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Evropské normy pro navrhování stavebních konstrukcí,
ve veřejnosti známé jako Eurokódy, sjednotí navrhování
konstrukcí ze všech materiálů v celé Evropě. V kom-
petenci jednotlivých států je nastavení úrovně bezpeč-
nosti návrhu, ale metoda navrhování je společná. V blíz-
ké budoucnosti se tak završí téměř dvacetiletý proces
sjednocování norem v této oblasti stavebnictví.

Úvod
Navrhovat stavební konstrukce v různých zemích Evropy

není snadné, protože každá země má vlastní předpisy, které,
i když jsou zpravidla založeny na podobných principech, se
v podrobnostech liší. Navíc jsou napsány v jazyce příslušné
země, a tak představují významnou překážku ve volném ob-
chodu s projektováním a v důsledku toho i se stavebními
pracemi v Evropě. Proto již před více než třiceti lety započa-
ly snahy o sjednocení návrhových předpisů tvorbou tzv.
modelových norem (Model Codes) iniciovanou mezinárod-
ními odbornými organizacemi, jako byl FIP nebo ECCS.
Postupně se iniciativy ujal CEN (evropský výbor pro norma-
lizaci) a předložil plán na vytvoření celého komplexu norem
pro navrhování stavebních konstrukcí souhrnně nazvaný
Eurokódy (Eurocodes). Přestože původní časové plány na-
prosto selhaly, blíží se nyní doba, kdy Eurokódy vstoupí v plat-
nost a ambiciózní projekt začne přinášet výsledky.

Krátká historie
CEN má bohaté zkušenosti s tvorbou evropských norem.

Naprostou převahu těchto norem však tvoří stručné normy
pro výrobky. Bylo proto ihned zřejmé, že vytvářet složité a
obsažné normy pro navrhování bude nepoměrně obtížnější.
Proto byl zvolen dvoustupňový model tvorby: v prvním kro-
ku vznikly předběžné evropské normy (ENV) určené zejmé-
na pro ověření a k připomínkám, a teprve poté se přistoupi-
lo k tvorbě norem definitivních, označených EN. Někteří
čtenáři si ještě vzpomenou na první normy ENV pro navrho-
vání ocelových, betonových, ocelobetonových a dřevěných
konstrukcí. Ty předběhly tvorbu norem pro zatížení, a tak se
údaje o zatížení nesystematicky zařadily do prvních kapitol

těchto norem pro navrhování. Současně se jako provizorium
některé nezbytné údaje přebíraly i z národních norem a vznikal
určitý chaos, který se někomu dodnes nepodařilo rozplést.
Předběžné normy však byly na světě a zájem veřejnosti o ně
byl u nás až neočekávaný a byl uspokojován na různých ško-
leních a seminářích pořádaných především vysokými školami.
Poznamenejme, že první z předběžných norem, ENV 1994-1-1
pro navrhování ocelobetonových konstrukcí, byla do systé-
mu ČSN převzata již v dubnu roku 1994. V krátkém sledu
následovaly další normy, především pro beton a ocel, a poz-
ději i další.

Postupem doby byly doplněny chybějící předběžné normy
pro zatížení a celý soubor začal dostávat řád. Předběžné
evropské normy ovšem v praxi zas až tak využívány nebyly,
možná i proto, že nastavení součinitelů zajiš�ujících bezpeč-
nost návrhu bylo trochu opatrnější než v původních ČSN a
konstrukce navržené podle těchto norem proto nemohly eko-
nomicky konkurovat. Přesto však někteří zahraniční investo-
ři dali přednost evropské normě napsané anglicky, německy
a francouzsky před pro ně exotickou českou normou napsa-
nou česky. Pomiňme tehdy časté snahy prosadit u nás normy
německé: tento neblahý stav je již za námi. 

Stav v roce 2006
Soubor evropských předběžných norem se rozrostl do ob-

rovských rozměrů, ale ještě před dokončením posledních
specializovaných norem se značné úsilí vrhlo na přechod (kon-
verzi) předběžných norem na normy definitivní. Bylo totiž jas-
né, že pokud se evropské normy nevymaní z postavení více-
méně studijního materiálu, může dojít ke zhroucení celého
projektu proto, že některé velké a významné země, jejichž ná-
rodní normy postupně zastarávaly, přikročí k revizi těchto
norem a celý evropský projekt tím pohřbí. Toto úsilí, zdá se,
bylo korunováno úspěchem, protože zatímco tvorba před-
běžných norem se notoricky opož�ovala o celé roky, kon-
verze proběhla či probíhá úspěšněji. Těžko říci, zda je to
důsledek zkušeností s evropským normalizačním procesem,
nebo je to způsobeno přeci jen snadnějším převodem už
hotové normy, než bylo kdysi vytváření zcela nové normy
na zelené louce, a ještě pod vlivem jednotlivých zájmů pro-
sadit do „evropy“ co nejvíce z obsahu národní normy. Sou-
časná situace vypadá nadějně, jak ukazuje tab. 1 (sestavila
Ing. Z. Aldabaghová z ČNI), která sumarizuje stav ke konci
roku 2005 i s uvedením termínů českých překladů hotových
evropských norem včetně autorů překladů. 

STAVEBNÍ OBZOR 
ROČNÍK 15 ČÍSLO 6/2006

Evropské normy pro navrhování 
stavebních konstrukcí

prof. Ing. Jiří STUDNIČKA, DrSc.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha
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Název Zpracovatel
Formální 
hlasování 

v CEN

Datum 
vydání 
v CEN

Předpokládané 
vydání v ČR 

Vydání českého 
překladu           

EN 1990 Zásady navrhování KÚ ČVUT 04/2002 2004

EN 1990 – Příloha A2 Zásady navrhování – Příloha pro mosty KÚ ČVUT – ing. Studničková 12/2005 2. pololetí 2006

EN 1991-1-1 Vlastní tíha KÚ ČVUT 04/2002 2004

EN 1991-1-2 Požár KÚ ČVUT 11/2002 2004

EN 1991-1-3 Zatížení sněhem KÚ ČVUT 07/2003 2005

EN 1991-1-4 Zatížení větrem KÚ ČVUT – ing. Král 04/2005 2. pololetí. 2006

EN 1991-1-5 Zatížení teplotou KÚ ČVUT 11/2003 2005

EN 1991-1-6 Zatížení při provádění KÚ ČVUT – ing. Marková 06/2005 2. pololetí. 2006

EN 1991-1-7 Mimořádná zatížení KÚ ČVUT 11/2005

EN 1991-2 Zatížení mostů dopravou KÚ ČVUT 09/2003 2005

EN 1991-3 Zatížení jeřábových drah KÚ ČVUT 11/2005

EN 1991-4 Zatížení sil a zásobníků ČVUT – doc. Brož 08/2005

EN 1992-1-1 Bet. konstr. – Obecná pravidla ČVUT – prof. Procházka 12/2004 2. pololetí. 2006

EN 1992-1- 2 Bet. konstr. – Požár ing. Langer 12/2004 2. pololetí. 2006

EN 1992-2 Bet. konstr. – Mosty ČVUT – doc. Hrdoušek 10/2005 konec r. 2006

EN 1992-3 Bet. konstr. – Nádrže na kapaliny a zásobníky 09/2005

EN 1993-1-1 Ocel. konstr. –  Obecná pravidla IOK – prof. Melcher 05/2005 2. pololetí. 2006

EN 1993-1-2 Ocel. konstr. – Požár ČVUT – prof. Wald 04/2005 2. pololetí. 2006

EN 1993-1-3 Ocel. konstr. Tenkostěnné ČVUT – prof. Studnička 11/2005

EN 1993-1-4 Korozivzdorné oceli IOK – ing. Rozlívka 11/2005

EN 1993-1- 5 Ocel. konstr. – Deskostěny 1 ČVUT - prof. Macháček 11/2005

EN 1993-1- 6 Ocel. konstr. – Skořepiny IOK – prof. Křupka 04/2006

EN 1993-1-7 Ocel. konstr. – Deskostěny 2 ČVUT – prof. Macháček 04/2006

EN 1993-1-8 Ocel. konstr. – Spoje ČVUT – prof. Wald 05/2005 2. pololetí. 2006

EN 1993-1-9 Ocel. konstr. – Únava IOK – prof. Vejvoda 05/2005 2. pololetí. 2006

EN 1993-1-10 Ocel. konstr. – Křehký lom ČVUT – doc. Rotter 05/2005 2. pololetí. 2006

EN 1993-1-11 Ocel. konstr. –Tažené prvky – lana IOK 11/2005

EN 1993-1-12 Ocel. konstr. – Oceli vys. pevnosti IOK – ing. Hrala 05/2006

EN 1993-2 Ocel. konstr. – Mosty IOK 11/2005

EN 1993-3-1 Ocel. konstr. – Stožáry EXCON – ing. Janata 11/2005

EN 1993-3-2 Ocel. konstr. – Komíny EXCON – ing. Janata 11/2005

EN 1993-4-1 Ocel. konstr. – Zásobníky IOK 04/2006

EN 1993-4-2 Ocel. konstr. – Nádrže IOK – prof. Křupka 04/2006

EN 1993-4-3 Ocel. konstr. – Potrubí IOK – prof. Křupka 04/2006

EN 1993-5 Ocel. konstr. – Piloty IOK – ing. Rozlívka 04/2006

EN 1993- 6 Ocel. konstr.  – Jeřábové dráhy ČVUT – doc. Vraný 04/2006

EN 1994-1-1 Ocelobeton ČVUT – prof. Studnička 12/2004 2. pololetí. 2006

EN 1994-1-2 Ocelobeton – Požár ČVUT – prof. Studnička 09/2005 2. pololetí. 2006

EN 1994–2 Ocelobeton – Mosty ČVUT – prof. Studnička 10/2005 konec r. 2006

EN 1995-1-1 Dřev. konstr. – Obecná pravidla ČVUT – doc. Kuklík 11/2004 2. pololetí. 2006

EN 1995-1-2 Dřev. konstr. –  Požár ČVUT – doc. Kuklík 11/2004 2. pololetí. 2006

EN 1995-2 Dřev. konstr. –  Mosty ČVUT – doc. Kuklík 11/2004 2. pololetí. 2006

EN 1996-1-1 Zděné konstr. – Obecná pravidla KÚ ČVUT– ing. Pume 11/2005 1.pololetí 2007

EN 1996-1-2 Zděné konstr. – Požár ing. Pelc 05/2005 2. pololetí. 2006

EN 1996-2 Zděné konstr. – Provádění TZÚS –  doc. Klouda 01/2006 1.pololetí 2007

EN 1996-3 Zjednodušený návrh TZÚS –  doc. Klouda 01/2006 1.pololetí 2007

EN 1997-1 Zakládání – Obecná pravidla ČVUT – doc. Lamboj 11/2004 2. pololetí. 2006

EN 1997-2 Zakládání – Zkoušky SG-Geotechnika – ing. Herle

EN 1998-1 Zemětřesení – Obecná pravidla ÚTAM – prof. Fischer 12/2004 2. pololetí. 2006

EN 1998-2 Zemětřesení – Mosty KÚ ČVUT– ing. Studničková 12/2005 1.pololetí 2007

EN 1998-3 Zemětřesení – Zesilování KÚ ČVUT – ing. Marková 06/2005 2. pololetí. 2006

EN 1998-4 Zemětř. – Sila, potrubí, zásobníky KÚ ČVUT – doc. Makovička 03/2006

EN 1998-5 Zemětřesení – Zakládání ÚTAM – prof. Fischer 11/2004 2. pololetí. 2006

EN 1998-6 Zemětřesení – Věže ČVUT – doc. Máca 06/2005 2. pololetí. 2006

EUROKÓD 8

EUROKÓD 9

EUROKÓD 4

EUROKÓD 5

EUROKÓD 6

EUROKÓD 7

EUROKÓDY 

EUROKÓD 2

EUROKÓD 1

EUROKÓD 3

EN 1999-1-1 Hliníkové konstr. – Obec. Pravidla ČVUT – prof. Wald

EN 1999-1-2 Hliníkové konstr. – Požár ČVUT – prof. Wald

EN 1999-1-3 Hliníkové konstr. – Únava ČVUT – prof. Wald

EN 1999-1-4 Hliníkové konstr. – Tenkostěnné ČVUT – prof. Wald

EN 1999-1-5 Hliníkové konstr. – Skořepiny ČVUT – Prof. Wald

v přípravě v překladu
přeložené 

(+národní příloha)

6 26 6

celkem
ve fázi FV 

a před vydáním

58 Eurokódů 20

Tab. 1. Časový harmonogram zavádění evropských norem v ČR
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Vyplývá z ní, že ve druhé polovině roku začnou vycházet
v českém jazyce evropské normy pro navrhování, zatímco
většina norem pro zatížení již je v prodeji. Normy pro navr-
hování obsahují vesměs klauzuli, že konfliktní (národní) nor-
my musejí být zrušeny během roku 2010. Po této lhůtě by
tedy ČSN EN měly být jedinými normami pro navrhování
stavebních konstrukcí u nás.

Závěr
Zdá se, že se blížíme k úspěšnému dokončení projektu

jednotných evropských norem pro navrhování stavebních
konstrukcí. Co se před dvaceti lety zdálo být na dosah ruky
se nyní realizuje a snad to bude stát za obrovské vynaložené
úsilí.

Financování překladů evropských norem na sebe vzal
Český normalizační institut, podpořený mimořádnými
dotacemi Ministerstva průmyslu a obchodu. Práce spo-
jené s kalibracemi norem apod. jsou podpořeny i z jiných
zdrojů. V oboru ocelových a ocelobetonových konstrukcí
to je zejména výzkumný záměr MSM 6840770001. 

Studnička, J.: European Standards for the Design of
Building Structures

European standards for the design of civil engineering
and building structures, to the public known as Eurocodes,
will harmonize designing of structures from all materials
across the whole Europe. It is within the power of indi-
vidual countries to set the safety level of the design, the
design method, though, is common. Thus, the twenty-
year or so process of standard unification in this area of
civil engineering will be completed in the near future.

Studnička, J.: Europäische Normen für die Planung von
Baukonstruktionen 

Die europäischen Normen für die Planung von
Baukonstruktionen, in der Öffentlichkeit bekannt als
Eurocodes, vereinheitlichen die Planung von Konstruk-
tionen aus allen Materialien in ganz Europa. In der
Kompetenz der Staaten ist die Einstellung des Sicher-
heitsniveaus der Planung, das Entwurfsverfahren ist
jedoch gemeinsam. In naher Zukunft wird dann der
zwanzigjährige Prozess der Vereinheitlichung der Nor-
men auf diesem Gebiet des Bauwesens seinen Höhepunkt
erreichen.

�zprávy
Nosníky pro Nové ústředí 
ČSOB Group

Přímo nad tubusem metra trasy B v pražských Radlicích
bylo během výstavby objektu Nového ústředí ČSOB, který
zde do listopadu 2006 postaví společnost Skanska, uloženo
36 unikátních železobetonových předpjatých nosníků, z nichž
každý má hmotnost více než 60 t. Celá akce proběhla po
velmi pečlivé několikaměsíční přípravě a za zvláště přísných
bezpečnostních opatření.

Pozemek, na němž nová stavba vyrůstá, prochází nad tu-
busem trasy B pražského metra a v hloubce pouhých něko-
lika metrů pod ním se nachází i stanice Radlická a její tech-
nické zázemí. Součástí souhlasu k výstavbě byl požadavek
Dopravního podniku, aby stavba nijak nezasáhla do kon-
strukce metra. V okolí tubusu metra byly proto vybudovány
nové betonové stěny tlouš�ky 0,60 m, na něž byly nosníky
instalovány. Unikátní konstrukce tak zcela potlačuje nega-
tivní vlivy provozu metra a vytvoří podporu pro část železo-
betonového skeletu objektu.

Nosníky o rozměrech přibližně 2 x 1 x 25 m vyrábí Skan-
ska ve svém přidruženém závodě v pražských Řeporyjích a
na stavbu je jeden po druhém dopravila speciálními tahači.
Vzhledem k jejich obrovské hmotnosti byl při usazování
použit největší kolový jeřáb v Česku Liebherr LMT 1800 o
nosnosti 800 t, který musel být do stavební jámy sesazen
dvěma mobilními jeřáby Liebherr 1300.

Náročný technologický postup montáže je dán i tím, že
základy nové stavby musejí odolávat nejen vlivům nedale-
kého metra, ale vzhledem k pozdější nepřístupnosti kon-
strukce doživotně zajistit statiku objektu bez údržby, resp.
s minimálními náklady na údržbu. Na instalaci se podílel
speciálně vycvičený tým pracovníků společnosti Skanska za
neustálého přísného dohledu bezpečnostních techniků a sta-
tiků. Manuál popisující postup každého okamžiku ukládání
nosníků se během příprav rozrostl na několik desítek stran
textu a nákresů.

Tisková informace

mezinárodní veletrh stavebních strojů, strojů na výrobu stavební
hmoty, stavebních vozidel, stavebního nářadí a těžebního průmyslu

23. – 29. dubna 2007
Nové výstaviště Mnichov
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Pravděpodobnostní ověřování 
a optimalizace trvanlivosti

prof. Ing. Milan HOLICKÝ, DrSc. 
ČVUT – Kloknerův ústav

Praha

Obecné zásady pravděpodobnostních postupů ověřování
trvanlivosti stavebních materiálů a konstrukcí jsou před-
mětem nově připravovaného mezinárodního dokumentu
ISO, na jehož tvorbě se podílejí také odborníci z České
republiky. Přestože se mezinárodní dohoda o metodic-
kých postupech střetává s mnohými nesnázemi, je při-
pravovaný dokument již v pokročilém stadiu zpraco-
vání. Očekává se, že v příštích letech bude zaveden také
v České republice. Operativní uplatnění nových postupů
v praxi však bude vyžadovat další výzkum zaměřený na
pravděpodobnostní kritéria trvanlivosti, výstižné fyzi-
kální modely degradace materiálů a věrohodné teore-
tické modely základních veličin. Ukazuje se, že metody
pravděpodobnostní optimalizace mohou usnadnit stano-
vení vhodných kritérií trvanlivosti.

Úvod
V rámci činnosti technické komise TC 98 mezinárodní

organizace pro standardizaci ISO se již několik let připravu-
je nový dokument o zásadách navrhování konstrukcí na trvan-
livost [1] s pracovním názvem „General Principles on the
Design of Structures for Durability“ (Obecné zásady navr-
hování konstrukcí na trvanlivost). Tvorba tohoto dokumen-
tu vychází ze základních požadavků zakotvených v nedáv-
ných mezinárodních předpisech ISO [2], [3] i CEN [4].
Čerpá se však i z dokumentů mezinárodních organizací CEB
[5], RILEM [6], [7] a celé řady odborných studií [8], [9],
[10], [11], [12]. Další odkazy na materiály ISO/IEC a na
odborné studie uvádí připravovaný dokument [1].

