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Kontrola dodatečného zateplení obvodových pláš�ů
panelových budov 

Mgr. Petr LÍZAL, CSc.
Ing. Pavel SCHMID, PhD.

VUT – Fakulta stavební
Brno

Aktuálním problémem kontaktního systému dodateč-
ného zateplení obvodových pláš�ů panelových budov je
diagnostika stavu a kontrola jakosti použitých materiálů
při stanovení limitních podmínek pro jednotlivé etapy
pracovního prostupu. Článek navazující na práci [1] se-
znamuje s průběhem ověřování vlastností výztužné
vrstvy tahovou zkouškou.

Úvod
K ověření předpokládaných a teoreticky uvažovaných

hodnot in situ byl vybrán třináctipodlažní objekt, na němž

byly diagnostikovány charakteristické vlastnosti tepelných

izolací a stavebního lepidla. Laboratorními zkouškami byla

ověřena schopnost tvrdnutí lepidla při nízkých teplotách a

po zmrazovacích cyklech. Teoretický výpočet stacionárního

teplotního pole v konstrukci byl ověřen měřením přímo ve

skladbě obvodového pláště po aplikaci izolantů. Před nane-

sením konečné povrchové úpravy byla ověřena jakost

použitého lepidla kontrolní zkouškou navrženou EOTA

(European Organization for Technical Approvals) [5].

Obdobný zkušební postup je uveden v technických pravi-

dlech CZB 2001 [6]. Podle stanovených postupů se zkoušku

nepodařilo ve většině případů úspěšně dokončit nebo jed-

noznačně vyhodnotit. Teprve po úpravě upevnění a použití

videokamery bylo možné digitální obraz porušení měřeného

povrchu archivovat a zkoušku vyhodnotit. 

Příprava zkušebního  vzorku 
K posouzení byl vybrán certifikovaný kontaktní systém,

jehož pracovní postup byl rozdělen do několika etap: 

– úprava podkladu,

– montáž soklových lišt,

– lepení izolantů,

– upevnění hmoždinkami,

– nanesení výztužné vrstvy a kladení výztuže,

– penetrace,

– konečná povrchová úprava.

Technologický předpis omezuje realizace minimální teplo-

tou vzduchu a podkladu +5 ˚C [3]. 

Předmětem příspěvku je výsledek posouzení vhodnosti

použité vrstvy omítky s výztužnou tkaninou v uvedeném

systému (výztužná vrstva). Množství naneseného lepidla

závisí na podkladu – minimální vrstva po vytvrzení má být

alespoň 3 mm. Zkušební tělesa výztužné vrstvy byla

připravena v rozměrech 600 x 100 mm s přesahem uložené

sí�oviny 100 mm na každou stranu. Před zkouškou, sedm

dní po zhotovení vzorku, následovalo nalepení trojúhel-

níkové kovové destičky na každou stranu, aby byl zajištěn

plynulý přenos zatížení z desek na omítkové pásky. Takto

připravené vzorky se téměř vždy porušily v těsné blízkosti

nalepených destiček před ukončením požadovaných operací

[4]. 

Výsledkem pokusů, jak upnout zkušební tělesa pro

požadované stupně zatěžování a odlehčování bez poškození,

je následující postup přípravy vzorku. Na tuhou pod-

kladovou desku se umístí separační fólie a pomocí šablony a

natahovacího pravítka se nanese první vrstva malty (stěrko-

vá hmota), do které se vtlačí sí�ovina s přesahem 150 mm.

Sí�ovina se přehne zpět tak, aby nad 600 mm přesahovala

min. 30 mm na každé straně. Následuje nanesení druhé

vrstvy malty a uložení zkušebních těles do prostředí o teplo-

tě 21 ˚C a relativní vlhkosti 56 %. Třetí den se vzorek sejme

ze separační fólie. Nejdříve za sedm dní, nebo podle pokynu

výrobce, je možné zahájit vlastní zkoušku [8].

Metodika zkoušek
Proužek sí�oviny ve vzorku se přehne a přes podložku

z plastu nebo překližky upne do čelistí lisu. Před upnutím se

podle šablony vyznačí sledovaný úsek nanesením devíti

bodů tak, že uprostřed vzorku a v jeho středu bude jeden bod

a od něj ke stranám ve vzdálenosti 40 mm další dva body.

Od středu na obě strany se nanese po třech bodech ve

vzdálenosti 100 mm obdobně jako uprostřed (obr. 1).

Na vynesené bodové pole se zaměří kamera, upevněná na

stojanu stativu. Je důležité zajistit, aby vzdálenost mezi

kamerou a vzorkem zůstala v průběhu měření stálá, protože

jakákoli změna má za následek změnu velikosti v tabul-

kovém formátu na disku s hodnotami síly a času. Tyto

Obr. 1. Zkušební tělesa rozměrů 600 x 100 mm s přesahem sí�oviny

a vyznačením měřicích bodů před provedením zkoušky 

a po tahové zkoušce
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soubory je pak možno snadno analyzovat s použitím kon-

venčních tabulkových programů. Poté se uskuteční měření

všech bodů. Minimální teoretické rozlišení je závislé na

velikosti zorného pole kamery [2].

Dále je třeba provést kalibraci zápisu souřadnic optických

bodů. Nejjednodušší je použití tenkého kalibračního pří-

pravku z papíru, na kterém jsou dva terče se známou

vzdáleností středů. Do zorného pole se umístí kalibrační

vzorek tvořený čtyřmi body přesně rozmístěnými do

čtverce. Souřadnice při kontrole horizontálního a vertikál-

ního směru musí být identické. Na obrázku 2 je kamera

pracující v systému Pal propojená s počítačem, v němž soft-

ware zpracovává data snímaná kamerou. V zatěžovacím

zařízení, rovněž takto propojeném, jsou zpracovávána data

ze zatěžovací zkoušky. V čelistech zatěžovací soustavy je

upnut vzorek armovací stěrky KZS.

Při tahových zkouškách vyztužené vrstvy lze pro danou

hladinu zatížení měřit poměrné deformace materiálu ve

směru namáhání. Výstupem měření je pracovní diagram. Je

také možné zjistit hodnotu modulu pružnosti v měřené

oblasti materiálu pro danou hladinu zatížení. Měřicí systém

je schopen monitorovat vznik a rozvoj trhlin pro danou hod-

notu zatížení. Kromě vlastního zatěžovacího diagramu

umožňuje archivovat digitální obraz porušení měřeného

povrchu při zvolené hodnotě zatížení. Zkušební tělesa se

desetkrát zatíží na 50 % očekávané tahové pevnosti a při

jedenáctém cyklu se zatíží až do přetržení při rychlosti posu-

vu 0,5 m/min. V průběhu zatěžování jsou ukládány digitální

snímky při protažení 0,5 %, 1,0 % a 1,5 %.

Závěr
V součastné době se takto provádějí tahové zkoušky,

které umožňují objektivní posouzení armovacích stěrek

různých výrobců. Kontrola kontaktně zateplených panelo-

vých domů, u nichž byly provedeny tahové zkoušky, proká-

zala, že příčina většiny poruch je ve výztužné vrstvě, která

nevyhověla požadovanému parametru (šíře trhliny při pro-

tažení 1,5 % max. 0,15 mm) [7]. Tento parametr považu-

jeme za jeden z  nejdůležitějších, protože při zjištění trhlin

širších než 0,2 mm byly diagnostikovány poruchy v povr-

chových vrstvách. Domníváme se proto, že tuto zkoušku je

třeba provádět nejen u mechanicky kotvených systémů, ale

u všech kontaktních způsobů zateplení.

Armovací vrstvy s pojivem na bázi cementu mohou být

významným zdrojem poruch, které se projeví i ve finální

vrstvě celého systému. Proto je třeba tyto vrstvy i nadále sle-

dovat tahovými zkouškami odolnosti proti vzniku a rozvoji

trhlin při zvyšujících se hladinách poměrných deformací

materiálů. Zkouškou jsou simulovány podmínky délkových

změn materiálů vyvolané prudkými změnami teploty

povrchů obvodových pláš�ů budov.

V současné době probíhají laboratorní zkoušky odolnosti

armovacích vrstev různé tlouš�ky při působení rozdílných

teplot. Zvolený studijní interval –30 až +50 ˚C je podložen

teplotami měřenými na reálné konstrukci v podmínkách

dané klimatické oblasti.

Zkušební předpis [5] stanoví odolnost proti tepelně

vlhkostním cyklům na zkušební stěně o ploše 6 m2. Rozsah

zkoušky určuje rychlost pronikání vody výztužnou vrstvou a

pojivovým materiálem konečné povrchové úpravy. Proza-

tím v ČR tuto zkoušku nikdo neprovádí, v Rakousku a Ně-

mecku si zajistili výjimku, aby tento zkušební postup proza-

tím nemuseli provádět. Jsme přesvědčeni, že zařazení

tahové zkoušky stěrky s výztužnou tkaninou do povinného

hodnocení by po určitou dobu nahradilo v ČR zkušební

postup uvedený v [6], protože jde o zařízení, jehož sestavení

bude trvat delší dobu a je finančně velmi náročné.

Příspěvek vznikl v rámci řešení výzkumného záměru
CEZ J22/98:261100007 MŠMT ČR „Teorie, spolehlivost
a mechanizmus porušování staticky a dynamicky
namáhaných stavebních konstrukcí“. 
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Lízal, P. – Schmid, P.: Check of Additional Padding
External Coating of Panel Blocks of Flats Warm –
Render Strip Tensile Test

The diagnostics of the current condition and check of

quality of materials used for the determination of limit

conditions for individual stages of work procedure is an

actual problem. This issue is related to the use of the

contact system of the additional padding external

coating of outdoor panel blocks of flats warm. 

Lízal, P. – Schmid, P.: Kontrolle des zusätzlichen
Wärmeschutzes der Außenwände bei Plattenhäusern –
Überprüfung der Bewehrungsschicht durch eine
Zugprüfung

Ein aktuelles Problem der Realisierung des unmittelbar
aufgebrachten Wärmeschutzes der Außenwände von
Plattenhäusern ist die Diagnostik des bestehendes
Zustands und die Überprüfung der Qualität der
verwendeten Baustoffe bei Festsetzung der Limit-
bedingungen für die Durchführung der einzelnen
Etappen des Arbeitsvorgangs. Der an die Arbeit [1]
anknüpfende Artikel macht mit dem Verlauf der
Überprüfung der Eigenschaften der Bewehrungsschicht
durch eine Zugprüfung bekannt 
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absolvoval studium na klasickém gymnáziu. V letech 1957

až 1962 studoval na Fakultě stavební ČVUT, obor

Konstrukce pozemních staveb. Vzhledem k velmi dobrým

studijním výsledkům byl koncem roku 1962 přijat za asis-

tenta na Katedru konstrukcí pozemních staveb. Pro jeho

další odborný růst mělo značný význam působení v Ústavu

generálního projektanta Fakulty stavební jako samostatného

projektanta v letech 1965–1966. Po této době se s plným

zaujetím věnoval pedagogické činnosti v rámci Katedry

konstrukcí pozemních staveb jako odborný asistent. Svou

pedagogickou činnost soustavně doplňoval úzkou spolu-

prací s odbornou praxí. Ze spoluúčasti na významných pro-

jektech lze připomenout fasádní pláš� Ústřední telekomu-

nikační budovy v Praze–Žižkově, fasádní pláš� televizního

vysílače Kamzík v Bratislavě a fasádní pláš� a vnitřní dělicí

stěny hotelu Praha. Tato významná spolupráce s praxí,

průběžná vědecko-publikační činnost a soustavné pedago-

gické působení profilovaly docenta Šmejckého jako uzná-

vaného specialistu kompletačních konstrukcí.

Mimořádná odborná erudice a plné zaujetí pro pedago-

gickou práci neměly na fakultě vlivem normalizačních

zásad v sedmdesátých letech adekvátní odezvu. Až v roce

1981 mohl doc. Šmejcký obhájit svou kandidátskou dizer-

tační práci, a teprve v roce 1988 byl po habilitačním řízení

jmenován docentem pro obor konstrukce pozemních staveb,

i když již řadu let povinnosti docenta na katedře vykonával.

Charakteristickou oblastí jeho pedagogické činnosti byly

vždy kompletační konstrukce, které přednášel v denním

studiu, ale i ve studiu při zaměstnání. Bohaté odborné

zkušenosti studentům pravidelně předával v předmětech

„projekt“ i při diplomových pracích. Stal se také spoluzakla-

datelem předmětu „CAD v pozemních stavbách“ na Katedře

konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT.

Vedle bohaté pedagogické činnosti se výrazným způ-

sobem podílel na vědecko-výzkumné činnosti katedry. Byl

řešitelem několika vědecko-výzkumných projektů a

vedoucím skupiny pedagogů, kteří zpracovávali grantový

úkol v oboru obvodových pláš�ů. Byl autorem nebo spolu-

autorem řady učebních textů s tematikou kompletizačních

konstrukcí, článků v odborném tisku a referátů na vědec-

kých konferencích.

Velmi široká byla činnost Jindřicha Šmejckého v polis-

topadových mimofakultních aktivitách. V roce 1991 se stal

spoluzakladatelem odborného časopisu Stavební obzor, byl

členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků

činných ve výstavbě a široké odborné veřejnosti je znám

jako předseda autorizační komise této komory. Byl také

aktivním členem Komory soudních znalců. 

Bohatou činnost pedagogickou, vědecko-výzkumnou i

soustavnou spolupráci s praxí uměl vždy spojovat s prací

pro kolektiv. V letech 1971–1972 pracoval jako předseda

Stavebního bytového družstva zaměstnanců Fakulty staveb-

ní na ČVUT s mnoha dobrými výsledky ve prospěch ne-

bydlících pedagogů, mnoho užitečného vykonal i jako

spolupracovník odborů.

Mezi blízkými spolupracovníky byl oblíben jako skrom-

ný, obětavý kamarád i jako výborný organizátor dobré,

veselé kolektivní zábavy, doprovázené hudbou. Oblíben byl

i mezi studenty, z nichž se mnozí pod jeho vedením stali

známými a uznávanými odborníky. Akademická obec i

odborná veřejnost, studenti Fakulty stavební ČVUT, kama-

rádi a přátelé ztrácejí v docentovi Šmejckém výraznou osob-

nost oboru pozemní stavby, skromného a přátelského

spolupracovníka a učitele.

prof. Ing. arch. Vladislav Dlesek, DrSc.

�osobní zprávy
Zemřel doc. Ing. Jindřich Šmejcký, CSc.
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Posudek spolehlivosti polotuhých styčníků
ocelových konstrukcí

Ing. Vít KŘIVÝ
FAST VŠB TU–Ostrava

prof. Ing. Pavel MAREK, DrSc.
FAST VŠB TU–Ostrava

ÚTAM AV ČR, Praha

Práce se zabývá problematikou posudku spolehlivosti
polotuhých styčníků ocelových konstrukcí. Pravděpo-
dobnostní přístup metody SBRA je vysvětlen a porov-
nán s postupem podle metody dílčích součinitelů, která
je aplikována v současných normách. Definované rozdí-
ly v přístupu obou metod jsou následně diskutovány.

1. Úvod
Problematice posuzování spolehlivosti polotuhých

styčníků1) ocelových konstrukcí byla v uplynulé dekádě

věnována v zahraničí a v tuzemsku zvýšená pozornost [1],

[2]. Skutečné působení těchto styčníků, které nelze považo-

vat ani za ideálně tuhé, ani ideálně kloubové, jakož i

posudek jejich bezpečnosti a použitelnosti, vyžaduje zave-

dení zvláštních předpokladů a kritérií. Výsledky výzkumu

byly zpracovány v souladu s podstatou metody dílčích

součinitelů do formy eurokódů [3], [4]. Následující text

poukazuje na kvalitativní rozdíly v posouzení spolehlivosti

ocelových konstrukcí s polotuhými styčníky:

a) pravděpodobnostní metodou SBRA (Simulation

Based Reliability Assessment [5], [6];

b) podle citovaných norem a práce [2], aplikující metodu

dílčích součinitelů.

Základní rozdíly v přístupech k vyjádření spolehlivosti

podle těchto metod jsou v textu naznačeny na posudku

jednoduchého ocelového rámu tvořeného třemi dokonale

tuhými pruty a zajištěného proti vybočení z roviny rámu, viz

obr. 1 (též [7], [8]). Pozornost je zaměřena na hodnocení

vlivu polotuhých styčníků c a d na bezpečnost (tj. na

aplikaci kritéria únosnosti definované „referenční hodno-

tou“ [6]) a na použitelnost nosné rovinné soustavy zatížené

vertikálními a horizontálními silami, přičemž transformační

model pro stanovení účinků zatížení respektuje vliv teorie

druhého řádu. V podporách a, b je předpokládáno ideální

kloubové uložení rámu.

Ke zvýraznění a hodnocení rozdílů mezi aplikacemi uve-

dených dvou metod je v následujícím textu věnována

pozornost zejména: 

a) vyjádření jednotlivých zatížení a rozboru kombinací

jejich účinků, 

b) modelům působení polotuhých styčníků, 

c) definicím odolnosti a referenčních hodnot uplatněných

při posudku bezpečnosti (únosnosti) a použitelnosti.

2. Pracovní diagramy polotuhého styčníku 
a podstata posudku spolehlivosti

Základním předpokladem nutným k rozboru odezvy rámu

na zadaná zatížení a k posouzení spolehlivosti styčníků c a d
je uplatnění vhodného modelu vyjadřujícího vztah M-Φ,

popisujícího závislost mezi ohybovým momentem M ve

styčníku a relativním pootočením Φ spojovaných prutů

rámu. K základním charakteristikám modelu patří momen-

tová únosnost (odpovídající vyčerpání pružné oblasti

působení nebo úplné plastifikaci), rotační tuhost Sj a rotační

kapacita ΦCd. Ke stanovení vnitřních sil ve styčníku lze spoj

rozdělit na jednotlivé části, tzv. komponenty [2], [8]. Jak je

zjednodušeně naznačeno na obr. 2, vycházejí posudky (při

zanedbání vlivu osových a posouvajících sil v polotuhém

styčníku) podle SBRA a podle eurokódu ze zcela odlišných

modelů polotuhého styčníku. 

