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Článek popisuje postup výstavby spřaženého ocelobeto-
nového komorového mostu se šesti poli o rozpětí 58,4 + 
+ 4 x 73,0 + 58,4 m na pilířích výšky až 51 m, který spo-
juje českou dálnici D8 s německou dálnicí A17 přes
hluboké údolí Hraničního potoka v Krušných horách. 

Úvod
Nový most tvoří přirozenou hranici mezi ČR a SRN. Sym-

bolicky jím plynule překračujeme státní hranici a pokračuje-
me po dálnici A17 do Dráž�an. Pro překonání údolí byla
zvolena spojitá trámová ocelobetonová konstrukce sestáva-
jící z ocelového truhlíku a železobetonové desky. Každý do-
pravní směr je veden po samostatné nosné konstrukci – levá
je delší, pravá díky směrovému oblouku komunikace o polo-
měru 1 750 m kratší. Most, projektovaný pro zatěžovací tří-
du A podle českých norem, je kolmý s podélným sklonem
částečně 0,5 %, částečně v údolnicovém oblouku. Výška
nosné konstrukce v ose je 3,7 m (obr. 1).

Výběr zhotovitele díla v roce 2004 posunul zahájení sta-
vebních prací až do roku 2005. Termín zprovoznění mostu,
podzim roku 2006, je dán mezinárodními dohodami v ná-
vaznosti na zprovoznění  úseku dálnice na německém území
– trasy A17 do Dráž�an. Doba výstavby byla tedy zkrácena

o jednu stavební sezónu, celý most – deset pilířů vysokých
až 51 m a dvě nosné ocelobetonové konstrukce délky cca
410 m  – musely být hotovy za dvě stavební sezóny. Při vol-
bě technologie bylo nutné skloubit časové nároky objednate-
le, technické parametry českého a německého objednatele
včetně přísných ekologických podmínek vyplývajících z po-
lohy staveniště v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje
Gottleuba. 

Technické řešení
Založení opěr a pilířů je plošné, kromě dvou nejvyšších

(P4, P5), založených na velkoprůměrových pilotách ∅ 1 200 mm,
u většiny pilot v kombinaci s mikropilotami. Průzkum pro-
kázal složité geologické poměry, proplástky horniny R2,
pod nimiž se měly nacházet  horniny výrazně horších para-
metrů. Vzhledem k tomu bylo zvoleno speciální hlubinné
založení. Předem byly stanoveny podmínky pro kombinaci
s mikropilotami. V případě kombinace se při vrtání velko-
průměrové piloty, po dosažení nevrtatelných hornin, osadily
do piloty tři ocelové trubky a pilota se zabetonovala. Trubky
sloužily jako chráničky pro vrtání mikropilot. Přes první
chráničku byl proveden vrt jako dodatečný průzkum podloží.

Podle jeho geologického profilu bylo pak rozhodnuto
o nutnosti mikropilot u zbylých dvou chrániček, nebo zda
budou trubky pouze injektovány. Mikropiloty slouží rovněž
k přikotvení velmi namáhaných pilířů ve složité geologii, na
jejíž proměnlivost ukazuje i skutečnost, že nejkratší pilota
měří 1,2 m a nejdelší 18,6 m. 

STAVEBNÍ OBZOR 
ROČNÍK 15 ČÍSLO 7/2006

Hraniční most – spojení dálnic D8 a A17 
Ing. Gabriela ŠOUKALOVÁ 

FIRESTA-Fišer, a. s., Brno

Ing. Antonín PECHAL, CSc.
Ing. Vojtěch KONEČNÝ

Projektové a inženýrské služby, s. r. o., Brno

Obr. 1. Příčný řez mostem
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Spodní stavba sestává ze dvou opěr a pěti pilířů pro kaž-
dou nosnou konstrukci. Masivní železobetonové opěry jsou
včetně základu a závěrné zídky vysoké až 15 m. Dřík opěr,
vysoký  téměř 8 m, byl betonován najednou. Závěrné zídky
a křídla budou dobudovány až po výsunu  ocelové konstruk-
ce. Duté železobetonové pilíře konstantního průřezu jsou
průlezné, vyztužené prefabrikovanými stropy po 5 m. Stro-
py staticky slouží zároveň jako výztuhy a při výstavbě tvoří
podpory vnitřního bednění. Nejvyšší je pilíř č. 4, který měří
bez základu necelých 51 m. Pro jejich výstavbu byla zvole-
na metoda šplhavého bednění (obr. 2). 

Příčný řez nosné konstrukce je tvořen ocelovou dolní pás-
nicí (šířky 4 850 mm, tl. 18 až 55 mm) a šikmými ocelový-
mi stěnami tl. 18 až 26 mm v horní části a 20 až 30 mm
v dolní části. Dolní část stěny je kvůli podélnému zásunu zesí-
lena. Ke stěnám jsou přivařeny horní pásnice šířky 800 mm
a tl. 30 až 130 mm (nejtlustší jsou složeny ze dvou plechů 70
a 60 mm). Minimální tlouš�ku mají průřezy v polích, maxi-
mální průřezy nad pilíři. Horní pásnice jsou spřaženy trny 
∅ 22 mm, délky 150 a 200 mm s železobetonovou deskou
mostovky, která tak uzavírá průřez do komorového tvaru.
Stěny a dolní pásnice komory jsou vyztuženy systémem
podélných a příčných výztuh. Příčné výztuhy otevřeného
průřezu T se stěnou tl. 12 mm a pásnicí 16 x 300 mm jsou
rozmístěny po 3,7 m. Výška příčných výztuh na dolní pásni-
ci je 600 mm, na stěnách se směrem od dolní pásnice snižu-
je. Každá třetí příčná výztuha je zesílena vzpěrami tvaru V
čtvercového uzavřeného průřezu, složeného ze dvou plecho-
vých úhelníků. V místech uložení na pilíře je truhlík opatřen
mohutnou dvoustěnnou příčnou výztuhou výšky 1,25 m,

která přenáší reakce od ložisek. V místě opěr jsou vysoké
jednostěnné příčné výztuhy tl. 1 m. Stěna komory je opatře-
na třemi a dolní pásnice čtyřmi podélnými výztuhami ko-
rýtkového průřezu z ohýbaného plechu P8. Výška výztuh
dolní pásnice je 350 mm, výška výztuh stěny 250 mm (obr. 3, obr. 4).

Příčný řez nosné konstrukce je přizpůsoben systému beto-
náže železobetonové desky mostovky – betonáž bude probí-
hat do pojízdného bednění. Tvar příčných výztuh byl upra-
ven tak, aby byl umožněn pojezd vnitřní části pojízdného
bednění a na horní pásnici byly navařeny stoličky v místech
příčných výztuh a uprostřed mezi nimi pro pojezd vnější
(konzolové) části pojízdného bednění. Ve stěnách jsou při-
praveny olemované prostupy pro odvodňovací systém, ve
spodní pásnici jsou otvory pro odvod kondenzátu. U nadpod-
porových dílců jsou v dolní pásnici truhlíku provedeny
revizní prostupy eliptického tvaru rozměrů 600 x 800 mm.
V těchto místech je dolní pásnice značně zesílena lemovací-
mi prvky. Pohled do ocelové konstrukce je na obr. 4. V obou
nosných konstrukcích jsou osazeny revizní lávky z kompo-
zitního materiálu. Uložení konstrukce je na každé podpěře
dvojicí hrncových ložisek, únosnost každého z ložisek na
pilířích je 15 MN. 

Spřažená železobetonová deska je proměnné tlouš�ky –
500 mm nad stěnami truhlíku, 300 mm uprostřed desky a
250 mm na koncích konzol. Rozpětí mezi stěnami truhlíku
je 7,7 m, vyložení konzol 3,40 a 3,45 m. Deska je vyztuže-
na ocelovými pruty jakosti 10 505(R), bez příčného či podél-
ného předpětí.

Nosná konstrukce je vyrobena ve směrovém i výškovém
polygonu, který sleduje skutečný průběh komunikace a prů-
běh výrobního nadvýšení. Lomy polygonu jsou navrženy
v místech dílenských a montážních styků, tj. po 9,125 m.
Styky jsou v konstantní vzdálenosti po celé nosné konstruk-
ci, což umožnilo spolu s konstantní půdorysnou křivostí
výrobu takřka stejných dílců. Výhodné se to ukázalo jak
z hlediska projektování a vypracování výrobní dokumenta-
ce, tak z hlediska výroby, přepravy, montáže i geodetického

Obr. 2. Výstavba jednoho z pilířů

Obr. 3. Výroba ocelové konstrukce

Obr. 4. Pohled do ocelové konstrukce
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sledování. Ocelová konstrukce je z přepravních důvodů
podélně rozdělena – se stykem uprostřed dolní pásnice. Mezi
dvěma příčnými montážními styky je vždy dílenský styk,
tudíž délka dílců v podélném směru je 18,25 m. Maximální
hmotnost montážních dílců je 57 t – nejtěžší jsou nadpilířo-
vé dílce. 

Postup výstavby
Vzhledem k velké výšce nad terénem a zkrácení doby

výstavby byla zvolena montáž podélným výsunem. Speciál-
ní montážní pomůcka – krakorec délky 30 m – byl na konci
opatřen lisy, které ho přizvedali při nájezdu na pilíř. Obě
nosné konstrukce se pro urychlení výstavby montovaly sou-
běžně. Pro usnadnění montáže ocelových konstrukcí v drs-
ných klimatických podmínkách Krušných hor v zimním
období byla na české straně vybudována zateplená hala. Zde
pracovníci sestavili a svařili ze čtveřice dílců celek délky
36,5 m, v kontaktním místě uvnitř haly ho příčným montáž-
ním svarem připojili k již vysunuté části konstrukce a pomo-
cí vysouvacího zařízení vysunuli z haly (obr. 5). Zařízení

pro vysouvání sestává z vozíku taženého po provizorní dráze
ocelovými táhly a hydraulického zařízení kotveného do líce
pražské opěry. 

Ocelová konstrukce s připojeným dílcem se vysouvá po
kluzných blocích ve směru trasy mostu ve třinácti realizač-
ních cyklech. Směrové vedení je zajištěno bočním vedením
na opěrách a pilířích (obr. 6). Při nájezdu na pilíř je vzniklý
průhyb volného konce vyrovnán hydraulickými lisy a kon-

strukce je uložena na kluzné bloky. Pro montáž mostu a be-
tonáž desky mostovky je ocelový průřez ztužen podélným
vodorovným montážním ztužením při horním pasu, připoje-
ným k příčným výztuhám. Toto ztužení sestává ze zkříže-
ných diagonál dvou profilů L, spojovaných šrouby VP, které
uzavírá průřez bez betonové desky tak, aby působil jako uza-
vřený. Nad podporami jsou osazeny tyče spojující obě horní
pásnice, nebo� vlivem šikmosti stěn dochází k velkému na-
máhání. Tyče budou zabetonovány do desky mostovky. Cel-
ková hmotnost obou ocelových konstrukcí činí cca 3 420 t.

S cílem urychlit stavbu bez nutnosti nanášení protikoroz-
ní ochrany v zimním období byla pro výrobu ocelové kon-
strukce použita patinující ocel S355J2G1W Atmofix. V oba-
vách z nedostatečného atmosférického působení pro vznik
patiny uvnitř komorové konstrukce rozhodl investor o proti-
korozním nátěru na vnitřním líci komorového průřezu před
odvozem dílu na stavbu, pouze poslední vrstva byla prove-
dena po dokončení montáže. Dno truhlíku  je chráněno kom-
binovaným nátěrovým systémem, stěny jsou ošetřeny tří-
vrstvým systémem. 