Odborníci, kteří se aktivně podílejí na tvorbě dokumentu
[1] (přímo či korespondenčně), pocházejí z řady zemí včet-
ně České republiky. Mezinárodní jednání o metodických
postupech i použité terminologii se proto střetávají s mnoha
nesnázemi. Přesto je připravovaný dokument již v pokroči-
lém stadiu zpracování a očekává se, že bude v roce 2006 až
2007 předán jako návrh technické komise TC98 (Committee
Draft CD) sekretariátu ISO. Po jeho schválení a vydání bude
nový dokument ISO patrně zaveden do soustavy českých
norem. Předmětem tohoto příspěvku je proto charakteristika
dokumentu [1] a upozornění na některé nesnáze spojené s je-
ho využitím. 

Obsah dokumentu
Poslední návrh dokumentu [1] má 10 kapitol (označených

čísly 1 až 10) a 6 příloh (označených písmeny A až F):
1. Rozsah (Scope)
2. Použití (Application)
3. Normativní odkazy (Normative References)
4. Termíny a definice (Terms and Definitions)

5. Značky (Symbols)
6. Koncepce užitných vlastností pro trvanlivost 

(Performance Concepts for Durability)
7. Požadavky na trvanlivost (Durability Requirements)
8. Návrhová životnost konstrukce a jejích částí (Design

Service Life of the Structure and its Components)
9. Odhad životnosti (Predicted Service Life)

10. Strategie navrhování na trvanlivost 
(Strategies for Durability Design) 

A. Příklady použití metody mezních stavů 
(Examples of the Applications of the Limit States Method)

B. Příklady vnějších vlivů a chemických látek 
(Examples of Environmental Actions and Agents)

C. Příklady mechanismu působení vlivů 
(Examples of Transfer Mechanismus)

D. Vnější vlivy na konstrukční materiály a jejich omeze-
ní (Environmental Actions for Structural Materilas 
and their Control)

E. Postupy zajištění trvanlivosti 
(Procedures for Assuring Durability)

F. Reference (References)

Celý dokument [1] má 35 stran a zahrnuje řadu praktických
ustanovení. Následující oddíly se však věnují především klí-
čovým kapitolám 6 a 7 a příloze A. 

Koncepce mezních stavů
Kapitola 6 v dokumentu [1] s názvem „Koncepce užitných

vlastností pro trvanlivost“ (Performance Concepts for Dura-
bility) popisuje obecné zásady metody mezních stavů, které
se uplatňují při ověřování trvanlivosti. Klíčové body proce-
su působení vnějších vlivů a uplatnění metody mezních sta-
vů zachycuje obr. 1. Je výsledkem četných diskuzí a mno-
hých úprav během tvorby dokumentu [1] a možná dozná ješ-
tě změny. Jde však o velmi obecné schéma, které se může
v konkrétních případech ověřování trvanlivosti modifikovat
v závislosti na skutečných podmínkách. Vlevo je vyznačena
časová osa, rozdělená na dvě části bodem DLS (Durability
Limit State – mezní stav použitelnosti). Termín „mezní stav
použitelnosti“ je převzat z dokumentu [3]. Odpovídá oka-
mžiku, ve kterém může nastat zlom v rozvoji nepříznivých
účinků prostředí (počátek koroze výztuže nebo rozkladu
materiálu). V případě karbonatace jde o okamžik, kdy neu-
tralizovaná vrstva betonu dosáhne povrchu výztuže a může
začít její koroze (příklad je uveden v oddílu 5). Nejde tedy
ještě o mezní stav odolnosti ani použitelnosti. 

Ve střední části obr. 1 se rozlišuje „prostředí konstrukce“
s okolními vlivy (déš�, soli a další chemické látky) a „me-
chanizmus přenosu“ vlivů prostředí na „účinky prostředí“
(koroze výztuže rozklad materiálu). Pravá část obrázku
upozorňuje na to, že mechanizmus tohoto přenosu se stano-
ví na základě modelů nebo zkoušek. Modely mohou být jak
koncepční (heuristické), stanovené na základě úvah a před-
chozí zkušenosti, nebo matematické (analytické), stanovené
na základě teoretických předpokladů, např. pro difúzní
jevy.
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Účinky prostředí se obecně mohou kombinovat s účinky
zatížení (střední část obrázku). Výsledné účinky pak mohou
vést ke ztrátě odolnosti (únosnosti) konstrukcí nebo ke ztrá-
tě použitelnosti (nadměrnému rozevření trhlin nebo nepřija-
telnému přetvoření). Tyto mezní stavy jsou schematicky vy-
značeny v dolní části obrázku. Důležitou otázku kombinace
různých proměnných zatížení však dokument [1] neřeší.  

Ověřování životnosti
Základním kritériem trvanlivosti konstrukcí je jednodu-

chý požadavek, aby odhadnutá životnost (predicted service
life) tSP byla s dostatečnou spolehlivostí větší než návrhová
(požadovaná) životnost (design service life) tD. Nesnáze
vznikají s termínem dostatečná spolehlivost. Je dobře
známo, že životnost (service life) konstrukce tS je závislá na
řadě náhodných veličin, a je tedy sama náhodnou veličinou
se značnou variabilitou. Proto dokument [1] uvádí pravděpo-
dobnostní formulaci základního kritéria ve tvaru

P{tS < tD} < Ptarget .                          (1)

V rovnici (1) Ptarget označuje směrnou (target) pravděpodobnost,
že životnost tS bude menší než návrhová životnost tD. Pozna-
menáme, že návrhová životnost tD je zpravidla předem stanove-
na a považuje se za nenáhodnou (deterministickou) veličinu.

Ověřování mezních stavů
Pravděpodobnostní formulace základní podmínky mez-

ních stavů odolnosti je obdobná jako u životnosti. Pro libo-

volný okamžik t ≤ tD má platit vztah 

Pf (t) = P{R(t) – S(t) < 0} < Ptarget ,               (2)

ve kterém R(t) značí odolnost a S(t) účinek zatížení. 

Analogicky lze základní podmínku pro mezní stavy pou-
žitelnosti zapsat ve tvaru 

Pf (t) = P{Slim – S(t) < 0}  <  Ptarget . (3)

V rovnici (3) Slim označuje limitní hodnotu sledovaného
ukazatele použitelnosti (např. šířky trhlin nebo průhybu).
Mezní stavy trvanlivosti se ověřují podle rovnice (2) nebo (3)
v závislosti na charakteru mezního stavu a konkrétních pod-
mínkách.

Pravděpodobnostní odhad životnosti tSP je schematicky
zachycen na obr. 2, který byl stejně jako obr. 1 předmětem
četných diskuzí a úprav. Je třeba zdůraznit, že obr. 2 popisu-
je pouze případ monotónně vzrůstajícího účinku zatížení S(t)
a monotónně klesající odolnosti R(t). Na vodorovné ose je
vyznačen čas, na svislé ose jsou v horní části grafu vyznače-
ny náhodné veličiny R(t) a S(t) . Pravděpodobnostní modely
obou veličin zachycují na obr. 2 křivky hustot pravděpodob-
ností.

Je zřejmé, že pravděpodobnost poruchy Pf (t) = P{R(t) –
– S(t) < 0} je rostoucí funkcí času t. Odhad životnosti tSP

plyne ze vztahu

Pf (tSP ) = P{R(tSP ) – S(tSP ) < 0} = Ptarget.          (4)

Klíčovou otázkou však zůstává hodnota směrné pravděpodob-
nosti Ptarget, která se však v dokumentu [1] neuvádí. 

Obr. 1. Metoda mezních stavů 
při ověřování trvanlivosti 
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Směrná úroveň spolehlivosti
Směrná úroveň spolehlivosti, jejímž ukazatelem je prav-

děpodobnost poruchy Ptarget nebo index spolehlivosti β target,
závisí obecně na definici životnosti, tj. zda rozhoduje mezní
stav odolnosti, mezní stav použitelnosti či mezní stav trvan-
livosti a jaké jsou následky jejich překročení. V závislosti na
konkrétních podmínkách konstrukce dojde nepochybně při
ověřování trvanlivosti k výrazné diferenciaci, jak naznačuje
tab. 1. Směrné pravděpodobnosti Ptarget a indexy spolehlivos-
ti β target zde uvedené představují pouze orientační hodnoty,
které jsou odvozeny z obecných údajů v mezinárodních do-
kumentech [2] a [4]. Poznamenáme, že dokument [4] navíc
uvádí závislosti směrných hodnot na nákladech potřebných
ke zvýšení spolehlivosti. K této závislosti bude vhodné při
specifikaci směrné úrovně spolehlivosti při ověřování trvan-
livosti také přihlédnout. Stanovení vhodné úrovně spolehli-
vosti proto zůstává klíčovým problémem uplatnění obec-
ných zásad [1]. 

Příklad mezního stavu trvanlivosti
Mezní stav trvanlivosti výstižně ilustruje příklad karbona-

tace betonu. Je definován jednoduchou podmínkou, že hloub-
ka neutralizované vrstvy S(t) (účinek zatížení) je menší než
tlouš�ka krycí vrstvy R (odolnost). Pravděpodobnost poruchy
lze pak v souladu s rovnicí (2) stanovit ze vztahu 

kde ϕS(x, t) označuje hustotu pravděpodobnosti účinku za-
tížení S(t) a ΦR(x) distribuční funkci odolnosti R [13].

Rozsáhlé soubory měření hloubky karbonatace S(t) chla-
dicích věží [11], [12], [13] (nechráněný vnější beton) poskyt-

ly následující vztahy pro průměr µS(t), variační koeficient
wS(t) a šikmost αS(t) hloubky S(t) 

µS(t) = 5 t 0,2 mm,    wS(t) = 0,1 t 0,2,    αS(t)= 0,2 t 0,2 ,    (6)

kde t je čas udaný v letech. Nejvhodnějším teoretickým mo-
delem se zdá rozdělení gamma.

Pro časově nezávislou tlouš�ku krycí vrstvy R se stanovi-
ly tyto parametry 

µR = 20, 25 a 30 mm,    wR = 0,35 mm,    αR = 0,35 .   (7)

Nejvhodnějším teoretickým modelem se zdá rozdělení beta
s počátkem v nule. Pro uvedené teoretické modely a jejich
parametry jsou pravděpodobnosti Pf (t) stanovené ze vztahu
(5) zachyceny na obr. 3. Poznamenáme, že v příloze A doku-
mentu [1] se pro obě veličiny S(t) a R předpokládá normální
rozdělení, které však poskytuje pouze první aproximaci.

Obrázek 3 umožňuje odhadnout životnost konstrukce tSP

definovanou rovnicí (4) pro požadovanou (směrnou) pravdě-
podobnost Ptarget a průměr krycí vrstvy µR. Jestliže se napří-
klad uvažuje pravděpodobnost Ptarget = 0,10, pak krycí vrstva
R s průměrem µR = 20 mm odpovídá odhadu tSP ~ 23 let,
průměru µR = 30 mm odpovídá odhadu tSP ~ 65 let. Potvrzu-
je tak výsledky předchozích studií [11], [12], které ukazují,
že odhad životnosti je významně závislý na modelech veli-
čin R(t) a S(t) a na stanovené směrné hodnotě Ptarget. Klíčová
otázka specifikace směrné úrovně spolehlivosti zůstává sice
otevřená, ukazuje se však, že její řešení mohou v konkrét-
ních případech usnadnit metody pravděpodobnostní optima-
lizace [11], [12], [13].

Pravděpodobnostní optimalizace
Celkové náklady na výstavbu a opravu konstrukce při vzni-

ku poruchy (překročení mezního stavu) lze vyjádřit v závis-
losti na optimalizovaném průměru µR vztahem

Ctot(µR, t, p) = C0 + C1 µR + Pf(µR, t) Cf /(1 + pt) ,         (8)

kde C0 označuje počáteční náklady nezávislé na µR, C1 nákla-
dy na jednotku průměru µR, Cf náklady vyvolané poruchou
trvanlivosti a p diskontní sazbu. Normalizované celkové ná-
klady se uvažují podle vztahu

κtot(µR, t, p) = [Ctot(µR, t, p) – C0] / C1 = 

= µR + Pf (µR, t, p) Cf / [(1 + pt) C1] .                (9)

Obr. 2. Pravděpodobnostní odhad životnosti

Tab. 1. Informativní hodnoty směrné pravděpodobnosti Ptarget

a indexu spolehlivosti β target

Mezní stav P target β target

odolnosti ~ 10-4 ~ 3,7

použitelnosti 0,01 až 0,10 1,3 až 2,3

trvanlivosti 0,05 až 0,20 0,8 až 1,6

( ){ } ∫
∞

∞

Φ=>=
-
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Obr. 3. Pravděpodobnost Pf(t ) = P{S(t)> R} pro parametry 
uvedené v rovnicích (6) a (7)
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Optimální hodnotu průměru lze stanovit ze vztahu

který vzhledem k rovnici (9) vede ke vztahu 

V praktickém oboru průměru µR od 20 do 60 mm nemusí však
mít rovnice (11) řešení a minimum celkových nákladů nemusí
vůbec nastat. 

V případě mezního stavu trvanlivosti, který je popsán v před-
chozím oddílu, jsou normalizované celkové náklady dané
rovnicí (9) zachyceny na obr. 4 pro návrhovou životnost t =
= 50 let a diskontní sazbu p = 0,03. 

Je zřejmé, že se vzrůstajícím poměrem nákladů Cf /C1

optimální hodnota průměru µR vzrůstá. Pro Cf /C1 = 200 je
optimum µR asi 18 mm (teoretické minimum je tedy  menší
než 20 mm), pro Cf /C1 = 1 000 platí pro optimální hodnotu
µR ~34 mm. 

Interaktivní závislost celkových nákladů na µR a p je zachy-
cena na obr. 5 pro cenový poměr Cf /C1 = 1 000, t = 50 let a
p = 0,03. Ukazuje, že diskontní sazba p může výrazně ovliv-
nit celkové náklady i optimální hodnotu průměru µR. Obec-
ně platí, že s rostoucí diskontní sazbou p celkové náklady a
optimální průměr µR klesají.

Závěry
Obecné zásady pravděpodobnostního ověřování trvanli-

vosti konstrukcí budou zanedlouho zakotveny v mezinárod-
ním dokumentu ISO, který se zavede do soustavy českých
norem. Ukazuje se však, že odhad životnosti konstrukce je
významně závislý na modelu základních veličin a na zvole-
né úrovni spolehlivosti. Operativní uplatnění nových postu-
pů v praxi je proto podmíněno dalším výzkumem, který je
třeba zaměřit zejména: 

– na výstižné fyzikální modely chování materiálů,  
– na věrohodné teoretické modely základních veličin, 
– na diferencovaná pravděpodobnostní kritéria. 

Je zřejmé, že směrné hodnoty pravděpodobnosti poruchy
trvanlivosti je třeba diferencovat podle druhu mezního stavu,
následků poruchy a nákladů potřebných ke zvýšení spolehli-
vosti. 

Metody pravděpodobnostní optimalizace mohou poskyt-
nout racionální podklady pro stanovení směrné úrovně spo-
lehlivosti. Celkové náklady obecně závisejí na průměru kry-
cí vrstvy, návrhové životnosti a diskontní sazbě. Obecně pla-
tí, že s rostoucím poměrem nákladů Cf /C1 optimální hodno-
ta průměru µR vzrůstá, s rostoucí hodnotou diskontní sazby p
optimální hodnota průměru µR klesá. 

Tato studie je součástí řešení projektu GA ČR 103/06/1562
„Tvorba zásad pro ověřování trvanlivosti konstrukcí a
materiálů“.
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Obr. 4. Celkové normalizované náklady ktot (µR, t, p) 
pro t = 50 let a p = 0,03

Obr. 5. Celkové normalizované náklady ktot(µR, t, p) pro cenový
poměr Cf /C1 = 1 000, t = 50 let a p = 0,03
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Holický, M.: Probability Verification and Optimization
of Durability

General principles of probabilistic approach to verifica-
tion of structural durability are provided in a newly
developing international standard ISO “General
Principles on the Design of Structures for Durability“. It
is expected that the document will be soon completed and
then implemented into the system of Czech standards. It
appears, however, that the operational use of the new
procedures in practice would require additional studies
focussed on durability criteria, physical models of mate-
rial deterioration, and theoretical models of basic vari-
ables. Probabilistic methods of optimization may provide
valuable background information facilitating specifica-
tion of durability criteria.

Holický, M.: Wahrscheinlichkeitsprüfung und Optimie-
rung der Dauerhaftigkeit 

Die allgemeinen Grundsätze der Wahrscheinlichkeits-
verfahren der Prüfung der Dauerhaftigkeit von Bau-
materialien und -konstruktionen sind Gegenstand eines
in Vorbereitung befindlichen internationalen ISO-
Dokuments, an dessen Schaffung sich auch Fachleute
aus Tschechien beteiligen. Trotzdem das internationale
Abkommen über die methodischen Vorgehensweisen auf
Schwierigkeiten stößt, ist das in Vorbereitung befind-
liche Dokument bereits in einem fortgeschritten Stadium
der Erarbeitung. Es wird erwartet, dass es in den kom-
menden Jahren auch bei uns eingeführt wird. Die opera-
tive Anwendung der neuen Verfahren in der Praxis wird
jedoch eine weitere auf die Wahrscheinlichkeitskriterien
der Dauerhaftigkeit, auf treffende physikalische Modelle
des Materialzerfalls gerichtete Forschungstätigkeit und
glaubwürdige Modelle der Grundgrößen erfordern. Es
zeigt sich, dass die Methoden der Wahrscheinlichkeits-
optimierung die Festlegung geeigneter Kriterien der
Dauerhaftigkeit vereinfachen können.

Význam solární energie jako důležitého
energetického zdroje roste se stejnou vytr-
valostí jako potenciál skla v oblasti solár-
ních stavebních prvků. Důsledná podpora
v Německu i v ostatních zemích zajiš�uje

pro nový průmyslový obor růst, o jakém se ani nezdálo.
Existuje reálný výhled, že solární moduly si najdou místo i
jako aktivní stavební materiál pro venkovní stěny budov.
Přitom je „proud z fasády“ velmi vítán, zákon o obnovitel-
ných energiích (EEG – Erneuerbare-Energien-Gesetz)
odměňuje fotovoltaiku integrovanou do fasády zvýhodně-
nou kalkulací.