2.1. Pracovní diagram a posudek spolehlivosti styčníku
podle SBRA

Vztah M-Φ je vyjádřen přímkou odpovídající pružné

odezvě styčníku na zatížení, přičemž je velikost MR závislá

na hodnotě meze kluzu oceli vyjádřené histogramem.

Bylo by možno uvažovat též o částečném využití pružně

plastické oblasti působení se zavedením přípustného omeze-

ného rozsahu pružně plastického působení styčníku. Tomu-

to rozšíření je věnována pozornost v závěru textu.

Při posudku bezpečnosti je nutno prokázat, že vypočtená

pravděpodobnost poruchy Pf [(MR – MS) < 0] je menší než

návrhová pravděpodobnost Pd uvedená např. v normě [9],

přičemž je moment MS vyjádřen histogramem reprezentu-

jícím, v souladu s podstatou metody SBRA, kombinaci

účinků zatížení.

Posudek použitelnosti spočívá v porovnání pravděpodob-

nosti poruchy Pf [(Φtol – ΦS) < 0], kde Φtol je přípustná hod-

nota relativního pootočení a ΦS je pružné relativní pootočení

odpovídající kombinaci účinků zatížení a návrhové pravdě-

podobnosti Pd uvedené v normě [9]. Posudek použitelnosti

může být vztažen např. k přípustnému vodorovnému posunu

1) Obvykle používanému ne zcela výstižnému termínu „polotuhý“ styčník odpovídají v textu tohoto příspěvku částečně tuhé styčníky

ocelových konstrukcí o tuhosti mezi „dokonalým kloubem“ a „dokonalým vetknutím“. 

Obr. 1. Schéma rámu (zatížení, rozměry)



horních styčníků rámu (posun nemá překročit přípustný

posun s pravděpodobností Pf < Pd, kde Pd je uvedena např.

v normě [9]).

2.2. Pracovní diagram a posudek spolehlivosti styčníku
podle EC3

Vztah M-Φ je vyjádřen lomenou přímkou, přičemž část 0

až MRd.el má vystihovat pružnou oblast působení styčníku

namáhaného na ohyb, část MRd.el až MRd.pl zjednodušeně

odpovídá oblasti pružně plastické a část na úrovni MRd.pl

odpovídá plně plastické odolnosti styčníku namáhaného

ohybem, přičemž jsou jednotlivé hodnoty určeny pro

návrhovou hodnotu meze kluzu oceli fyd.

Při posuzování únosnosti (mezního stavu2)) je odolnost

polotuhého styčníku vyjádřena hodnotou MRd.pl. V posudku

použitelnosti se uplatní pouze pružná odezva styčníku až do

dosažení hodnoty momentu MRd.el , která je odvozena z hod-

noty MRd.pl (viz odst. 3.3) a definuje mez pro posudek

použitelnosti.

Posudek mezního stavu únosnosti styčníku podle EC3

spočívá v porovnání návrhové hodnoty kombinace účinků

zatížení (vyjádřené momentem MSd) a plastické únosnosti

styčníku vyjádřené momentem MRd.pl. Posudek použitelnos-

ti spočívá v porovnání kombinace účinků charakteristických

hodnot zatížení vyjádřené momentem MSk a mezní hodnoty

vyjádřené momentem MRd.el.

3. Příklad posudku spolehlivosti styčníku
podle SBRA a EC3

3.1. Zatížení rámu a zavedené předpoklady
Předmětem oddílu je posudek bezpečnosti jednoduchého

rovinného ocelového rámu s polotuhými styčníky, na-

značeného na obr. 1. V řešeném příkladu je předpokládán

rám s dokonale tuhými sloupy i dokonale tuhou příčlí.

Spolehlivost rámové konstrukce je paralelně posuzována

z hlediska pravděpodobnostního přístupu (v příspěvku

reprezentovaného metodou SBRA) a z hlediska metody

dílčích součinitelů podle normy [4]. Rám je zatížen ve

styčnících c a d vertikální silou F = DL + SL + SN a hori-

zontální silou H = ±W. Zatížení DL, SL, SN, W jsou

uvažována náhodně proměnná, vzájemně nekorelovaná a

jsou reprezentována hodnotami uvedenými v tab. 1. Při

výpočtu odezvy konstrukce na zatížení je respektována

teorie druhého řádu a je předpokládána statická odezva kon-

strukce na zatížení a zajištění rámu proti vybočení ze své

roviny. Všechny geometrické parametry rámu jsou v tomto

příkladu konstantní. Použitá ocel je třídy S235.

3.2. Posudek spolehlivosti metodou SBRA

a) Posudek bezpečnosti
Odolnost (referenční hodnota RV) polotuhého spoje je defi-

nována momentem MR.el závislým na pružné únosnosti

styčníku a na mezi kluzu oceli. Velikost přetvoření styčníku

(relativní pootočení) závisí na předpokládané pružné ohybo-

vé tuhosti Sj.ini [MNm/rad] a na kombinaci účinků zatížení

vyjádřené momentem MS, který je funkcí kombinace účinků

zatížení. Pro jeho stanovení byl sestaven transformační mo-

del zohledňující vliv přetvoření rámu při respektování teorie

druhého řádu a vliv ohybové tuhosti styčníků. Moment MS

je v dalším vyjádřen rovnicí
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2) Nutno připomenout, že v metodě SBRA je „bezpečnost“ vztažena k mezi užitnosti, zatímco v EC3 je mezní stav únosnosti definován vyčer-

páním plastických rezerv, přičemž nadměrná trvalá přetvoření mohou vést ke znehodnocení konstrukce [6]. 

Obr. 2. Pracovní diagramy M-Φ
a – SRBA, b – EC 3

zatížení [kN] histogram
charakteristická 

hodnota [kN]
součinitel zatížení γ

stálé    DL  = 1 500 · DL var Dead1.his   DL k  = 1 111 1,35

nahodilé krátkodobé SL  = 300 · SL var Short2.his SL k  = 200 1,50

sněhem SN = 300 · SN var Snow2.his SN k  = 200 1,50

větrem   W = ±100 · W var Wind1.his   W k  = ±67 1,50

Zatížení

Metoda SBRA Eurokód 

Tab. 1. Zatížení rámu

,[kNm]

)(11 wSNSLDLWLFwHLMMM dcS +++=+=−==
(1)

a)

b)

a) Histogramy a výpočetní programy viz [6].

b) Zadané hodnoty (1500, 300, 300 a 100 kN) vyjadřují při posudku metodou SBRA extrémní hodnoty jednotlivých zatížení. Pro porovnání

výsledků podle obou metod odpovídají uvedené hodnoty návrhovým hodnotám zatížení podle EC3.



kde kvantita D vyjadřuje s přiměřenou přesností vliv ver-

tikálních sil na vodorovný posun styčníků c a d.

Funkce spolehlivosti styčníku RF je vyjádřena vztahem

RF = MR.el – MS [kNm], (5)

kde hodnotu momentové únosnosti styčníku lze zjednoduše-

ně pro potřebu studie uvažovat 

MR.el = ConstA · fy [mm3, N/mm2] (6)

(zvolená hodnota ConstA = 3,8 · 106 mm3 reprezentuje „elas-

tický průřezový modul“ styčníku, fy je proměnná hodnota

meze kluzu oceli definovaná příslušným histogramem

rozdělení četností).

Podmínku pro posouzení bezpečnosti polotuhého spoje

lze zapsat ve tvaru

kde Pf je simulační technikou vypočtená pravděpodobnost

poruchy a Pd návrhová pravděpodobnost pro posudek

bezpečnosti zavedená hodnotou Pd = 7·10–5 [9].

Výsledky posudku bezpečnosti metodou SBRA
Programem AntHillTM byly vypočteny pravděpodobnosti

poruchy Pf styčníku c pro šest různých hodnot počáteční

ohybové tuhosti Sj.ini. Výsledky jsou uvedeny v tab. 2 a na

obr. 4a.

Pro návrhovou pravděpodobnost poruchy Pd = 7·10–5 [9]

je splněna podmínka bezpečnosti Pf < Pd jen v případech

1 až 3, kdy je pružná ohybová tuhost styčníku Sj.ini větší než

190 MNm/rad. Styčníky s menší počáteční tuhostí nevyho-

vují.

b) Posudek použitelnosti
Posudek použitelnosti spočívá v porovnání pravděpodob-

nosti Pf překročení přípustné vodorovné deformace horních

styčníků rámu wlim a návrhové pravděpodobnosti Pd pro

posudek použitelnosti podle normy [9]. Vodorovné posunutí

se určí za předpokladu pružného působení styčníku a pro

náhodně proměnné kombinace zatížení, stejně jako tomu

bylo v posudku bezpečnosti. Podmínku pro posouzení

použitelnosti konstrukce lze tedy pro posudek použitelnosti

vyjádřit rovnicí

kde w je vodorovné posunutí rámu určené vztahem (2).

3.3. Posudek spolehlivosti podle EC3
Předmětem tohoto oddílu je posudek spolehlivosti výše

vyšetřovaného rámu, viz obr. 1, tentokrát metodou dílčích

součinitelů podle normy EC3. Geometrie rámu je zadána

stejně, jako tomu bylo při posudku metodou SBRA,

návrhové hodnoty zatížení odpovídají extrémním hodnotám

zatížení podle SBRA. V závěru je zvýšená pozornost

věnována stanovení trvalých plastických deformací při

namáhání styčníku v oblasti pružně plastického působení.

a) Posudek mezního stavu únosnosti 
Odolnost (referenční hodnota RV) polotuhého spoje je defi-

nována návrhovým momentem MRd.pl, odpovídajícím plné

plastifikaci styčníku, viz obr. 2. Hodnotu momentové únos-

nosti styčníku MRd.pl lze zjednodušeně pro potřebu studie

určit vztahem

kde hodnota ConstB = 5,7·106 mm3 reprezentuje „plastický

průřezový modul“ styčníku a fyk je charakteristická hodnota

meze kluzu oceli. (Podle normy [4] se předpokládá, že hod-

nota pružné momentové únosnosti styčníku je rovna přibliž-

ně 2/3 únosnosti plastické, a proto ConstA = 2/3 ConstB.)

Působící návrhový moment MSd je funkcí kombinace

účinků zatížení. Pro stanovení účinku zatížení byl sestaven

transformační model zohledňující vliv ohybové tuhosti spo-

jů a vliv vodorovné deformace rámu od účinku horizontál-

ních i vertikálních sil, tj. vliv teorie druhého řádu pro sou-

stavu v rovnovážném stavu. Za předpokladu využití plné

plastické únosnosti styčníku MRd.pl se redukuje počáteční

tuhost přípoje Sj.ini na hodnotu sečné tuhosti Sj součinitelem

µ podle vzorce

kde součinitel µ lze konzervativně uvažovat µ = 3. Pro

rozhodující kombinaci zatížení lze velikost momentu MSd

vyjádřit vztahem

kde konstanta D vyjadřuje (s postačující přesností) vliv ver-

tikálních sil na vodorovný posun styčníků c a d. Posuzovaný

spoj vyhoví z hlediska bezpečnosti, je-li splněna podmínka

kde MSd je ohybový moment od účinku zatížení na přetvoře-

né konstrukci v rovnovážném stavu (11) a MRd je plastická

momentová únosnost spoje (9).

Výsledky posudku mezního stavu únosnosti 
podle metody dílčích součinitelů

Výsledky výpočtu podle odst. 3.3 jsou shrnuty v tab. 3 a

na obr. 4b. V tabulce jsou uvedeny návrhové hodnoty ohy-

bového momentu MSd a vodorovného posunu rámového

rohu wd v závislosti na počáteční Sj.ini (sečné Sj) ohybové

tuhosti polotuhého spoje c.
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S j.ini

[MNm/rad]

1 1 000 9,0 · 10
-6

< 7 · 10
-5

vyhovuje 

2    500 1,7 · 10
-5

< 7 · 10
-5

vyhovuje

3    200 5,5 · 10
-5

< 7 · 10
-5

vyhovuje

4    150 1,1 · 10
-4

> 7 · 10
-5

nevyhovuje

5    100 3,4 · 10
-4

> 7 · 10
-5

nevyhovuje

6      50 5,1· 10
-3

> 7 · 10
-5

nevyhovuje

  Kritérium  

P f  < P d

Případ P f P d

Tab. 2. Ohybová tuhost a odpovídající pravděpodobnosti poruchy 

kde 

kde



Vodorovné přetvoření wd je pro první mezní stav únos-

nosti počítáno z návrhových hodnot zatížení s přihlédnutím

k součiniteli kombinací podle EC3. Podmínka spolehlivosti

MSd ≤ MRd.pl je splněna jen v případech 1 až 3, kdy je počá-

teční ohybová tuhost styčníku Sj.ini větší než 230 MNm/rad.

Styčníky s menší počáteční tuhostí nevyhoví.

b) Posudek použitelnosti
Pro posudek druhého mezního stavu použitelnosti kon-

strukce se podle normy [4] předpokládá pružná odezva

styčníku na působící zatížení (viz odst. 2.2). Účinek zatížení

(horizontální posun horních styčníků rámu wk) odpovídá

pouze kombinaci charakteristických hodnot zatížení. Kon-

strukce vyhoví kritériu použitelnosti, je-li splněna podmínka

wk ≤ wlim [mm], (16)

kde wk je vypočtená hodnota vodorovného posunutí horních

styčníků rámu pro rozhodující kombinaci účinků zatížení a

wlim přípustná vodorovná deformace.

c) Určení trvalých deformací plasticky namáhaných
styčníků

U polotuhého spoje namáhaného nad mez elastické únos-

nosti dochází ke vzniku pružně plastických deformací a po

odlehčení ke vzniku deformací trvalých. Tyto plastické

deformace mohou mít nepříznivý vliv např. na spolehlivost

konstrukce z hlediska porušení nízkocyklickou únavou při

střídavé plastifikaci (např. při seizmickém zatížení nebo při

střídavém zatížení větrem zleva a zprava) a na použitelnost

konstrukce.

Velikost trvalého natočení styčníku ΦPl (resp. odpovída-

jícího trvalého vodorovného přetvoření rámu wPl) lze určit

z pracovního diagramu M-Φ po jeho odlehčení. Na obrázku 3

jsou naznačeny modelové situace znázorňující stanovení

celkových Φtot a trvalých plastických deformací Φpl různě

namáhaných styčníků.

U styčníků namáhaných v oblasti pružného působení

styku, viz obr. 3c, nedochází ke vzniku trvalých plastických

deformací. Pro spoj namáhaný na mez plastické únosnosti,

viz obr. 3a, platí vztahy určené normou [4]

Velikost trvalé deformace styčníku ΦPl po jeho pružném

odlehčení lze, za předpokladu platnosti vzorců (17) a (18),

přibližně určit vztahem

kde Φtot.max je celkové natočení spoje namáhaného na mez

plastické únosnosti. Je-li spoj namáhán v oblasti pružně pla-

stického působení, tj. v intervalu MSd ∈ (MRd.el; MRd.pl), pak

je velikost trvalé plastické deformace styčníku Φpl určena

rozmezím

4. Porovnání výsledků obou metod 
a jejich diskuze

Výsledky studie zkoumající vliv ohybové tuhosti spojů c
a d na bezpečnost (resp. mezní stav únosnosti) styčníku jsou

pro obě uvedené metody znázorněny na obr. 4. Vzhledem

k zásadní rozdílnosti principů a předpokladů metody SBRA

STAVEBNÍ OBZOR 5/2004 135

S j.ini S j

1 1 000 333   26    949 < 1 165 vyhovuje

2    500 167   54 1 004 < 1 165 vyhovuje

3    230   76 136 1 162 < 1 165 vyhovuje

4    200   67 164 1 214 > 1 165 nevyhovuje

5    150   50 248 1 375 > 1 165 nevyhovuje

6    100   33 504 1 868 > 1 165 nevyhovuje

PosouzeníPřípad
[MNm/rad]

w d 

[mm]

M Sd 

[kNm]

MRd.pl 

[kNm]

Tab. 3. Ohybová tuhost a odpovídající ohybové momenty

Obr. 3. Určení trvalých plastických deformací 

u různě namáhaných styčníků

a – na mez plastické únosnosti, b – v oblasti pružně plastického

působení, c – v oblasti pružného působení styku

,3. ≅= µ
j
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∈ totpl θθ (20)
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b)
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a metody dílčích součinitelů nelze přímo porovnávat výsled-

ky získané stochastickou analýzou posouzení spolehlivosti

konstrukce s výsledky získanými analýzou deterministickou

podle EC3. Výsledky a poznatky z posudku spolehlivosti

vyšetřované rámové konstrukce jsou proto diskutovány a

posuzovány pro oba přístupy samostatně.

4.1. Poznámky k posudku metodou SBRA
Výsledky studie uvedené v tab. 2 a obr. 4a dovolují sledo-

vat závislost pravděpodobnosti poruchy styčníku Pf a hod-

noty ohybové tuhosti Sj.ini. Kritériu bezpečnosti Pf < Pd =

= 7·10–5 [9] vyhoví v uvedeném příkladu pouze styčníky s hod-

notou počáteční ohybové tuhosti vyšší než 190 MNm/rad.

Styčníky s menší počáteční tuhostí nevyhovují. Toto

pozorování ilustruje větší „citlivost“ styčníků s menší ohy-

bovou tuhostí na zvýšené účinky zatížení odpovídající teorii

druhého řádu. Při malé tuhosti spojů dochází u konstrukce

k výraznějšímu nárůstu deformace, a tím i k zvýraznění

vlivu teorie druhého řádu, dochází k zvětšení vnitřních sil a

nárůstu pravděpodobnosti poruchy Pf. Využití pružně plas-

tické oblasti únosnosti spoje MR.pl by bylo spojeno s výraz-

ným poklesem ohybové tuhosti styčníku, viz obr. 2. Lze

tedy usuzovat, že plasticky namáhaný spoj bude mnohem

citlivější k účinkům zatížení stanoveným podle teorie dru-

hého řádu než spoj namáhaný v oblasti pružného působení

styku.