Mostovka se betonovala z pojízdného bednění, tzv. beto-
nářského vozíku, jehož vnější vozík pro betonáž konzol se
pohyboval po stoličkách přivařených k horním pásnicím,

Obr. 5. Manipulace s dílcem u montážní haly

Obr. 7. Pohled na konstrukci při výsunu

Obr. 8. Výsun v zimním období

Obr. 6. Konstrukce vysouvaná z haly
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vnitřní vozík pro betonáž vnitřní části desky po kolečkách
namontovaných na konzoly příčných výztuh. Poutnický
způsob umožnil betonování úseků polí v předstihu před pod-
porovými, a tím nedocházelo k tahovému napětí v betonu
v podporových oblastech od vlasní tíhy nosné konstrukce.

Šest vnitřních vozíků a čtyři vnější realizovaly na 6 km pře-
sunů při své délce 27 m (obr. 7, obr, 8, obr. 9). Před dokon-
čením mostovky budou pokračovat práce na mostních řím-
sách a příslušenství – odvodnění mostu, protihlukové stěně,
svodidlech, elektroinstalaci uvnitř mostu.

Závěr
Technicky náročné dílo bylo možné realizovat kvalitně a

rychle díky spolupráci investora, projektanta a sdružení zho-
tovitelů. Zprovoznění mostu se předpokládá v listopadu 2006.
Organizace technologicky náročné mostní stavby sleduje
prioritně termín zprovoznění mostu současně s vysokým
standardem kvality provedení. 

Investorem akce je Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa
Praha, zhotovitelem mostu sdružení firem Firesta a Projek-
tové a inženýrské služby. Levá ocelová konstrukce se vyrá-
běla v mostárně DT Prostějov, pravá v brněnské mostárně
Firesty. Každý výrobce zajiš�oval svařování na montáži. Vý-
sun nosných konstrukcí zajiš�ovala Firesta. Generálním pro-
jektantem stavby je Valbek. Mostní objekt ve stupni RDS
projektovala firma Pontex. Projekční kancelář Ing. Antonína
Pechala, CSc., zpracovala RDS a výrobní výkresy ocelové
konstrukce.

Obr. 9. Pohled na vysouvané konstrukce zespodu

Šoukalová, G. – Pechal, A. – Konečný, V.: Border Bridge
Connecting Motorways D8 and A17

This article describes the design and construction of a
Border Bridge, connecting the Czech motorway D8 with
the German motorway A17 across a deep valley of the
Border Creek in the Krušné Mountains. It is a composite
steel-concrete box girder bridge of six spans, lengths
58.4+4 73.0+58.40 m on piers, reaching the height up to
51 m.

Šoukalová, G. – Pechal, A. – Konečný, V.: Grenzbrücke
als Verbindung der Autobahnen D8 und A17 

Der Artikel behandelt den Entwurf und die Realisierung
der Grenzbrücke, welche die tschechische Autobahn D8
mit der deutschen Autobahn A17 über das tiefe Tal des
Grenzbaches im Erzgebirge verbinden wird. Es handelt
sich um eine Stahl-Beton-Verbundbrücke in Kastenpro-
fil über sechs Felder der Spannweite 58,4 + 4 x 73,0 + 
+ 58,40 m auf Pfeilern, welche eine Höhe bis zu 51 m
erreichen.

Moravskoslezská hornická společnost ČSVTS při Hornicko-geologické fakultě VŠB–TU Ostrava, odborná skupina
Lomové dobývání a úpravnictví za spolupráce Katedry dopravního stavitelství Fakulty stavební VŠB–TU Ostrava 

a Oddělení úpravy nerostných surovin Hornicko-geologické fakulty VŠB–TU Ostrava 
pořádají

mezinárodní konferenci

RACIONÁLNÍ VYUŽITÍ  PRŮMYSLOVÝCH  ODPADŮ  VE  STAVEBNICTVÍ

4. až 5. října 2006 

Tematické zaměření

� recyklace a využití průmyslových odpadů ve stavebnictví a geotechnice
� ekologické a bezpečnostní aspekty produkce a recyklace průmyslových odpadů a jejich využití ve stavebnictví 

a příbuzných oborech
� problematika vzorkování a chemické analýzy průmyslových odpadů
� 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 jejich zpracování a recyklaci, výrobce zařízení pro automatizaci zpracovatelských celků, producenty prů-
myslových odpadů, stavební firmy, výzkumné a projektové ústavy, vysoké školy, státní správu a ostatní odbornou veřejnost.

Kontaktní adresa:
doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph. D., tel: +420 597321313, fax: +420 597321361, e-mail: miloslav.rezac@vsb.cz
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Odezva konstrukce budovy a ohrožení 
jejích obyvatel výbuchem plynu

doc. Ing. Daniel MAKOVIČKA, DrSc. 
ČVUT – Kloknerův ústav, Praha

Ing. Daniel MAKOVIČKA, jr. 
Statika a dynamika konstrukcí, Kutná Hora

Článek je věnován vlivu zatížení na zděnou konstrukci
budovy při výbuchu zemního plynu uniklého z potrub-
ního rozvodu v chodbách a schodiš�ové části domu. Jsou
porovnána kritéria namáhání zdiva při běžném static-
kém zatížení od návrhových – projektových zatížení
s odezvou konstrukce při zatížení výbuchem relativně
malé intenzity. Jsou uvedena kritéria pro ohrožení kon-
strukce objektu a jeho částí a také kritéria pro ohrožení
osob uvnitř objektu. Na příkladu obytné budovy se třemi
nadzemními podlažími je stanovena odezva nejvíce
zatížené části konstrukce a komentována prognóza
porušení budovy a ohrožení jejích obyvatel.

Úvod
Při úniku z potrubních rozvodů uvnitř obytných domů se

může plyn v uzavřených chodbách nebo prostorách obyt-
ných místností nahromadit a při vhodné iniciaci, např. elek-
trickou jiskrou, vybouchnout. Tento problém je prezentován
na příkladu staršího třípatrového zděného domu v uliční zá-
stavbě městské části. Cílem je analýza dynamické odezvy
nejvíce namáhaných nosných zdí uvnitř budovy, situova-
ných nejblíže výbuchu, spolu s uvedením kritérií pro poruše-
ní objektu výbuchovým zatížením. Za doplňující lze považo-
vat posouzení ohrožení osob v blízkých bytech nebo v okolí
domu.

Analyzovaný objekt má čtyři nadzemní podlaží (obr. 1).
Byl postaven mezi lety 1939 až 1945, jde tedy o objekt, kte-

rý je typickým představitelem uliční zástavby menších měst.
Nosná konstrukce je zděná s dřevěnými trámovými stropy.
Vstup je z ulice přes zádveří po vstupním schodišti do zvý-
šeného přízemí. Vstupní chodba je uzavřena proti vnitřní
části dveřmi. Ve vnitřní části je ve zvýšeném přízemí chod-
ba půdorysných rozměrů 4 000 x 2 000 mm a dvouramenné
schodiště se schodnicemi nad sebou na celou výšku budovy.
V mezipatrech jsou skleněné dveře oddělující chodby jednot-
livých pater od vnitřní chodby se vstupy do jednoduchých
malometrážních bytů. Z chodby ve zvýšeném přízemí, kde
je umístěno zařízení pro rozvod plynu a plynoměr, se plyn
po výronu rozšířil do prostoru vnitřní chodby a schodiště.

Zatížení výbuchem
Podle informací o skutečné události uniklo do vnitřních

prostor přibližně 340 m3 zemního plynu, který ve směsi se
vzduchem zaplnil prostory chodby zvýšeného přízemí a
vnitřního schodiště přibližně do úrovně 1. patra (2. NP). Po-
dle odhadů [3], [4] může výbuch plynného oblaku působit na
stěny chodby ve zvýšeném přízemí a na schodišti do 1. patra,
včetně dveří do bytů v 1. NP a na spojovací dveře do vstup-
ní chodby a schodiš�ové dveře mezi 1. a 2. NP, přetlakem
5 až 15 kPa s dobou působení 0,5 až 0,8 s (obr. 2). Při odha-
du parametrů výbuchu byla respektována skutečnost, že vý-
bušný oblak není v uvedených prostorách těsně uzavřen, ale
může pronikat netěsnými dělicími dveřmi a okenními otvo-
ry do okolí. Přesnější stanovení úrovně přetlaku od výbuchu
je problematické, nebo� záleží na konfiguraci prostoru zapl-
něného výbušnou směsí, na přesném složení směsi apod.
Pravděpodobný tvar průběhu přetlaku má charakter podle

Obr. 1. Půdorys přízemního podlaží (a) a 1. patra (b) vybrané obytné budovy městské zástavby

a) b)
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obr. 2, kde kvazistatická část má přibližně exponenciální
klesající průběh, na který jsou superponovány špičky odra-
žené vzdušné rázové vlny od stěn, stropu a podlahy prosto-
ru, ve kterém došlo k výbuchu.

Zjednodušeně se při stanovení charakteru zatížení vychá-
zí z těchto předpokladů:

a) zatěžující impuls má v čase trojúhelníkový tvar a maximál-
ní intenzita impulsu odpovídá přetlaku výbuchu s uváže-
ním výfuků tlaku prostřednictvím otevřených okenních a
dveřních otvorů;

b) tlaková vlna má rovinné čelo, tedy zatížení v jednotli-
vých bodech zatěžované konstrukce působí bez fázového
zpoždění;

c) zatěžení působí na stavební konstrukci (ze�, strop, okna
apod.) spojitě a rovnoměrně, není tedy uvažován lokální
efekt soustředěného zatížení, popř. vliv pohybu trosek na
poškození dalších částí konstrukce nebo zařizovacích
předmětů v bytech.

Porušení okenních a dveřních konstrukcí
Časový průběh zatížení od výbuchu plynu je výrazně

ovlivněn otevřenými otvory z uzavřeného prostoru uvnitř
objektu. K tomuto otevření dojde v okamžiku porušení
zasklení oken a dveří, popř. při destrukci plných dveřních či
jiných výplní (výplň okna schodiště skleněnými cihlami,
lehké příčky apod.). O porušení při působení tlakové vlny
kolmo na střednicovou rovinu skla rozhoduje dosažení bu�
meze pevnosti skla za ohybu, nebo úhlu lomu okenní tabule
(úhel lomu je podle experimentálního ověřování [6] rot x =
= 0,024 ~ 0,029), nebo druhotně náraz trosek nesených
výbuchovou vlnou. O vytržení celé okenní nebo dveřní kon-
strukce ze zdiva nebo jiného materiálu konstrukce stěny roz-
hoduje způsob zajištění smykové únosnosti spoje okna nebo
dveří se stěnou. O vytržení celých okenních křídel nebo
dveří rozhoduje směr působení zatížení na okenní křídlo a
smyková pevnost konstrukce rámu okenního křídla a dále
tahová, popř. smyková nebo ohybová pevnost závěsů podle
uspořádání celé okenní konstrukce. 