Uplatnění standardních modulů v takzvané studené fasádě
lze řešit bez komplikací. Jsou ovšem i jiné možnosti – v ce-
loskleněných fasádách nabízejí fotovoltaické moduly ochra-
nu proti slunečním paprskům, a současně vyrábějí proud.

Rozšířená rozmanitost výrobků co do rozměrů, formátu,
barev, transparentnosti a průchodnosti umožňují individua-
lizovaná řešení. Velkoformátové moduly sklo/sklo s vy-
soce efektivními krystalickými solárními články už pře-

sáhly rozměrový práh 10 m2. Výhledově se očekává pro
tento typ modulu na německém trhu první všeobecné
povolení stavebního dozoru. Použití ve formě jednoduché-
ho skla v oblasti podhledů pak už nebude stát nic v cestě.
Pro obzvláš� náročná řešení fasád nabízejí krystalické i
amorfní technologie také částečně transparentní provedení.

Nové solární články umožňují přesunout veškeré kon-
taktní prvky na zadní stěnu. Přinášejí nové výnosy a ob-
zvláš� homogenní vzhledové aspekty. V laboratoři se již
vyvíjejí přespříští generace článků, např. solární článek
s barvicí látkou. Tento typ se obejde bez nákladné křemí-
kové technologie.

Na nejvýznamnějším mezinárodním veletrhu skla a
sklářských strojů glasstec 2006, který bude probíhat na
výstavišti v Düsseldorfu ve dnech 24. až 28. října, se
představí téma „Fotovoltaika integrovaná do fasád“ jak
na specializované přehlídce, tak na doprovodném odbor-
ném sympoziu. 

Tisková informace

Od běžného skla až po fasádu high-tech

� zprávy

Architektonicky zajímavý administrativní objekt postaví
společnost SKANSKA CZ do května roku 2007. Investo-
rem projektu, jenž navazuje na původní myšlenku architek-
tů a urbanistů vytvořit pomyslnou bránu tvořenou rizality
dvou proti sobě stojících budov, je společnost E-GATE.
Partnery projektu jsou developerská společnost AGANA a
energetická skupina CZECH COAL, obchodník s energe-
tickými komoditami. 

Budova prvotřídní kvality v těsné blízkosti hotelu Diplo-
mat se bude nacházet deset minut od mezinárodního letiště
Ruzyně s přímým napojením na městský dopravní systém,
nedaleko stanice metra trasy A Dejvická. Nabídne sedm
nadzemních a tři podzemní podlaží. V suterénních prosto-
rách budou parkovací místa pro 217 automobilů a skladové
prostory. Nadzemní podlaží pak nabídnou flexibilní kan-
celářské prostory o celkové pronajímatelné ploše více než
20 000 m2. Financování projektu je zajištěno kombinací
vlastních zdrojů investora a syndikovaným úvěrem od
ČSOB a ČS. 

Tisková informace

V Dejvicích vznikne nový 
administrativní objekt
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Odhad časově závislé spolehlivosti a intenzity
poruch zemního svahu

doc. Ing. Michal ŠEJNOHA, Ph. D.
Ing. Marie KALOUSKOVÁ, CSc. 
prof. Ing. Jiří ŠEJNOHA, DrSc.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

Článek se zabývá časově závislou spolehlivostí zemních
svahů s ohledem na snižování stupně bezpečnosti vlivem
rostoucí hladiny podzemní vody. Je navržen způsob sto-
chastického modelování materiálových charakteristik
zeminy. Pro odhad intenzity poruch je odvozen jedno-
duchý vzorec, který využívá experimentálně zjištěného
poklesu stupně bezpečnosti svahu v určitých časových
intervalech. Algoritmus je ilustrován příkladem sypané
zemní hráze.

Úvod
V praxi se často setkáváme s problémem změny podmí-

nek ovlivňujících stabilitu svahu v závislosti na čase. Typic-
kým příkladem je sypaná zemní hráz, v níž se postupně mění
hladina podzemní vody během napouštění nádrže nebo v dů-
sledku povodní. Podobný případ nastává ve výsypkách v obdo-
bí vydatných srážek, během nichž se mění pórový tlak v ze-
mině, což může vést až k sesuvu svahu. Predikce pravděpo-
dobnosti vzniku takových poruch má proto mimořádný prak-
tický význam.

K hodnocení stability zemních svahů se používají dva zá-
kladní přístupy, deterministické řešení využívající koncepce
stupně bezpečnosti FS (rov. (1)) a stochastické řešení zalo-
žené na určení pravděpodobnosti poruchy. Stupeň bezpeč-
nosti se definuje vztahem

kde R je odpor zemního tělesa podél určité smykové
plochy,

E – účinek zatížení daného vlastní tíhou,
c – soudržnost,
ϕ – úhel vnitřního tření,   
γ – objemová tíha 

(pruhem jsou označeny kritické hodnoty).

Podle přístupu, který se opírá o vyjádření mezního stavu,
porucha nastane, jestliže podmínka kritického stavu je splně-
na podél celé kluzné plochy. Kritická smyková síla je obvyk-
le vázána na Mohrovu – Coulombovu podmínku porušení

Vztah mezi kritickými hodnotami parametrů c, ϕ a okam-
žitými hodnotami parametrů zeminy c, ϕ je vyjádřen pro-

střednictvím stupně bezpečnosti FS [1]:

Při řešení problému metodou konečných prvků (MKP) se
využívá techniky redukce smykové pevnosti. Stupeň bez-
pečnosti FS se definuje jako faktor, kterým je třeba reduko-
vat původní parametry c, ϕ tak, aby bylo dosaženo mezní-
ho stavu. Hlavní předností MKP proti koncepci mezního
stavu je skutečnost, že není třeba zavádět jakékoli předpo-
klady o umístění a tvaru kluzné plochy, ta se během výpočtu
ukáže jako zóna lokalizované plastické deformace (obr. 1)
[2], [3].

Pravděpodobnostní analýza zemních svahů
Ve většině geotechnických problémů mají vstupní data

více či méně náhodný charakter a jako vhodný nástroj řeše-
ní se nabízí pravděpodobnostní analýza. Na rozdíl od deter-
ministického přístupu, který hodnotí stabilitu svahu jedinou
veličinou – stupněm bezpečnosti FS, pravděpodobnostní ře-
šení je založeno na odhadu pravděpodobnosti poruchy de-
finované jako

kde FS ≥ 1 je předepsaná hodnota stupně bezpečnosti.

Hlavní předností rov. (4) je skutečnost, že náhodné mate-
riálové parametry se zadávají prostřednictvím funkcí hustot
pravděpodobnosti, resp. náhodnými výběry ze zvolených roz-
dělení. Tyto soubory náhodných parametrů se pak použijí ja-
ko vstupy pro některý simulační proces (např. metoda Monte
Carlo, metoda LHS), jehož výsledkem je soubor hodnot
stupně bezpečnosti. Při dostatečném počtu simulací v závis-
losti na zvolené metodě lze nalézt k výstupnímu souboru dat
přiléhavou funkci hustoty pravděpodobnosti stupně bezpeč-
nosti pξ (FS) a její integrací určit pravděpodobnost poruchy
podle vztahu

Při řešení stability konkrétního svahu narážíme na prob-
lém nedostatku informací o statistických parametrech ma-
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Obr. 1. Kluzná plocha jako zóna lokalizované plastické deformace
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teriálových charakteristik zeminy. Komplexní soubory dat
z měření in situ jsou pořizovány jen výjimečně, a tak nejčas-
tějším podkladem pro spolehlivostní výpočet jsou intervaly
omezené dolním a horním kvantilem α/2.100 % a nejčetněj-
ší hodnotou neboli modem. Kvantil α/2.100 %  znamená, že
α/2.100 % hodnot veličiny ξ bude menších (větších) než
dolní (horní) mez intervalu, jinými slovy α .100 % hodnot ξ
leží vně zadaného intervalu. 

Pokud se modus nachází v těsné blízkosti středu zmíněné-
ho intervalu, pak rozložení náhodné veličiny ξ lze dostateč-
ně výstižně modelovat normálním rozdělením se střední hod-
notou rovnou zadanému modu

mean (ξ) = modus (ξ)                       (6)

a směrodatnou odchylkou

kde   u = Φ –1 (1 – α/ 2)

Φ – distribuční funkce standardního normálního
rozdělení,

Q1 – dolní kvantil,
Q2 – horní kvantil.

Jestliže modus leží blíže k dolnímu kvantilu Q1, je vhod-
ným modelem pro rozložení náhodné veličiny lognormální
rozdělení omezené dolní mezí x0 (rozdělení s kladnou šik-
mostí) s hustotou pζ

LN. Parametry µ, σ, x0 lognormálního roz-
dělení (µ, σ nemají význam střední hodnoty a směrodatné
odchylky) se určí ze vztahů [4]

z nichž po úpravě získáme nelineární rovnici pro neznámou
hodnotu parametru σ ve tvaru

Po vyřešení kořene σ z rov. (12) se ze vztahů (10), (11) určí
zbývající parametry µ, x0 jako

V praxi se však setkáváme i se soubory dat se zápornou
šikmostí. V takových případech má veličina s modem bliž-
ším hornímu kvantilu Q2 přibližně lognormální rozdělení
s horní mezí x0 s funkcí hustoty pξ

−LN = p-ξ
LN . Vzorce (9) až

(14) zůstanou v platnosti, pokud zaměníme dolní a horní
kvantily a obrátíme jejich znaménka a také znaménko modu:

(horní index –LN se vztahuje k rozdělení pξ
−LN). Simulovanému

výběru z tohoto rozdělení je nutno též obrátit znaménka.

Odhad intenzity poruch
Vlivem kapilární vody a jejího degradačního účinku se

s rostoucím časem stupeň bezpečnosti snižuje. Následující
úvahy budou omezeny na specifický, nicméně dostatečně
ilustrativní problém stability sypané zemní hráze při postup-
ném napouštění vodní nádrže (obr. 2). Je třeba zdůraznit, že

pro zjednodušení výpočtu byla zvolena homogenní zemní
konstrukce bez typických charakteristik skutečného díla.
Podmínka spolehlivosti má tvar

FS >                                           (15)  

kde FS je stupeň bezpečnosti a FS předepsaná hodnota stupně
bezpečnosti, kterou je třeba překročit. Pravděpodobnost sel-
hání je (obr. 3)

kde FFS(t) je distribuční funkce stupně bezpečnosti v čase t.
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Obr. 2. Zvyšování hladiny podzemní vody v sypané zemní hrázi

,1≥SF

( ) ( )( ) ( )( ),      FSFFStFSptp tFSf =≤= (16)

Obr. 3. Pravděpodobnost poruchy svahu
a – určená z funkce hustoty pravděpodobnosti FS, 

b – určená z distribuční funkce FS
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Snižování stupně bezpečnosti v čase lze interpretovat jako
posunutí distribuční funkce vlevo (obr. 4a). Pro t2 ≥ t1 bude

. Zanedbáme-li změnu tvaru distri-
buční funkce, dosáhneme téhož výsledku posunem mezní
hodnoty FS vpravo při zachování původní distribuční funk-
ce FFS = FFS(0) vyjádřené v čase t = 0 (obr. 4b). Tuto úvahu
lze formálně vyjádřit zápisem

kde FS = FS(0) je náhodná proměnná na čase nezávislá a g(t)
≥ 0 , pro t ≥ 0, je nenáhodná funkce času vyjadřující pokles
stupně bezpečnosti se zhoršujícími se geotechnickými pod-
mínkami v čase. Posun mezní hodnoty stupně bezpečnosti
vpravo vyjádříme vztahem

Pro časově nezávislou proměnnou FS upravíme vztah (16)
na tvar

kde FFS = FFS(0) je distribuční funkce stupně bezpečnosti v čase
t = 0. Spolehlivost systému je tak určena výrazem

Funkce spolehlivosti R(t) umožňuje definovat intenzitu
poruch λ(t) [rok–1] ([5], [6]) ze vztahu

kde fFS = F’FS je hustota rozdělení pravděpodobnosti stupně
bezpečnosti v čase t = 0.

Výrazem (21) je vyjádřena pravděpodobnost, že se systém
poruší v časovém intervalu dt za podmínky, že v čase t pra-
coval spolehlivě (obr. 5). Integrací rov. (21) vyjde 

kde Λ(t) je akumulovaná intenzita poruch.

Monitoring in situ umožňuje odhadnout pokles stupně
bezpečnosti FS neboli posun skutečné distribuční funkce
FFS(t)vlevo o ∆FS za dobu ∆t = t2 – t1. Intenzitu poruch v čase
t1 je možné ze vzorce (21) odhadnout jako

Výpočet lze postupně zpřesňovat a aktualizovat.

Příklad
Pro ilustraci odvozených vztahů byl použit model jedno-

duchého homogenního svahu sypané zemní hráze při po-
stupném zvyšování hladiny podzemní vody (obr. 2). Aby
bylo možné odhadnout potřebný nárůst požadované hodno-
ty stupně bezpečnosti v čase FS(t) a následně vývoj intenzi-
ty poruch λ(t), bylo třeba řešit čtyři základní případy:

1. suchá zemina;

2. nízká hladina podzemní vody dosažená v čase 
t1 = 2,3 měsíce (během intervalu ∆t1 = t1 – t0 = 2,3 měs.);

3. střední hladina podzemní vody dosažená v čase
t1 = 4,8 měsíce (během intervalu ∆t2 = t2 – t1= 2,5 měs.);

4. vysoká hladina podzemní vody dosažená v čase
t3 = 5,7 měsíce (během intervalu ∆t3 = t3 – t2= 0,9 měs.).

Náhodné parametry smykové pevnosti zeminy c, ϕ byly uva-
žovány jako normálně (alternativně lognormálně) rozdělené.
Výsledky řešení jsou pro stručnost uvedeny pouze pro normál-
ní rozdělení s dolními a horními kvantily 97,5 % Qc

1 = 5 kPa,
Qc

2 = 15 kPa, Qϕ
1 = 15˚, Qϕ

2 = 25˚ a s korelačním koeficien-
tem ρ(c, ϕ) = –0,4. Na základě simulací náhodných parametrů
byly metodou LHS získány soubory hodnot stupně
bezpečnosti FS. Jejich rozdělení lze dostatečně výstižně na-
hradit normálním rozdělením (obr. 6a).

Odezva svahu na postupné zvyšování hladiny podzemní
vody je znázorněna v obr. 6. Podle očekávání se během
napouštění vodní nádrže snižuje střední hodnota stupně
bezpečnosti FS (obr. 6a) a zvyšuje se pravděpodobnost
poruchy, což se projeví posunem distribuční funkce vlevo

( )( ) ( )( )SFFSFF tFStFS 12
≥

( ) ( ),tgFStFS −= (17)

( ) ( ). tgFStFS += (18)

Obr. 4. Snižování stupně bezpečnosti v čase
a – posun distribuční funkce FS vlevo,

b – posun předepsané hodnoty FS vpravo
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Obr. 5. Funkce spolehlivosti
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(obr. 6b). Tytéž hodnoty pravděpodobnosti poruchy se zís-
kají z původní distribuční funkce odpovídající suché zemině
postupným zvyšováním předepsané hodnoty stupně bezpeč-
nosti FS(t) (obr. 6c). V obrázku 6d jsou na odpovídající funk-
ci hustoty pravděpodobnosti pro suchou zeminu vyznačeny
hodnoty fFS v předepsaných časech t1, t2, t3 , které budou vy-
užity při určování intenzity poruch λ(t) ze vzorce (23) (záro-
veň s hodnotami distribuční funkce FFS uvedenými v obr. 6c).

Až dosud byla časová závislost předepsaného stupně bez-
pečnosti víceméně formální, jelikož jeho hodnota odpovídá
hladině podzemní vody vázané na čas potřebný k jejímu do-
sažení. Ke kvantifikaci vývoje intenzity poruch podle vzor-
ce (21) je však uvedená časová závislost FS(t) nutná. Tako-
vá funkce je ovšem málokdy k dispozici. V řešeném příkla-
du byla použita závislost FS(t) = 1 + at3 znázorněná pro a =
= 0,001 v obr. 7. Pokud jsou na základě monitoringu známé
hodnoty poklesu stupně bezpečnosti v určitých časových
intervalech, je výhodné použití vzorce (23) k přibližnému
výpočtu intenzity poruch ve stanovených časech ti (i = 1, 2, 3).
Derivaci stupně bezpečnosti lze zpřesnit např. aproximací ve
tvaru

Tento výraz odpovídá předpokládanému průběhu funkce FS
z obr. 7. Máme však k dispozici pouze diskrétní hodnoty stup-
ně bezpečnosti v předepsaných časech ti (i = 1, 2, 3). Pomocí
nich lze odhadnout numericky derivace ve středech intervalů
∆ti (i = 1, 2, 3). Metodou nejmenších čtverců najdeme odhad
parametru 3a* = 0,0032, který je blízký přesné výchozí hod-

notě 3a = 0,003, což ukazuje na výstižnost numerického
výpočtu.

Průběh intenzity poruch λ∗, odhadnutý ze vzorce (23) s
využitím aproximace (24), je na obr. 8a. Číselné hodnoty
λ∗ vypočtené v časech ti (i = 1, 2, 3) jsou proloženy zvolenou
křivkou

λ∗ (t) = b(et – 1).                            (25)

Konstanta b = 0,007 byla opět stanovena metodou nejmenších
čtverců. Přesné hodnoty vypočtené v časech ti ze vzorce (21)
jsou v obr. 8a vyznačeny symbolem *.

Obr. 6.
a – časová změna funkce hustoty pravděpodobnosti FS, b – časová změna distribuční funkce FS, c – pravděpodobnosti poruchy určené 

postupným zvyšováním předepsané hodnoty FS(t), d – hustota pravděpodobnosti pro předepsané hodnoty FS(t) 

23
d

d ta
t
FS ∗= .                            (24)

Obr. 7. Časová závislost stupně bezpečnosti
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Akumulované intenzity poruch Λ znázorňuje obr. 8b.
Vynesená křivka odpovídá aproximaci

Přesné hodnoty v časech ti (i = 1, 2, 3) jsou určeny ze vzorce
(22). Hrubý odhad této funkce lze získat integrací (26) pomocí
lichoběžníkového pravidla.