4.2. Poznámky k posudku metodou dílčích součinitelů
Z výsledků studie uvedených v tab. 3 a na obr. 4b lze usu-

zovat na závislost „hodnoty“ mezního stavu únosnosti MSd ≤
≤ MRd.pl, které vyhoví v uvedeném příkladu pouze styčníky

s počáteční ohybovou tuhostí vyšší než 230 MNm/rad.

Styčníky s menší počáteční tuhostí nevyhoví. Obdobná zá-

vislost mezi pravděpodobností poruchy a počáteční tuhostí

spoje byla pozorována v odst. 3.2. Výrazný nárůst vnitřních

sil v důsledku platnosti teorie druhého řádu lze pozorovat

především u spojů s menší ohybovou tuhostí, tj. v oblasti

působení polotuhých spojů.

Využití plné plastické únosnosti spoje MR.pl je vždy spo-

jeno s výrazným poklesem ohybové tuhosti styčníku, viz

obr. 2. Lze tedy usuzovat, že konstrukce s plasticky namá-

hanými polotuhými spoji bude velmi citlivá z hlediska

účinků teorie druhého řádu a účinky zatížení, zvýšené

v souladu s teorií druhého řádu, mohou mít výrazný vliv na

výslednou velikost vnitřních sil v konstrukci. Studie nazna-

čuje, že nelze zanedbat zvýšený účinek zatížení v důsledku

přetvoření konstrukce.

Jako velmi důležitý faktor posudku spolehlivosti kon-

strukce se jeví stanovení trvalých plastických deformací

polotuhých styčníků Φpl namáhaných nad mez jejich elas-

tické únosnosti. Dosáhne-li ve smyslu posudku podle EC3

zatížení jednorázově hodnot přesahujících z hlediska

odezvy styčníku na zatížení pružnou oblast působení,

vznikají trvalé deformace konstrukce. Lze usuzovat, že hod-

nota těchto trvalých plastických deformací může ve vybra-

ných situacích výrazně překročit limitní hodnotu přetvoření

z hlediska použitelnosti. Dalším závažným faktorem posud-

ku spolehlivosti konstrukce je stanovení maximálních

pootočení polotuhých styčníků Φtot namáhaných jednorázo-

vě v oblasti pružně plastického chování styčníku. Z obrázku 3

je patrný výrazný nárůst celkových deformací styčníku

u spojů namáhaných v oblasti pružně plastického působení.

Toto jednorázové navýšení deformací styčníků může vý-

znamně omezit spolehlivost posuzované konstrukce (praská-

ní skel obvodových pláš�ů, poruchy technologických zařízení

apod.). Je proto potřebné věnovat těmto poznatkům zvý-

šenou pozornost v dalších studiích.

5. Souhrn a závěry
Příspěvek se zabývá porovnáním posudku spolehlivosti

zvoleného ocelového rámu podle metody SBRA a postupů

uvedených v EC3 z hlediska podstaty, předpokladů, strate-

gie a výsledků posudku bezpečnosti (resp. mezního stavu

únosnosti) a použitelnosti se zřetelem k vlivu polotuhých

styčníků. Pozornost je zaměřena na rozdílnost obou metod

z hlediska vyjádření zatížení, způsobu rozboru kombinace

účinků zatížení, na rozdílné pojetí modelů polotuhých spojů

a na rozdíly v posudcích spolehlivosti podle SBRA a podle

EC3. 

V eurokódech jsou jednotlivá zatížení reprezentována

charakteristickými a návrhovými hodnotami. Při posudku

prvního mezního stavu únosnosti konstrukce stanovuje EC3

účinek zatížení z návrhových hodnot, při posudku druhého

mezního stavu použitelnosti je účinek zatížení stanoven

z hodnot charakteristických. Pro stanovení účinků zatížení

využívá EC3 kombinačních vzorců. V metodě SBRA jsou

jednotlivá zatížení reprezentována křivkou trvání a odpoví-

dajícími histogramy. Metoda SBRA nezavádí různé hodno-
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Obr. 4. Vliv ohybové tuhosti spoje na spolehlivost styčníku

a – výsledky posudku bezpečnosti podle SBRA, b – výsledky

posudku mezního stavu únosnosti podle EC3

a)

b)



ty zatížení do posudku bezpečnosti a do posudku použitel-

nosti konstrukce, jako je tomu u EC3. Stanovení výsledných

účinků zatížení a jejich kombinace je v pravděpodobnostní

metodě SBRA založeno na analýze interakce všech náhod-

ných veličin (včetně zatížení) simulační technikou.

Lze připomenout:

� pro stanovení mezní únosnosti styčníku předpokládá

EC3 využití plné plastické únosnosti spoje MRd.pl, přičemž je

únosnost vztažena k „návrhové“ hodnotě meze kluzu fyd.

V posudku použitelnosti se předpokládá pružná odezva

styčníku do dosažení hodnoty momentu MRd.el;

� posudek pravděpodobnostní metodou SBRA je z hle-

diska bezpečnosti založen na určení pravděpodobnosti Pf

překročení referenční úrovně RV (odpovídající v uvedených

příkladech vyčerpání pružné oblasti působení styku) a

splnění kritéria Pf < Pd, kde Pd je návrhová pravděpodobnost

[9]. Posudek použitelnosti může být vztažen např. k přípust-

nému vodorovnému posunu horních styčníků rámu, který

nesmí být překročen s větší pravděpodobností než připouští

norma.

Významným faktorem ovlivňujícím spolehlivost kon-

strukce s polotuhými styčníky je vliv účinků zatížení urče-

ných s přihlédnutím k teorii druhého řádu. Studie provedené

na vybrané rámové konstrukci ukazují na závažnou závis-

lost mezi pravděpodobností poruchy a hodnotou ohybové

tuhosti polotuhých spojů. Uvedené studie naznačují význam

závislosti účinků zatížení (určených podle teorie druhého

řádu) na hodnotě ohybové tuhosti styčníku. Lze zdůraznit,

že pokles ohybové tuhosti styčníků namáhaných v plastické

oblasti jejich působení může v mnoha situacích vyvolat

nezanedbatelné zvýšení vnitřních sil a také vznik nežá-

doucích trvalých plastických deformací konstrukce po odleh-

čení. 

Je vhodné upozornit na skutečnost, že spoje s hodnotou

počáteční ohybové tuhosti nižší než 150 MNm/rad (hodnoty

voleny pro potřebu studie) již nemusí vzhledem k posuzo-

vané konstrukci odpovídat dobré inženýrské praxi. Při

návrhu konstrukce lze pro předběžný odhad „vhodné“ tu-

hosti spojů využít vztahů uvedených v normě [3].

Předložená studie má přispět k dalšímu výzkumu zaměře-

nému na přechod od dosavadních metod k plně pravděpo-

dobnostním metodám odpovídajícím éře počítačů a apliko-

vatelným v projekční praxi. 

Příspěvek vznikl za podpory ÚTAM AV ČR, Praha,
FAST VŠB TU–Ostrava a v rámci projektu
č. 103/04/1451 GA ČR.
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Křivý, V. – Marek, P.: Reliability Assessment of Semi-
Rigid Joints of Steel Structures

This paper looks at reliability assessment of semi-rigid
joints of steel structures. The SBRA reliability
assessment approach is explained and compared with
the Partial Reliability Factors method, PRFM, applied
in codes. The differences between the SBRA method and
PRFM are specified and discussed.

Křivý, V. – Marek, P.: Beurteilung der Zuverlässigkeit
von halbsteifen Knoten von  Stahlkonstruktionen 

Der Artikel befasst sich mit der Beurteilung der
Zuverlässigkeit von halbsteifen Knoten von  Stahl-
konstruktionen. Es wird das Zuverlässigkeitskonzept
der SBRA-Methode erklärt und mit dem Konzept der
Teilsicherheitsfaktorenmethode, die in den derzeitigen
Normen angewandt wird, verglichen. Die Unterschiede
beim Vorgehen beider Methoden werden definiert und
nachfolgend diskutiert.
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Mechanické, tepelné a vlhkostní vlastnosti 
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V článku je prezentováno referenční měření  mechanic-
kých, tepelných a vlhkostních vlastností energosádry.
Naměřená data zahrnují hodnoty pevnosti v tahu za
ohybu, pevnosti v tlaku, součinitele vlhkostní vodivosti,
faktoru difúzního odporu, součinitele tepelné vodivosti,
objemové měrné tepelné kapacity a součinitele teplotní
délkové roztažnosti, které poslouží pro porovnání s hod-
notami naměřenými na modifikované energosádře v bu-
doucích měřeních.

Úvod
Oxid siřičitý představuje závažné znečištění životního

prostředí. Do ovzduší se dostává s kouřovými plyny, pokud

se spaluje uhlí s obsahem síry. Zdrojem emisí oxidu siřičité-

ho byly donedávna zejména tepelné elektrárny a teplárny,

kde se spaluje energetické uhlí, které obsahuje až 2 % síry.

Od roku 1998 jsou všechny velké zdroje oxidu siřičitého

u nás odsiřovány.

Způsobů odsíření spalin je několik, naše elektrárny využí-

vají zejména:

– fluidní spalování, při němž se jemně mletý vápenec

vnáší přímo do spalovacího prostoru, kde se rozkládá a

reaguje s oxidačními produkty síry;

– mokrou vápencovou vypírku, při níž reaguje oxid

siřičitý se suspenzí vápence.

Mokrá vápencová vypírka produkuje síran vápenatý dihy-

drát CaSO4.2H2O. Tento odpadní produkt s názvem ener-

gosádrovec je druhotnou surovinou pro výrobu sádry.

Elektrárenský blok o výkonu 200 MW ho vyprodukuje

čištěním kouřových plynů cca 5 t/h. Je zřejmé, že takový

velkoobjemový odpad by bylo vhodné zpracovávat, využití

by měl především ve stavebnictví. V současné době se zpra-

covává pouze část produkovaného sádrovce, větší podíl se

ukládá na skládky. Zpracování se týká zejména výroby

sádry pro sádrokartonové desky a briketování sádrovce pro

cementárny, kde slouží jako zpomalovač tuhnutí cementu.

Je tedy nanejvýš žádoucí hledat další možnosti využití

sádry. 

Z energosádrovce  se tepelným rozkladem při teplotě 110

až 150 ˚C vyrábí β-sádra chemického složení CaSO4.1/2H2O

podle rovnice

CaSO4.2H2O (110 až 150˚C) →
→ CaSO4.1/2H2O + 1 1/2H2O . (1)

Její pevná struktura vzniká zpětnou hydratací za vzniku

sádrovce CaSO4.2H2O. Sádrovec má rozpustnost 256 mg

v 100 g vody při 20 ˚C. Z tohoto důvodu se sádra uplatňuje

pouze jako interiérový materiál pro štuky, omítky a v sou-

časné době zvláště pro výrobu sádrokartonových desek. 

Po vsypání sádry do vody vznikne kaše, která postupně

ztrácí tekutost a přechází do tuhého stavu. Počátek tuhnutí je

závislý na teplotě rozkladu sádrovce; čím je teplota vyšší,

tím sádra pomaleji tuhne. Po zatuhnutí začne sádra tvrdnout,

tj. pozvolna nabývá pevnosti, sádrovec rekrystalizuje. Šatava

[1] zkoumal velikost a tvar krystalů sádrovce v zatvrdlé

hemihydrátové sádře. Zjistil, že její pevnost je úměrná ploše

vzájemných kontaktů mezi krystaly. Výrazně závisí na vod-

ním součiniteli, který má běžně hodnotu 0,6 až 0,8. Pokud je

záměsové vody více, zanechává v sádře póry, které při uve-

deném poměru voda/sádra představují 47 až 55 % objemu

[2].

Nevýhodou jsou výrazné změny mechanických vlastností

ve vztahu k vlhkosti výrobku. Při navlhnutí výrobku

výrazně klesá pevnost a modul pružnosti. Vysušená sádra

má dvakrát až třikrát vyšší pevnost než vlhká. Voda

obsažená v zatvrdlé sádře je vázaná chemicky a fyzikálně

v kapilárách a na jejím povrchu. Zatvrdlá má hygroskopické

vlastnosti, proto není vhodné ji používat v prostředí s vyšší

relativní vlhkostí vzduchu než 60 % a místech, kde je ve

styku s vodou nebo zemní vlhkostí. Její značnou výhodou

je, že dosahuje úplné hydratace a konečné pevnosti v rela-

tivně krátké době, tj. asi do tří dnů. 

Měřením materiálových parametrů sádry se dosud zabý-

valo u nás i ve světě překvapivě málo výzkumných týmů.

Ucelená sada hodnot mechanických, tepelných a vlhkost-

ních vlastností zatím nebyla publikována ani pro sádru bez

jakýchkoli přísad. V bývalém Československu se touto

problematikou zabýval Šatava [1], [3], který studoval přede-

vším procesy tvrdnutí sádrových suspenzí, závislost pevnos-

ti na mikrostruktuře atd. V ČSN nebyly žádné hodnoty pro

sádru nalezeny, pouze základní parametry pro sádrokarton

[4]. Rochla ve známé publikaci Stavební tabulky [5] uvádí

některé parametry u položky sádrové tvárnice Promonta

(vyráběné litím čisté sádry bez přísad a plniv) a položky

sádrové desky. Další hodnoty se dají najít v technických

podkladech firmy Gypstrend, s. r. o. – Mrovec, Peterková

[6], jsou zde uvedeny u výrobku Superblok TPP8-tvárnice

příčková ze sádrové hmoty plné. V zahraničí se podle do-

stupných prací měřením na běžné sádře zabývalo více osob,

ale jejich počet také není příliš velký. Mechanické vlastnos-

ti (pevnost v tlaku, v tahu za ohybu, Youngův modul pruž-

nosti, Poissonova konstanta) jsou známy z publikací Klein a

Ruffer [7], Singh a Garg [8], Tazawa [9]. Tepelné vlastnos-

ti (součinitel tepelné vodivosti, měrná tepelná kapacita,

součinitel teplotní vodivosti) zjiš�ovali Danten a kol. [10],
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Mehaffey a kol. [11], Sultan [12]. Z vlhkostních vlastností

jsou známy faktor difúzního odporu, který stanovil

Hanusch [13], a sorpční a desorpční izotermy naměřené

Dahlem a kol. [14].

V článku je prezentováno referenční měření mechanic-

kých, tepelných a vlhkostních vlastností energosádry jako

základ pro porovnání s hodnotami zjiš�ovanými při budou-

cích měřeních. 

Experimentální metody

�� Pevnost v tlaku 
Zkoušení pevnosti v tlaku probíhalo na šesti polovinách

vzorků získaných po zkoušení pevnosti v tahu za ohybu,

přičemž poloviny zkušebních vzorků byly zatěžovány

kolmo na směr hutnění. Při zkoušce bylo postupováno podle

ČSN 72 2301 Sádrová pojiva [15]. Vzorky byly zbaveny

formy 15 minut po skončení tuhnutí a uloženy ve zkušební

místnosti. Z přístroje WPM 100 kN s rozsahem stupnice

0–20 kN byla odečtena hodnota síly F [kN], která odpovídá

zatěžovací ploše lisu 40 x 40 mm. Pevnost v tlaku byla

vypočítána jako podíl síly a zatěžovací plochy. Výsledná

pevnost v tlaku jedné sady (tří vzorků) byla vypočtena jako

aritmetický průměr výsledků šesti zkoušek, po vyloučení

největší a nejmenší hodnoty. Pevnost v tahu za ohybu byla

určována po 2 a 24 h, dále pak po 3, 7, 14 a 28 dnech. Při

této zkoušce se také sledovala vlhkost jednotlivých vzorků.

�� Pevnost v tahu za ohybu
Podle normy [15] byl vzorek umístěn tak, aby jeho hrany,

které byly horizontální při zhotovení, se nacházely ve ver-

tikální poloze. Šlo o tříbodový ohyb, vzdálenost podpěrných

válečků byla 100 mm. Z přístroje byla odečtena síla F [kN].

Zkouška probíhala na zařízení WPM 50 kN s rozsahem

stupnice 0 až 10 kN. Pevnost v tahu za ohybu byla vypočte-

na standardní vyhodnocovací procedurou. Pevnost v tahu za

ohybu se měřila ve stejných časových úsecích jako pevnost

v tlaku.

�� Součinitel vlhkostní vodivosti 

Určení pomocí sorpčního experimentu
Pro stanovení této veličiny byl použit experiment založený

na kapilárním sání vody z volné hladiny do vzorku ve ver-

tikální poloze. Vzorek byl izolován proti vodě a vlhkosti na

čtyřech stěnách pláště a zavěšen pomocí kovové konstrukce

nad nádobu s vodou tak, aby jeho spodní čelo bylo ponořeno

2 mm. Vahadla se vzorkem byla položena na vahách propo-

jených s počítačem a umožňujících automatickou registraci

dat. Konstantní hladina v nádobě byla udržována z láhve

s vodou, obrácené dnem vzhůru, pomocí dvou kapilár, které

z ní vycházely. Závislost množství vody ve vzorku na od-

mocnině z času od počátku měření byla využita ke stanovení

koeficientu absorpce vody, který je roven směrnici její

lineární části. 

Pro výpočet průměrné hodnoty součinitele vlhkostní

vodivosti Dw [m2s–1] byla použita rovnice

kde A je koeficient absorpce vody [kgm–2s–1/2], wc nasycená

vlhkost [kgm–3].

Určení z vlhkostních profilů
Pro měření obsahu vlhkosti byla použita kapacitní metoda

[16] založená na principu měření změny kapacity kondenzá-

toru, jehož dielektrikem je zkoumaný materiál. Měřicí

frekvence leží v rozsahu 250 až 350 kHz. K měření byl

použit kapacitní senzor, plošná sonda měla tvar deskového

kondenzátoru s rozměry 20 x 40 mm. Vlhkostní profily byly

určeny při simulování jednorozměrného transportu vlhkosti

v horizontální poloze, aby byl vyloučen vliv gravitace.