Okamžik porušení lze odhadnout z nomogramů [9] sesta-
vených na základě experimentální a teoretické analýzy oken-
ních skel při zatížení trojúhelníkovým přetlakem vzdušné
rázové vlny (obr. 3). Konkrétně pro skleněné tabule 0,5 x 1 m
tl. 3 mm je při délce trvání přetlaku τ+ = t = 0,8 s (označení
t použito na obr. 3) mezní velikost přetlaku rázové vlny při-
bližně p+ = 1,15 kPa, která způsobí porušení hladkého skla
daných rozměrů. Pro větší tabule nastává porušení již při
menším přetlaku. Z uvedených hodnot vyplývá, že násled-
kem přetlaku od výbuchu plynu dojde v námi uvažované

budově k následujícím škodám:
– rozbití skel v oknech na schodišti;
– rozbití skel ve dveřích a vyražení vstupních dveří do budovy;
– rozbití skel ve dveřích a vyražení dělicích dveří mezi zá-

dveřím a chodbou v přízemí;
– vyražení vstupních dveří do bytů v přízemí, následně roz-

bití skel v oknech v obou bytech v přízemí.

Obdobně jako v případě skleněných výplní byla ověřová-
na i únosnost okenních rámů [6], [8]. Pro odhad únosnosti
okenních a dveřních konstrukcí byla sestavena tab. 1. Je
zřejmé, že následkem výbuchu s přetlakem 5 až 15 kPa bu-
dou rozbity okenní a dveřní rámy ve zvýšeném přízemí a ve
schodiš�ové části a rám vstupních dveří do budovy.

Obr. 2. Odhad přetlaku generovaného výbuchem směsi plynu
uvnitř vnitřních prostor budovy

Obr. 3. Mez porušení hladkého okenního skla s tmelem uvolněným
na polovině jeho obvodu v závislosti na přetlaku v zatěžující rázové
vlně pm, době působení přetlaku t, ploše zasklení A, tlouš�ce a stáří
skla (tlouš�ku vyjadřuje typ čáry, stáří dvojice čar stejného typu,

obojí stejně jako na obr. 1)
a – poměr rozměrů skleněné tabule a/b = 1; b – poměr a/b = 2

p m [kPa] Účinek

do 0,5 žádné poškození

0,5 ~ 1
malé poškození okenních výplní (pouze část, 
praskliny skel bez vysypání trosek ap.)

1 ~ 2
větší poškození okenních výplní, dílčí vysypání 
trosek skel

2 ~ 5
částečné poškození rámů dveří a oken; porušení 
omítky a vnitřních dřevěných příček

5 ~ 20
zničení oken; poškození lehkých staveb 
a běžných zděných staveb

10 ~ 30
částečné rozrušení staveb převážně přízemní 
zástavby rodinných domů

20 ~ 30
značné rozrušení městských vícepodlažních 
staveb

Tab. 1. Charakter poškození budov a jejich součástí přetlakem pm

v dopadající vzdušné rázové vlně od účinků výbuchu 
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Poznámky k odhadu porušení
U starších oken s poškozeným dřevem rámů nebo okenních

či dveřních zámků může dojít k vylomení dřeva při mnohem
menším přetlaku. V místě okenních závěrů (zadlabané otvory
pro jazýčky, okenní tyče apod.) bývá plechové kování, které
zvyšuje únosnost spoje proti výše uvedeným hodnotám.

Možným vlivem na porušení skla je také deformace oken-
ního křídla ohybem. Pokud je ohybová únosnost měkkého
dřeva nebo plastového či ocelového rámu překročena, může
dojít k lámání rámu okenního křídla. Při velkých deforma-
cích, které mohou nastat u tenkých dřevěných profilů oken-
ních křídel nebo ocelových či plastových rámů, pak zpravi-
dla dojde i k překročení ohybové únosnosti skla, jejímž
důsledkem jsou vodorovné praskliny v místě největšího na-
pětí (tedy ve výše uvedeném případě ve středu rozpětí), a tím
i k poklesu únosnosti celé okenní tabule. Dalším stavem po-
rušení může být vytržení celého okna z obvodové zdi.
V tomto případě záleží na způsobu kotvení okna ve zdi (la-
vičníky, ozuby ve zdi apod.). 

Z uvedeného příkladu vyplývá, jak je významné při reko-
gnoskaci nebo prognóze havárie se zabývat nejen rozměry
rozbité tabule včetně stavu zatmelení, ale také stavem závě-
sů a uzávěrů, trvalými deformacemi rámu okenních křídel,
vysunutím celého okna ze zdiva apod. Je zřejmé, že tab. 1
udává pouze pravděpodobný odhad účinků výbuchu na kon-
strukce tohoto typu. U nových konstrukcí může být únosnost
oken a dveří i o 50 % vyšší, než udává tabulka. Naopak,
v závislosti na opotřebení starších oken nebo dveří, může být
jejich únosnost výrazně menší, někdy pouze 10 až 20 %.

Odezva konstrukce

Výpočtové modely
Cílem výpočtové analýzy bylo stanovit odezvu nejvíce

namáhaných částí konstrukce. Jde jednak o nosné zdivo
stěny mezi chodbou a přízemím, oslabené vstupními dveřmi
do bytu na výšku jednoho podlaží, a jednak zdivo chodby
přes výšku dvou podlaží (obr. 4). Oba výpočtové modely
byly sestaveny jako dílčí (úsekové) modely, odpovídající
nosným zdem ve vnitřní části chodby 1. NP a schodiš�ové
části mezi 1. a 2. NP, v místech, kde se předpokládá zatíže-
ní od výbuchu. Příčné nosné zdi, navazující na relativně jed-

noduché úsekové modely, vytvářejí přirozené opěry posuvu
modelované zdi jako celku, a proto ve zjednodušeném případě
lze modely zdiva A i B považovat za dostatečně vypovídající.
Protože na modelovaných zdech spočívá i konstrukce stropů,
je havarijní poškození – destrukce těchto modelovaných zdí –
dominantní skutečností pro bezpečnost celého objektu:
a) ze� A – rozměr 3 200 x 2 800 x 300 mm (zdivo stěny bytu

ve zvýšeném přízemí se vstupními dveřmi do
bytu);

b) ze� B – schodiš�ová ze� na výšku dvou podlaží s rozmě-
ry 5 000 x (2 x 2 800) x 250 mm. 

Lokalizace těchto částí konstrukce je zakreslena ve sché-
matu budovy na obr. 1. Nosné zdivo uvnitř budovy pokraču-
je do vyšších podlaží objektu, a proto jeho napojení na ostat-
ní zděné konstrukce budovy bylo uvažováno jako vetknutí.
Dveřní otvor v modelu ze� A byl uzavřen dřevěnou deskou
odpovídající tuhosti dveří. Napojení dveří na zděnou kon-
strukci bylo uvažováno jako kloubové – opření o dveřní zá-
rubeň zabraňuje jejich posuvu, ale umožňuje pootočení oko-
lo osy spoje. Model ze� B je vysoký na výšku dvou podlaží.
Kontakt ve střední části byl modelován jako kloubový –
stropní konstrukce brání posuvu ve vodorovném směru, ale
umožňuje pootočení okolo osy spoje. Zdivo výpočtových
modelů bylo kromě dynamických účinků výbuchu zatíženo
staticky od stálých zatížení z vyšších podlaží (zatížení od
vlastní tíhy a odhadnuté stálé složky užitných zatížení).

Oba modely byly zatíženy dynamickým trojúhelníkovým
zatížením od výbuchu plynu, působícím rovnoměrně na
celou stěnu výpočtových modelů, kolmo na jejich střednico-
vou rovinu:

– náběhová hrana do maximálního přetlaku 0,05 s (odhadem),
– maximální intenzita přetlaku 15 kPa s dobou trvání 0,8 s.

Přesnější řešení, např. modelováním větší části konstrukce,
v daném případě nemělo smysl, protože dynamické zatížení od
výbuchu plynu bylo známo s odhadovanou chybou – nepřes-
ností v řádu 100 %, popř. i více.

Materiálové vlastnosti zdiva
Zdivo budovy je z plných cihel rozměrů 290 x 140 x 65 mm,

s pevnostním označením P10, na vápenocementovou maltu,
značky 2 až 4, s výškou spár cca 10 mm. Cihlové konstruk-

Obr. 4. Výpočtové modely zdí A a B (úsekové modely)

a) b)
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ce lze zjednodušeně posuzovat až do vzniku trhlin jako li-
neárně pružnou soustavu [7], [9], [10]. O porušování běž-
ných zděných konstrukcí rozhoduje pevnost zdiva v tahu za
ohybu podle příslušných norem pro navrhování (viz tab. 3
v ČSN 73 1101 [1]).

Důležitou veličinou pro výpočet odezvy je modul pruž-
nosti E zdiva, který lze odhadnout z modulu přetvárnosti
Edef2 (podle čl. 38 v ČSN 73 1101 [1]), a následně se dopo-
ručuje upravit podle experimentálně ověřených zkušeností
autorů příspěvků [7], [9], [10]:

a) pro výpočet dynamické odezvy neporušené konstrukce
v blízkosti meze porušení

E ≈ 0,5 ⋅ Edef2 = 0,5 ⋅ 945,0 = 472,5 MPa;
b) pro výpočet dynamické odezvy konstrukce již dříve

porušené trhlinami
E ≈ 0,1 · Edef2;

c) pro výpočet staré konstrukce se podle možnosti vzniku
trhlin ve zdivu odhadne modul pružnosti v rozmezí
modulů add a) a b)

E ≈ 0,1 ~ 0,5 · Edef2 .

Z uvedených variant je zřejmé, že reálný modul pružnosti
pravděpodobně leží v blízkosti 472 MPa. Podle citované
normy rozhoduje o únosnosti konstrukce pevnost cihlového
zdiva v dostředném a mimostředném tlaku Rd = 0,90 MPa a
v dostředném tahu za ohybu Rtfd = 0,02 MPa (v rovné spáře) až
0,04 MPa (v zazubené spáře). I toto normové kritérium není
úplně přesné (o skutečné destrukci stěny rozhoduje mezní

deformace), odpovídající kritickému úhlu natočení střednice
konstrukce v důsledku jejího ohybu, který je podle prací [9],
[10] přibližně mezi 2 až 3˚ podle stáří a kvality zdiva.

Analýza konstrukce a její ohrožení
Součástí výpočtu obou modelů konstrukcí bylo stanovení

naladění konstrukce. Vzhledem k časové charakteristice
výbuchového zatížení jsou rozhodující nejnižší vlastní frek-
vence a tvary jejího kmitání. Nejnižší vlastní tvary kmitání
jsou pro ze� A na frekvencích 33,4 a 38,7 Hz a pro ze� B na
frekvencích 12,2 a 16,5 Hz. Útlum kmitání byl podle normy
[2] odhadnut logaritmickým dekrementem tlumení Θ = 0,12,
který byl do výpočtu zaveden jako Rayleighův útlum pomo-
cí součinitelů α při matici hmotnosti a β při matici tuhosti
pohybových rovnic:

ze� A součinitele útlumu  α = 4,302;  β = 0,000 084;
ze� B součinitele útlumu  α = 1,637;  β = 0,000 212.

Charakter odezvy je vzhledem k délce působení dynamic-
kého zatížení kvazistatický. Na kvazistatickou složku defor-
mace je superponována dynamická amplituda průhybů na
nejnižších vlastních frekvencích. 