Závěry
V článku je navržena metodika odhadu okamžité a aku-

mulované intenzity poruch zemního svahu na základě expe-
rimentálního zjištění poklesu stupně bezpečnosti, který je
způsoben postupným zvyšováním hladiny podzemní vody.
Používá se pravděpodobnostní přístup, který přihlíží k ná-
hodnému charakteru smykových parametrů zeminy. Na zá-
kladě simulací vstupních veličin se metodou LHS určí hus-
tota pravděpodobnosti, resp. distribuční funkce stupně bez-
pečnosti svahu, které se využijí k odhadu intenzity poruch ve
stanoveném čase. Uvedený postup je jednodušší alternativou
ke komplexnímu a náročnějšímu řešení problému, vyžadují-
cího znalost transportu vlhkosti v zemině. Předložený algo-
ritmus by mohl být pro projektanta pomocným nástrojem
upozorňujícím na neočekávanou rychlou změnu intenzity
poruch. Jako ilustrativní příklad byl použit jednoduchý ho-
mogenní svah, avšak ani svah obecnějšího tvaru a materiálo-
vého složení nečiní při analýze potíže.
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Šejnoha, M. – Kalousková, M. – Šejnoha, J.: Estimate of
Time-Dependent Reliability and Intensity of Failures of
Earth Slopes

This paper concentrates on the time dependent reliabili-
ty of earth slopes with regard to the reduction of the fac-
tor of safety caused by the gradual increase of ground-
water table. Stochastic modelling of soil material charac-
teristics is proposed. To estimate intensity of failure a
simple equation based on experimentally determined
reduction of the factor of safety of a slope is derived. An
illustrative example of an earth dam with a gradual
increase of groundwater table is introduced.

Šejnoha, M. – Kalousková, M. – Šejnoha, J.: Schätzung
der zeitabhängigen Verlässlichkeit und Intensität von
Störungen einer Erdböschung  

Der Artikel befasst sich mit der zeitabhängigen
Verlässlichkeit von Erdböschungen unter Berücksich-
tung der Herabsetzung der Sicherheitsstufe  unter dem
Einfluss des Steigens des Grundwasserspiegels. Es wird
eine Art der stochastischen Modellierung der
Materialcharakteristiken des Erdstoffs vorgeschlagen.
Für die Schätzung der Intensität von Störungen wird
eine einfache Formel abgeleitet, welche die experimentell
festgestellte Herabsetzung der Sicherheitsstufe der
Böschung in bestimmten Intervallen anwendet. Der
Algorithmus wird durch ein Beispiel eines geschütteten
Erddammes illustriert.

Obr. 8.
a – predikované intenzity poruch, b – predikované akumulované

intenzity poruch
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Vlastnosti jemnozrnného betonu po aplikaci 
silikátové izolace s biochemickou modifikací

Ing. Milena JIŘIČKOVÁ, Ph. D.
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ČVUT – Fakulta stavební, Praha

prof. RNDr. Pavla ROVNANÍKOVÁ, CSc.
VUT – Fakulta stavební, Brno

V článku je analyzována ochranná funkce nového hydro-
izolačního přípravku na silikátové bázi s biochemickou
modifikací proti pronikání vody do podkladního poréz-
ního materiálu, jímž je jemnozrnný beton s přídavkem
superplastifikátoru a bez tohoto přídavku. U těchto dvou
podkladních materiálů jsou stanoveny základní charak-
teristiky, mechanické parametry a vazebné izotermy chloridů,
jež jsou spolehlivým indikátorem odolnosti materiálu vůči
působení agresivních roztoků. Pro posouzení vlivu nátěru na
mechanizmus šíření vody v systému nátěr/podklad jsou urče-
ny transportní parametry vody a vodní páry jemnozrnného
betonu s aplikovaným nátěrem, a poté porovnány s pří-
slušnými parametry téhož betonu bez nátěru. 

Úvod
Betonové konstrukce jsou vystaveny řadě nepříznivých

vlivů, které mohou nežádoucím způsobem ovlivnit vlastnos-
ti a životnost těchto konstrukcí.  Z tohoto důvodu je důleži-
tá ochrana betonu, která tyto vlivy eliminuje, a prodlouží tak
periodu mezi prováděním oprav. Ochranu betonu proti koro-
zi lze rozdělit na dva základní typy, jednak je to ochrana pri-
mární,  spočívající ve výrobě betonu s výbornými užitnými
vlastnostmi, např. vysokohodnotný beton, a dále je to ochra-
na sekundární, kdy se ošetřuje povrch stávající konstrukce.
Povrchové úpravy zahrnují impregnace, nátěry, stěrky, stří-
kané elastomerové membrány, dále lepené nebo volně po-
kládané pásové izolace a pro těsnění velmi porézních beto-
nů se používá injektáž [1].

Uvedená opatření, pokud jsou provedena správně, jsou
účinná zejména proti pronikání vody a proti působení agre-
sivních látek z okolního prostředí, avšak jsou finančně dosti
náročná. Z tohoto důvodu byla navržena aplikace silikátové
biochemicky modifikované izolační vrstvy, která je velmi
levná a ochrání betonovou konstrukci po celou dobu její
životnosti. Tento hydroizolační nátěr po nanesení vytvoří na
povrchu betonu pás do hloubky až 20 mm v závislosti na
porozitě betonu. Působení izolace je založeno na tvorbě
hydratovaných křemičitanů vápenatých v pórech a trhlinách
betonové matrice. V případě betonů zkarbonátovaných či
neobsahujících volné vápenaté ionty lze vnést tyto ionty do
povrchu betonu aplikací roztoků vápenatých solí. Nátěr je
schopen utěsnit prosakující trhliny až do šířky 2 mm. Pokud
dojde ke vzniku sekundárních trhlin v již ošetřeném povrchu
betonu, nátěr znovu zreaguje ve styku s vodou a zaplní re-
akčními produkty nově vznikající  trhliny až do velikosti 1 mm.
Tento jev se označuje jako autogenní ošetření.  

Uplatnění hydroizolačního přípravku na silikátové bázi s bio-
chemickou modifikací je široké, používá se např. k ošetření
střech a pódiových ploch, parkoviš�, povrchu silničních a želez-
ničních mostů, přístaviš�, konstrukcí zadržujících vodu atd. 

V současné době není k dispozici mnoho informací a dat o
chování a vlastnostech tohoto typu hydroizolace. CSIRO [2]
uvádí stanovení průniku vody a chloridů do ošetřených betonů,
ale např. pórovitost, mikrostruktura, transportní parametry solí,
vlhkostní parametry a karbonatace nebyly dosud studovány.

V článku jsou uvedeny základní charakteristiky, mecha-
nické parametry a vazebné izotermy chloridů jemnozrnných
betonů s přídavkem superplastifikátoru a bez tohoto přídav-
ku. Na povrch podkladních porézních materiálů je aplikován
hydroizolační silikátový nátěr nové generace, u něhož je
posuzován vliv na pronikání vody a vodní páry do podklad-
ního materiálu. 

Materiály a příprava vzorků
Testována byla záměs jemnozrnného betonu bez plastifi-

kátoru, označená SI, a záměs stejného betonu se superplasti-
fikátorem, označená SII (tab. 1). Jedna sada vzorků zůstala

povrchově neošetřená, druhá sada, označená SIR a SIIR,
byla natřena silikátovou biochemicky modifikovanou izola-
cí, která obsahuje jako hlavní složku sodné vodní sklo, dále
příměsi umožňující intenzivnější pronikání roztoku do pórů
ošetřovaného materiálu a látku, která udržuje reakční pro-
dukty v gelovém stavu. Výsledky chemické analýzy a žíhá-
ní silikátové hydroizolace ukazuje tab. 2. Silikátová složka
vodního skla reaguje s vápenatými ionty v cementovém tme-
lu za tvorby gelů CSH. Tyto gely zaplní póry a trhliny, a za-
brání tak pronikání roztoků do betonu. 

Vzorky záměsí byly odlity do standardních trámců 100 x
x 100 x 400 mm nebo 40 x 40 x 160 mm. Pro měření vazeb-
ných izoterem byly připraveny záměsi cementových past
s vodním součinitelem 0,35 a 0,60, vzorek jemnozrnného be-
tonu se součinitelem 0,35, a odlity do forem 40 x 40 x 160 mm.
Trámce byly ponechány ve vodě po dobu 28 dní a dále po
dobu 7 dní na vzduchu při relativní vlhkosti 50 %. Pro expe-
riment byly z těchto trámců nařezány vzorky.

Tab. 1. Složení jemnozrnných betonových záměsí

CEM I 42,5 R písek 0/4 mm *Addiment vodní

Hranice Bratčice FM 350 součinitel

SI 16,80 66,68 – 0,62

SII 16,80 67,00 0,17 0,36

Vzorek

Poměr složek záměsi [kg]

Tab. 2. Chemický rozbor silikátové hydroizolace

Na2O SiO2 105–450 ˚C 450–650 ˚C 650–1 000 ˚C

5,81 18,32 14,82 0,51 0,13

Obsah složky
 [%]

Ztráta žíháním [%] z 27,11 % 
obsahu sušiny

*Addiment FM 350 – superplastifikátor
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Silikátová izolace byla nanesena na vzorky, jejichž povrch
byl obroušen tak, aby se otevřely póry schopné adsorbovat
silikátový roztok. Po zaschnutí roztoku byl povrch třikrát
pokropen vodou, což vedlo k vytvoření hydratovaných kře-
mičitanů vápenatých (gelů CSH). 

Metody a vzorky
Základními charakteristikami záměsi, např. zpracovatel-

nost a konzistence sednutím, či základními materiálovými
parametry, jako je hustota, pórovitost či maximální nasáka-
vost, které lze určit známými metodami nebo jsou předmě-
tem norem [3], [4], [5], [6], se nebudeme zabývat, zaměříme
se pouze na metody měření mechanických a vlhkostních
parametrů a vazebných izoterem iontů. 

Mechanické parametry
Pevnost v tlaku a tahu za ohybu se měřila na zkušebních

tělesech 40 x 40 x 160 mm [7], pevnost v tahu za ohybu se
ověřovala zkouškou tříbodového ohybu s centrálním záře-
zem. Zkušební tělesa byla nejprve naříznuta v polovině dél-
ky diamantovou pilou do hloubky třetiny výšky tělesa, a pak
upnuta do lisu. Zatěžování probíhalo s konstantním přírůst-
kem deformace, průběžně se zaznamenával průhyb poblíž
zářezu (měřený pro přesnost přes tuhý rám nad jedním z po-
depření) a odpovídající zatížení. Měření bylo vyhodnoceno
pomocí modelu efektivní trhliny. 

Vlhkostní parametry
Pro popsání transportu plynné vlhkosti byl stanoven sou-

činitel difúze vodní páry a faktor difúzního odporu metodou
bez teplotního spádu [8]. Toto měření spočívá v měření di-
fúzního toku páry prošlé vzorkem při znalosti jejích parciál-
ních tlaků ve vzduchu pod měrným povrchem vzorku a nad
ním. Vzorek ∅ 105 mm a tl. 20 mm byl vzduchotěsně a pa-
rotěsně izolován epoxidovou pryskyřicí a utěsněn technic-
kou plastelínou ve speciálně vyrobené hliníkové misce napl-
něné bu� sušicím médiem (vypálený CaCl2) nebo roztokem
s vysokým rovnovážným parciálním tlakem vodní páry
(K2SO4). Misky se vzorky byly umístěny v klimatizované la-
boratoři při teplotě 24±1 ˚C. Periodicky byly váženy a úbyt-
ky či přírůstky hmotnosti byly vyneseny v závislosti na době
vážení do grafu. Po dosažení přímkového charakteru křivky
se měření pokládalo za ukončené. Z ustáleného transportu
byl vypočítán součinitel difúze vodní páry D [m2s–1] podle
vzorce

kde ∆m je hmotnost páry prošlé vzorkem [kg] za období τ [s],
d tlouš�ka vzorku [m], R univerzální plynová konstanta
[Jmol–1 K–1], T absolutní teplota [K], S plocha vzorku [m2], 
M molární hmotnost vody [kgmol–1] a ∆pp rozdíl parciálních
tlaků vodní páry ve vzduchu na obou stranách vzorku [Pa].
Faktor difúzního odporu µ byl určen ze vztahu

kde Da je součinitel difúze vodní páry ve vzduchu.

Pro popis transportu kapalné vlhkosti byl stanoven souči-
nitel vlhkostní vodivosti klasickým sorpčním experimentem.
Vzorky 50 x 50 x 20 mm byly nejprve izolovány po obvodu
epoxidovou pryskyřicí. Po vysušení na konstantní hmotnost

byly upevněny do kovové konstrukce zavěšené na digitální
váze a čelní neizolovanou stranou ponořeny 1 až 2 mm pod
vodní hladinu. Konstantní výšku hladiny v nádobě během
nasákání udržuje Mariottova láhev, což je vodou naplněná
láhev se dvěma zapuštěnými kapilárami. Jedna kapilára s vnitř-
ním průměrem 2 mm je umístěna pod vodní hladinu v nádo-
bě, druhá s vnitřním průměrem 5 mm se hladiny dotýká. Při
poklesu hladiny v nádobě vnikne do kapiláry vzduchová
bublina, která vytlačí takové množství vody ze druhé kapilá-
ry, které je dostatečné pro vzestup hladiny na původní úro-
veň. Tímto jednoduchým způsobem jsou zachovány kon-
stantní podmínky měření.

Počítačový program umožnil průběžné zaznamenávání
hmotnostních přírůstků vzorku v daném okamžiku. Na zá-
kladě naměřených hodnot byla sestrojena závislost kumula-
tivního obsahu vlhkosti (na jednotku plochy) na odmocnině
z času, ze které lze lineární regresí přímo určit vlhkostní ab-
sorpční koeficient A [kgm–2s–1/2]. Přibližná hodnota součini-
tele vlhkostní vodivosti κ [m2s–1] byla určena na základě
vztahu [9]

kde wc je nasycená vlhkost a w0 počáteční vlhkost [kgm–3].

Vazebné izotermy chloridů
Tang a Nilsson navrhli postup k určení adsorpční izoter-

my chloridů založený na adsorpci chloridů z roztoku [10].
Měřením roztoků s různou počáteční koncentrací solí c0 jsou
získány body funkce cb = cb(cf), kde cb [mgg–1] je obsah
vázaných iontů, cf koncentrace volných iontů, tj. vazebná
izoterma iontů. Obsah vázaných chloridů je určen vztahem

kde MCl je molární hmotnost chlóru [kgmol–1], V objem roz-
toku [ml], c0, c1 počáteční a rovnovážná koncentrace roztoku
chloridů [mol l–1] a w hmotnost vzorku vysušeného v sušárně
při 105 ˚C. Obsah volných chloridů cf [mol l–1] odpovídá hod-
notě c1. 

Ze standardního roztoku 1M-NaCl byly naředěny
další o koncentraci od 0,005 až 0,800 M. Vzorky cemen-
tových past s rozdílným vodním součinitelem a vzorek
jemnozrnného betonu s vodním součinitelem 0,35 o rozmě-
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Obr. 1. Přístroj pH/ION 340i s iontově selektivní elektrodou
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rech 40 x 40 x 10 mm byly umístěny do váženek s 200 ml
roztoku soli dané koncentrace a řádně uzavřeny, dále byly
skladovány v klimatizované laboratoři. Vnitřní roztok byl
průběžně analyzován, dokud nebylo dosaženo rovnováhy.
Po čtyřech měsících byl experiment ukončen a ze získaných
dat sestrojeny vazebné izotermy chloridů pro daný materiál.
Koncentrace chloridů byla určována přístrojem pH/ION
340i pomocí iontově selektivní elektrody (obr. 1).

Výsledky a diskuze
Ověřování všech parametrů probíhalo za konstantních

podmínek v klimatizované laboratoři při 23±1 ˚C a relativní
vlhkosti 25 až 35 %. Jako počáteční byla brána hmotnost
vysušeného materiálu. Prezentované výsledky jsou průměr-
nou hodnotou tří až pěti měření. Výsledky zkoušek mecha-
nických parametrů shrnuje tab. 3. Je zřejmé, že u základních
směsí jemnozrnných betonů měl výrazně lepší vlastnosti
beton s plastifikátorem SII, který dosahoval o 50 % vyšší
pevnosti v tlaku a o 30 % vyšší pevnosti v tahu za ohybu.
Tabulka 4 ukazuje základní parametry záměsí jemnozrnných
betonů, ρ je objemová hmotnost, ρmat hustota pevné matrice
a Ψ pórovitost. Dále byla stanovena zpracovatelnost čerstvé
malty Hm a konzistence sednutím kužele podle Abramse, kde
d je průměr rozlivového koláče. Jemnozrnný beton s přímě-
sí superplastifikátoru (SII) vykazuje přibližně o 5 % větší
objemovou hmotnost, a zároveň výrazně menší pórovitost,
o 36 %. Při téměř stejném faktoru Hm, 0,140 m pro SI a
0,135 m pro SII, je směs betonu se superplastifikátorem zna-
telně tekutější, a to při menším obsahu záměsové vody. Zá-
měs SI lze podle velikosti průměru rozlivového koláče zařa-
dit do třídy S1, záměs SII pak do třídy S3. Přídavek super-
plastifikátoru tedy zřetelně snížil pórovitost matrice jemno-
zrnného betonu, a současně zlepšil zpracovatelnost záměsi.
Z porovnání hodnot pórovitosti v tab. 4 s hodnotami pevnos-
tí v tlaku v tab. 3 je zřejmé, že s poklesem pórovitosti došlo
k očekávanému nárůstu pevnosti.

Výsledky měření transportních parametrů vodní páry v tab. 5
ukazují, že bylo dosaženo poněkud rozporuplných výsledků.
U referenčních vzorků dosáhla vyšších hodnot faktoru difúz-
ního odporu záměs SI, která je ovšem pórovitější, a to jak
pro rozsah relativní vlhkosti 97 až 25 %, tak i pro 5 až 35 %.
Tento výsledek může souviset s rozdílnou distribucí pórů
studovaných materiálů. Vliv nátěru se významně projevil jen
na záměsi SII, kde došlo až k téměř dvojnásobnému nárůstu
faktoru difúzního odporu pro rozsah relativní vlhkosti 97 až
25 %, pro 5 až 35 % byl ovšem vliv nátěru nepatrný. U zá-

měsi SI došlo vlivem nátěru v jednom případě k nárůstu, ve
druhém k poklesu faktoru difúzního odporu. Z výsledků tedy
nelze udělat jednoznačný závěr o průkazném vlivu nátěru.
Spíše je zde reflektován vliv možných mikrotrhlin ve vzor-
cích, který pro materiály s vysokou odolností proti proniká-
ní vodní páry může být kritický. Přesnost výsledků mohla
být ovlivněna i kolísáním teploty v průběhu experimentu, jež
mohla způsobit chybu měření až v rozsahu 10 až 20 %. 

