň 40 % [7].

Obr. 2 Prognózy globálneho oteplenia povrchu Zeme podľa klimatických scenárov vzhľadom k obdobiu
1986–2005.
Až 75% budov v rámci EÚ je energeticky nehospodárnych a napr. na vykurovanie používa zastarané systémy
využívajúce fosílne palivá, uhlie alebo ropu [7]. Ročná miera renovácie fondu budov sa pritom v členských štátoch
pohybuje len na úrovni od 0,4 do 1,2 %. Iniciatívou EÚ je zapojiť sa do vlny renovácie verejných aj súkromných
budov, čo má za cieľ znížiť účty za energie a zároveň aj energetickú chudobu. Renováciu verejných a súkromných
budov je v rámci Európskej zelenej dohody označená ako kľúčová iniciatíva na zlepšenie energetickej efektívnosti
v stavebnom sektore. Do roku 2030 má byť obnovených až 35 miliónov budov [6].
Na dosiahnutie európskych cieľov v oblasti energetiky a klímy do roku 2030 bude potrebných približne
275 miliárd ročne, preto je okrem verejného financovania potrebné odblokovať aj súkromné financovanie.
Európska komisia vytvorila iniciatívu Inteligentné financovanie inteligentných budov, ktorá slúži na mobilizáciu
súkromného financovania energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie [8]. Iniciatíva Inteligentné
financovanie inteligentných budov podporuje aj využívanie tzv. zmlúv o energetickej hospodárnosti
(EPC projekty), ktoré môžu byť východiskovým riešením pri obnove budov, ktorých majiteľ nemá počiatočný
kapitál na obnovu.

3 EPC PROJEKTY
Metóda EPC ponúka realizáciu úsporných opatrení v energetickom hospodárstve vrátane zabezpečenia finančných
zdrojov prostredníctvom splácania investície z dosiahnutých a dodávateľom zaručených úspor, tzn. bez nutnosti
investície zo strany zákazníka, vlastníka a prevádzkovateľa objektu.
EPC je obchodný model, ktorý zakladá zmluva o energetickej efektívnosti. Zmluvou o energetickej
efektívnosti je zmluva uzatvorená medzi poskytovateľom garantovanej energetickej služby a prijímateľom
garantovanej energetickej služby, na základe ktorej je poskytovateľovi garantovanej energetickej služby odplata
za poskytnuté služby uhrádzaná podľa toho, či skutočne dosiahol zmluvne určené hodnoty zlepšenia energetickej
efektívnosti [9]. V zmysle zákona č.321/2014 Z.z. ide o energetickej efektívnosti ide o garantovanú energetickú
službu. Pri EPC sa uskutočňuje modernizácia objektov a zariadení prijímateľa služby, ktorá vedie k zníženiu
nákladov na spotrebu energií a súvisiacich prevádzkových nákladov. Náklady na modernizáciu, ktorú podľa
potrieb prijímateľa navrhne, naprojektuje, realizuje a prefinancuje poskytovateľ, sa splácajú z v budúcnosti
dosahovaných úspor, za ktoré sa poskytovateľ služby zaručí. Poskytovateľ služby počas obdobia splácania
modernizácie poskytuje energetický manažment a vyhodnocuje dosahované úspory. V prípade, že by nastal
výpadok úspor, zaväzuje sa poskytovateľ uhradiť prijímateľovi služby finančnú hodnotu výpadku úspor.
Pri modernizácii budov sa EPC zmluva dotýka alebo jednotlivej budovy alebo súboru budov rôzne
umiestnených nie vo vzájomnej/ bezprostrednej blízkosti, (napr. školy v meste, rozličné budovy VÚC, reťazec
obchodov, kancelárií) alebo viacerých budov teritoriálne a funkcionálne súvisiacich a prepojených
(napr. nemocnica, výrobný podnik). Modernizuje sa energetická infraštruktúra a stavebná obálka budov. Objektom
modernizácie sú systémy vykurovania a vzduchotechniky, vnútorného a vonkajšieho osvetlenia, rozvodov energie,
rekuperácie, kotly, solárne zdroje, fotovoltika, tepelné čerpadlá, kogenerácie, trigenerácie, príprava pitnej aj
bazénovej vody, technológia práčovne, automatizácia energetického manažmentu a aplikácia výhodnejšieho
odberového diagramu, výmena okien, oprava stavebných otvorov a striech a i. [10].
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Návratnosť projektov EPC je typicky 6 až 10 rokov, ale realizovali sa projekty s kratšou aj dlhšou dobou
návratnosti. Krátkodobo návratné projekty sa uskutočňujú v prípade, keď sa podarí objaviť významnú
optimalizačnú príležitosť, ktorú prijímateľ nemal možnosť financovať (alebo to nebola jeho priorita), alebo ju
jednoducho neodhalil. Dlhodobo návratné projekty sú typické veľkým podielom drahých modernizačných
opatrení, ktoré nemajú rýchlu finančnú návratnosť z budúcich úspor energie – napr. niektoré typy stavebných
úprav budov.