Na obrázku 5 je pro oba modely uvedena výsledná obálka
odezvy konstrukce v průhybech při dynamickém zatížení.
Na obrázcích 6 a 7 je obálka napětí dosažených při povrchu
zdiva. Maximální namáhání zděné konstrukce uvádí tab. 2.

Mez pevnosti zdiva v tahu za ohybu při porušení ve spárách
mezi cihlami je podle ČSN 73 1201 při napětí 20 až 40 kPa.
Protože vypočtená napětí podle tab. 2 s rozložením napjatos-
ti v konstrukci podle izolinií na obr. 6 a obr. 7 výrazně (řádo-
vě) překračují pevnost malty ve zdivu, dojde při tomto zatí-

Obr. 5. Tvar průhybové plochy při dosažení maximálních průhybů
při dynamickém zatížení

a – model ze� A, b – model ze� B

Obr. 6. Napětí při povrchu zdiva odpovídající maximálním průhybům
zdi A od zatížení výbuchem

a – napětí horizontálně, b – napětí vertikálně

a)

a)

b)

b)
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žení k rozvoji řady trhlin jak ve spárách mezi zdmi, tak na-
příč přes cihly. U konstrukce schodiště může dojít vzhledem
k významnému překročení pevnosti v tahu za ohybu k výraz-
ným poruchám, vypadnutí nebo posunutí celých bloků zdi-
va. Porovnejme vypočtené vodorovné průhyby pro obě zdi:
– ze� A maximálně 2,3 mm, maximální úhel ohýbaných

částí 0,11˚ (u podpor),

– ze� B maximálně 4,8 mm, maximální úhel ohýbaných
částí 0,20˚ (na rozhraní 1. a 2. NP). 

Podle kritéria mezního úhlu ohýbané konstrukce je ne-
pravděpodobné, že by obě zdi při výbuchu bezprostředně ha-
varovaly, nicméně mohou se v nich rozevřít trhliny, vypad-
nout cihly ze stěn, zejména na volných okrajích u schodiš�o-
vé zdi B nebo v blízkosti dveřní zárubně u zdi A. V případě
takovéto vážné havárie může dojít druhotně i k rozvolnění
stropů, odpadnutí omítek, porušení lehkých příček na strop-
ní konstrukci apod. 

Ohrožení osob
Účinky výbuchu mohou ohrozit zdraví osob, jestliže pře-

tlak p+ ve vzdušné rázové vlně, působící na osobu v kon-
strukci nebo v otevřeném terénu, je větší než 10 kPa. Škody
na zdraví v závislosti na velikosti přetlaku je možné uvažo-
vat podle tab. 3. Je pravděpodobné, že minimálně část oby-
vatel přítomných v domě by byla těžce zraněna. Nelze vy-
loučit ani smrtelná zranění, zejména v místnostech okolo
schodiště.

Při výbuchu plynu uvnitř objektu bude vymeteno sklo a
úlomky dveří do zahrady a na ulici. Tlakové účinky výbuchu
při otevření otvorů v konstrukci (oken a dveří v nejnižším
podlaží) v důsledku ventilace velmi rychle klesají. Je neprav-
děpodobné, že by byl přímo ohrožen sousední dům v uliční
zástavbě, s výjimkou rozbití oken v nejbližších objektech
tlakovou vlnou nebo letícími troskami, popř. poškozením
automobilů parkujících v blízkosti. 

Porovnáme-li úroveň přetlaků výbuchu podle tab. 3 s od-
hadem přetlaků v budově, pak lze formulovat tyto závěry:
a) pokud by se při výbuchu oblaku plynné směsi nějaká

osoba nacházela na chodbě zvýšeného přízemí nebo na
schodišti v části navazující na přízemí, byla by zřejmě
těžce zraněna tlakovou vlnou. Kontaktní tlaky v ohnisku
výbuchu jsou vyšší než tlak na obvodové stěny, který pro
danou konfiguraci objektu může dosáhnout cca 15 kPa;

A B

ve směru lokální osy x (svisle) ±889 ±1 187

ve směru lokální osy y 
(vodorovně)

±592 ±680

ve směru lokální osy x (svisle) –160 –210

ve směru lokální osy y 
(vodorovně)

–13 až –90 –3 až –20

Napětí v krajních vláknech
Ze� [kPa]

od dynamického zatížení výbuchem

od stálých statických zatížení v konstrukci

Tab. 2. Vypočtená maxima namáhání nosné zděné konstrukce
Skupina 

zranitelnosti
Přetlak p m 

[kPa]

0 méně než 10

při přetlaku cca 15 kPa 
pád stojící osoby 

při přetlaku cca 34 kPa 
praskají ušní bubínky

2 30 až 150
3 150 až 200

těžké úrazy osob
smrtelná zranění

Zranění

od přímého působení tlakové vlny 
není pravděpodobné

1 10 až 30
lehké 

úrazy osob

Tab. 3. Zranitelnost osob přetlakem v dopadající vzdušné rázové
vlně pm

Obr. 7. Napětí při povrchu zdiva odpovídající maximálním průhybům
zdi B od zatížení výbuchem

a – napětí horizontálně, b – napětí vertikálně

Osoby mohou být poškozeny rovněž sekundárně, např.
odletujícími troskami, pádem předmětů na stanoviště
osob. Zvláště nebezpečný je malý přetlak 5 až 20 kPa,
při němž je velmi pravděpodobné poranění osob troska-
mi létajících (na velké vzdálenosti desítek až stovek
metrů) rozbitých skleněných výplní oken a dveří, které
nejsou sraženy k zemi, ale „plachtí“. Tabulka byla se-
stavena podle výsledků lékařských a vojenských výzku-
mů na základě rešerší autorů podle amerických a ruských
literárních pramenů.

a)

b)
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b) ve zvýšeném přízemí přetlak přibližně 15 kPa vylomí
dveře, osoby v místnostech bezprostředně za nimi jím
mohou být povaleny a druhotně zraněny o ostré předmě-
ty, rohy nábytku apod., velmi pravděpodobné je zranění
úlomky letících předmětů, např. zbytky dveří nebo skel.
Trajektorie pohybu letících předmětů není jen přímá, mů-
že být i krouživá, takže ke zranění může dojít i ve stínu
obvodových stěn místnosti;

c) osoby před domem nebo na zahradě za domem mohou
být zraněny troskami skel ze vstupních dveří a okna scho-
diště.

Zraněny mohou být i padajícími troskami schodiště, částmi
zdiva, popř. propadlými stropy. Tyto druhotné účinky havárie
části budovy jsou mnohdy nebezpečnější než tlakové účinky
od přetlaku výbuchu.

Závěr
Na příkladu obytné budovy v městské zástavbě je řešen

problém výbuchu a ohrožení bezpečnosti relativně krátkodo-
bým – několikahodinovým únikem topného plynu. Vychází
ze skutečné události, u níž riziko výbuchu vzniklo neodbor-
nou manipulací jednoho z obyvatel domu s plynovým potru-
bím.

Analýza objektu ohroženého výbuchem vychází z odhadu
pravděpodobné intenzity a doby trvání přetlakové fáze na
základě uniklého množství plynu a prostor, které byly vý-
bušnou směsí plynu se vzduchem zaplněny, a dále využívá
výsledky experimentální i numerické analýzy účinků výbu-
chu na konstrukce budov nebo částí budov, jako jsou zdivo,
okna nebo dveře. Je zřejmé, že výbuch by vážně poškodil
budovu s dílčími haváriemi schodiště a navazujících stropů
s důsledky na zdraví obyvatel uvnitř i v těsné blízkosti budo-
vy. Při možné hranici intenzity výbuchu jsou předpokládané
škody na objektu velmi vážné – vytržení oken, zkroucení
rámů dveří a poškození vstupních dveří, vypadnutí části zdi-
va ze stěn a vážné škody na vnitřních nosných zdech v příze-
mí a v patře.

Práce na této problematice byla podporována projektem
č. 103/03/0082 GA ČR „Nelineární odezva konstrukcí při
mimořádných zatíženích a zatíženích způsobených
pohybem člověka“ s pokračováním podpory projektem
č. 103/06/1521 GA ČR „Spolehlivost a rizika konstrukcí
v extrémních podmínkách“. 
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leaking from the pipe system in corridor and staircase
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stress under common static load as a result of design –
project load  with response of structures under the load
of an explosion of a relatively low intensity. It presents
criteria of inducing danger to building structures and
their parts, as well as criteria of imposing hazard to per-
sons inside the building. Using an example of a residen-
tial building with three above-ground storeys, the
response of the most exposed part of the structure is
determined, as well as the risk to its inhabitants. 
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einen Mauerwerksbau bei einer Explosion von Erdgas
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werden die Kriterien der Beanspruchung des Mauer-
werks bei der üblichen statischen Beanspruchung aus
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mit der Reaktion der Konstruktion bei der Belastung
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glichen. Es werden Kriterien für die Gefährdung der
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Vlastnosti cementových kompozitů vyztužených
skleněnými vlákny po tepelném namáhání

Ing. Eva MŇAHONČÁKOVÁ
Ing. Pavel TESÁREK

Ing. Pavel PADEVĚT, Ph. D.
prof. Mgr. Jan TOMAN, DrSc.

prof. Ing. Robert ČERNÝ, DrSc.
ČVUT – Fakulta stavební, Praha

V článku jsou prezentována měření tahové a ohybové
pevnosti, součinitele vlhkostní vodivosti, součinitele difú-
ze vodní páry, sorpčních izoterem, součinitele tepelné vo-
divosti a měrné tepelné kapacity cementového kompozi-
tu vyztuženého skleněnými vlákny. Studovaný materiál
byl vystaven tepelnému namáhání 600, 800 a 1 000 ˚C. 

Úvod
Cementové kompozity vyztužené skleněnými vlákny na-

šly uplatnění především díky možnosti všestranného použití
a komerční dostupnosti v konstrukčním průmyslu již na
počátku sedmdesátých let minulého století [1]. V současné
době se nejčastěji využívají u stěnových systémů, při výro-
bě prefabrikovaných prvků, potrubí a při povrchových úpra-
vách. Díky svým vlastnostem jsou dobrou náhradou azbe-
stocementových materiálů v oblasti protipožární ochrany
[1]–[3]. Určitým problémem je nedostatečná znalost jejich
vlastností za podmínek, jimž mohou být během životnosti
stavby vystaveny. V článku jsou prezentovány mechanické,
tepelné a vlhkostní vlastnosti cementového kompozitu vy-
ztuženého skleněnými vlákny po předchozím tepelném na-
máhání.

Materiál
Složení materiálu, vyrobeného v laboratořích VUSTAH

Brno, včetně vodního součinitele je uvedeno v tab. 1. Vzor-
ky byly zhotoveny v míchačce postupnou homogenizací pís-
ku a mikrosiliky s následným přidáním cementu a vody. Ja-
ko poslední byla vmíchána skleněná vlákna. Získaná směs
byla odlita do forem a vibrována. 

Pro měření byly použity vzorky ve stáří 28 dnů od přípra-
vy záměsí:

� nezatížené tepelným namáháním, označené UM;
� vystavené tepelnému namáhání 600, 800, 1 000 ˚C (ply-

nulý nárůst teploty po dobu dvou hodin, dvě hodiny

temperování na finální teplotě a pomalé chladnutí),
označené UM-600, UM-800, UM-1000 podle zatížení.