Obrázek 2 prezentuje křivky nasákavosti, vždy jednu ty-
pickou pro daný typ materiálu s nátěrem a bez nátěru. Na
všech křivkách je zřetelný počáteční rychlý nárůst hmotnos-
ti vody s konstantní hodnotou směrnice, což svědčí o relativ-
ně dobré kapilární aktivitě materiálu. Po přibližně jedné ho-
dině se na křivkách nasákávání materiálu SI bez nátěru i
s nátěrem objevuje charakteristický zlom a množství vody
absorbované vzorkem se již dále nemění, takže dochází k rov-
nováze odparu z horní plochy s přívodem vody dolní plo-
chou. Celkové množství absorbované vody je u materiálu
s nátěrem zhruba o třetinu nižší. U vzorků SII (s nátěrem i
bez nátěru) je dosaženo této rovnováhy mezi odparem a pří-
vodem vody podstatně dříve, přibližně po 10 až 15 minu-
tách, a to při polovičním až třetinovém obsahu vody ve vzor-
ku v porovnání s materiálem SI, ale celkové množství vody
ve vzorku bez nátěru i s nátěrem se liší pouze v rámci chyby
měření. Z výsledků je tedy patrné, že rozhodujícím fakto-
rem, způsobujícím rozdíly v charakteru nasákávání, byla
menší pórovitost materiálu SII, a tedy úspěšnější technologie
jeho přípravy z hlediska odolnosti proti vodě. Nátěr na povr-
chu materiálů SI a SII zřejmě vytvořil hydroizolační bariéru,
jak se ukazuje z jeho částečné úspěšnosti na materiálu SI,
avšak její tlouš�ka nebyla dostatečná a nezamezila průniku
vlhkosti do podkladního materiálu. 

Na základě časové historie nasákávání byly pro analyzo-
vané materiály s nátěrem i bez nátěru vypočítány vlhkostní
absorpční koeficienty (tab. 5). Hodnoty vlhkostního absorp-

Tab. 3. Mechanické vlastnosti

Tab. 4. Materiálové charakteristiky záměsí

v tlaku v tahu za ohybu

SI 29,5±2,0 5,6±0,7

SII 59,6±3,5 7,8±0,7

Vzorek
Pevnost [MPa]

ρρ ρρ mat ψψ H m d

[%]

SI 2 130 2 464 14 0,140 0,04

SII 2 235 2 470 9 0,135 0,11

Vzorek
[kg m–3] [m]

Tab. 5. Vlhkostní transportní parametry materiálů

A w sat κκ

97-25 5-35 97-25 5-35 [kgm–2s–1/2] [kg m–3] [m2/s]

SI 1,4E-7 2,2E-7 167 105 1,34E-2 135 9,9E-9

SII 3,7E-7 3,6E-7   62   64 0,50E-2 145 1,2E-9

SIR 2,2E-7 1,8E-7 112 134 0,64E-2 132 2,4E-9

SIIR 2,0E-7 3,5E-7 116   67 0,30E-2 116 6,9E-10
V

zo
re

k

Transport vodní páry Transport kapalné vody

D [m2s–1] µµ  [–]

RV [%]

Obr. 2. Charakteristické křivky nasákání záměsí jemnozrnných
betonů s nátěrem a bez nátěru
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čního koeficientu a nasycené vlhkosti potom umožnily sta-
novit průměrné hodnoty součinitele vlhkostní vodivosti. Je
patrné, že snížení pórovitosti přídavkem superplastifikátoru
do záměsi jemnozrnného betonu vedlo ke snížení součinite-
le vlhkostní vodivosti zhruba na osminu. U vzorků s apliko-
vaným nátěrem došlo k poklesu součinitele vlhkostní vodi-
vosti, a to u vzorků bez superplastifikátoru na čtvrtinu,
u vzorků se superplastifikátorem o 60 %. Tyto výsledky uka-
zují ve shodě s výsledky na obr. 2, že nátěr ovlivnil zejmé-
na počáteční fázi nasákávání. Z hlediska přesnosti měření
jsou výsledné hodnoty ovlivněny především výkyvy teploty
a relativní vlhkosti během experimentu, relativní chyba
měření je ± 10 % z naměřené hodnoty. 

Obrázek 3 prezentuje vazebné izotermy chloridů stanove-
né pouze pro základní materiály v závislosti na vodním sou-
činiteli a přítomnosti kameniva. Obsah chloridů v materiá-

lech byl získán vyluhováním drti vzorku ve vroucí destilova-
né vodě. Z výsledků je patrné, že nejnižší vazebnou kapaci-
tu chloridů vykazuje cementová pasta s vyšším vodním sou-
činitelem, což je v souladu s její větší pórovitostí, a tedy
zřejmě větším podílem pórů většího poloměru a nižším spe-
cifickým povrchem pórů. Cementová pasta s menším vod-
ním součinitelem má vazebnou kapacitu větší a její vazebná
izoterma se téměř shoduje s vazebnou izotermou jemnozrn-
ného betonu. Při analýze možných chyb měření vazebných
izoterem je třeba vzít v úvahu, že ustavení rovnováhy je
dlouhodobý problém a měření trvá obvykle několik měsíců,
což musí vést k nezbytné optimalizaci postupu měření. V prů-
běhu experimentu se proto kontroluje, zda nedochází k od-
pařování roztoku soli, které by mohlo zkreslit výsledky. Pro

urychlení transportu iontů obsažených v loužicím roztoku
k povrchu vzorku se váženky během experimentu protřepá-
vají. Předpokládáme-li, že možné chyby z neustavení rovno-
váhy mezi vzorkem a roztokem a z důvodu odparu jsou
zanedbatelné, rozhodující pro přesnost měření je chyba
měření koncentrace solí. Na základě kalibračních měření lze
chybu měření koncentrace iontově selektivními elektrodami
v případě chloridové elektrody uvažovat přibližně 10 %, při-
čemž ovšem chyba může značně vzrůst, pokud loužicí roz-
tok obsahuje nežádoucí příměsi iontů. Obsah chloridů roz-
puštěných v destilované vodě byl 0,6 mg/l, počáteční obsah
chloridů ve vzorcích studovaných materiálů stanovený ion-
tově selektivní elektrodou 4,5 mg/l, takže vlivem těchto fak-
torů nedošlo k významnému ovlivnění přesnosti měření.

Závěr
Experimenty ukázaly, že studovaný hydroizolační siliká-

tový nátěr s biochemickou modifikací má potenciál stát se
efektivním prostředkem pro omezení průniku vody do beto-
nu. Je ovšem třeba vyřešit problém jeho penetrace do dosta-
tečné hloubky podkladního materiálu, která by v optimálním
případě měla být 10 až 20 mm. 

Článek vznikl za podpory projektu č. 103/05/2376 GA ČR.
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Obr. 3. Vazebné izotermy chloridů

Jiřičková, M. – Černý, R. – Rovnaníková, P.: Properties
of Fine-Grained Concrete after Application of Bio-
chemically Modified Silicate Protecting Layer 

The protective function of a biochemically modified sili-
cate layer against water penetration is studied for fine
grained concrete substrates with and without superplas-
ticizer addition. Basic characteristics, mechanical prop-
erties, and chloride binding isotherms, which are consid-
ered as a reliable indicator of material resistance to
aggressive solutions, are determined.  For the assessment
of the effect of silicate protection, water and water
vapour transport parameters of fine grained concrete
with a protective layer are determined and compared
with the properties of the same concrete without protec-
tion.

Jiřičková, M. – Černý, R. – Rovnaníková, P.: Die Eigen-
schaften von Beton nach Anwendung einer Silikat-
abdichtung mit biochemischer Modifikation

Im Artikel wird die Schutzfunktion eines neuen
Abdichtungsmittels auf Silikatbasis mit biochemischer
Modifikation gegen das Durchdringen von Wasser in po-
röses Unterbaumaterial analysiert, welchers Feinkorn-
beton mit einem Zusatz eines Superplastifikators und ohne
Zusatz ist. Bei diesen zwei Unterbaumaterialien werden die
Grundcharakteristiken, die mechanischen Parameter und
die Bindekraftisothermen von Chloriden bestimmt, die ein
zuverlässiger Indikator der Beständigkeit des Materials
gegen die Einwirkung aggressiver Lösungen sind. Nach der
Beurteilung des Einflusses des Anstrichs auf den Mecha-
nismus der Ausbreitung des Wassers im System An-
strich/Unterbau werden die Transportparameter des Fein-
kornbetons mit angewendetem Anstrich für Wasser und
Wasserdampf bestimmt und danach mit den Parametern
des gleichen Betons ohne Anstrich verglichen. 
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Stanovení difúzních a vodivostních parametrů
transportu solného roztoku ve stavebních 
materiálech

Ing. Zbyšek PAVLÍK, Ph. D.
prof. Ing. Robert ČERNÝ, DrSc.
ČVUT – Fakulta stavební, Praha

prof. RNDr. Pavla ROVNANÍKOVÁ, CSc.
VUT – Fakulta stavební, Brno

V článku jsou popsány základní modely současného pře-
nosu vody a solí ve stavebních materiálech a diskutovány
metody stanovení transportních parametrů vlhkosti a
solí, které se v těchto modelech vyskytují. Na závěr je
uveden příklad stanovení součinitele vlhkostní vodivosti
a difúzního součinitele solí na základě naměřených pro-
filů vlhkosti a koncentrace solí.

Úvod 
Soli přítomné v porézním systému stavebních materiálů

ve formě roztoků nejsou většinou nebezpečné. K negativní-
mu působení na stavební materiály dochází na základě pří-
padného vypařování vody ze solného roztoku, v jehož dů-
sledku vznikají krystaly solí a krystalové hydráty, což je do-
provázeno krystalizačními tlaky na stěny porézního prosto-
ru. Protože tyto krystalizační tlaky jsou často větší než pev-
nost materiálu, může následně dojít k jeho destrukci. Proto
patří soli rozpustné ve vodě mezi nejčastější příčiny poško-
zení jak historických, tak novodobých stavebních materiálů.
Je nutné si uvědomit, že problém s vnikáním solí do staveb-
ních materiálů není omezen pouze na materiály nosných
konstrukcí. Často jsou vystaveny negativnímu působení solí
i omítky, u kterých se setkáme nejen s krystalizací uvnitř po-
rézní struktury, ale i na povrchu. Povrchová krystalizace,
označovaná jako eflorescence (výkvěty), nepůsobí sice zá-
važnější poškození jádrové vrstvy omítky, představuje však
poškození povrchové vrstvy konstrukce z estetického hledis-
ka. 

Matematické modelování transportu solí ve stavebních
materiálech je jedním z efektivních nástrojů, který může
pomoci problémy způsobené solemi řešit. Jedním z typic-
kých příkladů je možnost identifikace solí ve stavebních
konstrukcích. Pomocí počítačových simulací je možné před-
vídat postup hromadění soli ve zdech a omítkách a na zákla-
dě toho odhadnout dobu vhodnou k opravě. Předem může
být simulován i efekt odsolovacích metod, a následně prove-
dena jejich optimalizace. 

Efektivnost aplikace matematického modelování při řeše-
ní těchto problémů závisí na typu modelu. Je zřejmé, že soli
mohou být v porézním materiálu transportovány pouze za
přítomnosti vody, a proto je nezbytné modelovat transport
vody a solí zároveň. V některých případech, kdy nárůstem
teploty dochází k vypařování vody ze solného roztoku, je
nezbytné modelovat společně s transportem solí a vody také
transport tepla. Dostatečně přesné určení parametrů charak-
terizujících transport a akumulaci vody a solí, což je jeden ze
základních předpokladů pro přesnost a efektivnost matema-

tického modelování, není jednoduchý úkol, protože tyto pa-
rametry nezávisí pouze na obsahu vody, koncentraci soli a
teplotě, ale také na době přítomnosti soli v materiálu. Tak
jako je přesnost počítačově simulovaných dat určena přes-
ností stanovení vstupních materiálových parametrů, měl by
být i výběr modelu přímo spojen s dostupnými materiálový-
mi parametry.

V článku jsou uvedeny základní modely současného pře-
nosu vody a solí podle vhodnosti použití při poškození sta-
vebních materiálů solemi. Dále jsou analyzovány metody
stanovení transportních a akumulačních parametrů vlhkosti
a solí, které jsou diskutovány zejména z hlediska možnosti
aplikace parametrů v matematických modelech. Nakonec je
uveden ilustrativní příklad stanovení součinitele vlhkostní
vodivosti a difúzního součinitele solí na základě naměře-
ných profilů vlhkosti a koncentrace solí.

Základní modely 
Většina modelů používaných pro popis transportu solí ve

stavebních materiálech je velmi jednoduchá. Používají v na-
prosté většině Fickovu difúzní rovnici pro koncentraci soli s
konstantním difúzním součinitelem a konstantními počáteč-
ními a okrajovými podmínkami

kde D je difúzní součinitel solí, C koncentrace solí, C0 kon-
centrace soli na konci vzorku vystaveném působení solného
roztoku, x vzdálenost od exponovaného konce vzorku, t čas.

Rovnice (1) se zohledněním podmínek (2)–(4) má velmi
jednoduché matematické řešení [1]

což je patrně hlavní důvod pro aplikaci těchto typů modelů.
Tento model použili např. Tutti [2], Funahashi [3], Cady a
Weyers [4], Zemajtis a kol. [6], Costa a Appleton [7].
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Model prezentovaný vztahy (1) až (4), který můžeme po-
važovat při modelování transportu solí za vůbec nejjed-
nodušší, obsahuje několik vážných nedostatků, které je ne-
zbytné v praktických aplikacích brát v úvahu. Především jsou
to předpoklady konstantního difúzního součinitele solí a za-
nedbání vlivu transportu vody na transport solí. Výsledky
mnoha experimentů ukazují, že difúzní součinitel nemůže
být stanoven z koncentračních profilů solí jako konstantní
hodnota, zejména pokud byla měření profilů koncentrace so-
lí provedena v delším časovém úseku a je při použití mode-
lu (1) až (4) nejen funkcí koncentrace soli, ale i funkcí času.
Přesto jsou tyto typy modelů užitečné v mnoha aplikacích,
nebo� takto stanovený difúzní součinitel má alespoň relativ-
ní hodnotu, na jejímž základě je možné porovnávat difúzní
součinitele různých typů materiálů v různých prostředích.

Za další extrém při popisu transportu solí ve stavebních
materiálech je možno považovat modely, které zároveň po-
pisují transport tepla, vlhkosti a chemických látek včetně
sekundárních vlivů. Mezi nejpokročilejší modely tohoto
typu můžeme zařadit model Grunewalda [8], [9], patřící
mezi velmi slibné v této oblasti [10]. Je ovšem třeba pozna-
menat, že ani tento model není ideálním řešením. Hlavní
problém [8], [9] spočívá v jeho komplexnosti, a zejména ve
faktu, že pro jeho aplikaci je bezpodmínečně nutná znalost
velkého počtu vstupních materiálových parametrů. Experi-
mentální stanovení některých z těchto vstupních parametrů
je velmi časově náročné, což značně snižuje možnost jeho
praktického uplatnění. Všechny materiálové parametry musí
být totiž určeny jako funkce všech stavových proměnných,
což znamená minimálně v závislosti na teplotě, obsahu vlh-
kosti a koncentraci soli. Prostor pro jeho aplikaci je tedy
pravděpodobně pouze v případech, kdy je již k dispozici
dostatečně velká databáze materiálových parametrů.

Jako logické řešení se tedy jeví aplikace modelů, které
jsou jistým kompromisem mezi typy příliš zjednodušujícími
řešenou problematiku a typy příliš komplexními. S jejich
aplikací se však dosud setkáváme pouze zřídka. Typickým
příkladem může být model navržený Boddym a kol. [11].
Autoři zavádějí do vztahu pro popis transportu soli také tran-
sport vlhkosti. Model je však stále založen na řešení lineár-
ní difúzní úlohy transportu solí, difúzní koeficient je zave-
den jako funkce času a teploty a vliv transportu vody na tran-
sport soli není přímo uvažován.  

Za mnohem úspěšnější pokus v tomto směru můžeme
považovat práci Pela a kol. [12], kteří při transportu roztoku
NaCl v cihle z křemičitanu vápenatého použili difúzně ad-
vektivní model Beara a Bachmata [13] ve formě

kde Cf [kg/m3] je koncentrace volné soli ve vodě, Cb [kg/m3]
koncentrace vázané soli v celém porézním tělese, D [m2/s] di-
fúzní koeficient pro soli, v→ Darcyho rychlost [m/s], w obje-
mový obsah vlhkosti [m3/m3] a κ součinitel vlhkostní vodi-
vosti [m2/s]. Vyjádřením Darcyho rychlosti pomocí souči-
nitele vlhkostní vodivosti

docházíme k systému dvou parabolických částečně vázaných
diferenciálních rovnic, ve kterých se vyskytují tři hlavní mate-
riálové parametry, jmenovitě D, κ a vazebná izoterma soli Cb =

= Cb(Cf). Při aplikaci modelu Beara a Bachmata zanedbali Pel
a kol. [12]  disperzní člen v rovnici (6). Z tohoto důvodu se
zabývali pouze experimentálním stanovením součinitele vlh-
kostní vodivosti a vazebné izotermy soli. Pro měření obsahu
vlhkosti a koncentrace iontů Na+ využili metodu NMR (Nuclear
Magnetic Resonance). Shoda mezi experimentálně stanovenými
a vypočítanými profily koncentrací Na+ iontů nebyla však příliš
dobrá, což je pravděpodobně důsledek příliš velkého zjed-
nodušení použitého modelu zanedbáním disperze iontů soli. 

Materiálové parametry difúzně 
advektivního modelu 

Jak vyplývá z analýzy uvedené v předchozí části, model
Beara a Bachmata [13] můžeme považovat za rozumný kom-
promis mezi příliš složitými a komplexními modely s nut-
ností určení řady vstupních materiálových parametrů a mo-
dely zjednodušujícími řešenou problematiku zanedbáním
vlivů, které mohou mít v řadě případů při transportu soli
významnou úlohu. Proto se tímto modelem budeme zabývat
podrobněji. 

Hlavní problém při určení materiálových parametrů v rám-
ci modelu (6) a (7) je dán tím, že se v rovnici (6) vyskytují
současně parametry D a κ. To vede k nutnosti řešit současně
inverzní úlohu transportu vlhkosti a soli pro obě rovnice. Ře-
šení inverzní úlohy parabolických diferenciálních rovnic
však není jednoduché, dokonce ani v případě jedné rovnice
[10]. Proto se jeví jako logické se tomuto řešení vyhnout. 