Stěny pláště vzorku byly izolovány proti vodě a vlhkosti

smrš�ovací termofólií, jeho čelo bylo potom umístěno do

nádobky, ve které bylo přes houbičku v kontaktu s vodou,

druhé čelo zůstalo volné. Ve zvolených intervalech se pak

přikládala sonda. Měření se provádělo po délce každých

5 mm. Poslední čtení bylo provedeno, když vlhkost dosáhla

přibližně poloviny délky vzorku. Poté byl vzorek rozřezán

na dílky po 10 mm a vlhkost v nich určena gravimetrickou

metodou. Z takto získaných výsledků a posledního čtení

z měřiče vlhkosti byla vytvořena kalibrační křivka. Souhrn-

ná kalibrační křivka pro sádru byla určena z hodnot měření

na šesti vzorcích, abychom získali přesnější data. Vlhkostní

profily jsme potom určili zpětně pomocí této kalibrační

křivky. Součinitel vlhkostní vodivosti byl vypočítán z vlh-

kostních profilů Matanovou metodou [17]. Použité vzorky

byly ponechány volně v laboratorním prostředí až do

ustálení hmotnosti, jejich hmotnostní vlhkost se pohybovala

okolo 18 %. Měření probíhalo při teplotě 25 ˚C a relativní

vlhkosti okolo 50 %.

�� Součinitel difúzního odporu  
Stacionární metoda

Pro měření byla použita jedna ze standardních stacionárních

metod – misková metoda (cup metoda) definovaná v ČSN

72 7031 [18]. Součinitel difúze vodní páry D [m2s–1] byl

vypočten podle rovnice

kde Dm je množství vodní páry prošlé vzorkem [kg],

d tlouš�ka vzorku [m], S jeho plocha v kontaktu s vodní

párou [m2], t čas odpovídající hmotnosti prošlé vodní páry,

∆m [s], ∆pp rozdíl parciálních tlaků v nádobě pod vzorkem a

prostředím nad vzorkem [Pa], R univerzální plynová kon-

stanta [Jmol–1K–1], M molární hmotnost vody [kgmol–1],

T absolutní teplota [K].

Na základě výpočtu součinitele difúze vodní páry D byl

určen faktor difúzního odporu podle vztahu 

kde Da je součinitel difúze vodní páry ve vzduchu [m2s–1].

Při měření metodou dry cup byla miska se vzorkem

naplněna silikagelem a umístěna v klimatizované komoře,

kde byla udržována relativní vlhkost okolo 50 %. Při měření

metodou wet cup byla miska naplněná vodou umístěna

v laboratorním prostředí s relativní vlhkostí okolo 50 %.

Hmotnost misky se vzorkem se zjiš�ovala dvakrát denně po

dobu dvou týdnů, teplota v laboratoři se pohybovala okolo

25 ˚C. Konstantní úbytek (wet cup) nebo přírůstek (dry cup)

byl stanoven po ustálení z posledních pěti hodnot pomocí

lineární regrese.

Nestacionární metoda 
Sestava pro měření touto metodou sestává z trubice

rozdělené na dvě samostatné komory vzduchotěsně a

parotěsně izolované od okolního prostředí a navzájem oddě-

lené vzorkem z měřeného materiálu. V jedné z komor byla

,
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umístěna nádoba s vodou, jejímž vypařováním bylo v této

komoře dosaženo relativní vlhkosti 91 %. Ve druhé komoře

byla umístěna miska s absorpčním materiálem (silika-

gelem), relativní vlhkost v této komoře se pohybovala okolo

12 %. Pomocí vah napojených na počítač jsme mohli

stanovit úbytek změny hmotnosti vody a přírůstek silikagelu

v závislosti na čase. V obou komorách i v místnosti, kde

probíhal pokus, sondy snímaly relativní vlhkost a teplotu.

Hlavní výhodou této metody je významná úspora času při

dosažení srovnatelných výsledků s metodou stacionární

[19]. K výpočtu faktoru difúzního odporu byly použity stej-

né vzorce jako u stacionární metody.

�� Součinitel tepelné vodivosti a měrná tepelná kapacita
Tepelné vlastnosti byly ověřovány přístrojem ISOMET

2104 (Applied Precision, Slovensko), což je multifunkční

zařízení k měření součinitele tepelné vodivosti λ [Wm–1K–1],

objemové měrné tepelné kapacity cρ [Jm–3K–1] a teploty [˚C]

pro různé druhy materiálů. Součinitel teplotní vodivosti

a [m2s–1] se počítá podle vztahu

Měření se provádělo plošnou sondou na vzorcích pone-

chaných v laboratorním prostředí  s teplotou 25 ˚C a rela-

tivní vlhkostí okolo 50 %. Hmotnostní  vlhkost byla okolo

18 %.

�� Součinitel teplotní délkové roztažnosti 
Součinitel teplotní délkové roztažnosti αT [K–1] byl určen

z rozdílu délkových změn mezi teplotami 25 ˚C a 80 ˚C. Pro

určení délkových změn byl použit optický komparátor Carl

Zeiss s přesností ±0,5 mm. Součinitel αT byl vypočten podle

vztahu 

kde lo,T je délka při referenční teplotě [m], dl rozdíl délek

[m] a dT rozdíl teplot [K].

Materiály a vzorky
Materiálem určeným pro referenční měření byla β-sádra

s čistotou vyšší než 98 % energosádrovce z elektrárny

Počerady. Vodní součinitel voda/sádra byl 0,627 a odpovídá

normální konzistenci podle [15]. Tato norma se sice týká

pevnosti v tlaku a tahu za ohybu, ale podle jejích zásad byly

vyrobeny posléze všechny vzorky, aby bylo zaručeno, že se

bude postupovat stejnou technologií. Vzorky pro měření

vlhkostních parametrů byly izolovány na celém povrchu

kromě obou čel, která pak byla ve styku s vlhkostí, proti

vodě pomocí epoxidu nebo latexové pasty, aby byl zaručen

jednorozměrný přenos vlhkosti. Při měření byly použity tyto

vzorky: 

– součinitel vlhkostní vodivosti (kapacitní metoda)

6 vzorků 20 x 40 x 300 mm, 

– součinitel vlhkostní vodivosti (sorpční experiment)

6 vzorků 50 x 50 x 23 mm,

– faktor difúzního odporu

12 vzorků průměru 105 mm a tlouš�ce 10–22 mm, 

– součinitel tepelné vodivosti a měrná tepelná kapacita

3 vzorky 70 x 70 x 70 mm, 

– součinitel teplotní délkové roztažnosti

5 vzorků 40 x 40 x 160 mm,

– pevnost v tahu za ohybu a v tlaku

8 sad po 3 vzorcích 40 x 40 x 160 mm. 

Pro stanovení nulové hmotnosti byly vzorky nejdříve

ponechány v laboratorním prostředí a po ustálení hmotnosti

sušeny v sušárně po týdenních cyklech se zvyšující se teplo-

tou 40, 60 a 80 ˚C. 

Experimentální výsledky 
V tabulce 1 jsou uvedeny základní vlastnosti energo-

sádry, pevnost v tlaku a tahu za ohybu je uvedena na obr. 1.

Podle normy se zkouší pevnost po 2 h, my jsme sledovali

pevnost v tlaku a v tahu za ohybu v delších časových

úsecích. Z grafu jsou vidět jasné výkyvy pevnosti souvise-

jící především s vodou vázanou na strukturu, která se po

odformování postupně uvolňuje a pravděpodobně se dotváří

struktura materiálu. Vzorky pro tuto pevnost měly hmotnost-

ní vlhkost okolo 67 %, vzorky pro 28denní pevnost okolo

24 %. Obrázek 2 znázorňuje typické vlhkostní profily pro

vzorky vyrobené z energosádry, na obr. 3 jsou hodnoty

součinitele vlhkostní vodivosti vypočtené oběma metodami.

Z grafu je zřejmé, že hodnota součinitele vlhkostní vodi-

vosti, určená ze sorpčního experimentu, protíná křivku

součinitele vlhkostní vodivosti určenou pomocí vlhkostních

profilů v hodnotě 83 % maximální vlhkosti, což ukazuje

shodu obou metod. V tabulce 2 jsou uvedeny tepelné vlast-

nosti energosádry, v tab. 3 faktor difúzního odporu určený

jak stacionární, tak nestacionární metodou.

Diskuze
Možnosti porovnání materiálových parametrů ener-

gosádry, určených v tomto článku, s parametry naměřenými

jinými autory alespoň na běžné sádře (pro energosádru se

autorům tohoto článku žádná data nalézt nepodařilo) jsou

poměrně omezené, jak již vyplývá z rozboru uvedeného

v úvodní části. 

� Ze základních vlastností jsme našli v publikaci Klein,

von Ruffer [7] hodnotu pórovitosti 55 % pro sádru s vodním

součinitelem 0,67 až 0,72. Materiály firmy Gypstrend [6]

uvádějí objemovou hmotnost tvárnic z lité sádry 840 až

1 130 kgm–3. Podle normy [4] je objemová hmotnost sádro-

kartonu 750 kgm–3.

� Ze základních mechanických vlastností např. Klein a

von Ruffer [7] určili pro β-sádru s vodním součinitelem 0,67

až 0,72 pevnost v tlaku 20 MPa a pevnost v tahu za ohybu

4 MPa. Singh a Garg [8] uvádějí pevnost v tlaku pro

.
ρ
λ
c

a = (5)

,
1

, dT

dl

l To
T ⋅=α (6)

Objemová hmotnost Hustota matrice  Otevřená pórovitost

[% objemu]

1 019  ±1,5 % 2 530  ±2,0 % 60  ±3,4 %

[kgm
–3

]

Tab. 1. Vlastnosti energosádry

Tab. 2. Tepelné vlastnosti energosádry

součinitel tepelné vodivosti [Wm
–1

K
–1

] 0,47  ±10 %

objemová měrná tepelná kapacita [Jm
–3

K
–1

] (1,60 ±10 %)E+6

součinitel teplotní vodivosti [m
2
s

–1
] (0,29 ±10 %)E–6

součinitel délkové roztažnosti [K
–1

] (7,22 ±15 %)E–6

Tab. 3. Faktor difúzního odporu [–]

dry cup wet cup

17,3 ±15 % 5,44 ±15 % 5,3 ±5 %

Stacionární metoda Nestacionární 

metoda
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surovou sádru 12 až 14 MPa, v závislosti na pH, Tazawa [9]

pro sádrovou kaši s vodním součinitelem 0,6 pevnost v tlaku

18,2 MPa, pevnost v tahu za ohybu 5,59 MPa. 

� Z tepelných vlastností Mehaffey a kol. [11] uvádějí

součinitel tepelné vodivosti 0,25  Wm–1K–1, Sultan [12] 0,25

Wm–1K–1 pro teploty 20 až 100 ˚C. Oba autoři zkoumali

chování stěny ze sádrokartonových desek při zatížení

požárem. Mrovec a Peterková  [6] uvádějí tepelnou vodivost

tvárnic ze sádry 0,20 Wm–1K–1.

� Z vlhkostních parametrů měřil Hanusch [13] faktor

difúzního odporu µ v závislosti na tlouš�ce sádrokartonové

desky. Získal pro tlouš�ku 9,5 mm µ = 10 (pro hodnoty 0 a

50 % relativní vlhkosti) a µ = 6,5 (pro hodnoty 50 a 100 %

relativní vlhkosti), pro tlouš�ku 18 mm µ = 8,5 (pro hodnoty

0 a 50 % relativní vlhkosti) a µ = 5,5 (pro hodnoty 50 a 100 %

relativní vlhkosti). Měření bylo prováděno podle DIN.

Pro přímé a seriózní porovnání těchto dat s našimi výsled-

ky, bohužel, chybějí podrobnější informace ve výše uve-

dených zdrojích. Autoři většinou odkazují pouze na platné

národní normy a požadavky, které se týkají jak zpracování a

výroby vzorků, tak zkušebních postupů, což pro špatnou

dostupnost těchto materiálů porovnání komplikuje. Část

autorů navíc při měření použila jako zkoumaný materiál

sádrokarton, tedy v podstatě sádrovou desku opatřenou

papírovým povrchem. Jak vyplývá již z technologického

hlediska, při výrobě sádrokartonu jsou použity různé přísa-

dy, např. zpomalovače tuhnutí, retardéry zvyšující požární

odolnost, takže je otázkou, zda v tomto případě ještě může-

me hovořit o  neupravené sádře.

Můžeme proto provést porovnání pouze víceméně orien-

tační. Vyplývá z něj především, že mechanické parametry

energosádry studované v tomto článku byly výrazně lepší

než parametry sádry ve výše uvedených zdrojích a např.

pevnost v tlaku byla více než 1,5násobná. Naopak součinitel

její tepelné vodivosti byl zhruba dvojnásobný proti údajům

uvedeným v literatuře a také faktor difúzního odporu měře-

ný metodou dry cup byl téměř dvojnásobný. Z těchto údajů

vyplývá, že energosádra ověřovaná v tomto článku byla

zejména z mechanického hlediska výrazně kvalitnější než

typy studované ve výše uvedených zdrojích.

Závěr
Cílem článku a první části výzkumu bylo stanovit refe-

renční sadu dat, která by měla obsahovat co nejvíce para-

metrů naměřených na vzorcích vyrobených ze surové ener-

gosádry bez přísad. Zajímaly nás především základní

mechanické parametry a parametry týkající se transportních

procesů v materiálu. Tyto parametry by měly společně s dal-

ším měřením pomoci k pochopení, případně simulování

změn v tomto materiálu při kontaktu s vodou, vzdušnou

vlhkostí,  změnou teploty nebo v důsledku jiného klimatic-

kého zatížení. Základní materiál bude nutné modifikovat

z důvodů zmíněných již v úvodu, tedy zhoršování vlastností

s rostoucím obsahem vlhkosti. 

Pro plánované využití obvodových bloků z energosádry

bude nutná nejen ochrana proti vodním a vlhkostním

vlivům, tedy použití hydrofobizačních přísad, ale i modi-

fikace pro zvýšení pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu,

zlepšení tepelných vlastností atd. Přitom bude jistě nezbytné

prověřit i možné negativní vlivy jednotlivých modifikací na

jiné vlastnosti. Znalost referenčních parametrů může vý-

znamně pomoci při volbě vhodného modifikátoru, který by

při vylepšování některého parametru v co nejmenší míře

zhoršoval ostatní parametry. Hlavním z důvodů vytvoření

referenční sady parametrů je tedy nutnost porovnání hodnot

naměřených později na modifikované sádře s referenčními

měřeními. Taková referenční sada parametrů energosádry

ovšem dosud nebyla publikována. 

Modifikovaná sádra, která bude splňovat kritéria, bude

použita pro tvorbu bloků, které budou tvořit obvodovou

konstrukci. Její chování bude poté simulováno počítačovým

programem, který by měl předpovědět chování nově vytvo-

řeného prvku v delším časovém horizontu a také při zatěžo-

vání konstrukce vnějšími klimatickými podmínkami.

Na závěr bude jistě užitečné si připomenout několik po-

znatků technického charakteru získaných při měření. V první

fázi experimentů se sádrou byly zároveň ověřeny experi-

mentální metody a jejich aplikace na vzorcích z tohoto ma-

teriálu. Některé metody bylo nutné upravit, např. při izolo-

vání vzorku proti vodě byla místo běžně používaného

epoxidu použita latexová pasta. Sádrové vzorky vypadají na

první pohled, jako by měly homogenní strukturu, ale podle

získaných výsledků se některé z nich chovají odlišně.

Vzhledem k těmto vlastnostem bylo nutno vyrobit více

vzorků, než se běžně používá pro jiné materiály. Byl též

upraven a sjednocen technologický postup jejich výroby,

vysoušení a ošetřování.

Obr. 1. Pevnost v tlaku a v tahu za ohybu

Obr. 2. Typické vlhkostní profily – kapacitní metoda

Obr. 3. Součinitel vlhkostní vodivosti
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Článek byl vytvořen na základě podpory grantu
č. 103/03/0006 GA ČR.
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Tesárek, P. – Černý, R. – Drchalová, J. – Rovnaníková,
P. – Kolísko, P.: Mechanical, Thermal and Moisture
Unmodified Energy Gypsum – Part I

This article presents referential measurements of
mechanical, thermal and moisture properties of  energy
gypsum. The measured data include values of tensile
strength in bending, compression strength, moisture
conductivity coefficient, diffusion resistance factor,
thermal conductivity coefficient, volumetric specific heat
capacity, and thermal linear expansivity. These values
will facilitate comparison with values measured in
modified energy gypsum in the future. 

Tesárek, P. – Černý, R. – Drchalová, J. – Rovnaníková,
P. – Kolísko, P.: Mechanische, Wärme- und Feuchtig-
keitseigenschaften nicht modifizierten Energiegipses – 
I. Teil

Im Artikel wird eine Referenzmessung der mecha-
nischen, Wärme- und Feuchtigkeitseigenschaften von
Energiegips vorgestellt. Die gemessenen Daten enthalten
die Werte für die Zug- und Biegefestigkeit, die
Druckfestigkeit, den Wasserdampf-Diffusionsleitkoef-
fizienten, die Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl,
die Wärmeleitfähigkeit, die spezifische Wärmekapazität
bei konstantem Volumen und für den Wärmeausdehn-
ungskoeffizienten, die zum Vergleich mit den an
modifiziertem Energiegips in künftigen Messungen
gemessenen Werten dienen werden.

Všeobecné obchodní podmínky pro inženýrskou činnost ve výstavbě 

Nakladatelství ARCH, Praha, 2003, 80 s., 199 Kč

V současné tuzemské tržní ekonomice v souladu s rozvojem a specializací podnikatelské sféry a snahou po optimálním

efektu investičního záměru roste zájem investorů (stavebníků) o inženýrskou činnost ve výstavbě. Zároveň s tím se

v odborné veřejnosti vytváří poptávka po formování doporučených postupů při zajiš�ování těchto činností. Předkládaná

publikace vychází těmto požadavkům vstříc.