Rozměry vzorků [mm]: 
� pevnost v tahu  20 x 10 x 160 
� pevnost v tahu za ohybu 40 x 40 x 160 
� součinitel vlhkostní vodivosti  50 x 50 x 20 
� součinitel difúze vodní páry  válec ∅ 120, výška 20 
� sorpční izotermy  30 x 30 x 10 
� tepelné parametry 71 x 71 x 71 

Před každým měřením v klimatizovaných laboratořích za
konstantních podmínek při teplotě 24±1 ̊ C a relativní vlhkosti
vzduchu 30 až 35 % byly vzorky vysušeny na 110 ˚C a tato
hmotnost uvažována jako počáteční. Pro každý parametr a
každý zatěžovací stav bylo použito tří až pěti vzorků. 

Metody
� Základní parametry materiálu, mezi něž patří objemo-

vá hmotnost ρ, hustota matrice ρmat, pórovitost ψ0 a maxi-
mální nasákavost wsat, byly určeny sycením vzorků vodou za
sníženého tlaku a následným vážením vzorků maximálně
nasycených na vzduchu, a poté ponořených pod vodní hladi-
nu, kdy se určuje Archimédova hmotnost. 

� Tahová zkouška byla provedena elektromechanickým
strojem MTS Aliance RT 30 s možností řízení posunem
příčníku, silou nebo z měřené deformace tělesa, jehož plo-
chými čelistmi bylo možné prizmatické těleso upnout. Nej-
vyšší možná síla v tahu byla 30 kN, rychlost zatěžování
0,025mm/min.

Pro tříbodový ohyb byl stroj doplněn dráhou s označením
642.01A. Tříbodová ohybová dráha s ložisky ∅ 10 mm
dovoluje maximální zatížení 27,80 kN. Maximální dynamic-
ká síla může být 8,89 kN. Rychlost zatěžování v tříbodovém
ohybu 0,04 mm/min definuje posun příčníku zatěžovacího
stroje za jednotku času. 

Napětí v tažené oblasti zkoušeného tělesa σa lze vypočítat
podle vzorce

Mσa =  ––– , (1)
Wy

kde ohybový moment M je dán vztahem

M = F · l/4, (2)

v němž F je zatěžovací síla aplikovaná na těleso a l délka nos-
níku mezi podporami.

Průřezový modul Wy je dán vztahem 

bh 2
W = ––– , (3)

6

kde b, h jsou rozměry průřezu zkoušeného tělesa.

Materiál [% hmot.]

cement CEM I 52,5 54

písek 0-1 mm 40

mikrosilika 3

alkalivzdorné skleněné vlákno, tl. 12 mm 3

vodní součinitel 0,33

Tab. 1. Složení cementového kompozitu vyztuženého skleněnými
vlákny 
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Výsledné napětí je dáno dosazením vztahů (2) a (3) do rov-
nice (1), a potom

3Flσa =  ––– . (4)
2bh 2

� K měření součinitele tepelné vodivosti, součinitele tep-
lotní vodivosti a objemové měrné tepelné kapacity byl pou-
žit mikroprocesorem řízený přenosný přístroj ISOMET 2104
(Applied Precision) určený k přímému měření termofyzikál-
ních vlastností s vyměnitelnými sondami – jehlovou pro
sypké materiály a plošnou pro pevné materiály. Každá z nich
má zabudovanou pamě� s kalibračními konstantami.

� Součinitel vlhkostní vodivosti κ se určoval přibližnou
metodou, založenou na měření nasákavosti. Ze závislosti
kumulativního obsahu vlhkosti na odmocnině času se lineár-
ní regresí přímo určil vlhkostní absorpční koeficient A. Při-
bližnou hodnotu součinitele vlhkostní vodivosti [m2s–1] lze
určit na základě vztahu [4] 

,                               (5)

kde wsat je obsah nasycené vlhkosti [kgm–3].

K měření součinitele difúze vodní páry byla použita mis-
ková metoda bez teplotního spádu, založená na jednoroz-
měrném šíření vodní páry vzorkem. Spočívá v měření difúz-
ního toku vodní páry prošlé vzorkem při znalosti parciálních
tlaků vodní páry ve vzduchu pod měrným povrchem vzorku
a nad ním [5]. Miska se vzorkem se periodicky váží a zjiště-
né úbytky či přírůstky hmotnosti se vynesou v závislosti na
době vážení do grafu. Jakmile se křivka změní v přímku,
měření se pokládá za ukončené. Součinitel difúzní propust-
nosti d [s] se vypočítá podle vztahu

,                                 (6)

kde ∆m je hmotnost páry difundující vzorkem [kg], d tlouš�ka
vzorku [m], S jeho plocha [m2], τ období korespondující
s transportem hmotnosti vodní páry ∆m [s], ∆pp rozdíl parciál-
ních tlaků vodní páry ve vzduchu na obou stranách vzorku
[Pa]. 

Za izotermních podmínek platí mezi součinitelem difúze
vodní páry D [m2s–1] a součinitelem difúzní propustnosti δ
vztah

D = δ RT/M ,   (7)

kde R je univerzální plynová konstanta, T absolutní teplota, 
M molární hmotnost vody. Ve stavební praxi se nejčastěji po-
užívá faktor difúzního odporu [–]

µ =  Da /D , (8)

kde Da je součinitel difúze vodní páry ve vzduchu.

Sorpční a desorpční izotermy byly získány exsikátorovou
metodou paralelně. Vysušené vzorky pro sorpční izotermy a
navlhnuté na maximální hygroskopickou vlhkost pro de-
sorpční izotermy byly umístěny v exsikátorech s různými
solnými roztoky a známou konstantní vlhkostí vzduchu.
Hmotnost vzorků byla sledována až do ustálení, potom byla
vypočtena vlhkost ve vzorcích.

Výsledky a diskuze
� Tabulka 2 ukazuje závislost základních parametrů ma-

teriálu na tepelném zatížení. Nejvýraznější změnu pórovitos-
ti můžeme pozorovat mezi vzorky nezatíženými a zatížený-
mi teplotou 600 ˚C, a to více než o 40 %. U vzorků s vyšším
tepelným zatížením se rozdíly pohybují do 10 %. Toto zjiš-
tění je v souladu s chováním většiny cementových kompozi-
tů obsahujících portlandský cement, u kterých dochází při
působení teplot v rozmezí 460 až 480 ˚C k rozkladu
Ca(OH)2.

� Obrázek 1 ukazuje pevnost v tahu pro jednotlivé sku-
piny vzorků, tab. 3 deformace a pevnost pří tříbodovém ohy-
bu. Tělesa série UM zatížená teplotou 1 000 ˚C se při vklá-
dání do zkušebního stroje rozpadala, a nebylo tedy možné
zjistit mechanické vlastnosti. Z výsledků je zřejmé, že k nej-
větším změnám došlo podobně jako u základních parametrů
mezi vzorky nezatíženými a zatíženými 600 ˚C, kdy pevnost
klesla přibližně na třetinu původních hodnot.

� Výsledky uvedené v tab. 4 ukazují, že součinitel tepel-
né vodivosti v suchém stavu po zatížení vysokými teplotami
výrazně klesl. To je v souladu s předpokládaným zvýšením
pórovitosti v důsledku chemických rozkladných reakcí, kte-

Ψ 0  w sat ρ ρ mat

UM 0,25 247 1 872 2 491

UM-600 0,35 352 1 885 2 898

UM-800 0,38 376 1 822 2 929

UM-1000 0,38 374 1 812 2 903

Materiál
[%] [kg m–3]

Tab. 2. Základní materiálové parametry

Vzorek
Deformace

[mm]
Pevnost 
[MPa]

UM 0,68 15,5

UM-600 0,38 4,6

UM-800 0,38 2,6

Obr. 1. Pevnost v tahu

Tab. 3. Deformace a pevnost při tříbodovém ohybu
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ré znamenalo nárůst významu součinitele tepelné vodivosti
vzduchu ve směsi pevné matrice a vzduchu. Rozhodující
teplotou bylo zřejmě 600 ˚C, protože dále již docházelo jen
ke změnám do 10 %. Objemová tepelná kapacita po zatíže-
ní vysokými teplotami klesla podstatně méně, do 5 %, což je
zřejmě odrazem ztráty hmotnosti v důsledku chemických
rozkladných reakcí. Součinitel teplotní vodivosti v podstatě
sledoval změny součinitele tepelné vodivosti, které byly
významnější než změny objemové tepelné kapacity.

Součinitel tepelné vodivosti ve vodou plně nasyceném
stavu (tab. 5) byl výrazně ovlivněn přítomností vody a se
zvyšující se teplotou namáhání rostl až o 70 %. To je v sou-
ladu se zvýšením pórovitosti po zatížení vysokými teplotami
v důsledku chemických rozkladných reakcí, které vedlo
k nárůstu významu součinitele tepelné vodivosti vody.
Podobný vliv byl pozorován i u hodnot objemové tepelné
kapacity, která ovšem rostla poněkud pomaleji (maximálně
o 14 %). Nárůst součinitele teplotní vodivosti s teplotou
namáhání opět v zásadě sledoval změny součinitele tepelné
vodivosti, které byly významnější než změny objemové
tepelné kapacity. Výsledky měření součinitele tepelné vodi-
vosti v částečně vodou nasyceném stavu (tab. 6) se kvalita-
tivně shodovaly s výsledky v nasyceném stavu.

� Tabulka 7 uvádí výsledky měření transportu kapalné
vlhkosti v materiálu UM v absorpčním experimentu z volné
vodní hladiny v příčném a podélném směru. Je zřejmé, že
v teplotně nezatíženém stavu je transport kapalné vlhkosti ve
směru příčném k rovině desky podstatně pomalejší než trans-
port v rovině s deskou rovnoběžné, součinitel vlhkostní vo-
divosti je o řád nižší. U teplotně zatížených vzorků se ovšem
rozdíly mezi oběma směry zmenšují, což je zřejmě způsobe-
no porušením struktury a otevřením preferenčních cest pro
přenos vody i ve směru kolmém na desku. Nárůst součinite-
le vlhkostní vodivosti teplotně zatížených vzorků v porovná-
ní s referenčními vzorky je vysoký, až o dva řády, což svěd-
čí o tom, že porušení struktury materiálu je po teplotním za-
tížení velmi výrazné. K největšímu nárůstu součinitele vlh-
kostní vodivosti dochází mezi referenčním stavem a stavem
po zatížení 600 ˚C, což je v dobrém kvalitativním souladu
s výsledky měření pórovitosti a mechanických i tepelných
parametrů.