Jednou z možností, jak řešit inverzní úlohu současného
transportu vlhkosti a solí pro stanovení D a κ,  je zanedbat
vliv disperze. Tato myšlenka se však nezdá být vhodná, což
dokazují získané výsledky [12]. Další možností je použití
konceptu efektivních transportních parametrů [14]. Hlavním
rozdílem mezi efektivními parametry a termodynamicky
„čistými“ parametry vázaného transportu vody a soli je, že
efektivní parametry nepopisují „čisté“ jevy probíhající při
transportu, ale zahrnují i kombinované efekty. Určíme-li
tímto způsobem součinitel difúze solí, je nutné si uvědomit,
že získaný parametr zahrnuje nejen difúzi volné soli v poréz-
ním prostoru, ale také efekt vazby soli na stěny pórů a efekt
přenosu soli advekcí v důsledku přenosu vody. 

Za těchto zjednodušující předpokladů dostaneme stejné
parabolické diferenciální rovnice a stejné hraniční a počáteč-
ní podmínky jak pro transport vody, tak pro transport soli

kde C je bu� koncentrace vody v kilogramech vody na kilo-
gram suchého porézního tělesa nebo koncentrace chloridů
v kilogramech iontů Cl– na kilogram suchého porézního těle-
sa, D je bu� efektivní součinitel difúze solí, nebo efektivní
součinitel vlhkostní vodivosti.

Pro výpočet difúzního součinitele soli v závislosti na její
koncentraci můžeme tedy využít stejné inverzní metody jako
při určení součinitele vlhkostní vodivosti v závislosti na ob-
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sahu vlhkosti nebo součinitele tepelné vodivosti v závislosti
na teplotě [10]. Hlavním nedostatkem tohoto přístupu ovšem
je, že získané efektivní parametry nejsou objektivně defino-
vané fyzikální veličiny. Proto je možné koncept efektivních
transportních parametrů použít pouze v takových případech,
kdy jsou platné stejné počáteční a okrajové podmínky (10)–
(12). V ostatních případech se použít nedá. Zde proto uvádí-
me jednoduchou metodu pro určení součinitele difúze solí D
a součinitele vlhkostní vodivosti κ na základě dvou nezávis-
lých laboratorních experimentů, která by měla přispět k urči-
tému posunu od modelu s efektivními parametry k difúzně
advektivnímu modelu. 

Jednoduchá metoda stanovení 
součinitele vlhkostní vodivosti 
a součinitele difúze solí 

Pro určení součinitele vlhkostní vodivosti a součinitele
difúze solí jsou navrhovány dva experimenty. V rámci prv-
ního je stanoven součinitel vlhkostní vodivosti κ v závislos-
ti na obsahu vlhkosti w na základě inverzní analýzy vlhkost-
ních profilů změřených během penetrace destilované vody
do suchého vzorku. Jako výsledek tohoto experimentu a pro-
vedených výpočtů získáme funkci κ (w). Ve druhém experi-
mentu proniká do vodou nasyceného vzorku materiálu roz-
tok soli zvolené koncentrace. Inverzní analýzou experimen-
tálně stanovených profilů koncentrace soli získáme difúzní
koeficient solí v závislosti na koncentraci solí (funkce
D(C)).

Navržený koncept stanovení parametrů D a κ jistě ne-
představuje konečné řešení, je pouze posunem k dokonalej-
šímu modelu, a jeho aplikace má proto jistá omezení. Expe-
rimenty mohou být použity pouze pro dostatečně zředěné
roztoky s nižší koncentrací solí, nebo� jinak by součinitel
vlhkostní vodivosti byl také funkcí koncentrace solí. Meto-
dika měření je limitována na aplikaci pro takové soli, které
se málo vážou na stěny pórů konkrétního materiálu, nebo�
při určení materiálových parametrů nebyly vzaty v úvahu
vazebné izotermy solí. 

První omezení je dosti kritické. Pro více koncentrované
roztoky by ve výše uvedených experimentech nebylo možné
stanovit součinitel vlhkostní vodivosti jako funkci koncent-
race solí v penetrujícím roztoku, která by se nepochybně
stala významným faktorem. Určitou možností nápravy by
bylo provedení série experimentů s různou koncentrací solí
v roztoku pronikajícím do vzorku, ale tím by metoda ztrati-
la svou relativní jednoduchost a časová náročnost by se
výrazně zvětšila.

Druhé omezení je naopak možné vyřešit poměrně snadno.
Změříme-li vazebnou izotermu soli, Cb = Cb(Cf), difúzní
součinitel solí můžeme na základě již zmíněného druhého
experimentu stanovit řešením inverzní úlohy k rovnici 

které se v podstatě neliší od řešení inverzní úlohy k běžné
difúzní rovnici.

Příklad
Pro praktické stanovení součinitele vlhkostní vodivosti a

difúzního součinitele solí byla zvolena vytvrzená β-sádra,
vyrobená z energosádrovce v elektrárně Počerady, s čistotou
vyšší než 98 %. Vodní součinitel voda/sádra byl 0,627. Křiv-

ky navlhání (profily vlhkosti) byly měřeny na vzorcích ve
tvaru kvádru 20 x 40 x 290 mm, pro měření profilů koncent-
race solí byly použity vzorky 40 x 40 x 190 mm. Aby bylo
možné přenos vody, vodní páry a roztoku soli považovat za
jednorozměrný, byly jednotlivé vzorky na bočních stranách
izolovány epoxidovým tmelem. V případě pronikání roztoku
soli do vodou plně nasyceného vzorku bylo nezbytné také
zabránit vypařování vlhkosti z volného konce vzorku, který
byl proto izolován stejným způsobem jako boční strany. 

Uspořádání bylo stejné jako u běžných sorpčních experi-
mentů [15]. Vzorek byl uchycen ve vertikální poloze a dán
do kontaktu s pronikajícím médiem. V případě stanovení
profilů vlhkosti byla tímto médiem voda. Při měření profilů
koncentrace solí byl použit 3% roztok NaCl.  Profily vlhkos-
ti podél vzorku byly stanoveny v deseti vybraných interva-
lech za použití kapacitního měřiče vlhkosti [16]. Dále byl vzo-
rek za sucha rozřezán na patnáct částí širokých 15 až 20 mm
a v každé části gravimetricky stanoven obsah vlhkosti.
Vzhledem k malým rozměrům vzorků můžeme považovat
změnu povrchové vlhkosti způsobenou řezáním za sucha za
zanedbatelnou. Takto stanovený vlhkostní profil byl použit
jako kalibrační křivka při analýze výsledků získaných kapa-
citním senzorem.

Experiment pro stanovení profilu koncentrace solí probí-
hal 1 hodinu. Poté byl vzorek rozřezán na osm částí a v kaž-
dé části změřen obsah chloridů. Pro určení jejich koncentra-
ce byly kusy vzorku rozdrceny ve vibračním mlýnku  na
zrna menší než 0,063 mm. Potom se 10 g rozemletého vzor-
ku vyluhovalo po dobu 30 minut ve 180 ml vody teplé 80 ˚C.
Pro urychlení vyluhovacího procesu sloužil magnetický
míchač. Obsah chloridů ve výluhu byl stanoven titrací rozto-
kem dusičnanu rtu�natého za použití nitroprusidu sodného
jako indikátoru. Oba experimenty se prováděly v klimatizova-
né laboratoři při teplotě 23 ±1 ̊ C a relativní vlhkosti 30 ± 2 %.

Na základě naměřených profilů koncentrace vody a NaCl
byla provedena inverzní analýza transportu vlhkosti a solné-
ho roztoku za účelem výpočtu součinitele vlhkostní vodivos-
ti κ a součinitele difúze solí D. Analýza byla provedena Ma-
tanovou metodou vycházející z principu Boltzmannovy
transformace [10]. Na obrázcích 1 a 2 jsou znázorněny pro-

fily vlhkosti a koncentrace NaCl po Boltzmannově transfor-
maci x/√t. Pro ilustraci jsou v grafu vynesena jak data získa-
ná experimentálně, tak data vyhlazená metodou lineární filt-
race, která byla použita pro inverzní analýzu při výpočtu D
a κ . Výsledky výpočtu difúzního součinitele NaCl a souči-
nitele vlhkostní vodivosti pro analyzované vzorky sádry jsou
prezentovány na obr. 3 a obr. 4.

Je zřejmé, že hodnoty součinitele vlhkostní vodivosti za-
tvrdlé sádry se pohybují v předpokládaném rozmezí, které je
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typické pro kapilárně aktivní materiály. Vypočtené hodnoty
difúzního součinitele NaCl jsou však poněkud vysoké, zhru-
ba o dva řády vyšší, než je součinitel difúze NaCl ve vodě.
Počítačová analýza nicméně prokázala, že naměřená data
koncentrací solí z obr. 2 je možné po dosazení vypočítaných
hodnot součinitele difúze NaCl a součinitele vlhkostní vodi-
vosti z obr. 3 a obr. 4 do rovnice (6) reprodukovat v rámci

maximální odchylky do 10 %. To znamená, že řešení inverz-
ní úlohy je z matematického hlediska správné. Vysoké hod-
noty součinitele difúze NaCl pro zatvrdlou sádru je proto
možné vysvětlit jednak povrchovou difúzí iontů, jednak také
tím, že naměřená koncentrace solí je v podstatě celková,
nikoli pouze koncentrace volných iontů. Podíl těchto dvou
faktorů by ovšem bylo možné určit až na základě měření
vazebné izotermy NaCl pro zatvrdlou sádru, která v součas-
né době ještě není k dispozici.

Závěr
Experimenty a výpočty uvedené v tomto článku můžeme

považovat za další krok k aplikaci difúzně advektivního

modelu Beara a Bachmata [13] pro řešení současného přeno-
su vlhkosti a solí ve stavebních materiálech. V dalším postu-
pu je nutné doplnit zejména experimentálně stanovenou mno-
žinu materiálových parametrů o vazebné izotermy, což je
časově poměrně náročná záležitost trvající zhruba čtyři až šest
měsíců, a poté začít s ověřováním modelu ve složitějších pří-
padech, např. při pronikání roztoku soli do suchého vzorku.

Článek vznikl za podpory projektů č. 103/06/0031 a
103/04/P085 GA ČR.

Literatura
[1] Carslaw, H. S. – Jaeger, J. C.: Conduction of Heat in Solids.

Oxford, Clarendon Press 1959.
[2] Tuuti, K.: Corrosion of Steel in Concrete. Swedish Cement and

Concrete Research Institute, Stockholm, 1982.
[3] Funahashi, M.: Predicting Corrosion-Free Service Life of a

Concrete Structure in a Chloride Environment. ACI Material
Journal, Vol. 87, 581–587, 1982.

[4] Cady, P. D. – Weyers, R. E.: Predicting Service Life of
Concrete Bridge Decks Subject to Reinforcement Corrosion.
Corrosion Forms and Control for Infrastructure, ASTM STP
1137, American Society for Testing and Materials, 328–338,
1992.

[5] Weyers, R. E. : Service Life Model for Concrete Structures in
Chloride Laden Environments. ACI Materials Journal, Vol. 95,
445–453, 1998.

[6] Zemajtis, J. – Weyers, R. E. – Sprinkel, M. M.: Corrosion
Protection Service Life of Low-Permeable Concretes and Low-
-Permeable Concrete With a Corrosion Inhibitor. Transportation
Research Report 1642, National Research Council,
Washington, 51–59, 1998.

[7] Costa, A. – Appleton, J.: Chloride Penetration Into Concrete in
Marine Environment – Part II: Prediction of Long Term
Chloride Penetration. Materials and Structures, Vol. 32,
354–359, 1999.

[8] Grunewald, J.: Diffusiver und konvektiver Stoff- und
Energietransport in kapillarporösen Baustoffen, PhD Thesis,
TU Dresden, 1997.

[9] Grunewald, J.: DELPHIN 4.1 – Documentation, Theoretical
Fundamentals. TU Dresden, 2000.

[10] Černý, R. – Rovnaníková, P.: Transport Processes in Concrete.
London, Spon  Press 2002.

[11] Boddy,  A. – Bentz, E. – Thomas, M. D. A. – Hooton,  R. D.:
An Overview and  Sensitivity Study of a Multimechanistic
Chloride Transport Model. Cement and Concrete Research,
Vol. 29, 827–837, 1999.

[12] Pel, L. – Kopinga, K. – Kaasschieter, E. F.: Saline Absorption
in Calcium-Silicate Brick Observed by NMR Scanning. J. Phys.
D: Appl. Phys, Vol. 33, 1380–1385, 2000.

[13] Bear, J.  – Bachmat, Y.: Introduction to Modelling of Transport
Phenomena in Porous Media, Vol. 4, Dordrecht, Kluwer 1990.

[14] Černý, R. – Pavlík, Z. – Rovnaníková, P.: Experimental
Analysis of Coupled Water and Chloride Transport in Cement
Mortar. Cement and Concrete Composites, 26, 705–715, 2004.

[15] Jiřičková, M.: Application of TDR Microprobes,,
Minitensiometry and Minihygrometry to the Determination of
Moisture Transport and Moisture Storage Parameters of
Building Materials. CTU Reports, Vol. 2, CTU Prague, 2004.

[16] Semerák, P. – Černý, R.: Kapacitní metoda pro měření vlhkosti
stavebních materiálů. Stavební obzor, 6, 1997, č. 4, s. 102–103.

Pavlík, Z. – Černý, R. – Rovnaníková, P.: Determination
of Material Parameters Describing Salt Solution
Transport in Building Materials

Basic models of coupled water and salt transport in
porous building materials are described in the paper and
the methods for determination of water and salt trans-
port parameters appearing in these models are dis-

Obr. 2. Profily koncentrace soli vyjádřené v hmotnosti NaCl 
na objem vzorku 

Obr. 3. Difúzní součinitel NaCl pro zatvrdlou sádru

Obr. 4. Součinitel vlhkostní vodivosti pro zatvrdlou sádru
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cussed. Finally, a practical example of determination of
moisture diffusivity and salt diffusion coefficient from
the measured moisture and salt concentration profiles is
given.

Pavlík, Z. – Černý, R. – Rovnaníková, P.: Bestimmung
der Diffusions- und Leitparameter des Transports einer
Salzlösung in Baumaterialien 

Im Artikel werden die Grundmodelle des gleichzeitigen
Transports von Wasser und Salz in Baumaterialien
beschrieben und Verfahren zur Bestimmung der Trans-
portparameter von Feuchtigkeit und Salz in diesen
Modellen diskutiert. Es wird ein Beispiel zur Bestim-
mung des Feuchtigkeitsleitkoeffizienten und des
Diffusionsleitkoeffizienten der Salze aufgrund der
gemessenen Feuchtigkeitsprofile und der Salzkonzen-
tration angeführt.
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� podnikatelské aktivity v oblasti recyklace 
průmyslových odpadů 

� legislativní otázky recyklace a využití odpadů 
ve stavebnictví

Konference je určena pro organizace a firmy zabývající se
využitím a recyklací průmyslových odpadů, pro výrobce
strojů a zařízení na zpracování a recyklaci průmyslových
odpadů, výrobce zařízení pro automatizaci zpracovatel-
ských celků, producenty průmyslových odpadů, stavební
firmy, výzkumné a projektové ústavy, vysoké školy, stát-
ní správu a ostatní odbornou veřejnost.

Kontaktní adresa:

doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph. D.
VŠB–Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební – Katedra dopravního stavitelství
L. Podéště 1875

708 00 Ostrava–Poruba
tel: +420 597321313, fax: +420 597321361

e-mail: miloslav.rezac@vsb.cz

Na podzim loňského roku byla zahájena výstavba nové
budovy administrativně technického centra největšího do-
mácího bankovního domu České spořitelny. Nová budova
o sedmi nadzemních podlažích vzniká v ulici Antala Staška
v areálu budov bývalého Armabetonu, tedy v dynamicky se
rozvíjející oblasti nedaleko metra Budějovická v blízkosti
dalších objektů České spořitelny. Projekt zahrnuje kromě
kanceláří, technického a technologického zázemí, které
usnadní a zefektivní provoz bankovního domu, i jídelnu,
kterou bude možné v případě potřeby využít jako kon-
gresové centrum. 

Budova půdorysu U bude mít užitnou plochu přes 26 tis. m2.
V samostatných podzemních prostorách bude parkoviště s ka-
pacitou 189 míst, další parkovací stání vzniknou na povrchu.
Termín dokončení se plánuje na květen 2007.

Investorem a developerem je společnost Sekyra Group.
Vítězem výběrového řízení na generálního dodavatele stav-
by se stala společnost Skanska CZ, a. s., Divize Pozemní
stavitelství Morava. Architektonickou podobu budovy navrhl
ateliér Omicron–K pod vedením architekta Martina Kotíka. 

Tisková informace

Administrativně technické 
centrum České spořitelny

�zprávy
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Tepelné a vlhkostní vlastnosti 
hydrofilních minerálních vln 

Ing. Petr MICHÁLEK
Ing. Zbyšek PAVLÍK, Ph. D.

RNDr. Vratislav TYDLITÁT, CSc.
prof. Ing. Robert ČERNÝ, DrSc.

ČVUT – Fakulta stavební 
Praha

V článku jsou představeny nové tepelně izolační mate-
riály na bázi hydrofilní minerální vlny a výsledky měření
jejich tepelných a vlhkostních vlastností. Data zahrnují
součinitel tepelné vodivosti, součinitel difúze vodní páry,
faktor difúzního odporu, absorpční koeficient vody a sou-
činitel vlhkostní vodivosti. 

Úvod
Mnoho výrobků z minerální vlny obsahuje hydrofobní pří-

sady, protože pro většinu aplikací není přítomnost vody v ma-
teriálu žádoucí. Hlavním argumentem pro hydrofobizaci je,
že přítomnost vody v minerální vlně několikrát zvyšuje její
součinitel tepelné vodivosti, což vede ke ztrátě tepelně izo-
lačních schopností. V některých případech však může hydro-
fobizace vést k problémům v konstrukci, zvláště nespráv-
ném použití minerální vlny. Schopnost tohoto materiálu ab-
sorbovat hygroskopickou vlhkost je velmi malá a propust-
nost vodní páry velmi vysoká. Kombinace těchto vlastností
může vést ke kondenzaci vodní páry, např. jsou-li desky
z minerální vlny použity jako vnitřní tepelná izolace. V tako-
vém případě vede hydrofobizace k hromadění vody v nižší
části desek a následnému poškození konstrukce. 