4 ENERGETICKÉ SIMULÁCIE BUDOV – JEDNODUCHÁ
SIMULÁCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY
Simulácie energetickej hospodárnosti budov sa stali ústredným prvkom pri navrhovaní a optimalizácii
energetických systémov budov. Slúžia ako podporný nástroj na zistenie energetickej náročnosti budovy a dokážu
nájsť optimalizačné opatrenia v budove tak, aby po jej obnove vedel byť EPC projekt efektívny a úspešný.
Energetické modely môžu posúdiť rôzne konštrukcie, technické systémy a prevádzky, s cieľom určiť najvhodnejší
návrh s najvhodnejšou celkovou energetickou hospodárnosťou. Vďaka dopytu po ekologických budovách je
aplikácia simulácie budov v dnešnej dobe skôr nevyhnutnosťou ako potrebou. Energetické simulácie sú teda
dôležitou súčasťou štúdií o zmene klímy ako prostriedok pre predikciu dopytu budov po energii v rámci zmeny
klímy a majú veľký význam pre úsporu energie v budovách.
Pre posúdenie vplyvu zmeny klímy na energetický koncept administratívnej budovy bola vykonaná jednoduchá
energetická simulácia.

Opis modelu a vstupné dáta
Simulovaný objekt je nepodpivničená dvojpodlažná administratívna budova s plochou strechou. Jedná sa
o samostatne stojaci objekt umiestnený v rovinatom teréne v katastrálnom území mesta Bratislava, z čoho
vyplývajú aj okrajové podmienky vonkajšej klímy. Hodinové údaje o počasí sú zostavené z meraní v lokalite
Bratislava-letisko.

Obr. 3 3D geometria modelu z programu DesignBuilder
Pre vytvorenie modelu administratívnej budovy bol použitý softvér DesignBuilder, samotná simulácia
a výpočet bol zrealizovaný pomocou programu EnergyPlus. Pri vytváraní simulácie bolo zohľadňované prostredie,
v ktorom je budova osadená, orientácia na svetové strany, charakteristiky vnútorných a vonkajších obalových
konštrukcií, systém vykurovania, chladenia, spôsob infiltrácie vzduchu a vetrania. Pre jednotlivé miestnosti boli
podľa ich účelu spracované harmonogramy obsadeností miestností ľuďmi, harmonogramy využívania osvetlenia
a elektrických spotrebičov.
Budova bola vytvorená v dvoch variantoch:
•

•
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Pôvodný stav – uvažovalo sa s budovou, ktorej obvodový plášť prešiel rekonštrukciou pred
20–25 rokmi, t.j. murovaná obvodová stena zateplená tepelnou izoláciou hrúbky 50 mm, strecha
zateplená izoláciou hrúbky 100 mm, plastové okná s izolačným dvojsklom. V budove bol
uvažovaný systém vykurovania a prípravy teplej vody plynovým kotlom a systém prirodzeného
vetrania. V budove sa neuvažovalo so systémom chladenia.
Nový stav – skladby obalových konštrukcií boli navrhnuté/ obnovené tak, aby spĺňali súčasné
odporúčané hodnoty tepelného odporu podľa normy STN 730540-2- Z1. V budove bol uvažovaný
systém vykurovania, chladenia, prípravy teplej vody a núteného vetrania prostredníctvom tepelného
čerpadla vzduch-voda a systém úsporného osvetlenia.
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Tab. 1 Vybrané vstupné údaje pre simuláciu podľa kategórií programu DesignBuilder.
Kategória