Zpracované „Všeobecné obchodní podmínky pro inženýrskou činnost ve výstavbě“ aplikují § 273 Obchodního zákoníku

pro příslušnou oblast inženýrské činnosti. Zaměřují se na závazkové vztahy mezi investorem (stavebníkem) a specializo-

vaným podnikatelským subjektem, který pro něj obstará (zařídí) záležitosti, resp. provede příslušné odborné práce, výkony

a služby potřebné k zabezpečení přípravy a realizace stavby – souhrnně označované jako inženýrská činnost ve výstavbě.

Po letech diskuzí je tato publikace v podstatě prvním pokusem o formulování komplexnější doporučené úpravy obchod-

ních podmínek pro provádění vybraných (z hlediska využívání nejčastěji frekventovaných) inženýrských činností ve vý-

stavbě s přihlédnutím k dosavadním tuzemským obchodním zvyklostem. Má povahu dispozitivní pomůcky. Smluvní

strany se v souladu s § 273 Obchodního zákoníku mohou dohodnout, že podmínky obchodní smlouvy o inženýrské čin-

nosti nebo část jejího obsahu určí odkazem na tyto obchodní podmínky, popř. na některá jejich ustanovení. Přitom konkrétní

aplikace obchodních podmínek bude závislá na specifice obchodního případu.
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Článek se zabývá experimentálním vyšetřováním dvou
betonů různé pevnosti,  které byly zatěžovány teplotními
cykly zmrazování a rozmrazování, a analyzuje změny
některých jejich materiálových charakteristik. Pokles
pevnosti v tlaku i energie, potřebné k deformaci zkou-
šených těles, závisí zejména na jakosti betonu a počtu
teplotních cyklů. Z výsledků experimentů vyplývá, že
takové zatížení má významný vliv na životnost betono-
vých konstrukcí.

Úvod
Skutečnost, že cyklické změny teplotního zatížení

ovlivňují kvalitu a životnost betonových konstrukcí, je

velmi dobře známa [14], [10].  Řada publikovaných prací se

zabývá cyklickým teplotním zatěžováním zkušebních těles a

zkoumáním jejich materiálových charakteristik, jako jsou

součinitel vlhkostní vodivosti, součinitel teplotní délkové

roztažnosti, součinitel tepelné vodivosti, součinitel teplotní

vodivosti a měrná tepelná kapacita [11], [6], [7].

Materiálové charakteristiky betonu, jako například krychel-

ná pevnost a modul pružnosti betonu v tlaku, však nejsou

předmětem tak častého zájmu [14]. Tento článek se zabývá

experimentálním vyšetřováním materiálových charakteristik

(krychelné pevnosti a pracovním diagramem betonu v tlaku)

dvou betonů rozdílné pevnosti. 

Vzorky a experiment
Všechny experimenty byly provedeny na hydraulickém

zatěžovacím stroji GROND DSM 2500, umístěném v labo-

ratoři Katedry stavební mechaniky Fakulty stavební ČVUT

v Praze. Zatěžovací stroj je schopen vyvodit maximální

tlakovou sílu 2 500 kN. Je opatřen hydraulickým servo-

mechanizmem, který se používá zejména pro řízení zkoušky

modulu pružnosti betonu v tlaku přírůstkem deformace. Pro

zatěžování zkušebních těles byla použita maximální

rychlost 1 · 10–5 m/s.

Měření deformací
Osové deformace sledovaly tenzometrické snímače

INOVA PXA 50 s měřicí základnou 100 mm, osazené na

dvou protějších stranách zkušebních těles a symetricky ve

čtvrtinách kruhových zatěžovacích desek stroje. Na

ocelových zatěžovacích deskách stroje byly použity sní-

mače SANDNER EXA s měřicí základnou 25 mm. Pro

zjištění průběhu deformací v procesu zatěžování se

prováděla měření na dvou snímačích na tělese a čtyřech sní-

mačích na deskách. Výsledky byly opraveny o deformace

způsobené nedokonalým dosednutím zatěžovací desky na

horní plochu tělesa [15]. Příčinou deformací může být

nedokonale rovný povrch vzorku, nepřesnost v rovnoběž-

nosti zatěžovacích desek a povrchu vzorku a seřízení

zatěžovací desek. Korekce byly provedeny přímo měřicím

softwarem [16].

Příprava zkušebních těles
Přípravě zkušebních těles byla věnována velká pozornost.

Pro výrobu byly použity ocelové válcové formy (výšky

300 mm, průměru 150 mm) a krychle (150 x 150 x 150

mm). Po naplnění forem betonem byla tělesa hutněna na

vibračním stole po dobu 30 s. Poté byla uložena ve vlhkém

prostředí a dostatečně vlhčena vodou. Odbedněná tělesa

byla na dobu 28 dnů umístěna ve vodní lázni. Odtud byla

přemístěna do uzavřených plastových pytlů, aby se zabráni-

lo přílišnému vysychání, a to až do stáří 4 měsíců. V době 48

hodin před plánovaným zatěžováním teplotními cykly byla

tělesa z pytlů vyjmuta a ponechána na vzduchu. Složení

směsi pro výrobu zkušebních těles pevnosti C 25/30 a

C 45/55 je uvedeno v tab. 1. Maximální velikost zrna kame-

niva byla 16 mm, nebyly přidány žádné přísady, vodní sou-

činitel w/c = 0,41. 

Stáří betonu v době zkoušek bylo pět až šest měsíců. Při

zkoušce jednoosého tlaku na krychlích 150 x 150 x 150 mm

byla v této době zjištěna průměrná krychelná pevnost

56,4 MPa pro beton C 25/30 a 71,1 MPa pro beton C 45/55.

Velká pozornost byla věnována rovinnosti a paralelnosti

zatěžovaných ploch, proto byly vrchní části všech těles

upraveny cementovým tmelem. Plnění ocelových forem

bylo dáno jejich tvarem a bylo shodné se směrem

zatěžování. Významné rozdíly ve výsledcích zkoušek

mohou vzniknout při paralelním a kolmém zatěžování ke

směru uložení betonu [15].

Zmrazovací a rozmrazovací cykly
Zkušební betonová tělesa byla střídavě umís�ována do

mrazicí komory s konstantní teplotou –20 ˚C a do vodní

lázně o teplotě +20 ˚C. Teplota uvnitř vzorků (do těžiště re-

ferenčního vzorku bylo vloženo teplotní čidlo) se v průběhu

celého zmrazovacího a rozmrazovacího cyklu měnila od

–12 do +12 ˚C. Z obrázku 1 je patrný typický teplotní profil

vzorku v průběhu 12 hodin.

Byly sledovány tři skupiny těles, každá sestavená ze tří

krychlí a tří válců. První, nezatěžovaná skupina (referenční

tělesa), byla až do doby zkoušek materiálových charakteris-

C 25/30 C 45/55

340 440

štěrk frakce   8 – 16 mm 658 720

[kg/m
3
] frakce   4 –   8 mm 448 340

frakce   0 –   4 mm 722 783

140 180

portlandský cement CEM 

Králův Dvůr [kg/m
3
]

voda [l/m
3
]

Množství
Složky

Tab. 1. Složení směsi pro výrobu zkušebních těles



tik uložena v prostředí se 100% vlhkostí, druhá skupina byla

zatížena 25 cykly a třetí skupina 50 cykly zmrazování a

rozmrazování.

Výsledky
Výsledky zkoušek krychelné pevnosti betonu jsou zná-

zorněny v obr. 2, z něhož je patrné, že zkušební tělesa z be-

tonu C 45/55 mají daleko větší schopnost odolávat cyklům

zmrazování a rozmrazování než tělesa z betonu C 25/30.

Úbytek pevnosti v tlaku po 50 cyklech zatěžování je

u betonu vyšší pevnosti 12 % a u betonu nižší pevnosti 40 %.

Podobné výsledky byly zjištěny u zkoušky modulu pruž-

nosti betonu v tlaku. Z výsledků experimentů je zřejmé, že

beton vyšší pevnosti velmi dobře odolává cyklickým změ-

nám teploty. Pokles modulu pružnosti betonu v tlaku činí

pouze 9 %. Výrazněji se projevilo cyklické zatížení střídá-

ním teplot u betonu nižší pevnosti, kde došlo k poklesu mo-

dulu pružnosti betonu v tlaku o 25 % po 25 cyklech a o 40 %

po 50 cyklech zatěžování (obr. 3, obr. 4).

Závěr
Předmětem zkoumání byly změny vybraných mate-

riálových charakteristik dvou rozdílných betonů zatížených

cyklickou změnou teploty s cílem zjistit závislost krychelné

pevnosti betonu a modulu pružnosti betonu v tlaku na počtu

zatěžovacích cyklů. Na základě vyhodnocení výsledků

experimentů je možné shrnout:

� krychelná pevnost betonu C 45/55 se po 50 cyklech

zatěžování snížila na 88 %, modul pružnosti betonu C 45/55

v tlaku pak na 91 % hodnoty nezatížených referenčních

zkušebních těles;

� cykly zmrazování–rozmrazování poškozují beton nižší

pevnosti mnohem více, krychelná pevnost betonu C 25/30

po 50 cyklech zmrazování klesla na 60 % pevnosti zkušeb-

ních těles nezatěžovaných, modul pružnosti betonu C 25/30

v tlaku vykazuje stejnou tendenci. 

Výzkum byl podpořen grantem č. MSM 210000004
MŠMT ČR.
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Doležel, T. – Jandeková, D. – Konvalinka, P.: The Effect
of Freezing–Thawing Cycles on Material Characteristics
of Concrete

This article reports on experimental investigation of two
types of concrete of different strengths. They were
exposed to loading by temperature cycles of freezing and
thawing. The paper analyzes changes of some of their
material characteristics. The drop of strength and
energy, necessary for the deformation of the tested
samples, depends, above all, on concrete quality and the
number of temperature cycles. The results of the
experiments indicate that such loading has a significant
influence on the life cycle of concrete structures.

Doležel, T. – Jandeková, D. – Konvalinka, P.: Einfluss
der Frost-Tau-Zyklen auf die Materialcharakteristiken
von Beton

Der Artikel befasst sich mit einer experimentellen
Untersuchung zweier Betone unterschiedlicher Festig-
keit, die durch Frost-Tau-Zyklen belastet wurden, und
analysiert die Änderungen einiger ihrer Materialcha-
rakteristiken. Die Verringerung der Druckfestigkeit und
der zur Deformation der geprüften Probekörper benö-
tigten Energie hängt insbesondere von der Betongüte
und der Anzahl der Temperaturzyklen ab. Aus den
Ergebnissen der Experimente geht hervor, dass eine
solche Belastung bedeutenden Einfluss auf die
Lebensdauer von Betonkonstruktionen hat. 

STAVEBNÍ OBZOR 5/2004 145

Vliv globální změny klimatu 
na hydrologický režim povodí Bíliny

Ing. Romana Košková

Dizertace se zabývá vlivem změn klimatu na srážkood-

tokové poměry v oblasti Severočeského hnědouhelného

revíru a vodohospodářským řešením zdrojů vody pro plnění

zbytkové jámy Bílina v optimálním časovém horizontu.

Téma souvisí i s hlediskem krajinné tvorby a ochrany život-

ního prostředí.

Spolehlivost stokových sítí navržených
racionální metodou

Ing. David Stránský

Práce je zaměřena na optimalizaci návrhu a provozu

stokových sítí a spolehlivost funkce těchto sítí navržených

racionální metodou. Přínosem je kombinace této metody a

simulačních prostředků, zjednodušení parametru míry

přetížení sítě a zavedení parametru TSF, který charakterizu-

je časovou proměnlivost této míry.

Vliv změny klimatu na závlahy při plnění
zbytkových jam

Ing. Jindřich Sláma

Dizertace se zabývá vlivem klimatických změn na vodohos-

podářské řešení tzv. mokré cesty rekultivace zbytkové jámy

Jiří – Družba v Severočeském hnědouhelném revíru vodou

z Ohře. Práce vychází z přirozených i ovlivněných průtoků

při celoročním plnění jámy v závislosti na vodnosti období,

kapacitě čerpací stanice, dvou klimatických scénářích a

minimálním průtoku v Ohři.

Contaminant Transport in the Host Rock

Ing. Martin Vaníček

Práce se zabývá problematikou ochrany životního prostředí

před znečištěním různými kontaminanty. Zaměřuje se na

význam jednotlivých procesů ovlivňujících transport konta-

minantů a následné ověření v laboratorních podmínkách.

Pomocí stochastického modelu se řeší nebezpečí z použití

elektrárenských popelů do násypového tělesa dálnice. 

Vliv obvodových výztuh na válcové
skořepiny

Ing. Daniel Lemák

Práce se zabývá vlivem výztuh na chování válcové ocelové

skořepiny, např. komína, při zatížení větrem. Dizertant se

zaměřil na zjištění potřebné tuhosti obvodových výztuh a

jejich vzdálenosti tak, aby složitý výpočet skořepiny bylo

možné nahradit jednoduchým výpočtem prutovým.

Výpočty provedené metodou konečných prvků respektují

nelineární působení skořepiny. Práce má praktický výstup

upotřebitelný v praxi ocelových konstrukcí

�dizertace
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Neizotermická difúze vodních par 
v obvodových konstrukcích II
Ověření funkčnosti neizotermických difúzních modelů

doc. RNDr. Tomáš FICKER, DrSc.
Ing. Zdenka PODEŠVOVÁ

VUT – Fakulta stavební
Brno

V příspěvku jsou studovány vlastnosti nově odvozených
neizotermických modelů pro výpočet difúzního toku a
množství kondenzátu v opláštění budov. Numerické
výsledky získané novými modely jsou porovnány s vý-
sledky standardního postupu s cílem vymezit teplotní
oblast, ve které je třeba použít přesnějších neizotermic-
kých modelů.

Úvod
Tento příspěvek je pokračováním studie [1]–[4] neizoter-

mické difúze v obvodových pláštích budov a úzce navazuje

na pojednání [1], ve kterém byly odvozeny dva nové neizo-

termické modely DIAL, DRAL a připomenuty standardní

izotermické modely IM-TDR, IM-TIR. Model IM-TIR je

vlastně standardní izotermický model využívaný normou

[5]. 

Cílem příspěvku je ověřit numerické vlastnosti neizoter-

mických modelů DIAL, DRAL a vymezit teplotní obory

jejich platnosti. Numerické výsledky modelů DIAL, DRAL

a ČSN (IM-TIR) budeme sledovat na difúzně kondenzač-

ních výpočtech u jednoduché neomítnuté cihelné stěny

s obvyklými parametry, avšak s postupně se snižující teplo-

tou na vnější straně, a to až k extrémní hodnotě –80 ˚C.

Předpokládáme, že tím postupně vyniknou numerické rozdí-

ly mezi jednotlivými modely a bude možno stanovit při-

bližné hranice platnosti pro teplotně omezený (izotermický)

model podle normy [5], a současně posoudit chování

neizotermických modelů DIAL a DRAL.

Prototyp stěny a její okrajové podmínky
Jak již bylo řečeno, ke studiu numerické kompatibility

výše zmíněných modelů používáme prostou neomítnutou

cihelnou stěnu. Stěna má šířku d = 0,44 m, součinitel tepel-

né vodivosti λ = 0,8 W m–1K–1, součinitel difúze vodní páry

δ = 0,027 · 10–9 s a faktor difúzního odporu µ = 9. Vnitřní

povrchový tepelný odpor stěny Ri = 0,13 m2 KW–1 a vnější

povrchový odpor Re = 0,04 m2 KW–1. Vnitřní (T1) a

venkovní (T2) teplotu, vlhkost (ϕ) a parciální tlak nasyce-

ných (p") a nenasycených (p) vodních par zachycuje tab. 1.

Je z ní patrné, že vnitřní podmínky zůstávají konstantní,

avšak vnější podmínky měníme pro jednotlivé výpočty tak,

že teplota postupně klesá. Opravu vnitřní teploty T1 (korek-

ce součinitelem typu budovy e1) neprovádíme. Dále využí-

váme vztahů obvyklých ve stavební tepelné technice a vzta-

hů odvozených v modelech DIAL a DRAL. Teplotní profil

uvnitř stěny předpokládáme lineární. 

Výpočty podle nových modelů 
Vzhledem k návaznosti na článek [1], který prezentuje

podrobné odvození všech používaných modelů,  shrneme

pouze základní vztahy, které jsou pro výpočet nezbytné.

� Model DIAL zavádí zobecněný efektivní difúzní odpor

R*
eff a efektivní difúzní konstantu D*

eff takto:

Efektivní difúzní odpor na vnitřním R*
eff(i) a vnějším R*

eff(e)

povrchu stěny je v běžných případech proti efektivnímu

difúznímu odporu celé stěny R*
eff malý, a proto ho v dalším

výpočtu zanedbáváme. 

Podle modelu DIAL se průběh koncentračních zlomků

nasycených (y") a nenasycených (y) vodních par a difúzní

tok těchto par q*
w stanovuje následovně:

Výpočet 1 2 3 4

T 2   = –8 ˚C T 2  = –18 ˚C T 2  = –40 ˚C T 2  = –80 ˚C

ϕ 2  = 82,6 % ϕ 2  = 84 % ϕ 2  = 87 % ϕ 2  = 90 %

p 2" = 310,0 Pa p 2" = 125 Pa p 2" = 12,932 Pa p 2" = 0,124 Pa

p 2  = 256,6 Pa p 2 = 105 Pa p 2 = 7,700 Pa p 2 = 0,112 Pa

vnitřní okrajové podmínky 

(interiér)

vnější okrajové podmínky 

(exteriér)

T 1 = 20 ˚C,      ϕ 1 = 60 %,      p 2" = 2 337 Pa,      p 1 = 1 402,2 Pa

Tab. 1. Okrajové podmínky stěny

(1)
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Okrajové podmínky

Hraniční hodnoty y1w a y2w jsou stanoveny podle (5) a par-

ciální tlaků p1, p2 z tab. 1.