V tabulce 8 jsou uvedeny hodnoty difúzních parametrů
vodní páry v uspořádání wet cup a dry cup. U vzorků zatíže-
ných vysokými teplotami součinitel difúze vodní páry vý-
razně rostl se zvyšující se teplotou zatížení, což je v souladu
se zvyšující se pórovitostí. Pro zatížení 1 000 ˚C byl součini-
tel difúze vodní páry o řád vyšší než v nezatíženém stavu.
Součinitel difúze vodní páry v uspořádání dry cup byl, až na
jednu výjimku, nižší než v uspořádání wet cup. Tento výsle-
dek je v souladu se zkušenostmi s jinými typy materiálů a je
odrazem skutečnosti, že v uspořádání wet cup je částečně
zachycen i přenos vody v kapalné formě.

w λ c* ρ a

[kg kg
–1

] [Wm
–1

K
–1

] [10
6  

Jm
–3

K
–1

] [10
–6 

m
2
s

–1
]

UM 0 1,226 1,622 0,75

UM-600 0 0,615 1,54 0,499

UM-800 0 0,559 1,515 0,38

UM-1000 0 0,638 1,514 0,422

Materiál

Tab. 4. Součinitele tepelné vodivosti, teplotní vodivosti a objemová
měrná tepelná kapacita pro suché vzorky

w λ c* ρ a

[kg kg–1] [Wm–1K–1] [106  Jm–3K–1] [10–6 m2s–1]

UM 0,11 1,121 1,769 0,633

UM-600 0,18 1,552 1,825 0,851

UM-800 0,2 1,62 1,893 0,857

UM-1000 0,18 1,893 2,007 0,904

Materiál

Tab. 5. Součinitele tepelné vodivosti, teplotní vodivosti a objemová
měrná tepelná kapacita pro vodou plně nasycené vzorky

δ [s] D [m2s–1] µ  [–] δ [s] D [m2s–1] µ  [–]

UM 3,08E-12 4,24E-07 55,2 4,09E-12 5,62E-07 40,9

UM-600 9,15E-12 1,26E-07 18,3 8,53E-12 1,17E-07 19,6

UM-800 2,04E-11 2,81E-06 8,2 1,35E-11 1,85E-06 12,4

UM-1000 3,20E-11 4,39E-06 5,2 1,33E-11 1,82E-06 12,6

Materiál
97/25–30 % 5/25–30 %

Tab. 8. Difúzní parametry vodní páryw λ c* ρ a

[kg kg–1] [Wm–1K–1] [106  Jm–3K–1] [10–6 m2s–1]

UM-600 0,15 1,314 1,738 0,754

UM-800 0,15 1,380 1,803 0,766

UM-1000 0,03 0,879 1,665 0,528

UM-600 0,16 1,525 1,745 0,874

UM-800 0,17 1,500 1,840 0,817

UM-1000 0,17 1,450 1,913 0,794

Materiál

Tab. 6. Součinitele tepelné vodivosti, teplotní vodivosti a objemová
měrná tepelná kapacita pro různé vlhkostní stavy

Materiál A  [kg m–2s–1/2] κ  [m2s–1]

UM 0,011 1,95E-09

UM-600 0,114 1,05E-07

UM-800 0,122 1,57E-07

UM-1000 0,229 3,74E-07

UM 0,030 1,85E-08

UM-600 0,102 7,69E-08

UM-800 0,139 3,87E-08

UM-1000 0,269 5,30E-07

podélný směr

příčný směr

Tab. 7. Součinitele tepelné vodivosti, teplotní vodivosti a objemová
měrná tepelná kapacita pro různé vlhkostní stavy
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Obrázek 2 ukazuje, že schopnost adsorpce plynné vlhkos-
ti se stoupající zatěžovací teplotou klesala. To je zřejmě způ-
sobeno změnou distribuce pórů po teplotním zatížení dopro-
vázeném rozkladnými chemickými reakcemi, kdy se sice

zvyšuje celkový objem pórů, ale jde o nárůst zejména množ-
ství pórů většího průměru, zatímco podíl pórů menšího prů-
měru, které mají podstatně větší měrný povrch, se výrazně
snižuje, a tím i adsorpční schopnost materiálu pro vodní
páru.

Závěr
Výsledky měření mechanických, vlhkostních a tepelných

vlastností cementového kompozitu vyztuženého skleněnými
vlákny zatíženého tepelným namáháním ukazují, že hlavní
příčinou změn chování po vystavení vysokým teplotám je
rozklad Ca(OH)2. Nejvýraznější změny jednotlivých para-
metrů nastávají mezi vzorky v nezatíženém stavu a vzorky
zatíženými teplotou 600 ˚C, která je již nad teplotou rozkla-
du Ca(OH)2.

Článek vznikl za podpory projektu č. 103/06/1474 GA ČR.
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Tepelné vlastnosti kompozitního materiálu na bázi
alkalicky aktivované strusky s elektroporcelánem
za vysokých teplot

Ing. Lucie ZUDA
prof. Ing. Robert ČERNÝ, DrSc.
ČVUT – Fakulta stavební, Praha

prof. RNDr. Pavla ROVNANÍKOVÁ, CSc.
RNDr. Pavel ROVNANÍK, Ph. D.

VUT – Fakulta stavební, Brno

V článku je prezentováno měření tepelných vlastností
materiálu na bázi alkalicky aktivované strusky s elektro-
porcelánem jako plnivem za vysokých teplot. Studova-
nými veličinami jsou součinitel teplotní vodivosti, měrná
tepelná kapacita, součinitel tepelné vodivosti a součinitel
teplotní délkové roztažnosti. Všechny tyto parametry
jsou určeny v teplotním rozmezí od laboratorní teploty
do 1 200 ˚C.

Úvod
Významným trendem ve vývoji stavebních materiálů je

využívání druhotných surovin. Pro alkalickou aktivaci strus-
ky mohou být použity silikátové materiály s pucolánovými,
hydraulickými nebo latentně hydraulickými vlastnostmi.
Nejvíce vhodná a nejvíce prostudovaná varianta je alkalická
aktivace granulované vysokopecní strusky a kaolinitu [1].
Jako plnivo se nejčastěji používá jemný písek, zde byl po-
užit rozdrcený elektroporcelán, který je odpadem při výrobě
elektroporcelánových pojistek. Tento materiál by měl být
značně odolný vůči vlivu vysokých teplot, což má význam
zejména pro zjištění vhodnosti použití ve speciálních pod-
mínkách ve stavebnictví.

V první části měření, provedeného na vzorcích alkalicky
aktivované strusky s elektroporcelánem jako pojivem, bylo
nutné stanovit vlhkostní a tepelné parametry referenční sady a
sad po zatížení vysokými teplotami [2]. V článku jsou prezen-
továny výsledky experimentů, v nichž byly stanoveny tepelné
parametry materiálu na bázi alkalicky aktivované strusky
s elektroporcelánem při zatížení teplotami do 1 200 ˚C. 

Materiály a vzorky
Pro výrobu vzorků byla použita jemně mletá struska od

firmy Kotouč Štramberk (tab. 1, tab. 2). Pro přípravu alka-

lického aktivátoru byl použit roztok vodního skla. Silikát
SiO2 PORTIL-A dodala firma Cognis Iberia. Elektroporce-
lán s pórovitostí 0,3 % obj., nasákavostí 0,1 % obj., objemo-
vou hmotností 2 350 kgm–3 dodala firma P-D Refractories
CZ, Velké Opatovice (tab. 3, tab. 4).

Při výrobě vzorků bylo nejprve nutné smísit silikát s vo-
dou na roztok, který byl poté zamíchán do homogenizované
směsi strusky s elektroporcelánem. Aby se předešlo tvorbě
pórů, plnily se formy jen do 2/3 výšky, poté se směs po dobu
3 s zhutňovala, následně byla doplněna do požadované
výšky a opět po dobu 3 s hutněna. Po 24 hodinách byly vzor-
ky (tab. 5) zbaveny forem a uloženy na dalších 27 dní do
vodní lázně. Pro měření tepelných parametrů byly použity
následující vzorky:

– součinitel teplotní vodivosti
3 vzorky 71 x 71 x 71 mm se zabudovaným teplotním
senzorem složeným ze šesti termočlánků chromel-alu-
mel podél osy vzorku;

– měrná tepelná kapacita 
3 vzorky 71 x 71 x 71 mm; 

– součinitel teplotní délkové roztažnosti
2 vzorky 40 x 40 x 100 mm. 

Experimentální metody
� Součinitel teplotní vodivosti byl určen metodou dvojné

integrace na základě teplotních profilů naměřených při jed-
nostranném ohřevu [3]. Tato metoda je založena na aplikaci

SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO MnO Cl- Na2O K2O SO3

38,6 0,52 7,22 38,77 12,90 0,50 0,06 0,21 0,38 0,36

[% hm.]

Tab. 1. Chemické složení strusky

0,045 mm 0,09 mm

12,4 1,9 392

Zbytek na sítu [% hm.] Měrný povrch

[m2kg–1]

Tab. 2. Jemnost mletí strusky

Tab. 3. Chemické složení elektroporcelánu

SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO Na2O K2O TiO2

48,6 0,8 45,4 0,3 0,2 1,0 2,9 0,7

[% hm.]
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inverzní úlohy vedení tepla, která vychází z rovnice vedení
tepla ve tvaru

,                          (1)

kde T je teplota, a [m2s–1] součinitel teplotní vodivosti.

Při řešení inverzní úlohy se předpokládá, že T(t) a T(x)
jsou monotónní funkce a zvolí se konstantní teplota τ = T(x, t).
Pak musí existovat vzájemně jednoznačné parametrizace x =
= x0 (τ, t), t = t0 (τ, x), kde x0 a t0 jsou monotónní funkce.
Využijeme-li tohoto faktu, pak integrací rovnice vedení
tepla (1) podle x a t dostaneme

(2)

a odtud po řadě algebraických úprav [3] součinitel teplotní
vodivosti v závislosti na teplotě 

.                     (3)

Určení teplotních profilů ve vzorku, potřebných pro apli-
kaci řešení inverzní úlohy vedení tepla ve tvaru (3), je zalo-
ženo na využití speciálně upravené pece. Vzorek je v kon-
taktu s prostředím pece pouze jedním čelem. Boční strany
jsou tepelně izolovány, čímž je zajištěno jednorozměrné
vedení tepla. Pec je opatřena dvěma dvířky. Plná dvířka jsou
určena k udržení požadované konstantní teploty v peci.
Druhá dvířka jsou opatřena otvorem velikosti vzorku. Měře-

ný vzorek se vloží do dvířek a pro zajištění tepelné izolace
podél stěn vzorku se vzniklé mezery utěsní tepelně izolač-
ním materiálem. Po vytemperování pece se dvířka vymění a
vzorek je vystaven jednostrannému ohřevu. Teplotní senzo-
ry umístěné podél osy vzorku (termočlánky chromel-alumel)
umožňují zaznamenávat teplotní pole v návaznosti na měři-
cí jednotku a počítač. Z křivek T(x, ti) je jich vybráno 8 až
10, a ty jsou pak použity pro výpočet součinitele teplotní
vodivosti a. 

� Měrná tepelná kapacita c [Jkg–1K–1] byla určována v zá-
vislosti na teplotě v neadiabatickém směšovacím kalorimet-
ru s kalibrovanými tepelnými ztrátami [4]. Do kalorimetru
naplněného vodou se vhodí vzorek vyhřátý na požadovanou
teplotu. Známe-li počáteční teplotu vody v kalorimetru a
teplotu vody po vyrovnání včetně oprav na tepelné ztráty,
získáme změnu entalpie vzhledem k jisté referenční hodno-
tě. Provedeme-li sadu měření pro různé teplotní zatěžovací
stavy vzorku, získáme entalpií odpovídající příslušným tep-
lotám. Tyto hodnoty můžeme pak vynést do grafické závis-
losti entalpie h [Jkg–1] jako funkce teploty T [K]. Regresní
analýzou této bodově zadané funkce získáme spojitou funk-
ci h(T) a podle definičního vztahu pro měrnou tepelnou
kapacitu 

(4)

dostaneme funkci c(T) jako první derivaci analyticky vyjád-
řené spojité funkce entalpie h podle teploty T.