Vstupný údaj

Pôvodný stav

Nový stav

Vnút. zaťaženie
Vnút. zaťaženie
Vnút. zaťaženie
Vnút. zaťaženie
Vnút. zaťaženie
Vnút. zaťaženie
Vnút. zaťaženie
Vnút. zaťaženie
Vnút. zaťaženie
Osvetlenie
Otvory - okná

Obsadenosť
Metabolická produkcia tepla na osobu
Generovanie CO2
Potreba teplej vody
Vykurovacia teplota
Temperovacia teplota
Vnút. teplota chladenia
Min. teplota, pri kt. sa prirodzene vetrá
Množstvo čerstvého vzduchu na osobu
Typ osvetlenia
Zasklenie - Ug
Zasklenie - priepustnosť energie
slnečného žiarenia - g
Zasklenie - činiteľ prestupu svetla
Rám-Uf
Tienenie
Infiltrácia

0,167 ľudí/m
130 W/osobu
0,0000000382
0,200 (l/m2.deň)
20 °C
15 °C
24 °C
14 l/s.osoba
Pôvodné
1,667 W/m2.K

0,167 ľudí/m2
130 W/osobu
0,0000000382 (m3/s.W)
0,200 (l/m2.deň)
20 °C
15° C
26 °C
14 l/s.osoba
Úsporné LED osvetlenie
0,963 W/m2.K

0,642

0,485

0,682
2,1 W/m2.K
Nie
1 1/h

0,71
1,149 W/m2.K
Nie
0,1 1/h

Otvory - okná
Otvory - okná
Otvory - okná
Otvory - okná
Konštrukcie

2

Generovanie budúcich údajov o počasí
EnergyPlus ako výpočtový program pre energetickú simuláciu vyžaduje údaje o počasí za jeden rok, ktorý
reprezentuje klímu v mieste budovy, pričom používané súbory počasia sa obvykle zakladajú na historických
environmentálnych záznamoch, ktoré predstavujú priemerné klimatické roky. Vzhľadom na rozsah klimatických
zmien a ich vplyv na požiadavky na vykurovanie a chladenie budov však simulácie využívajúce hodinové súbory
TRKR nedokážu predpovedať trendy dopytu po energii v budovách budúcnosti. V dôsledku toho bolo vyvinutých
niekoľko metód na generovanie budúceho súboru informácií o počasí pre energetické simulácie budov.
Súbor budúcich údajov o počasí pre účely tejto energetickej simulácie bol zostavený tzv. metódou morfovania.
Východiskovým bodom tejto metódy je súbor údajov o počasí s vysokým rozlíšením pre dané miesto. Tieto údaje
sa potom upravia pomocou predpovedí z globálneho alebo regionálneho klimatického modelu, čo vedie k zmenám
priemerných mesačných hodnôt premenných počasia [11]. Z databázy programu DesignBuilder bol prebraný
bežne dostupný súbor pre energetickú simuláciu pre lokalitu Bratislava-letisko, ktorý bol použitý ako
východiskový súbor údajov o počasí reprezentujúci súčasnú klímu. Tento bol následne morfovaný využitím
nástroja – generátora počasia CCWorldWeatherGen. Z databázy IPCC boli stiahnuté HadCM3 klimatické scenáre,
ktoré boli následne použité pre vytvorenie budúcich údajov o počasí. Morfovaný klimatický rok bol vygenerovaný
na základe klimatického scenára A2 pre obdobie 2050. Emisný scenár A2 je jeden z „markerových“ scenárov
vypracovaných prostredníctvom IPCC a je to bežný scenár využívaný pri energetických simuláciách. Scenár A2
je na hornom konci emisných scenárov SRES. Dejová línia A2 sa vyznačuje heterogenitou. Zdôrazňuje sa
sebadôvera a miestna identita a populácia sa neustále zvyšuje. Obyvateľstvo do roku 2050 dosiahne viac ako
10 miliárd. Ekonomický rozvoj je regionálne zameraný a ekonomický a technologický rozvoj je v porovnaní
s ostatnými dejovými líniami pomerne pomalý. Predpokladá, že v 21. storočí rýchlo rastie množstvo metánu
a oxidu dusného. Oxid uhličitý stúpa na maximálnu hodnotu tesne pred rokom 2100 [12].