� Model DRAL zavádí efektivní difúzí odpor Reff a efek-

tivní difúzní konstantu Deff následovně:

Efektivní difúzní odpor na vnitřní a vnější straně stěny

Reff(i), Reff(e) je v běžných případech proti efektivnímu

difúznímu odporu konstrukce Reff velmi malý, a proto jej

rovněž zanedbáváme. 

Stanovení průběhu koncentrace nasycených (c") a

nenasycených (c) vodních par a jejich difúzního toku qw:

Okrajové podmínky

Diskuze
Nově odvozené neizotermické transportní rovnice lze

přímo použít v klasickém Glaserově schématu. V grafické

části schématu však nesmíme opomenout použít nové

souřadnice, které odpovídají novým transportním rovnicím

(4) a (12).

Na obrázku 1 je znázorněno  použití modelu DIAL

v Glaserově schématu. Grafická konstrukce je dělána ob-

dobně jako v klasickém případě [5], avšak s tím rozdílem, že

používáme jako nové souřadnice zobecněný difúzní odpor

R*
eff a koncentrační zlomek vodních par y. Kondenzační

oblast získáme vedením tečen z krajních bodů, které před-

stavují hodnotu koncentračních zlomků vodní páry na obou

stranách stěny. Tečny jsou vedeny ke křivce nasycených
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Obr. 1. Stanovení kondenzační oblasti metodou DIAL (T2 = –18˚C)
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Obr. 2. Stanovení kondenzační oblasti metodou DRAL (T2= –18˚C)
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Obr. 3. Stanovení kondenzační oblasti metodou ČSN (T2 = –18 ˚C)[5]



vodních par y"(R*
eff). Kondenzační oblast se nachází mezi

body dotyku A, B (šrafováno). 

Obrázek 2 představuje Glaserovo schéma s implemento-

vaným modelem DRAL (souřadnice: zobecněný difúzní od-

por Reff a koncentrace vodních par c), obrázek 3 je klasickým

Glaserovým schématem konstruovaným v souladu s [5].

Všechny tři obrázky odpovídají vnější teplotě T2 = –18 ˚C.

Podobné konstrukce bylo třeba provést pro všechny vnější

teploty (tab. 1). 

Tabulka 2 shrnuje výsledky výpočtů. Obsahuje difúzní

toky gdA vstupující do kondenzační oblasti AB, kondenzační

toky gdB opouštějící kondenzační oblast a kondenzát ∆gd,

který zůstává v konstrukci, a to pro všechny užité modely a

všechny teploty. Tabulka 3 obsahuje procentní kondenzační

rozdíly mezi jednotlivými modely vzhledem ke standardní-

mu postupu podle [5]. Z prvního sloupce této tabulky

(∆T = 28 K) je patrné, že pro malé rozdíly teplot (téměř

izotermický stav) existuje dobrý soulad mezi modely DIAL

a ČSN, což jsme očekávali, nebo� model DIAL je optimali-

zován pro látky s propojenými vzdušnými póry, jako je

tomu u většiny silikátových stavebních materiálů, a také

model ČSN používá transportní rovnice určené pro tyto

látky, i když v  izotermickém stavu. Proto je možno čekat

poměrně dobrý soulad mezi oběma modely, zejména při

malých teplotních rozdílech. Jinak je tomu u modelu DRAL,

který je vhodný spíše pro látky s uzavřenými nepropojený-

mi vzdušnými póry a menším podílem vlastní kompaktnější

látky, což je poněkud netypický případ u stavebních mate-

riálů. Kondenzace v takovýchto látkách je ztížena, a proto i

model DRAL dává nižší hodnoty kondenzátu v porovnání

s ostatními.

Pro větší teplotní rozdíly (druhý a další sloupce tab. 3) se

stává model DIAL vzhledem ke své optimalizaci na

neizotermický stav (tj. na větší teplotní rozdíly ∆T) jediným

přesnějším nástrojem pro určení kondenzátu ve stěnách

z materiálů silikátové struktury vystavených velkým teplot-

ním rozdílům. To je také důvod, proč se začínají značněji

rozcházet výsledky modelu DIAL s postupem ČSN, jehož

transportní rovnice jsou čistě izotermické povahy (platí

přesně jen pro ∆T = 0 K), a který tudíž není vhodný pro

výpočty s většími teplotními rozdíly na obou stranách stěny.

Pro značně neizotermické podmínky (např. pro ∆T > 40 K)

se normový model  stává téměř nepoužitelný a přesnějším

nástrojem k určení kondenzátu v silikátových materiálech

v rámci Glaserova schématu zůstává model DIAL.

Závěr
V příspěvku byla diskutována použitelnost izotermických

a neizotermických modelů při výpočtu kondenzátu ve

stavebních materiálech. Bylo shledáno, že pro první teplotní

oblast ČR jsou rozdíly ve výsledcích izotermických a

neizotermických modelů menší než 20 %. Ve druhé teplotní

oblasti ČR jsou však vytvořeny již silně neizotermické pod-

mínky, které omezují funkčnost standardního modelu [5], a

proto i výsledky mezi izotermickým a neizotermickým po-

stupem se liší již o více než 20 %. Z tohoto důvodu by bylo

žádoucí používat již pro tuto druhou teplotní oblast přesnější

neizotermické modely, např. DIAL. Při dalším snižování

venkovní teploty (viz např. poslední sloupec tab. 3, kde

∆T = 100 K) dochází k velmi podstatným rozdílům ve

výsledcích. Dosud běžně užívaný výpočetní postup [5] by se

v takto silně neizotermickém prostředí stal zcela nespolehli-

vým. Novou alternativu pro materiály silikátové povahy

nabízí nový neizotermický model DIAL.

Při posuzování vhodnosti neizotermických modelů se

musíme také řídit strukturou stavebního materiálu, např. pro

pórovité stavební materiály s propojenými vzdušnými póry

je vhodný model DIAL (vzhledem k typu používaných

transportních rovnic). Pro speciální materiály, které vedle

uzavřených vzdušných pórů obsahují i jistou frakci kompakt-

nější hmoty, takže difúzní tok musí procházet nejen

vzdušnými dutinami, ale i částmi kompaktnější látky, je

vhodnější model DRAL. Vzhledem k tomu, že většina sta-

vebních materiálů obvodových konstrukcí má strukturu

prvního typu (tj. propojené vzdušné póry silikátového typu),

pro tepelně technickou praxi bude univerzálnější model

DIAL, u kterého se předpokládají spolehlivé výsledky jak

pro izotermické, tak pro neizotermické podmínky.
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g dA g dB

3,740·10
-7

0,0384·10
-8

2,249·10
-7

1,154·10
-8

1,204·10
-7

4,824·10
-8

7,772·10
-8

6,289·10
-8

g dA g dB

2,350·10
-7

0,0256·10
-8

1,724·10
-7

0,907·10
-8

8,775·10
-8

3,364·10
-8

5,920·10
-8

4,686·10
-8

g dA g dB

2,105·10
-7

0,0363·10
-8

1,680·10
-7

0,951·10
-8

7,800·10
-8

3,103·10
-8

5,390·10
-8

4,518·10
-8

38

2,347·10
-7 1,633·10

-7
5,411·10

-8

28

ČSN

∆g d 3,736·10
-7 2,134·10

-7
7,216·10

-8
1,483·10

-8

∆T  (K ) [kgm
–2

s
–1

] 100 60

1,234·10
-8

DRAL

∆gd 2,101·10
-7 1,585·10

-7
4,477·10

-8
0,872·10

-8

DIAL

∆g d

Tab. 2. Souhrn výsledků

Tab. 3. Porovnání v procentech

∆g d  ·10
8 ∆g d  ·10

8 ∆g d  ·10
7 ∆g d  ·10

7

[kgm
–2

s
–1

] [kgm
–2

s
–1

] [kgm
–2

s
–1

] [kgm
–2

s
–1

]

  ČSN 1,483   0,0 100,0 7,216   0 100 2,134  0,0 100,0 3,736  0,0 100,0

  DIAL 1,234 16,8   83,2 5,411 25   75 1,633 23,5   76,5 2,347 37,8   62,2

  DRAL 0,872 41,2   58,8 4,477 38   62 1,585 25,7   74,3 2,101 43,8   56,2

[%] ∆(%) [%]
∆T  (K )

∆(%) [%] ∆(%)

28 38 60 100

[%]∆(%)
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This paper is aimed at examining properties of newly
derived non-isothermic models for the calculation of the
diffusion flux and condensate quantity in skins of
buildings. Numerical results obtained with the new
models are compared with standard procedure results
[5]. The comparison helps to determine the temperature
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should be employed.
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nichtisothermischer Diffusionsmodelle
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nichtisothermischer Modelle für die Berechnung des
Diffusionsstroms und der Kondensatmenge in Gebäu-
dehüllen studiert. Die durch die neuen Modelle
gewonnenen numerischen Ergebnisse werden mit den
Ergebnissen eines Standardverfahrens [5] mit dem Ziel
verglichen, den Temperaturbereich zu begrenzen, in
dem es notwendig ist, genauere nichtisothermische
Modelle zu verwenden.
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Hydraulický výpočet drenážních odtoků vnitřních
skládkových vod řízené skládky TKO Osečná

Ing. Jakub ŠTIBINGER, CSc.
ČZU – Lesnická a environmentální fakulta

Praha

Jedním z hlavních cílů článku je seznámit čtenáře se
způsobem odhadu odtoků vnitřních vod z drenážního
systému umístěného ve spodní části skládky. Hydrau-
lický výpočet je založen na teorii De Zeeuwa-Hellingy
v podmínkách nasyceného neustáleného drenážního
proudění. Výsledky této metodiky byly ověřeny a porov-
nány s hodnotami drenážních odtoků vnitřních sklád-
kových vod zjištěnými u řízené skládky tuhého komu-
nálního odpadu. 

Úvod
Úlohou vnitřního drenážního systému skládky je mimo

jiné zachycení a odvedení vnitřních skládkových vod mimo

její těleso tak, aby nedocházelo ke znečiš�ování půdního

prostředí, podzemních a povrchových vod [12]. Tento sys-

tém, uložený ve spodní části stavby, se skládá z drenážní

vysoce propustné štěrkové vrstvy, systému děrovaných

sběrných trubkových drénů z plastů a svodného drénu

zaústěného do izolované bezodtokové jímky [11].

Odhad drenážních odtoků vnitřních skládkových vod

vychází z vodohospodářského řešení problému založeného

na matematicko-fyzikálním popisu hydraulických procesů

uvnitř tělesa skládky. Zohledňuje jak hydrologické poměry

lokality, tak hydrofyzikální  vlastnosti odpadu, a v neposled-

ní řadě i způsob jeho ukládání. Pro hydraulický výpočet

velikosti (intenzity) drenážních odtoků vnitřních sklád-

kových vod byla v tomto případě použita De Zeeuwova-

-Hellingova drenážní teorie v podmínkách neustáleného

proudění vody k drénům v nasyceném pórovitém prostředí

[6]. Výsledky byly ověřeny a porovnány s hodnotami

drenážních odtoků vnitřních skládkových vod naměřenými

na skládce TKO Osečná.

Teoretická část

Drenážní teorie De Zeeuwa-Hellingy
Simulace drenážního odtoku vnitřních skládkových vod

předpokládá vymezení konstantního intervalu, např. dne,

týdne, měsíce, čtvrtletí či roku. Drenážní teorie De Zeeuwa-

-Hellingy vychází z předpokladu, že změna drenážního

odtoku dq v časovém úseku dt je přímo úměrná rozdílu

(R – q) [M/T] mezi dotací (infiltrací) R [M/T] a drenážním

odtokem q [M/T]. V uvažovaném intervalu dt (den, týden,

měsíc, čtvrtletí, rok) bude dotace (infiltrace) R konstantní,

součinitel přímé úměry a [1/T] se nazývá De Zeeuwův-Hel-

lingův drenážní faktor. Symbol M, resp. T, reprezentuje

délkovou, resp. časovou jednotku. 

Řešením diferenciální rovnice typu (1) pro t = t, q = q1 a pro

t = t – 1, q = qt–1 dostaneme

kde q je drenážní odtok vnitřních skládkových vod

[M/T],

∂q – změna drenážního odtoku [M/T],

qt, qt–1 – drenážní odtok v intervalu t, t – 1 [M/T],

∂t = t – (t – 1) – časový interval [T],

R – dotace (infiltrace) do drenážního systému

[M] konstantní ve zvoleném (vybraném)

intervalu (obr. 1),

a – De Zeeuwův-Hellingův drenážní faktor (T–1),

t – čas (T).

Rovnice (2) reprezentuje výsledný výraz pro výpočet

drenážního odtoku v určitém časovém intervalu dt.

Hydrologická bilance skládky
Velikost dotací vnitřních skládkových vod R do drenážní-

ho systému situovaného ve spodní části stavby byla odvoze-

podle zjednodušené hydrologické bilanční rovnice 

kde i je interval ve sledovaném období,

n – konečný počet intervalů ve sledovaném

období,

Symbol V představuje efektivní drenážní pórovitost odpadu

v procentech objemu. Parametr W [M] reprezentuje

množství odpadu v délkových jednotkách a lze jej odhad-

nout ze vztahu W = (N · G–1) / S, kde N je množství odpadu

[t], G vyjadřuje hustotu odpadu [t/m3] a S je plocha [M2], na

které se odpad ukládá.

Hodnoty R pro vybraný časový interval ∂t (∂t = t – (t – 1))

budou odhadnuty ze vztahu .)( qRa
dt

dq −⋅= (1)

,)1(1
dtadta
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V případě, že 

pak R = 0. Ze známých hodnot R a s použitím De

Zeeuwovy-Hellingovy drenážní teorie budou odhadnuty

hodnoty drenážních odtoků vnitřních skládkových vod qt

podle rovnice (2) pro odpovídající intervaly ∂t.

Experimentální část

Hydrologické charakteristiky skládky 
Veškerá data nezbytná pro výpočet parametrů rovnic (3),

(4), pro aproximaci De Zeeuwova-Hellingova drenážního

faktoru a, a konečně pro vyhodnocení drenážních odtoků

vnitřních skládkových vod q1 podle rovnice (2), byla vzata

z měsíčních hydrologických záznamů lokality Osečná,

z provozních záznamů a z údajů monitoringu skládky.

Zvolený interval je jeden měsíc – v souladu s drenážní teorií

De Zeeuwa-Hellingy se předpokládá, že všechny hodnoty

v tomto časovém úseku budou konstantní. Vybrané měřené

období bylo reprezentováno rokem 1998. Dlouhodobý roční

průměrný srážkový úhrn této oblasti činí 910 mm, dlouho-

dobá roční průměrná teplota se pohybuje okolo 7,3 ˚C.

Řízená skládka je situována na pozemcích k. ú. Lázně

Kundratice a obce Druzcov, ve správním území obce

Osečná (kraj Liberecký, pověřený obecní úřad Český Dub)

na úpatí Lužických hor v nadmořské výšce 780 až 800 m

v zalesněné části Ještědského pohoří. Skládka umístěná cca

1,5 km jižně od obce Druzcov byla otevřena v prosinci

1995, její uzavření a zahájení rekultivačních prací je

plánováno na rok 2004 [10].

Efektivní plocha skládky S (m2), na kterou se v období

1997/1998 ukládal odpad, byla 21 400 m2. Vnitřní drenážní

systém ve spodní části stavby tvoří trubková drenáž

z pružného plastového děrovaného potrubí s průměrným

rozchodem sběrných drénů L = 30 m a vnitřním průměrem

sběrných drénů DN = 100 mm. Drény jsou uloženy na při-

bližně horizontálním fóliovém těsnění [10]. Nad drény byla

vytvořena štěrkopísková drenážní vrstva tlouš�ky D = 0,3 m

s hydraulickou nasycenou vodivostí K = 3,0 m/den a efek-

tivní drenážní pórovitostí Pd = 0,25 [–] (obr. 1). Z hydrolo-

gických údajů, z údajů monitoringu skládky a vzhledem

k tomu, že drenážní potrubí je uloženo na nepropustném,

přibližně vodorovném fóliovém těsnění, je možné uvažovat

průměrnou výšku zvodnělé vrstvy nad drény (tj. v drenáž-

ním, odvodňovaném prostředí) H = 0,14 m. De Zeeuwův-

-Hellingův drenážní faktor byl odhadnut [6] ze vztahu

a = (π2 ·K · H.. ) / (L
2 · Pd) = 0,0184 den–1.

Fóliové těsnění spodní stavby skládky je přibližně hori-

zontální, což odpovídá předpokladům De Zeeuwovy-

-Hellingovy drenážní teorie o existenci vodorovného nepro-

pustného podloží. Skutečnost, že drény jsou uloženy téměř

přímo na nepropustné vrstvě, nekoresponduje zcela s dre-

nážní teorií [6], nicméně se zřetelně zohlední v hodnotě

drenážního faktoru a. V případě výrazného příčného sklonu
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Obr. 1. Zjednodušené schéma vnitřního drenážního systému včetně procesu dotace (infiltrace) R 

a drenážních odtoků vnitřních skládkových vod q

drenážní odtok q

[t]

leden    15 014   54,0     4,5

únor   11 718   53,5   13,0

březen   17 162 102,0   24,0

duben   23 815   19,5   15,0

květen   23 626   22,5     5,6

červen   23 758   73,0     4,0

červenec 104 138   69,0     9,0

srpen   23 266   36,5     2,3

září   21 405 100,0   32,5

říjen   18 457   80,3   25,4

listopad   17 823   66,1   26,6

prosinec   12 924   24,4     2,3

celkem  331 100 700,8 164,2

Srážky

[mm]

TKOMěsíc

Drenážní 

odtok

Tab. 1. Srážky, množství ukládaného odpadu a skutečné (měřené)

hodnoty drenážních odtoků vnitřních skládkových vod (1998)
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těsnicího systému spodní stavby skládky je třeba použít jiné

modely a metody [3],[5], [9].