S aplikací hydrofilních přísad do matrice materiálů na bá-
zi minerální vlny se v současné technické praxi setkáváme
zřídka, např. v zemědělství, kde vrstvy minerální vlny s hydro-
filními přísadami slouží jako podkladní materiál pro pěsto-
vání rostlin. Tyto přísady výrazně urychlují transport kapal-
né vlhkosti, a vytvářejí  tak poměrně široký prostor pro další
aplikace materiálů na bázi minerální vlny. Kromě vnitřních
tepelných izolací, kde již byly pokusy učiněny [1], je další
možností vysoušení a odsolování budov. V současnosti se k
tomuto účelu často využívá buničitá vata, která je sice do
jisté míry funkční, hydrofilně modifikovaná minerální vlna
by však měla odsolování a vysoušení značně zefektivnit.
Prezentovaná měření tepelných a vlhkostních vlastností no-
vě vyvinutých materiálů by měla sloužit jako podklad pro
posouzení jejich možného využití v praxi.

Experimentální metody

Základní parametry
Na základě výsledků měření vakuové nasákavosti byly

pro charakterizování studovaných materiálů zvoleny obje-
mová hmotnost, otevřená pórovitost a hustota matrice.
Z hmotnosti suchého vzorku ms, vodou nasyceného vzorku
mv a ponořeného vodou nasyceného vzorku ma, tzv. Archi-

médovy hmotnosti, byl nejprve vypočítán jeho objem V
podle rovnice 

kde ρv je hustota vody. Otevřená pórovitost ψ0, objemová
hmotnost ρ a hustota matrice ρmat byly poté určeny pomocí
rovnic

Součinitel tepelné vodivosti
Pro měření součinitele tepelné vodivosti λ [W·m-1·K-1] byl

použit přístroj ISOMET 2104 (Applied Precision, s. r. o.,
Bratislava). Měření bylo založeno na analýze průběhu časo-
vé závislosti teplotní odezvy na impulsy tepelného toku do
analyzovaného materiálu [2].

Součinitel difúze vodní páry a faktor difúzního odporu
Při měření součinitele difúze vodní páry miskovou meto-

dou byly použity modifikace wet cup, dry cup a wet/dry cup.
Vzorky byly na bočních stranách vodotěsně a parotěsně izo-
lovány silikonovým kaučukem, vloženy do misky a utěsně-
ny silikonem. U metody wet cup byla uzavřená miska s na-
syceným roztokem K2SO4 (rovnovážná relativní vlhkost nad
roztokem byla 97,8 %) umístěna v klimatizované místnosti
s relativní vlhkostí 25 % a pravidelně vážena. Měření se pro-
váděla při 25 ± 1 ˚C v období dvou týdnů. Pro výpočet sou-
činitele difúze vodní páry byly použity hodnoty při ustále-
ném úbytku vlhkosti určené lineární regresí pro posledních
pět hodnot. U metody dry cup byla uzavřená miska s vysu-
šeným silikagelem (rovnovážná relativní vlhkost nad vysou-
šedlem byla 5 %) umístěna v klimatizované místnosti s rela-
tivní vlhkostí 25 %. U kombinované metody wet/dry cup
byla uzavřená miska se silikagelem umístěna do termostatic-
ké komory s relativní vlhkostí 89 %.

Součinitel difúze vodní páry D [m2s-1] byl vypočten z na-
měřených dat podle rovnice

kde ∆m je množství vodní páry prošlé vzorkem [kg], d
tlouš�ka vzorku [m], S plocha vzorku [m2], t časové období
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odpovídající přenosu vodní páry ∆m [s], ∆pp rozdíl částečných
tlaků vodní páry ve vzduchu nad specifickým povrchem vzor-
ku a pod ním [Pa], R univerzální plynová konstanta [J·mol-1K-1],
M molární hmotnost vody [kg·mol-1), T absolutní teplota [K]. 

Faktor difúzního odporu µ [–] byl poté vypočítán podle
vztahu

kde Da je součinitel difúze vodní páry ve vzduchu.

Absorpční součinitel vody a průměrný součinitel 
vlhkostní vodivosti

Určení absorpčního součinitele vody A [kg·m-2s-1/2] a prů-
měrného součinitele vlhkostní vodivosti κ [m2s-1] probíhalo
metodou založenou na měření časového průběhu nasákání
v jednorozměrném experimentu [3]. Tato metoda je pro měk-
ké materiály, jako je minerální vlna, velmi vhodná, protože
je možné snadno zabránit deformaci vzorků během měření,
což není snadné při určení součinitele vlhkostní vodivosti
z vlhkostní profilů na tyčových vzorcích.

Absorpční součinitel vody byl určen na základě definiční-
ho vztahu

kde i je kumulativní obsah vody [kg·m-2] a t čas.

Průměrný součinitel vlhkostní vodivosti byl poté určen na
základě přibližného vztahu [4]

kde ρv,max je vlhkost (hmotnost vody na objem porézního těle-
sa) v nasyceném stavu [kg·m-3], ρv,0 je počáteční vlhkost.

Materiály a vzorky 
Materiály na bázi minerální vlny speciálně pro tyto účely

vyrobila firma Rockwool CZ. První materiál s pracovním
názvem DD se skládal ze dvou vrstev minerální vlny s roz-
dílnou objemovou hmotností. Vrstva tlouš�ky 7 cm, tvořená
minerální vlnou nižší objemové hmotnosti (měkká vrstva
DDS), byla během výroby spojena s vrstvou tlouš�ky 2 cm
vyšší objemové hmotnosti (tvrdá vrstva DDH), viz obr. 1.

Vlákna obou vrstev byla rovnoběžná s povrchem desky. Dru-
hý materiál, pracovně označený PRG, měl vlákna na povrch
izolační desky kolmá (obr. 2). Povrch vláken obou materiá-
lů byl opatřen hydrofilní přísadou.

Vzorky pro určení součinitele vlhkostní vodivosti velikos-
ti 50 x 50 x 20 mm byly vyříznuty z desek dodaných výrob-
cem. Nejmenší rozměr vzorku byl ve směru transportu vody.
Pro měření difúze vodní páry byly použity vzorky ∅ 110 mm
a tlouš�ce 20 mm. Experimenty byly připraveny takovým
způsobem, aby bylo možné studovat vliv orientace vláken.
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Obr. 1. Hydrofilní minerální vlna DD v průřezu, 
tvrdá vrstva DDH vlevo, měkká vrstva DDS vpravo

Obr. 2. Hydrofilní minerální vlna PRG – materiál s kolmými
vlákny na stranu B

Obr. 3. Materiál DDH45 – vlákna šikmá s úhlem 450 
ke směru difúzního toku

Obr. 4. Materiál DDH90 – vlákna rovnoběžná se směrem
difúzního toku
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Pokud nebylo možné uříznout vzorek požadovaných rozmě-
rů pro danou orientaci vláken, byl připraven slepením vrstev
stejného materiálu s označením DDH45 (obr. 3) a DDH90
(obr. 4). Číslo označuje úhel směřování vláken ve vzorku
vzhledem k původnímu povrchu izolačních desek. Pro každé
měření bylo použito pět vzorků.

Výsledky a diskuze
Základní parametry studovaných materiálů jsou uvedeny

v tab. 1. Rozdíly jejich objemové hmotnosti jsou dostatečně
velké, takže představují možné výrobní limity. Pórovitost všech
materiálů je vyšší než 90 %, jak bylo očekáváno pro tento
typ materiálu. Hustota matrice přibližně souhlasí s typic-
kými údaji pro čedič. Tabulka 2 ukazuje, že součinitel jejich
tepelné vodivosti závisí v suchém stavu na objemové hmot-
nosti v relativně úzkém rozmezí. Vlhkost však podstatně
ovlivňuje tepelnou vodivost všech sledovaných materiálů.

Je zřetelné, že absorpční součinitel vody je velmi vysoký
(tab. 3), přibližně o dva řády vyšší než pro běžnou cihlu, a do-
konce vyšší než pro tak vysoce kapilárně aktivní materiály,
jakými jsou např. pórobetony. To vytváří velmi dobré před-
poklady pro aplikaci hydrofilních minerálních vln ve staveb-
nictví všude tam, kde jsou třeba materiály vysoce vodivé pro
vodu. Tabulka 4 představuje průměrný součinitel vlhkostní
vodivosti κ v závislosti na orientaci vláken. Pro materiál
s vyšší hustotou DDH je κ nižší při rovnoběžné orientaci
vláken se směrem povrchu desky než při kolmém směru vlá-
ken. To je očekávaný výsledek. Pro materiál s menší husto-
tou DDS byl ovšem pozorován opačný trend, což zřejmě
souvisí s jeho menší hustotou, a tedy větší vzájemnou vzdá-
leností vláken. Materiál DDH s kolmou orientací vláken

vzhledem k povrchu desky má nejvyšší hodnotu κ ze všech
zkoumaných materiálů a způsobů uspořádání, což je nepo-
chybně důsledek nejvyšší prostorové hustoty vláken ve
směru toku vlhkosti.

Difúzní vlastnosti materiálů pro vodní páru představují
tab. 5 a tab. 6. Faktory difúzního odporu získané metodou
wet cup jsou vždy nižší (a součinitele difúze vodní páry vyš-
ší) než hodnoty získané metodou dry cup, což je jev pozoro-
vaný u mnoha jiných materiálů. Faktory difúzního odporu
materiálů s rovnoběžnou orientací vláken se směrem difúz-
ního toku jsou mírně vyšší než pro kolmou nebo šikmou 
orientaci vůči difúznímu toku pro materiály DDH a DDS. To
může být částečně způsobeno přípravou vzorků, při níž bylo
použito lepidlo s větším difúzním odporem (obr. 3, obr. 4).
Objemová hmotnost minerálních vln difúzi vodní páry výz-
namně neovlivnila. Obecně lze konstatovat, že rozdíly mezi
difúzními vlastnostmi pro vodní páru  jsou většinou relativ-
ně nízké, na hranici chyby měření této metody. To je přede-
vším zásluhou faktu, že přenos vodní páry je ve všech mate-
riálech tak rychlý, že se snižuje relativní přesnost stanovení
difúzních vlastností.

Tab. 1. Základní materiálové vlastnosti hydrofilních minerálních vln

97/20 % 5/31 % 5/89 % 97/20 % 5/31 % 5/89 %

DDH90 1,00E-05 2,70E-06 5,4 E-6 2,3 8,7 4,3

DDH45 1,1 E-5 5,7 E-6 4,5 E-6 2,0 4,0 5,1

PRG 1,6 E-5 5,5 E-6 5,30E-06 1,4 4,2 4,3

M
at

er
iá

l Součinitel difúze vodní páry

[m2s-1]

Faktor difúzního odporu

[-]

97/25 % 5/25 % 5/87 % 97/25 % 5/25 % 5/87 %

DDH 1,40E-05 6,30E-06 7,3 E-5 1,8 3,9 3,2

DDS 1,20E-05 6,25E-06 6,20E-06 1,9 3,7 3,8

M
at

er
iá

l Součinitel difúze vodní páry

[m2s–1]

Faktor difúzního odporu

[-]

Tab. 2. Součinitel tepelné vodivosti hydrofilních materiálů na bázi
minerální vlny v závislosti na obsahu vlhkosti

Objemová 
hmotnost

Hustota 
matrice 

DDH 210 2 540 93

DDS 90 2 540 96

PRG 60 2 697 95

Materiál
Pórovitost 

[%]

[kg/m3]

DDH 0,0 0,047

DDH 2,5 0,097

DDH 2,7 0,104

DDS 0,0 0,043

DDS 2,5 0,127

PRG 0,0 0,036

PRG 4,3 0,230

PRG 10,5 0,390

Materiál
Obsah 

vlhkosti
[kg/kg]

Součinitel tepelné 
vodivosti
[W/mK]

Tab. 3. Absorpční součinitel vody A [kg m-2s-1/2] hydrofilních minerál-
ních vln pro různou orientaci vláken vůči hladině vody při měření 

Materiál Rovnoběžná vlákna Kolmá vlákna

DDH 3,48 4,06

DDS 3,72 2,09

PRG – 3,25

Tab. 4. Průměrný součinitel vlhkostní vodivosti κ [m2s-1] hydro-
filních minerálních vln při různé orientaci vláken vzhledem 
k rovině desky

Tab. 5a. Parametry přenosu vodní páry hydrofilních minerálních
vln při různé relativní vlhkosti vzduchu a při orientaci vláken kolmé
k difúznímu toku

Tab. 5b. Parametry přenosu vodní páry hydrofilních minerálních
vln při různé relativní vlhkosti vzduchu a při rovnoběžné a šikmé
orientaci vláken vůči difúznímu toku

Materiál Rovnoběžná vlákna Kolmá vlákna

DDH 1,40E-05 1,91E-05

DDS 1,50E-05 4,74E-06

PRG – 1,17E-05
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Závěr
Měření vlhkostních a tepelných parametrů hydrofilních

minerálních vln s rovnoběžnou, kolmou nebo šikmou orien-
tací vláken vzhledem k povrchu  izolační desky ukázalo, že
použití kolmých vláken naznačuje perspektivní cestu výzku-
mu. Vzhledem k tomu, že hlavní tok vlhkosti v tomto typu
materiálu je kolmý na desku, měla by rovnoběžná orientace
vláken vzhledem k toku vlhkosti urychlit transport kapalné
vlhkosti. Jako pozitivní byla shledána možnost použití desek
s vyšší hustotou vláken, především díky tomu, že tok vlh-
kosti roste s jejich prostorovou hustotou a na jejich povrchu
je vázána podstatná část molekul vody v důsledku hydrofil-
ní úpravy. Proti očekávání bylo zjištěno, že součinitel tepel-
né vodivosti ani faktor difúzního odporu vodní páry orienta-
ce vláken příliš neovlivní.

Článek vznikl za podpory projektu č. 106/04/0138 GA
ČR.
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Michálek, P. – Pavlík, Z. – Tydlitát, V. – Černý, R.:
Thermal and Hygric Properties of Hydrophilic Mineral
Wool

New thermal insulation materials on hydrophilic mineral
wool basis are presented in this paper, together with the
measurements of their thermal and hygric properties.
The measured data involve thermal conductivity, water
vapour diffusion coefficient, water vapour diffusion
resistance factor, water absorption coefficient and mois-
ture diffusivity.

Michálek, P. – Pavlík, Z. – Tydlitát, V. – Černý, R.:
Wärme- und feuchtigkeitstechnische Eigenschaften
hydrophiler Mineralwollesorten  

Im Artikel werden neue wärmedämmende Materialien
auf Basis hydrophiler Mineralwolle und die Ergebnisse
einer Prüfung ihrer wärme- und feuchtigkeitstechni-
schen Eigenschaften - des Rechenwerts der Wärmeleit-
fähigkeit, des Wasserdampf-Diffusionsleitkoeffizienten,
der Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl, des Wasser-
aufnahmekoeffizienten und des Feuchtigkeitsleit-
koeffizienten - vorgestellt.

�ČVUT
Čestný doktorát pro Shoichiro
Toyodu

V roce 1952, po náhlé smrti svého
otce p. Kiichiro Toyody, zakladatele
firmy Toyota, se stal p. Shoichiro
Toyoda ředitelem firmy Toyota Japan
Motor Company. Během půlstoletí
působení ve vedoucích pozicích firmy
dokázal postupně přeměnit válkou
silně zdevastovanou lokální firmu,
stojící před krachem, v globální světo-
vou jedničku v automobilovém prů-
myslu ovládajícím více než 10 % svě-

tového trhu, firmu s výrobními závody po celém světě včetně
ČR. V padesátých letech dokázal vybudovat moderní
závod, který začal poprvé v historii vyvážet japonské vozy
do USA. Osobně se inženýrskou prací podílel na vývoji
nejúspěšnějších modelů Corona, Corolla a Landcruiser.

V šedesátých letech, po analýze amerického trhu, se roz-
hodl ve firmě prosadit a zavést světoznámý, dnes již učebni-
cový systém „Total Quality Management“, který přinesl
nevídané zvýšení kvality vozů a zahájil celojaponský trend
směrem k absolutní kvalitě. Vozy s velmi nízkou spotřebou
velmi rychle pronikly na americký trh, zejména v době
ropné krize v sedmdesátých letech.

Dlouhodobou strategií Dr. Toyody bylo začít vyrábět
vozy přímo u spotřebitele. V roce 1984 Toyota otevírá první
z dnešních šesti výrobních závodů přímo v USA, a zahajuje
tak éru budování výrobních kapacit po celém světě. Globali-
zace Toyoty je vlastně hlavním motem jeho celoživotního
úsilí. Realizací své vize pak skutečně vytvořil učebnicový
příklad citovaný od osmdesátých let ve všech moderních pří-
ručkách firemního managementu.

I přes vize globálního průmyslového lídra věnoval Dr.
Toyoda značné úsilí výchově lidí a „zlidš�ování“ výrobních
procesů a vztahů. Cítí odpovědnost za proporcionální rozvoj
lidstva. V často citovaném článku ve Financial Times
(19.5.2003), který napsal společně s R. Rubinem a D.
Straussem-Kahnem, se hlasitě staví za nezbytnost všestran-
né ekonomické podpory rozvoji zaostávajících ekonomik ze
strany nejvyspělejších států včetně Japonska. Podporuje
nejmodernější výzkumné trendy opírající se o vizi automo-
bilu budoucnosti jako inteligentního robota poskytujícího
maximální komfort a bezpečnost člověku. Neváhá výzkum
v oblasti robotiky, strojového vnímání a inteligentního roz-
hodování financovat. Osobně se podílel na rozhodnutí vybu-
dovat moderní závod TPCA v Kolíně.

Udělení čestného doktorátu ČVUT panu Dr. Toyodovi,
který nesporně ovlivnil rozvoj průmyslové výroby v celo-
světovém měřítku, bylo součástí programu „Czech – Japan
Science and Technology Days“, které se pod záštitou vlád
ČR a Japonska konaly v polovině května v Praze.

Tisková informace
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Virtuální laserový skener
Ing. Martin ŠTRONER, Ph. D.

ČVUT – Fakulta stavební
Praha

V článku je prezentována knihovna tříd v C++ pro si-
mulování funkce laserového skenovacího systému včetně
modelování vlivu chyb přístroje na měření, která slouží
k ověřování současně vyvíjených softwarů pro zpraco-
vání mračen bodů jako produktů měření laserových ske-
nerů.