� Součinitel tepelné vodivosti λ [Wm–1K–1] byl pro kaž-
dou teplotu určen na základě znalosti měrné tepelné kapaci-
ty c [Jkg–1K–1], hustoty materiálu ρ [kgm–3] a součinitele tep-
lotní vodivosti a [m2s–1] podle rovnice 

.                           (5)

� Teplotní délkovou roztažností materiálu rozumíme
změnu rozměrů tělesa z něho zhotoveného se změnou teplo-
ty za stálého tlaku [5]. Podle toho, zda uvažujeme změnu
délkových rozměrů, nebo objemu, mluvíme o roztažnosti
délkové, nebo objemové. Obvykle je součinitel teplotní dél-
kové roztažnosti α [K–1] definován pomocí vztahu

,                         (6)

kde l0 [m] je počáteční délka vzorku při teplotě T0 [K], dl [m]
je prodloužení vzorku při změně teploty o dT [K]. 

Pro měření součinitele délkové teplotní roztažnosti poréz-
ních materiálů za vysokých teplot byla vyvinuta experimen-
tální metoda [6] založená na komparativním principu.
Základem zařízení je speciálně upravená pec s otvorem pro

Tab. 4. Jemnost mletí elektroporcelánu

Tab. 5. Složení směsi pro výrobu vzorků

4 2,5 1 0,5 0,25 0,125 0,09 0,063 0,045

frakce 0–1 – – 0,69 45,24 70,76 89,98 93,40 98,99 99,99

frakce
1–3

– 4,12 78,33 99,57 99,94 99,94 99,95 98,98 100,00

frakce 3–6 69,31 95,52 99,97 99,98 99,99 100,00 – – –
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vložení materiálů válcovitého tvaru z horní strany pece.
Konstrukce pece umožňuje měřit současně dva vzorky po-
stavené svisle vedle sebe. Z víka kónického tvaru jsou vyve-
deny čtyři termočlánky různé délky směřující do středu pe-
ce. Další dva termočlánky, umístěné uvnitř pece, sledují tep-
lotu v její dolní a horní části. Všech šest termočlánků je
napojeno na záznamovou jednotku. Ve víku pece jsou dva
úzké otvory, jimiž prochází dvě identické keramické tyčinky
zajiš�ující detekci délkových změn v prostoru mimo pec.
Údaje digitálních úchylkoměrů s přesností ±1 µm kontinuál-
ně registruje záznamová jednotka. Navržený princip měření
teplotní délkové roztažnosti je založen na sledování dvou
různých materiálů současně. Jedním z nich je standardní
materiál, což znamená, že známe průběh α v závislosti na
teplotě. U druhého materiálu tuto závislost zjiš�ujeme. Tep-
lotní pole v peci není homogenní, protože dochází k tepel-
ným ztrátám u stěn a u víka pece. Proto se pro výpočet α
uvažuje průměrná teplota vypočtená na základě údajů ze
šesti termočlánků. Za vhodný standardní materiál je možno
považovat nekorodující a teplotně stabilní kovy se známým
průběhem teplotní délkové roztažnosti. Vzhledem k para-
metrům pece je nejvhodnějším vzorkem váleček o průměru
2 až 3 cm a délce 10 až 12 cm. Měření probíhá v rozsahu od
T0 do T. Pec je spuštěna při běžné teplotě T0. V této chvíli má
vzorek počáteční délku l0. Teplota v peci se nechá ustálit a
na měřicím zařízení se odečítá celkový přírůstek délky vzor-
ku a  tyčinky ∆l. Její odečítání trvá do ustálení hodnoty.
Ustálená hodnota se bere pro výpočet α pro danou teplotu Ti

měřeného materiálu. Pro výpočet součinitele teplotní délko-
vé roztažnosti za vysokých teplot je rovnice (6) upravena
podle použité měřicí metody [6] do tvaru

.        (7)

V rovnici (7) jsou ∆lm, ∆ls konečné délkové změny stu-
dovaného materiálu a standardu, l0,s je počáteční délka stan-
dardu a αs je známý součinitel délkové teplotní roztažnosti pro
standard. Odpovídající hodnota pro relativní prodloužení
může být vyjádřena tvarem

,                               (8)

kde l0,m je počáteční délka měřeného materiálu. Součinitel teplot-
ní délkové roztažnosti je pak určen na základě relativního
prodloužení podle vztahu

. (9)

Při stanovení součinitele teplotní délkové roztažnosti za
vysokých teplot byl vzorek na počátku měření vystaven
vlivu laboratorního prostředí s teplotou cca 25 ˚C, relativní
vlhkosti okolo 50 %. Dále byl postupně zatěžován na vyšší
teplotu podle zatěžovacího stavu a na tomto stavu zůstal po
dobu 5 hodin, kdy se předpokládalo ustálení.

Výsledky a diskuze
Hodnoty  objemové hmotnosti a otevřené pórovitosti v zá-

vislosti na teplotě, určené běžnou termogravimetrickou
metodou a v případě pórovitosti pomocí vakuové nasákavos-
ti, jsou uvedeny v tab. 6. Je patrné, že dochází k pozvolné-
mu nárůstu pórovitosti až do 600 ˚C, významně vzroste mezi

600 a 800 ˚C a maxima dosáhne na 1 000 ˚C. U objemové
hmotnosti je průběh opačný, její hodnoty pozvolna klesají,
až dosáhnou minima při 1 000 ˚C, což koresponduje s prů-
během otevřené pórovitosti.

V tabulce 7 je uvedena pevnost v tlaku a v tahu za ohybu
v závislosti na teplotním zatížení. Změny těchto parametrů
s nárůstem teploty korespondují s průběhem otevřené póro-
vitosti a objemové hmotnosti až do zatížení na 1 000 ˚C. Při
zatížení na 1 200 ˚C dochází k náhlému nárůstu pevnosti, a
to dokonce výrazně nad hodnoty naměřené v referenčním
stavu, přičemž pórovitost je zhruba stejná jako u teplotně ne-
zatížených vzorků. Toto zpevnění struktury je zřejmě dů-
sledkem vzniku keramické vazby. 

Na obrázku 1 je znázorněna závislost součinitele teplotní
vodivosti na teplotě. Je zřejmé, že součinitel teplotní vodi-
vosti se nejprve zvýší mezi 150 a 400 ˚C, pak nastane po-
kles. Pravděpodobným důvodem těchto změn je, že použitá
metoda měření součinitele teplotní vodivosti je dynamická,
a tedy zjištěný součinitel není klasickým součinitelem tep-
lotní vodivosti definovaným pouze pomocí vedení tepla, ale
zobecněným součinitelem, který zahrnuje jednak vliv prou-
dění a záření, jednak energetické vlivy chemických reakcí
probíhajících v materiálu za vyšších teplot. Vzhledem k vý-
znamným teplotním gradientům ve vzorku součinitel teplot-
ní vodivosti určený metodou dvojné integrace na základě
teplotních profilů totiž zřejmě nezahrnuje jen vedení tepla,
ale též částečně přenos tepla prouděním a zářením, které se
zvýšením teploty, a zejména gradientu teploty, nabývají na
významu. Se zvýšením pórovitosti se zvětšuje prostor, kde
se může proudění a záření uplatnit, a tedy i jejich relativní
význam. Podstatným faktorem pro zvýšení součinitele tep-

zatěžovací 
stav  [˚C]

25 200 400 600 800 1 000 1 200

objemová 
hmotnost  

[kgm–3]
2 101 2 184 2 105 2 164 1 977 1 948 2 117

otevřená 
pórovitost 

[m3m–3]
0,21 0,23 0,24 0,24 0,28 0,29 0,21

Tab. 6. Objemová hmotnost  a otevřená pórovitost v závislosti 
na teplotě

v ohybu v tlaku

25 3,7 49,9

200 3,6 49,7

400 3,1 39,1

600 3,0 32,6

800 3,4 15,7

1000 3,7 19,1

1200 21,4 95,3

Pevnost [MPa]Zatěžovací stav
 [˚C]

Tab. 7. Porovnání mechanických vlastností v závislosti na teplot-
ním zatížení
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lotní vodivosti v uvedeném teplotním rozsahu mohou být též
probíhající chemické reakce, které jsou pravděpodobně dů-
vodem zvýšení pórovitosti. 

Na obrázku 2, znázorňujícím závislost měrné tepelné
kapacity na teplotě, je vidět, že funkce c (T) dosahuje první-
ho lokálního maxima okolo 200 ˚C, potom dojde k mírnému
poklesu na 400 ˚C, a pak začne mírně růst až do 1 000 ˚C.
Tento charakter závislosti měrné tepelné kapacity na teplotě
je charakteristický pro řadu materiálů na bázi silikátových
pojiv [7].

Na obrázku 3 je vidět průběh součinitele tepelné vodivos-
ti v závislosti na teplotě, vypočítaný na základě součinitele
teplotní vodivosti, měrné tepelné kapacity a objemové hmot-
nosti. Je zřejmé, že funkce λ(T) v podstatě sleduje průběh
funkce a(T). 

Výsledky měření součinitele teplotní délkové roztažnosti α
jsou patrné z obr. 4. Největšího nárůstu dosahuje součinitel
teplotní délkové roztažnosti kolem 300 ̊ C, pak je průběh téměř
konstantní až do teploty okolo 700 ˚C, kde dochází ke zlomu a
teplotní délková roztažnost začne klesat až do 1 000 ˚C. Tyto
změny poměrně dobře korespondují se změnami objemové
hmotnosti a pórovitosti v tab. 6 a odrážejí vliv změn struktury
způsobených chemickými reakcemi v oblasti vyšších teplot.

Závěr
V článku byla analyzována měrná tepelná kapacita, souči-

nitel teplotní délkové roztažnosti a součinitele teplotní a
tepelné vodivosti kompozitního materiálu na bázi alkalicky
aktivované strusky s elektroporcelánem jako plnivem. Měře-
ní probíhalo za vysokých teplot do 1 200 ˚C. Výsledky expe-
rimentů ukazují, že materiál dosahuje poměrně velmi dobré
stálosti za vysokých teplot, což ukazuje zejména součinitel
teplotní délkové roztažnosti. Tento jev je pozitivní a nazna-
čuje vhodnost využití tohoto materiálu ve stavebnictví
v podmínkách, kde se očekávají vyšší teploty (stěny tunelů,
šachet atd.), případně jako požárně ochranná vrstva.

Článek vznikl za podpory projektu č. 103/04/0139 GA ČR.

Literatura
[1] Douglas, E. – Brandštetr, J.: A Preliminary Study on the Alkali

Activation of Ground Granulated Blast-furnace Slag. Cement and
Concrete Research, 20, 1990, pp. 746– 756.

[2] Zuda, L. – Černý, R. – Drchalová, J.: Vlhkostní a tepelné para-
metry alkalicky aktivované strusky s elektroporcelánem.
Stavební obzor, 15, 2006, č. 5, s. 134–137.

[3] Černý, R. – Toman, J.: Determination of Temperature-and
Moisture-Dependent Thermal Conductivity by Solving the In-
verse Problem of Heat Conduction. Proc. of International Sym-
posium on Moisture Problems in Building Walls, V.P. de Freitas,
V. Abrantes (eds.), University of Porto, 1995, pp. 299–308. 

[4] Toman, J. – Černý, R.: High Temperature Measurement of the
Specific Heat of Building Materials. High Temperatures-High
Pressures, 25, 1994, pp. 643–647. 