Hydraulické výpočty
Srážky, množství ukládaného odpadu a skutečné hodnoty

drenážních odtoků vnitřních skládkových vod ze sle-

dovaného období jsou uvedeny v tab. 1 a graficky znázorně-

ny na obr. 2. Z výsledků experimentálních terénních a labo-

ratorních zkoušek ukládaných odpadů na skládce a z pro-

vozních záznamů o způsobu hutnění odpadů bylo možné

odhadnout efektivní drenážní pórovitost V [% obj.] odpadu

a hustotu odpadu G [t/m3], kde V = 25,0 a G = 0,85.

Specifické hydrologické podmínky v místě skládky, způsob

ukládání odpadu, množství závlahové vody dodávané na

skládku a další (místní a provozní) faktory umožnily

redukovat hydrologickou bilanční rovnici typu (3) na výraz

Pomocí této rovnice byly odhadnuty kumulativní dotace 

skládky v jednotlivých měsících roku 1998 (viz poslední

sloupec tab. 2, kde jsou uvedeny i hodnoty srážkových

úhrnů, ukládaného odpadu a retenční kapacity odpadu).

Tyto údaje tvoří součtové čáry graficky znázorněné na

obr. 3. Jediný záznam, který zde není součtovou čárou (ve

spodní části grafu), představuje hodnoty (velikosti) dotací R

pro jednotlivé měsíce roku 1998 vypočtené podle rovnice (4).

Ze známých konstantních hodnot dotací R do vnitřního

drenážního systému skládky v jednotlivých měsících roku

1998 (obr. 3 a tab. 3) a ze známé hodnoty De Zeeuwova-

-Hellingova drenážního faktoru a = (π2 ·K · H.. ) / (L
2 · Pd) =

= 0,0184 den–1 = 0,552 měsíc–1 byly pomocí rovnice (2)

vypočteny drenážní odtoky vnitřních skládkových vod qt

pro každý měsíc roku 1998. V souladu s drenážní teorií De

Zeeuwa-Hellingy se předpokládá, že drenážní odtoky

vnitřních skládkových vod qt budou v příslušném intervalu

(v průběhu měsíce) konstantní. Je-li např. q6 = 26,5 mm/měsíc,

znamená to, že celkový drenážní odtok vnitřních sklád-

kových vod za červen (tj. za jeden měsíc) bude 26,5 mm.

Hodnoty drenážních odtoků vnitřních skládkových vod qt

vypočtené podle rovnice (2) jsou spolu s reálnými (skuteč-

nými, měřenými) drenážními odtoky vnitřních skládkových

vod prezentovány v tab. 3 a graficky znázorněny na obr. 4.

Konstantní hodnoty dotací R do vnitřního drenážního systé-

mu skládky v jednotlivých měsících roku 1998 byly odvo-

zeny z rovnice (4), výsledky jsou prezentovány v tab. 3 a

graficky znázorněny na obr. 3.

Výsledky a diskuze 
Z porovnání hodnot qt vypočtených podle rovnice (2) a

hodnot naměřených (skutečných, reálných) drenážních

odtoků vnitřních skládkových vod (obr. 4, tab. 3) je zřejmé,

že trend a tvar obou křivek je podobný, i když jsou patrné

určité odchylky (obr. 4). Zdá se, že maximální diference

jsou způsobeny maximem srážkových úhrnů. To by zname-

nalo, že De Zeeuwův-Hellingův drenážní model reaguje na

dotace do vnitřního drenážního systému skládky (srážky)

Obr. 2. Srážky, množství ukládaného odpadu a skutečné 

(měřené) hodnoty drenážních odtoků vnitřních skládkových vod
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[t]

12/1995–12/1997 118 313,6 1 640,0 1 626,0 13,9

1998/leden  119 815,0 1 694,0 1 646,7 47,2

únor 120 986,8 1 747,5 1 662,8 84,6

březen 122 703,1 1 849,5 1 686,4 163,0

duben 125 084,6 1 869,0 1 719,1 149,8

květen 127 447,2 1 891,5 1 751,6 139,8

červen 129 823,0 1 964,5 1 784,2 180,2

červenec 140 236,8 2 033,5 1 927,3 106,1

srpen 142 563,5 2 070,0 1 959,3 110,6

září 144 704,0 2 170,0 1 988,7 181,2

říjen 146 549,8 2 250,3 2 014,1 236,1

listopad 148 332,1 2 316,4 2 038,6 277,7

prosinec 149 624,5 2 340,8 2 056,4 284,3

Období
Srážky

*

[mm]

Ukládaný 

odpad
*

Retence 

odpadu
+

Dotace 

(infiltrace)
+

Tab. 2. Měřené* a vypočtené+ kumulativní hodnoty 

Srážky
Dotace 

infiltrace R

Měřené 

hodnoty

Vypočtené 

hodnoty

  leden    54,0   33,4     4,5   20,0

  únor   53,5   37,4   13,0   27,4

  březen 102,0   78,4   24,0   49,1

  duben   19,5     0,0   15,0   28,2

  květen   22,5     0,0     5,6   16,2

  červen   73,0   40,3     4,0   26,5

  červenec   69,0     0,0     9,0   15,2

  srpen   36,5     4,5     2,3   10,7

  září 100,0   70,6   32,5   36,2

  říjen   80,3   55,0   25,4   44,2

  listopad   66,1   41,6   26,6   42,8

  prosinec   24,4     6,6     2,3   27,4

  celkem 700,8 367,8 164,2 343,9

[mm]

Měsíc

Tab. 3. Naměřené a vypočtené hodnoty drenážních odtoků

vnitřních skládkových vod 

(infiltrace) do vnitřního drenážního systému



výrazněji než na množství ukládaného odpadu, které vytváří

určitou retenční kapacitu, jenž efekt dotací v podobě srážek

redukuje. 

Použití De Zeeuwova-Hellingova drenážního modelu

bude pravděpodobně vhodnější a efektivnější na začátku

provozu skládky, kdy vliv srážek je výraznější a vnitřní

drenážní systém skládky bude citlivěji reagovat na dotace

vody ve formě srážek, postřiku či přívalových deš�ů.

De Zeeuwova-Hellingova drenážní teorie předpokládá

relativně větší vzdálenost mezi drenážním potrubím a

nepropustným podložím. Tento předpoklad, vzhledem

k tomu, že potrubí bylo v případě skládky TKO Osečná

uloženo téměř na nepropustném fóliovém podloží, nemohl

být zcela splněn. Zároveň je však třeba zmínit, že tato

skutečnost se promítla do hodnoty drenážního faktoru

a = 0,552 měsíc–1.

Modelování časových řad drenážních odtoků vnitřních

skládkových vod z drenážních systémů skládky je velice

složitý proces s ohledem na obtížný matematicko-fyzikální

popis dotací (srážky, skrápění skládky, infiltrace) do uklá-

daného odpadu, který zde reprezentuje jeho retenční kapa-

citu a v průběhu skládkování se postupně zvyšuje. V nepo-

slední řadě závisí na způsobu ukládání a hutnění odpadu.

Z tohoto hlediska se De Zeeuwův-Hellingův drenážní mo-

del jeví jako vhodný nástroj pro odhad drenážních odtoků

vnitřních skládkových vod v určitém (např. kritickém)

období skládkování. Dále je patrné, že vypočtené hodnoty

drenážních odtoků vnitřních skládkových vod podle rovnice

(2) jsou poněkud vyšší než hodnoty skutečné (naměřené,

reálné). V případě výstavby vnitřního drenážního systému

skládky, zohledňující hodnoty drenážních odtoků vnitřních

skládkových vod odhadnuté podle rovnice (2), lze předpo-

kládat mnohem vyšší zabezpečení vnitřního drenážního sys-

tému skládky.

Závěry
Korektní odhad drenážních odtoků vnitřních skládkových

vod v průběhu ukládání odpadu má pro hydrologii skládek,

a zejména v úloze návrhu vnitřního drenážního systému [7],

velký význam. Popis a hodnocení procesu drenážních

odtoků [4], zejména však drenážních odtoků vnitřních

skládkových vod, je nezbytné nejen pro objektivní posouze-

ní hydraulické účinnosti vnitřního drenážního systému sklád-

ky, ale i pro stanovení návrhových parametrů drenážního

systému (včetně kapacity bezodtokových jímek) při vý-

stavbě nových skládek. Ověření použitelnosti relativně

méně složité De Zeeuwovy-Hellingovy drenážní teorie pro

odhad drenážních odtoků vnitřních skládkových vod, defi-

novaných rovnicí (1) a (2), ukazuje poměrně dobrou shodu

mezi vypočtenými a naměřenými údaji. 

Problematiku hydrologie „otevřených“ skládek v krajině

je možné komplexně řešit modely typu MODFLOW,

SWAP [2], DRAINMOD [8] či HELP [1]. De Zeeuwova-

-Hellingova aproximace drenážních odtoků vnitřních sklád-

kových vod by mohla sloužit jako jednoduchá pomůcka pro

predikci drenážních a odtokových procesů skládek, která

vyžaduje minimální množství informací (základní hydrolo-

gické údaje lokality, informace o hydrofyzikálních vlastnos-

tech odpadu a způsobu jeho ukládání, údaje o parametrech

vnitřního drenážního systému skládky). Výše zmiňovaná

metodika včetně porovnání vypočtených a naměřených hod-

not drenážních odtoků vnitřních skládkových vod řízené

skládky TKO Osečná byla prezentována v září 2003 na

mezinárodní konferenci „Drainage Symposium“ v nizo-

zemském Utrechtu a na mezinárodní konferenci „Waste

Management – Sardinia 2003“ v říjnu 2003 v italském

Cagliari na Sardinii.

Článek byl zpracován s podporou výzkumného záměru
CEZ:J03/98:414100008 „Možnosti zvyšování ekologické
stability, retence a akumulace vody v krajině“.
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Obr. 4. Porovnání naměřených a vypočtených hodnot drenážních

odtoků vnitřních skládkových vod

Obr. 3. Celkové (kumulativní) množství srážek, ukládaného

odpadu, retenční kapacity odpadu a průběh dotace (infiltrace) R
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Štibinger, J.: Hydraulic Calculations of the Landfill
Leachate Rate from the Internal Landfill Drainage
System in Osečná

This paper explains the method of the hydraulic
calculations of the landfill leachate rate from the
internal landfill drainage system, placed at the bottom of
the domestic waste sanitary landfill. The method is
based on the drainage theory of the De Zeeuw-Hellinga
Equation, under the non-steady saturated drainage flow
conditions. The results were verified and compared with
the data obtained from the sanitary landfill of domestic
waste in the Osečná location, North Bohemia, Czech
Republic. 

Štibinger, J.: Hydraulische Berechnung der
Drainageabflüsse für die inneren Deponiewässer der
geordneten Deponie für festen Hausmüll Osečná

Eines der Hauptziele des Artikels ist es, die Leser mit der
Art und Weise der Schätzung der Abflüsse von inneren
Deponiegewässern aus dem im unteren Teil der Deponie
befindlichen Drainagesystem bekannt zu machen. Die
hydraulische Berechnung basiert auf der Theorie von De
Zeeuw-Hellingy unter den Bedingungen einer gesät-
tigten ständigen (transienten) Drainageströmung. Die
Ergebnisse dieser Methodik wurden überprüft und mit
den bei einer geordneten Deponie festgestellten Werten
der Drainageabflüsse von inneren Deponiegewässern
verglichen.
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Ověřovací zkoušky totální stanice Leica
Ing. Markéta ADÁMKOVÁ

ČVUT – Fakulta stavební, Praha

Dipl.-Ing. Gunnar NEUMANN
TU – Geodätisches Institut, Dresden

Příspěvek popisuje zkoušky parametrů totálních stanic
vyšší přesnosti TCA 2003 a TCR 1103 firmy Leica
Geotronics, které se uskutečnily v rámci programu
Erasmus na Technické univerzitě v Dráž�anech.

Úvod
Ověřovací zkoušky totálních stanic Leica se uskutečnily

v průběhu studijního pobytu spoluautorky tohoto textu na

Geodetickém institutu Technické univerzity v Dráž	anech.

Tříměsíční zahraniční stáž v zimním semestru akademic-

kého roku 2003/2004 byla zajištěna programem Erasmus na

základě pozvání proděkana Prof. Dr.-Ing. habil. Michaela

Mösera v rámci tradiční spolupráce Katedry speciální geo-

dézie FSv ČVUT a Katedry inženýrské geodézie GI TUD.

Cílem stáže bylo seznámení se s organizací studia oboru

geodézie a kartografie na TUD a s výzkumnou činností ka-

tedry inženýrské geodézie, absolvování vybraných před-

nášek a vypracování zadaného projektu. Vedoucím projektu

byl Dipl.-Ing. Gunnar Neumann, vědecký pracovník a

vedoucí laboratoří katedry inženýrské geodézie.

Ověřování úhloměrné části
Zadaný projekt spočíval v experimentálním porovnání

parametrů přesnosti úhloměrné i dálkoměrné části dvou uni-

verzálních elektronických teodolitů, které jsou v praxi

známé jako totální stanice. Prvním přístrojem  byla Leica

TCA 2003 s výrobcem udávanou přesností úhlových měření

0,15 mgon a délek 1mm + 1 ppm. Tento typ je vhodný pro

velmi přesné práce. Druhou ověřovanou totální stanicí byla

Leica TCR 1103 umožňující měření délek s pasivním

odrazem (tj. bez odrazného hranolu v cíli) s přesností 2 mm

+ 2 ppm a s přesností úhlových měření 1 mgon. Tento model

je určen pro běžnou inženýrskou praxi. 

Ověření přesnosti měření vodorovných směrů probíhalo

podle postupu uvedeného v DIN [1] obsahově shodné s me-

zinárodní ČSN ISO [2]. Měří se osnova pěti směrů bez

uzávěru ve třech skupinách. Cíle by měly být umístěny při-

bližně v horizontální rovině teodolitu ve vzdálenosti 100 až

250 m a měly by být pravidelně rozloženy (obr. 1). Měření

se opakuje čtyřikrát nezávisle za rozdílných povětrnostních

podmínek. Vyhodnocení zjištěných hodnot se provádí

vyrovnáním měření zprostředkujících. Uvnitř jedné řady

k (k = 1, 2, 3, 4) je směr označen rij, kde i udává cíl (i = 1, 2,

3, 4, 5) a j číslo skupiny (j = 1, 2, 3). Řady jsou vyhodnoce-

ny jednotlivě.

Po zprůměrování první a druhé polohy dalekohledu a po

redukci vzhledem k prvnímu směru je získáno patnáct hod-

not rij, kde směry r1j = 0. Ze tří skupin se vypočte průměrný

směr k jednotlivým cílům (i)

Z diferencí 

se získají pro jednotlivé skupiny aritmetické průměry

ze kterých se vypočtou opravy

Pro každou skupinu musí být splněna podmínka 

Druhá mocnina oprav řady k je pak

Výběrová směrodatná odchylka jednoho směru v jedné

skupině řady k je

Výběrová směrodatná odchylka jednoho směru v jedné

skupině určená ze všech čtyř řad podle této normy 

Horní hranice spolehlivosti Cs,e pro směrodatnou odchylku

sHz je při jednostranném riziku na hladině spolehlivosti 1 – a =

= 0,95

Interval spolehlivosti pro sHz 0 ≤ σHz ≤ 1,26 · sDIN18723–THEO–Hz .

Zkoušky podle [1] byly provedeny ve třech sériích: 

– pro velmi blízké cíle (2,9 až 3,9 m), 

– pro blízké cíle (22 až 30 m),

– pro vzdálené cíle (120 až 220 m). 

Velmi blízké a blízké cíle byly tvořeny odraznými fóliemi s

cílovým křížem s kružnicí. Ve třetím případě bylo měřeno

Obr. 1. Zkušební bodové pole
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jen přístrojem TCA 2003 na cíle představované odraznými

hranoly Leica s využitím automatického cílení. Dosažené

směrodatné odchylky σHz vodorovného směru, měřeného ve

dvou polohách dalekohledu (tj. v jedné skupině), jsou uve-

deny v tab. 1. Přesnost zenitových úhlů se v rámci projektu

neověřovala.

Ověřování dálkoměru
Při ověřovacích zkouškách dálkoměrné části totálních

stanic se nepostupovalo podle příslušné části normy [1],

která je pro moderní přesné přístroje poněkud hrubá a

neprůkazná. Byl použit postup používaný na Katedře

inženýrské geodézie GI TUD, který vede ke zjištění

„rozlišovací schopnosti dálkoměru“. Měření se provádělo

v laboratoři, kde byla na jeden pilíř umístěna totální stanice

a na druhý pilíř ve vzdálenosti 24 m speciální přípravek. Na

tomto přípravku jsou připevněny kolejničky, po kterých se

ve vhodném nosiči pohybuje odrazný hranol dálkoměru.

Jeho posun zajiš�oval mikrometrický šroub s rozlišovací

schopností 0,01 mm (obr. 2).

Přípravek byl umístěn tak, aby směr pohybu hranolu ležel

v základně. Hranol byl postupně posouván v pravidelném

kroku a totální stanicí byla měřena a registrována délka.

Zkoušky byly provedeny pro všechny druhy měření délek

(standardní, rychlé, přesné). Naměřenými hodnotami

posunů pak byla za podmínky metody nejmenších čtverců

proložena přímka, která prezentovala skutečnou vzdálenost.

Z diferencí mezi naměřenou vzdáleností a hodnotou danou

přímkou byla vypočtena směrodatná odchylka, tj. rozlišo-

vací schopnost dálkoměru.