5 CIEĽ A VÝSLEDKY
Hlavným cieľom simulácie bolo zistiť a porovnať ročnú spotrebu energie administratívnej budovy v pôvodnom
a v obnovenom stave pri uvažovaní súčasných aj budúcich klimatických podmienok, zohľadňujúcich zmenu klímy
(pre rok 2050).
Pre pôvodný aj obnovený stav boli uvažované 2 varianty referenčného klimatického roku a to referenčný
klimatický rok súčasnej klímy a referenčný klimatický rok budúcej klímy podľa klimatického scenára A2
(rok 2050).V prípade referenčného roka súčasnej klímy je ročná spotreba energie administratívnej budovy:
•

v pôvodnom stave: 42 937 kWh/rok; 139,36 kWh/m2.rok,

http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.723

727

JUNIORSTAV 2022

•

9. Building Physics, Building Services

v obnovenom stave: 19 392 kWh/rok; 59,34 kWh/m2.rok.

Pri použití referenčného klimatického roka zohľadňujúceho zmenu klímy je ročná spotreba energie:
•
•

v pôvodnom stave: 38 295 kWh/rok; 124,29 kWh/m2.rok,
v obnovenom stave: 20 665 kWh; 63,24 kWh/m2.rok.

Spotreba energie po obnove administratívnej budovy pri uvažovaní súčasných klimatických podmienok klesla
v porovnaní so spotrebou energie budovy v pôvodnom stave o 54,8 %. Pri uvažovaní zmeny klímy bol v pokles
spotreby energie o 51,9 % v porovnaní s pôvodným stavom so súčasnými klimatickými podmienkami. Rozdiel
spotreby energie obnovenej budovy pri uvažovaní súčasných a budúcich klimatických podmienok je
1273 kWh/rok. Zvýšenie spotreby energie pri zadaní budúcich klimatických údajov spôsobil predovšetkým väčší
dopyt po chladení budovy; z pôvodných 3448 kWh/rok pri súčasných klimatických podmienkach na
6126 kWh/rok pri uvažovaní budúcich klimatických podmienok. Naopak spotreba energie na vykurovanie budovy
klesla z približne 3230 kWh/rok na 1840 kWh/rok.
Zaujímavým je sledovanie spotreby energie budovy v pôvodnom stave za predpokladu, že by nedošlo k jej
obnove. Pri porovnaní spotreby energie pri uvažovaní súčasných a budúcich klimatických podmienok z výsledkov
vyplýva, že v období okolo roku 2050 by budova v pôvodnom stave spotrebovala o približne 4640 kWh/rok
menej. Tento pokles možno vysvetliť najmä zníženým dopytom do vykurovaní z 14764 kWh/rok pri uvažovaní
súčasných klimatických podmienok na 10320 kWh/rok pri uvažovaní budúcich klimatických podmienok. Túto je
skutočnosť je vo všeobecnosti potrebné zohľadniť pri posudzovaní vhodnosti budovy pre obnovenie
prostredníctvom EPC projektu, aby projekt priniesol uspokojivé výsledky pre všetky zúčastnené strany.

6 ZÁVER
Klimatické zmeny sú dnes vysoko aktuálny a celosvetovo diskutovaný problém. Vzhľadom na cieľ Európskej únie
stať sa do roku 2050 prvým uhlíkovo neutrálnym kontinentom a fakt, že budovy patria k jedným z najväčších
spotrebiteľov energie, je nevyhnutné pristúpiť k vlne obnovy budov. EPC projekt ako jedna z možností
financovania ponúka možnosť obnovy aj takých budov, na ktorých obnovu nemá majiteľ k dispozícii potrebnú
výšku investície, t.j. predovšetkým verejné budovy. V súvislosti s tým, článok preukázal zmyselnosť obnovy
existujúcich budov a vplyv klimatických zmien na spotrebu energie v konkrétnej administratívnej budove.
Výsledky simulácie jasne ukazujú, že podľa očakávaní dochádza k nárastu spotreby energie na chladenie
a k poklesu spotreby energie na vykurovanie. Možno koštatovať , že energetické simulácie sú vhodným nástrojom
na predikciu spotreby energií v budovách v budúcnosti, keďže dokážu demonštrovať vplyv klimatických zmien
na energetickú hospodárnosť budovy a sú jednou z možností ako zaistiť, aby budovy v budúcnosti vedeli
spoľahlivo pracovať za meniacich sa klimatických podmienok tak, aby vytvárali komfortné prostredie pre svojich
užívateľov.
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