1. Úvod
V současné době je na Katedře speciální geodézie FSv

ČVUT v rámci řešení projektu GA ČR „Zpracování a analý-
za produktů hromadného sběru 3D dat terestrickými skeno-
vacími systémy“ č. 103/06/0094 řešena problematika auto-
matizovaného zpracování mračen bodů získaných z měření
laserových skenerů. Jedním ze základních kamenů řešení
projektu je prokládání základních matematických ploch
mračny bodů (fitting primitives). Základními plochami zde
využívanými jsou rovina, koule, válec, kužel, eliptický vá-
lec, eliptický kužel a jejich proložení mračnem bodů je řeše-
no veřejnou knihovnou tříd SPATFIG [1]. Nejen pro její
ověřování byla vytvořena knihovna tříd Virtual Laser Scan-
ner (VLS) v programovacím jazyce C++, která umožňuje
generovat mračno bodů včetně simulace chyb měření a na-
stavování směru laserového skeneru. 

2. Matematický základ generátoru měření
Princip simulace měření spočívá v generování jednotli-

vých směrů měření ze stanoviska skeneru definovaných smě-
rem a zenitovým úhlem vysílaného měřicího svazku paprsků
a následně výpočet souřadnic průsečíku takto definované
přímky s matematicky definovanou plochou. Plochy jsou
definovány rovnicemi v kanonickém tvaru (1) – (6), α, β, γ,
δ, ρ jsou konstanty definující tvar a velikost plochy a X, Y, Z
prostorové souřadnice bodu plochy.

� Rovina                                                         .         (1)

� Koule                                                   .               (2)

� Kužel                                                 .                 (3)

� Válec                                            .                       (4)

� Eliptický kužel                                .                    (5)

� Eliptický válec                              .                       (6)

Pro výpočet průsečíku a také pro generování svazku smě-
rů pro měření je vhodné přímku popsat rovnicemi:

kde σ je směrník přímky, z zenitový úhel, d vzdálenost od
stanoviska a [A, B, C] souřadnice stanoviska v pořadí X, Y, Z.
Složky směrového vektoru lze pro zjednodušení dalších odvo-
zení označit a, b, c podle rovnic: 

Průsečík takto definované přímky s rovinou lze vypočítat
dosazením rovnic (7) do rovnice (1) a jednoduchými úprava-
mi získat vztah (9), neznámou je pouze vzdálenost 

U ostatních ploch daných rovnicemi (2) až (6) stejný po-
stup řešení vede ke kvadratické rovnici, jejíž kořeny jsou
průsečíky přímky s plochou. Z hlediska skenování je důleži-
té znaménko délky d, které musí být kladné, a hledaným
průsečíkem s plochou je dále bližší bod z případné dvojice.
Pro výpočet vzdálenosti průsečíků od počátečního bodu (sta-
noviska) lze použít následující rovnice.

� Koule

Vzhledem k definici a, b, c lze vztah (10) zjednodušit 

� Kužel

� Válec

0⋅ + ⋅ + ⋅ + =X Y Zα β γ δ

2 2 2 2 0X Y Z r+ + − =

2 2 2 2 0X Y r Z+ − ⋅ =
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� Eliptický kužel

� Eliptický válec

Pro simulaci měření však není vhodné použít plochy vždy
v poloze, kdy je jejich osa totožná s osou Z souřadnicové
soustavy, při skutečném měření budou měřená tělesa a plo-
chy v obecné poloze. Pro výpočet je výhodné využít výše
uvedených rovnic a skener natočit do požadované polohy
pomocí rotačních matic.

2.1 Definice matic rotace prostorové transformace
Lineární transformace v n-rozměrném prostoru je (např.

podle [2]) obecně dána rovnicí 

kde x, X jsou vektory souřadnic v jedné a druhé soustavě
(rozměr (n, 1)),

M – matice měřítkových koeficientů (n, n),
R – matice zobrazení (n, n),
T – vektor translací (n, 1).

Ve třírozměrném prostoru lze jednotlivé matice blíže defino-
vat rovnicemi 

V případě, že transformace je lineární, matice zobrazení R
musí být v uvedených vztazích pouze maticí rotace, a tedy je
dána součinem elementárních rotací podle jednotlivých os
RX(ω), RY(ϕ), RZ(κ) (18). Matice měřítkových koeficientů
se vzhledem k charakteru výpočtů dále neuplatní.

(18)

Záleží na pořadí, ve kterém se elementární rotační matice
násobí. Dále je použita rovnice 

3. Princip generování bodů
Pro generování měření je třeba znát konstanty definující

plochu (např. poloměr r pro válec), souřadnice stanoviska S
[XS, YS, ZS], úhly otočení kolem jednotlivých os ω, ϕ, κ slou-
žící k naklonění plochy, směrodatnou odchylku nastavení
směru a svislého úhlu při skenování, směrodatné odchylky
měření směru, svislého úhlu a délky a také rozmezí a krok
skenování pro vodorovný směr a svislý úhel. Vzhledem k to-
mu, že jde o matematický model, je třeba také definovat ma-
ximální vzdálenost, kterou skener změří.

Zadané hodnoty jsou v reálné soustavě CR, ve výpočtu však
budou figurovat ještě další dvě soustavy, a to soustava ske-
neru CS a soustava svislé plochy CP. Na obrázcích 1, 2 a 3 je
pro názornost jako plocha zobrazen válec. V soustavě skene-
ru CS se generují směry a svislé úhly v zadaném kroku a in-
tervalu. Výpočet vzdálenosti průsečíku od skeneru je třeba
provést v soustavě „svislé plochy“ CP a výslednou polohu
vypočítat v soustavě CR.
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Obr. 1. Reálná soustava CR

Obr. 2. Soustava skeneru CS
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Matice rotace pro transformaci mezi soustavou CS a sou-
stavou CR závisí na tom, kam má „osa záběru“ skeneru, tedy
nulový vodorovný směr a svislý úhel velikosti 100 gon, smě-
řovat. Jednou z možností je, aby tento „nulový směr“ byl od
stanoviska skeneru do počátku souřadné soustavy CR. Z ob-
rázku 2 vyplývá, že se uplatní pouze elementární rotace
RY(ϕ) a RZ(κ). Vztah je definován tak, že vektor (1, 0, 0) v
soustavě CS je třeba přetransformovat do soustavy CR, kde
má tvar (XS/d, YS/d, ZS/d), kde d je vzdálenost stanovisko– 
–počátek soustavy souřadnic. 

Ze vztahu (20) vyplývají vzorce (22), ze kterých lze spočítat
rotace ϕ a κ.

Druhou možností je tvar vektoru v soustavě CR (XS/d, YS/d, 0),
který zajistí vodorovnou záměru nulového směru. Výpočet je
totožný s již uvedeným postupem, pouze úhel ϕ = 0. 

4. Generování bodů
Výsledkem předchozích odvození jsou matice rotace. Ma-

tice RS slouží k transformaci mezi soustavou skeneru CS a
soustavou skutečnosti CR a určí se ze vzorců (21), RP k trans-

formaci do CR ze soustavy svislé plochy CP (protože definu-
je náklony plochy ze svislé polohy do obecné). Jednotlivé
kroky generování jsou dále uvedeny, změny a chyby měření
charakteru normálního rozdělení jsou vytvářeny pomocí ge-
nerátoru popsaného v odst. 5.4.

Přípravná část
1. Vytvoření matice RS.
2. Vytvoření matice RP.
3. Výpočet souřadnic stanoviska v CP, XP = RP

T·XS.

Generování (pro každý bod)
1. Určení směru Hzi, zenitového úhlu Zi v soustavě CS.
2. Oprava Hzi a Zi o nepřesnost nastavení, 

˚Hzi = Hzi + δHzi a ˚Zi = Zi + δZi.
3. Výpočet směrového vektoru (a, b, c) podle (8).
4. Transformace směrového vektoru (a, b, c) do soustavy

CR a následně do soustavy CP. 

5. Výpočet průsečíku polopřímky s plochou, počátek v bo-
dě XP, směrový vektor aR, bR, cR. Výsledkem je vzdále-
nost di.

6. ˚Hzi, ˚Zi a di jsou změněny o chyby měření. Dosazením
do vzorců (8) se vypočte směrový vektor (˚a, ˚b, ˚c),
které se přetransformují do CR.

7. Výpočet souřadnic bodu průsečíku soustavě CR s vyu-
žitím (˚a, ˚b, ˚c) a XS.

5. Dostupné třídy a metody
Knihovna virtuálního laserového skeneru obsahuje řadu

tříd a struktur, které však uživatel nepotřebuje znát. Důleži-
té jsou dále uvedené třídy. 

5.1 Třída skener
Zastřešuje celý proces, při generování se řídí vše jejím

prostřednictví. Rozhraní obsahuje kromě konstruktoru a de-
struktoru funkce pro definici parametrů skenování (souřad-
nice stanoviska, intervaly a krok skenování pro horizontální
směr a zenitový úhel, maximální dosah dálkoměru skeneru),
funkce pro definici přesností týkajících se měření (nastavení
vodorovného směru a zenitového úhlu skenerem, přesnost
měření vodorovného směru, zenitového úhlu a délky), para-
metrů náklonu plochy (rotace kolem jednotlivých os souřad-
nicové soustavy ω, ϕ, κ). Obsahuje rovněž funkce pro simu-
laci skenování, jejichž výsledkem je seznam souřadnic ske-
novaných bodů uskladněných v objektu třídy pstore. 

5.2 Třída pstore
Slouží k uskladnění a předání výsledku skenování uživa-

teli. Umožňuje náhodný přístup k předávaným souřadnicím
a také uložení bodů do textového souboru.

5.3 Třída normgen
Je součástí třídy skener a zajiš�uje generování normova-

né náhodné veličiny se směrodatnou odchylkou σ = 1 a střed-
ní hodnotou E(x) = 0 pomocí vzorce (22) zjednodušeného

Obr. 3. Soustava svislé plochy CP
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pro počet opakování n = 12 na vzorec (23). Využívá se zde
centrální limitní věty teorie pravděpodobnosti, podle níž má
součet n nezávislých náhodných veličin rozdělení asympto-
ticky normální.

kde Cj mají rovnoměrné rozdělení <0; 1>.

6. Příklad generování pro eliptický válec
Na obrázcích 4 až 7 je demonstrován výsledek virtuální-

ho skenování válce s eliptickou podstavou, jejíž hlavní polo-
osa měří 50 m, vedlejší 25 m, náklony objektu podle jedno-
tlivých os jsou ω = 30 gon, ϕ = 10 gon, κ = 0 gon. První ske-
nování bylo provedeno ze stanoviska o souřadnicích [100, 100,
10] s krokem 1 gon jak pro vodorovný směr, tak pro zenito-
vý úhel, druhé skenování ze stanoviska o souřadnicích [-100,
-100, 10] s krokem 0,5 gon jak pro vodorovný směr, tak pro
zenitový úhel.

Závěr
Knihovna virtuálního laserového skeneru umožňuje simu-

lovat měření laserovým skenerem na rovinu, kouli, válec,
kužel, eliptický válec a eliptický kužel v obecné poloze se si-
mulací chyb měření a nastavování směru laserového skene-
ru. Předpokládá se doplnění dalších ploch a také vývoj algo-
ritmu pro skenování dvou a více ploch a jeho včlenění do
knihovny.

Zpracováno v rámci projektu č. 103/06/0094 GA ČR
„Zpracování a analýza produktů hromadného sběru 3D
dat terestrickými skenovacími systémy“. 
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Obr. 4. Izopohled

Obr. 6. Pohled zepředu

Obr. 5. Pohled shora

Obr. 7. Pohled zprava

Štroner, M.: Virtual Laser Scanner

This paper presents a library of classes in C++ for the
simulation of the function of a laser scanning system,
including the modelling of the effect of errors of the
device on measurements, used for testing simultaneously
developed softwares for the processing of point clusters
as measurement products of laser scanners.

Štroner, M.: Virtueller Laserscanner

Im Artikel wird eine Bibliothek von Klassen in C++ zur
Simulation der Funktion eines Laserscannsystems ein-
schließlich Modellierung des Einflusses von Fehlern des
Instruments auf die Messung vorgestellt, die zum Testen
von gleichzeitig entwickelten Softwares zur Bearbeitung
von Punktescharen als Produkte der Messung von La-
serscannern dient.
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amount množství, míra, rozsah

a. of waste množství odpadu
ash popel, popelovina

a. disposal odvoz popela

a. dump skládka popela

ashes popel

ash-free bez popela, bezpopelový

ashheap smetiště

biodegradable biodegradabilní, biologicky odbouratelný,
rozložitelný

b. products biologicky rozložitelné produkty

biodegradation biologická degradace, biodegradace

biological biologický

b. self-cleaning biologické samočištění

b. treatment biologické zpracování (odpadů), biolo-
gická úprava, čištění (odpadních vod)

bioremediation, syn. biological bilogická sanace, biologická dekontaminace
remediation

biphenyl, syn. diphenyl bifenyl

burden zátěž

environmental b. ekologická zátěž, zátěž ŽP

clean čistý; vyčistit

c. disposal čisté zneškodnění

c. production čistá výroba

cleaning čištění; sanace

c. technology čisticí technologie, postup

clean-up, syn. cleaning up vyčištění; sanace

c. efforts čisticí práce

c. measure sanační, nápravné opatření

collection sběr, shromaž�ování

waste c. sběr odpadu, svoz odpadu

collecting point sběrna, sběrné místo

combustion spalování; hoření

c. of waste gas spalování odpadních plynů

composting kompostování

waste c. kompostování odpadu

contain obsahovat, zahrnovat

container kontejner, nádoba, nádrž

collection c. sběrná nádoba
decay hnití, rozklad, rozpad; hnít, rozkládat se, 

rozpadat se

decontamination dekontaminace, odmoření, asanace

degradable odbouratelný, rozložitelný

dioxin-laced waste odpad(y) znečištěný(é) dioxiny

disposable, syn. throwaway na jedno použití

d. bottle nevratná láhev

d. packaging nevratný obal, jednorázový obal
disposal skládkování, ukládání; likvidace,zneškodňování,

odstraňování

d. site, syn. waste d. site skládka; úložiště odpadů

dump skládka, smetiště, hromada odpadků

open d. otevřená, nezakrytá skládka

environmentally friendly 
product výrobek ohleduplný k ŽP

generation tvorba, vytváření, produkce

waste g. vytváření, produkce odpadu

hazardous waste nebezpečný odpad

incinerate spálit, spalovat

incinerator spalovna, spalovací pec

landfill skládka

landfilling skládkování

leachate průsak ze skládky; výluh

low-waste technology nízkoodpadová, maloodpadová technologie

management hospodářství, hospodaření; správa, řízení

waste m. odpadové hospodářství; nakládání 
s odpady

municipal městský, obecní, komunální

m. solid waste (MSW) tuhý komunální odpad

non-biodegradable biologicky neodbouratelný

non-degradable neodbouratelný

non-recyclable wastes nerecyklovatelné odpady

packaging obal, obalový materiál

returnable p. vratný obal

reusable p. znovu použitelný obal

PCB(s) – polychlorinated 
biphenyl(s) polychlorovaný(é) bifenyl(y)

PET– polyethylene 
terephthalate PET – polyetyléntereftalát

PET bottle PET láhev

prevention of waste
production zamezení produkce odpadu

purification čištění

p. plant čistička, čistírna, čistící zařízení

Věra Peterková, CSc.

STRUČNÝ TEMATICKÝ SLOVNÍK 
anglicko-český

ekologie a životní prostředí
4. téma - odpad, odpadky

Waste
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recover znovu získat, obnovit, regenerovat

recycle recyklovat

recycled materials recyklované materiály

reduction snížení, zmenšení, redukce

r. of waste production, 
syn. abatement of waste omezení produkce odpadu

regeneration regenerace, obnovení, oživení

r. of spent solvents regenerace použitých ředidel

replacement náhrada

reprocess znovu zpracovat

risk riziko

secondary raw material druhotná surovina

self-purification samočištění

separation separace, oddělování; třídění

waste s. systém systém tříděného odpadu

sewage odpadní voda, splašky

s. disposal čištění odpadních vod

single-use na jedno použití, jednorázový

s.-u. PET bottles PET láhve na jedno použití

sorting of plastic waste třídění plastového odpadu

storage skladování, uložení; zásoba

technology technologie, postup úpravy

waste free t-ies bezodpadové technologie

unsorted netříděný

untreated neupravený, nečištěný, nezpracovaný

used glass skleněný odpad, sběrové sklo

used oil, syn. waste oil použitý olej, vyjetý olej

used paper starý papír, sběrový papír

user uživatel; spotřebitel, konzument
waste, syn. refuse, garbage 

(AM), trash, rubbish, litter odpad, odpadky

w. charges poplatky za odpad

w. site skládka

demolition w. stavební odpad, su�

hospital w., syn. medical w. nemocniční odpad

household w. domovní odpad(k)y

municipal w. komunální, městský, obecní odpad

radioactive w. radioaktivní odpad

sludge w. kapalný odpad, splašky
wastewater, též: waste water,

syn. sewage odpadní voda, splašky

w. detoxication detoxikace odpadních vod

w. disinfection dezinfekce odpadních vod

w. disposal zneškodňování odpadních vod
w. drainage odvádění odpadních vod
w. levy poplatek za vypouštění odpadních vod
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�zprávy

Procházku vzduchem po skleněném mostě budou moci
okusit návštěvníci Grand Canyonu v USA už letos. Více než
kilometr nad dnem Grand Canyonu, přesně ve výšce 1 154 m,
totiž společnost Lochsa Engeneering postaví skleněný
vyhlídkový most. Bude vysutý z vrcholku skály a díky tvaru
podkovy budou oba jeho konce ústit na stejné straně. Nej-
vzdálenější část mostu bude od skály 20 m, ve volném pro-
storu. 

Most bude uchycen na 94 kovových tyčích zavrtaných 14 m
hluboko do vápencového masivu. Několikanásobně předi-
menzovaná konstrukce počítá s nosností až 70 t, maximální
počet návštěvníků bude ovšem omezen na 120 lidí najednou. 
Grand Canyon je klimaticky velmi náročné místo, větry
s rychlostí kolem 150 km/h zde nejsou nic ojedinělého. Ná-
roky na uchycení a odolnost mostu jsou tedy obrovské. O tlu-
mení vibrací se starají tři 1,5tunové tlumiče, které kmitem
v protifázi vyruší pohyby způsobené lidmi na mostě a případ-
nými nárazy větru. Návštěvníka bude od okolního světa, a

především hluboké propasti pod ním, dělit pouze 8 cm (přes-
ně 7,6 cm) tlusté bezpečnostní sklo. Skleněná bude i podlaha,
boční zdi a strop. 

www.popsci.com

Most celý ze skla povede nad Grand Canyonem
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