Při ověřování totální stanice TCA 2003 byl hranol stokrát

posouván o 0,02 mm, celkový posun tedy byl 2 mm. Totální

stanice umožňuje registraci délek na 0,1 mm. Obrázek 3

znázorňuje výsledky při přesném měření délek. Při ověřová-

ní totální stanice TCR 1103 byl hranol padesátkrát posouván

o 0,1 mm, celkový posun byl 5 mm. Totální stanice

umožňuje registraci délek na 1 mm. 
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TCA 2003 TCR 1103

s DIN 18 723-THEO-Hz s DIN 18 723-THEO-Hz

 [m] [mgon] [mgon]

2,9 – 3,9 0,34 0,58

22 – 30 0,19 0,42

120 – 220 0,29 –

Vzdálenost cílů

Tab. 1. Směrodatné odchylky směru měřeného v jedné skupině

Obr. 2. Odrazný hranol v přípravku
TCA 2003 TCR 1103

přesné 0,06 –

rychlé 0,11 0,2

standardní 0,08 0,2

s pasivním odrazem – 0,2

Typ měření délek
s  [mm]

Tab. 2. Rozlišovací schopnost dálkoměru

Obr. 3. Posun měřený totální stanicí TCA 2003 v módu přesného

měření délek

Obr. 4. Posun měřený totální stanicí TCR 1103 v módu 

standardního měření délek

� měřený posun

–––– skutečný posun

� měřený posun

–––– skutečný posun

Obrázek 4 znázorňuje její výsledky při standardním

měření délek. Při měření s pasivním odrazem o povrch cíle

byl hranol nahrazen svisle postavenou destičkou oriento-

vanou kolmo k základně. Rozlišovací schopnost měření

délek obou totálních stanic je uvedena v tab. 2.



Závěr
Z výsledků ověřovacích zkoušek podle [1] vyplývá, že

u obou totálních stanic je přesnost úhlových měření závislá

na vzdálenosti a jakosti cíle, a samozřejmě také na pod-

mínkách měření (stav ovzduší, osvětlení, kontrast). Při

běžném využití je pak velmi přesná TCA 2003 přibližně jen

dvakrát přesnější než TCR 1103. Nesoulad hodnot tab. 1

s údaji výrobce není významný, protože se vztahují k ty-

pickým vzdálenostem cílů řádově ve stovkách metrů a

záleží i na jakosti (jednoznačnosti) cílů v bodovém poli.

Tabulka také potvrzuje vyšší přesnost pečlivého ručního

cílení proti automatickému. Ze druhé části ověřovacích

zkoušek vyplývá, že pomocí TCA 2003 lze za konstantních

podmínek rozlišit rozdíl v délce o velikosti 0,2 mm a

pomocí TCR 1103 rozdíl 1 mm. Tyto výsledky jsou velmi

zajímavé pro úvahy o přesnosti geodetických měření ve

strojírenství nebo např. měření deformací stavebních a

průmyslových objektů.

Český text byl zpracován v rámci výzkumného záměru
J 21000001.
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Adámková, M. – Neumann, G.: Verification Tests of the
Leica Total Station

This article describes tests of parameters of total stations
of higher accuracy TCA 2003 and TCR 1103 produced
by Leica Geotronics. The tests were conducted as part of
the Erasmus programme at the Technical University of
Dresden.

Adámková, M. – Neumann, G.: Prüfungen der Total-
station Leica 

Der Beitrag beschreibt die Parameterprüfungen von
Totalstationen höherer Präzision TCA 2003 und TCR
1103 der Firma Leica Geotronics, die im Rahmen des
Programms Erasmus an der Technischen Universität
Dresden durchgeführt wurden. 

STAVEBNÍ OBZOR 5/2004 157

DACH+WAND 2004

19. – 22. května
Mnichov

www.ghm.de

Vliv teploty na porézní strukturu 
a pevnost betonu
RNDr. Šárka Hošková

V práci se prohlubují znalosti o vlivu teploty na porézní

strukturu betonu a vlivu této struktury na pevnost stárnou-

cího betonu. Z práce plyne, že není vhodné zkoušet beton

při stáří 28 dní, nebo� vlivem jeho propařování jsou výsled-

ky zkreslené. Je nutné vyčkat na ukončení hydratace. Na

změny pórovitého prostoru betonu s teplotou má vliv i pa-

mě� betonu.

Radiační křehnutí betonu
Ing. Vít Sopko

V práci se zkoumá interakce betonu se zářením gama a

zjiš�uje se, zda křehnutí betonu v důsledku záření může

ovlivnit bezpečnost jaderných elektráren. Experimentálně

se prokázalo, že k významnému ovlivnění mechanických

vlastností ozářeného betonu dojde až v době, která mnoho-

násobně převyšuje jejich životnost. 

Optimalizace aktivační ČOV z hlediska
nitrifikace a denitrifikace s praktickou
aplikací na ČOV Hlinsko
Ing. Martin Soudek

Dizertace je věnována analýze dlouhodobé funkce čistírny

odpadních vod založené na měření a provozování v terénu,

poloprovozních pokusech a modelování vybraných techno-

logických procesů ovlivňujících úspěšný provoz. Je učiněn

pokus o optimalizaci provozu. Práce je aplikována na

čistírně v Hlinsku. 

�dizertace

mezinárodní vědecká konference

ŽELEZNICE JAKO SOUČÁST
INTEGROVANÉHO

DOPRAVNÍHO SYSTÉMU

19. května 2004
Dopravní fakulta ČVUT, Horská 3, Praha 2

Informace: 
Ing. Zdeněk Říha, Dopravní fakulta ČVUT v Praze

Katedra ekonomiky a managementu v dopravě 
a telekomunikacích, Horská 3, 128 00 Praha 2

tel.:  224 359 165, 732 719 818 
e-mail: xrihaz@fd.cvut.cz 

www.fd.cvut.cz
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Český statistický úřad převzal nové sídlo 

Moderní jedenáctipatrovou budovu u stanice metra

Skalka v Praze 10 předali statistikům koncem ledna zástup-

ci stavební firmy Skanska. Budova, která bude kromě

republikové centrály i sídlem pražské a středočeské

pobočky, přitom vyrostla za pouhých devět měsíců. Nové

sídlo je unikátní především díky špičkovému technologické-

mu a bezpečnostnímu vyba-

vení, které statistici pro práci

s daty potřebují. Stavba stála

829 mil. Kč, které stát uhradí

ve třech splátkách.

Od záplav v roce 2002, kdy

původní sídlo na Invalidovně

v Karlíně doslova spláchla

Vltava, byl Český statistický

úřad rozeset do deseti provi-

zorních míst po celé Praze a

jejím okolí. Původní karlínský

objekt byl navíc jen mno-

haletým provizoriem, který

neměl ani stálé číslo popisné.

Budova byla postavena krátce

po druhé světové válce, podle dobových pramenů jako

nouzové sídlo správy železnic. O výstavbě nové budovy ČSÚ

rozhodla vláda v únoru 2002. Povodně však celý projekt

značně urychlily. 

Objekt má půdorys tvaru písmene H, má dvě podzemní a

tři až jedenáct nadzemních podlaží. Jelikož jde o administra-

tivní budovu, která chce být spíše skromná a elegantní, jsou

fasády poměrně jednoduše členěné a i samotné části objektu

jsou ve svém výrazu střídmé. Podél vstupního chodníku

jsou zapuštěny záhony s nízkými dřevinami sladěnými

v odstínech barev zelené, šedé, modré a stříbrné. Východní

část pozemku lemují nově vysazené javory. Na střeše ve

výklenku na západní části objektu byla vytvořena střešní

zahrada. Zeleň vysázená kolem nově vybudovaného

parkoviště vytváří biologickou

bariéru kolem oplocení tak,

aby byl průhled na zaparko-

vaná auta maximálně skryt.

Shodou okolností se statisti-

ci stěhovali do nového v době

85. výročí existence samostat-

né státní statistické služby

v českých (a slovenských)

zemích – 6. ledna 1919 totiž

Národní shromáždění jedno-

myslně přijalo první zákon,

který státní statistiku zakotvil

do právního řádu mladé

Republiky Československé.

První pracovníci se na

Skalce objevili již na přelomu prosince a ledna, poslední pak

v dubnu. Nejsložitější stěhování přitom měl tým lidí z odbo-

ru informačních technologií, kteří museli v relativně krátké

době bezpečně přesunout všechny servry, zapojit kabely a

oživit počítačovou sí�. To vše je technologickým mozkem a

nervovou soustavou úřadu, bez níž se statistici neobejdou. 

Tisková informace

Bratislava bude svědkem unikátní montáže silničního mostu

Hutní montáže Ostrava získaly prestižní zakázku v hod-

notě 118 mil. Kč na montáž silničního mostu Košická v cen-

tru Bratislavy. Kromě hodnoty kontraktu, která má pozitivní

vliv na hospodaření společnosti i zaměstnanost, je zakázka

mimořádná také díky originál-

nímu způsobu montáže. Spe-

cialisté zde totiž použijí svě-

tově unikátní technologii, při

které most na své místo doslo-

va „připluje“ po Dunaji. 

Atraktivní montáž, kterou

budou sledovat nejen odborní-

ci, ale i desetitisíce Bratislava-

nů, je plánována na konec léta

2004. Hlavní středová část

mostu s mohutným obloukem

se smontuje podélně na břehu

Dunaje. Poté se jeden konec

konstrukce přichytí na otočný

kloub a druhý konec bude

zavěšen na čluny, které pak s využitím síly proudu celý most

pootočí o 90˚ až ke druhému břehu. Tato část montáže bude

trvat přibližně jeden den. Poté se oba konce mostu pevně

přimontují k pilířům na březích. Samotnou „plavbu“ budou

provázet rozsáhlá bezpečnostní opatření a několikanásobné

jištění.

Ocelová konstrukce mostu bude vážit téměř 5 200 t,

pomocné konstrukce na člu-

nech pak dalších 800 t. Přímo

na stavbě pracuje již nyní ve

dvou směnách přibližně 80

montážních specialistů. Most

Košická je pátým bratislav-

ským mostem přes Dunaj. Jeho

stavbou se umožní plynulejší

silniční doprava mezi částmi

Petržalka, Ružinov a Mlynské

Nivy bez zatížení městského

centra. Generálním dodava-

telem stavby je sdružení

Doprastav a MCE Voest. Mon-

táž provádějí Hutní Montáže

Ostrava, hlavní nosníky se vy-

rábějí v MCE ve Slaném, mostovka pak v ma	arském Nie-

regyhadza.

Tisková informace
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Stav evropské dopravní sítě brání celoevropskému obchodu

Vážný nedostatek finančních zdrojů a nedostatečná koor-

dinace brání rozvoji kvalitní dopravní infrastruktury

v Evropské unii, tvrdí nová zpráva PricewaterhouseCoopers.

Dokládá, že problémy při synchronizaci investic mezi

sousedícími zeměmi a chybějící finance ve výši mnoha mi-

liard eur brání výstavbě dálnic, železnic a dalších dopravních

projektů. Tato situace poškozuje zájmy evropských spotře-

bitelů i podniků, které chtějí obchodovat v celoevropském

měřítku. 

Evropská komise zdůraznila význam kvalitní dopravní

sítě stanovením 29 prioritních projektů v rámci Trans-

-European Network Infrastructure. Tyto projekty předpoklá-

dají výstavbu nových či modernizaci stávajících dopravních

cest a jejich propojení s cílem usnadnit dopravu napříč celou

unií. Projekty zahrnují jak stávající státy EU, tak přistupující

země, z nichž se již většina v květnu stane členy EU. 

Dopravní sítě v České republice se týkají tři prioritní pro-

jekty:

� železniční spoj z Atén do Dráž	an, tj. zavedení evrop-

ského železničního signalizačního a řídicího systému

(ERTMS) a elektrifikace železnice z Brna do Norim-

berku;

� železniční spoj z Gdaňsku do Vídně si vyžádá moder-

nizaci železnice z Katovic do Břeclavi;

� dálnice z Gdaňsku do Vídně, tj. modernizace dálnice

z Katovic do Brna a odtud vybudování nové do Vídně.

Na realizaci těchto projektů je podle stávajících odhadů

potřeba do roku 2020 vynaložit 235 miliard eur, což

odpovídá zhruba 0,16 % celkového hrubého domácího pro-

duktu zemí EU. Ze zkušenosti lze očekávat, že tyto náklady

mohou být ještě vyšší. Rozpočet unie na období 2001 až

2006 však počítá jen s 4,2 miliardy eur. Přestože některé

země a regiony mohou využít finance z Kohezního fondu a

Strukturálních fondů EU, Evropské investiční banky a

veřejných rozpočtů jednotlivých zemí, stále značná část

prostředků chybí. Evropská unie v současnosti poskytuje na

tyto projekty ze všech svých zdrojů zhruba 2,5 miliardy eur

ročně a odhadovaná výše každoročních investic z rozpočtů

jednotlivých států je zhruba 16 miliard eur. Realizace pro-

jektů by za těchto podmínek mohla trvat až třicet let. 

Odborníci PricewaterhouseCoopers na financování do-

pravních projektů doporučují čtyři hlavní opatření, která

mohou pomoci realizovat prioritní projekty a výhody, jež

z nich plynou: 

� většinu financí by měla zajistit Evropská komise.

Vzhledem k dlouhodobému charakteru těchto projektů

by měla být schopna zajistit postupné financování

v delším období a podle potřeb jednotlivých fází vý-

stavby; 

� Evropská komise musí přimět jednotlivé země ke

spolufinancování těchto projektů a musí stanovit jasný

postup realizace, aby veřejný i soukromý sektor mohly

lépe plánovat zdroje;

� posuzovat přínos z hlediska celé EU, protože analýza

nákladů a výnosů pouze v rámci jednotlivých zemí

nezohledňuje přínos projektů pro sousedící země a EU

jako celek; 

� je potřeba příliš mnoho prostředků na to, aby vše mohl

zajistit jen veřejný sektor. Je proto nutné, aby projekty

spolufinancovaly i soukromé subjekty, např. prostřed-

nictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru

(Public Private Partnership – PPP). Taková spolupráce

nejen zajistí dodatečné zdroje, ale také umožní uskuteč-

nit další projekty. 

Některé země již nyní využívají k výstavbě infrastruktury

soukromé finance. Mnoho států však musí přijmout další

legislativu, aby mohly využít soukromé zdroje ve větší míře.

Partnerství veřejného a soukromého sektoru bylo například

úspěšně aplikováno při výstavbě londýnského metra, což

byl zároveň největší projekt PPP ve Velké Británii. Jiným

příkladem využití je rozhodnutí irského úřadu pro silnice

(Irish National Road's Authority) postavit úsek Kinnegad-

Kilcock silnice N4/N6 z Dublinu ve spolupráci s konsor-

ciem EuroLink. Je to první projekt PPP v rámci irského

národního plánu rozvoje pro období 2000–2006. 

Německé ministerstvo dopravy nedávno představilo

možnosti financování projektů veřejné výstavby formou

PPP. Ministerstvo mimo jiné vypracovalo pokyny pro jeho

propagaci a doporučení, jak překonat stávající právní a

finanční omezení, a stanovilo metodiku a osvědčené po-

stupy pro dosažení co největší efektivnosti těchto projektů.

Také vytvořilo národní centrum odpovědné za implementaci

projektů PPP v Německu. 

PŘEDPLATNÉ
časopisu Stavební obzor na rok 2004 

je možné objednat vyplněním elektronického formuláře na internetu na adrese

http://web.fsv.cvut.cz/obzor

nebo zasláním písemné objednávky na adresu distributora uvedenou v tiráži časopisu na druhé straně obálky.

Podle tiskové informace PricewaterhouseCoopers 
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Města se mohou včas připravit na povodně

Nepřipravenost některých obcí v okamžiku, kdy se na ně

začala valit velká voda, ukázaly povodně v roce 2002.

Včasné informace o aktuálním stavu

hladiny mohou v případě nebezpečí na

mnoha místech nastartovat evakuaci i

ochranu majetku mnohem dříve, a tak pod-

statně snížit vzniklé škody. Princip je

jednoduchý. Na řece je umístěno čidlo,

které při vzestupu vody okamžitě odešle

varovnou zprávu SMS. Kromě toho může

čidlo posílat i pravidelné informace o stavu

na řece. Údaje může přijímat radnice a na

jejich základě činit rychlá rozhodnutí.

Alarmová hlášení mohou být automatizo-

vaně odesílána v podobě SMS i určeným

osobám, např. členům povodňové komise.

Mladoboleslavská radnice umístila čidlo na

Jizeru v oblasti Rožátova. Jako alarmové

hodnoty jsou nastaveny 1. a 2. stupeň povodňové aktivity.

Při jejich překročení čidla okamžitě vyšlou varovné hlášení.

Periodu i alarmové hranice je možné dálkově měnit. Díky

tomu lze velmi dobře sledovat rychlost

nárůstu nebo poklesu hladiny řeky a včas

vydávat nebo odvolávat odpovídající opa-

tření. Data může rovněž kdokoliv sledovat

on-line na webových stránkách radnice. 

Kontrolní systém aktuálního stavu vody

(MACS – Meassuring And Control System),

který vyvinula společnost GT technology za

podpory T-Mobile, poskytuje daleko širší

využití. Své uplatnění najde tam, kde se

pracuje se sběrem hodnot z odloučených

měřicích stanic (energetika, vodárenství,

meteorologie atd.). Měřicí čidla lze např.

zafrézovat do povrchu vozovky v místech,

kde hrozí námrazy. Systém hlásí pokles

teploty vozovky k 0 ˚C. Takové sledování

provozuje i město Mladá Boleslav.

Hladina Jizery v únoru 2004 

Kontrolní systém aktuálního 

stavu vody MACS

České vysoké učení technické v Praze 
vyhlásilo

veřejnou dvoukolovou architektonickou soutěž

na zpracování návrhu urbanistického, architektonického, provozního a technického
řešení nové budovy fakulty architektury

Předmětem je zpracování urbanistického, architektonického, provozního a technického návrhu řešení nové budovy
v areálu vysokých škol technických v Praze 6-Dejvicích. Soutěžní lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů v prvním
kole končí 24. května, ve druhém kole 6. srpna 2004.

Veřejná výstava soutěžních návrhů se bude konat v termínu 9.–17. září 2004

www. cka.cc
www.cvut.cz; www.centralniadresa.cz

www.ov.ihned.cz

Tisková informace
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