[5] Horák, Z.: Praktická fyzika. Praha, SNTL 1958.
[6] Toman, J. – Koudelová, P. – Černý, R: A Measuring Method for

the Determination of Linear Thermal Expansion of Porous Mate-
rials at High Temperatures. High Temp.–High Press., 31, 1999,
pp. 595–600.

[7] Černý, R. – Toman, J. – Šesták, J.: Measuring the Effective Spe-
cific Heat of Building Materials. Thermochimica Acta, 282/283,
1996, pp. 239–250.

Zuda, L. – Černý, R. – Rovnaníková, P. – Rovnaník, P.:
Thermal Properties of a Composite Material on the Basis
of Alkali Activated Slag with Electrical Porcelain at High
Temperatures

This paper presents measurement of thermal properties of
a composite material on the basis of alkali activated slag
with electrical porcelain aggregates at high temperatures.
Thermal diffusivity, the specific heat capacity, thermal
conductivity and linear thermal expansion coefficient are
the analyzed parameters which are determined in the tem-
perature range from laboratory temperature to 1 200 ˚C.

Zuda, L. – Černý, R. – Rovnaníková, P. – Rovnaník, P.:
Wärmetechnische Eigenschaften eines Kompositmaterials
auf Basis alkalisch aktivierter Schlacke mit Elektro-
porzellan bei hohen Temperaturen 

Im Artikel wird die Messung der wärmetechnischen Ei-
genschaften eines Materials auf Basis alkalisch aktivierter
Schlacke mit Elektroporzellan als Füllstoff bei hohen
Temperaturen präsentiert. Die untersuchten Größen sind
der Wärmedurchlasskoeffizient, die spezifische Wärme-
kapazität, der Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit und
der Wärmedehnungskoeffizient. Alle diese Parameter
werden in der Spanne von der Labortemperatur bis zu
1 200 oC bestimmt.

Obr. 1. Součinitel teplotní vodivosti v závislosti na teplotě

Obr. 2. Měrná tepelná kapacita v závislosti na teplotě

Obr. 3. Součinitel tepelné vodivosti v závislosti na teplotě

Obr. 4.  Součinitel teplotní délkové roztažnosti v závislosti 
na teplotě
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Stavebně fyzikální hledisko napadení kontaktních
zateplovacích systémů řasami 

Ing. Jan FICENEC
ČVUT – Fakulta stavební

Praha 

Článek je věnován výskytu řas na povrchu vnějších kon-
taktních zateplovacích systémů s důrazem na stavebně
fyzikální vlivy. Za nejvýznamnější lze považovat výměnu
tepelné energie ve formě dlouhovlnné radiace mezi kon-
strukcí a oblohou, která způsobuje prochlazování
vnějšího povrchu a celkově ovlivňuje jeho tepelně
vlhkostní chování. Závěrem jsou uvedena základní pre-
ventivní a restriktivní opatření.

Úvod 
Výskyt řas na vnějším povrchu kontaktních zateplovacích

systémů (ETICS  – External Thermal Insulations Composite
Systems) je v poslední době, v souvislosti s rozvojem doda-
tečného zateplení obvodových stěn kontaktním způsobem,
často diskutovaným problémem (obr. 1). Cílem příspěvku je
poukázat na úzkou souvislost mezi napadením řasami a spe-
cifickou stavebně fyzikální dispozicí vnějšího povrchového
souvrství systému. 

Příčiny výskytu řas 
Za jeden ze základních předpokladů je možné považovat

dostatečnou dotaci vlhkosti. Nejčastějším zdrojem (nikoli
však jediným) jsou deš�ové srážky. V místech na fasádě, kte-
rá jsou proti nim chráněna (předstupující konstrukce balkó-
nů, oplechování atik a parapetů atd.), k výskytu řas praktic-
ky nedochází (obr. 2). Podrobně se příčinám výskytu řas na
stavebních objektech věnuje prof. Wasserbauer [1], proto se
v dalším textu zaměříme pouze na oblast stavební fyziky.

Stavebně fyzikální vlivy
Výskyt řas bývá nejčastěji pozorován na severních (popř.

severovýchodních/západních) fasádách objektů s aplikova-
ným kontaktním zateplovacím systémem. Z toho vyplývá,

že stěny s omezeným, popř. žádným dopadajícím slunečním
zářením, které zásadně ovlivňuje rychlost odparu vody z po-
vrchu fasády, jsou k napadení náchylnější. Příčinou bývá
omezený tepelný tok vlivem nízkého součinitele prostupu
tepla. Toto omezení má za následek nízkou teplotu vnějšího
povrchu, a tím i redukci rychlosti odparu vlhkosti z povrchu
konstrukcí, pokud není podpořeno slunečním zářením.
Vzniklý vodní film na povrchu fasády, který umožňuje růst
řas, zůstává delší dobu. Toto tvrzení má však omezenou
platnost:

� pro výskyt řas je kritický zejména podzim, kdy rozdíly
mezi teplotou vzduchu v interiéru a exteriéru nejsou
tak významné, aby se výrazně projevil vliv rozdílu v
součiniteli prostupu tepla mezi zateplenými a nezatep-
lenými konstrukcemi;

� nezohledňuje vliv nestacionárního působení okrajo-
vých podmínek – zejména prochlazování povrchové
úpravy působením dlouhovlnné radiace. 

Z hlediska stavebně fyzikálního působí na libovolnou
konstrukci okrajové podmínky vnitřní, tj. teplota a relativní
vlhkost vnitřního vzduchu, a vnější, a to teplota a relativní
vlhkost vnějšího vzduchu, tepelný tok ve formě krátkovln-
ného záření, tepelný tok ve formě dlouhovlnného záření, vítr
(rychlost a směr) a deš�ové srážky. Podstatný je vliv deš�o-
vých srážek a radiace.

Tepelný tok na vnějším povrchu 
ve formě radiace

Skládá se ze složky krátkovlnné a dlouhovlnné. Krátko-
vlnný tok na libovolně orientované a skloněné ploše lze vy-

Obr. 1. Příklad dodatečně zatepleného objektu napadeného řasami

Obr. 2. Vliv oplechování okenního parapetu na výskyt řas
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jádřit vztahem

, (1)

kde qsw je výsledné krátkovlnné záření na povrchu kon-
strukce [W/m2];

qsw,dir – přímé sluneční záření měřené na horizontál-
ní ploše [W/m2];

qsw,dif – difúzní krátkovlnné záření měřené na hori-
zontální ploše [W/m2];

αsw – součinitel pohltivosti krátkovlnného záření; 
η – úhel dopadu přímého slunečního záření v zá-

vislosti na výšce a azimutu slunce, sklonu a
orientaci konstrukce; 

β – sklon konstrukce (pro svislou stěnu β = 90˚);  
αAlb – odrazivost okolních ploch pro krátkovlnné

záření. 

V rovnici (1) vyjadřuje první dvojčlen dopadající přímé
sluneční záření, druhý dvojčlen dopadající difúzní krátko-
vlnné záření, třetí dopadající krátkovlnné záření odražené od
okolních ploch. 

Dlouhovlnná radiace se pak projevuje výměnou tepelné
energie mezi konstrukcí, okolím a oblohou. Rovnice popisu-
jící výslednou bilanci dlouhovlnného záření na vnějším
povrchu má tvar

, (2)

kde qlw je výsledné dlouhovlnné záření na povrchu kon-
strukce [W/m2];

qlw,sky – dlouhovlnné záření na horizontální ploše sta-
novené měřením, popř. výpočtem [W/m2]; 

Ts – teplota povrchu konstrukce [K];
Tg – teplota okolních ploch [K];
εs – emisivita povrchu konstrukce;
εg – emisivita okolních ploch;
σ – Stefanova-Bolzmannova konstanta 

(5,67·10–8 Wm–2K–4);
β – sklon konstrukce (pro svislou stěnu β = 90˚).

V rovnici (2) vyjadřuje první část výměnu energie ve formě
dlouhovlnné radiace mezi konstrukcí a oblohou, druhá část
mezi konstrukcí a okolím. Pro obecné výpočty je možno při-
pustit zanedbání sálání z konstrukce do okolí [3]. Toto zjed-
nodušení vychází ze skutečnosti, že teplotu okolních povrchů
většinou přesně neznáme a lze předpokládat, že teplota okolí
se blíží povrchové teplotě konstrukce. Druhým, možno uvést
zásadnějším problémem, je v tomto případě stanovení povr-
chové teploty Ts, na níž je tepelný tok z konstrukce přímo zá-
vislý. Mnoho numerických modelů zjednodušeně nahrazuje
povrchovou teplotu konstrukce teplotou vzduchu. Rovnice (2)
pak získá tvar

, (3)

kde qlw je výsledné dlouhovlnné záření na povrchu kon-
strukce [W/m2];

qlw,sky – dlouhovlnné záření na horizontální ploše sta-
novené měřením, popř. výpočtem [W/m2]; 

T – teplota vnějšího vzduchu [K];
εs – emisivita povrchu konstrukce;
σ – Stefanova-Bolzmannova konstanta 

(5,67·10–8 Wm–2K–4);
β – sklon konstrukce (pro svislou stěnu β = 90˚).

Pro výsledný tepelný tok ve formě radiace na vnějším
povrchu stavební konstrukce pak platí

. (4)

Podrobnosti o výpočtu tepelného toku ve formě radiace na
povrchu stavební konstrukce uvádí např. [4].

Modelový příklad 
Pokusme se nyní problematiku dokumentovat výpočtem a

porovnáním dvou typů konstrukcí, které je možno označit za
běžné. Jednou je zdivo z plynosilikátových tvárnic s kon-
taktním zateplovacím systémem, druhou jednovrstvé zdivo
z plynosilikátových tvárnic (tab. 1). Je třeba upozornit, že
plynosilikátové zdivo nesplňuje požadavky ČSN 73 0540-2
[6] na součinitel prostupu tepla U, pro modelový případ však
lze tuto konstrukci považovat za dostatečně názornou.

Parametry materiálu byly použity z databáze simulačního
softwarového nástroje WUFI [3]. Vnitřní okrajové podmín-
ky byly uvažovány standardní pro bytové či občanské stav-
by Θi = 21 ˚C a ϕi = 50 %. Jako vnější okrajové podmínky
byla použita data ve formátu TRY [5]. Vliv deš�ových srá-
žek byl zanedbán. Orientace konstrukce byla uvažována se-
verozápadní, odstín povrchové úpravy světlý se součinite-
lem pohltivosti slunečního záření αsw = 0,4 a emisivitou vněj-
šího povrchu εs = 0,9. 

Obě konstrukce byly posouzeny pomocí simulačního soft-
waru WUFI s uvažováním dvou variant vnějších okrajových
podmínek:

– působení teploty, relativní vlhkosti, krátkovlnné a dlou-
hovlnné radiace;

– pouze působení teploty a relativní vlhkosti (může
nastat například u spodních podlaží objektů v řadové
zástavbě zastíněných protějšími budovami).  

Nejprve se zaměřme na teplotu vnějšího povrchu konstrukcí
(obr. 3). Je zřejmé, že mezi konstrukcí s vlivem dlouho-

ETICS jednovrstvé

–  omítka vápenná –  omítka vápenná
–  plynosilikátové 
    zdivo, tl. 250 mm

–  plynosilikátové 
    zdivo, tl. 375 mm

–  tepelná izolace 
    z EPS, tl. 130 mm

–  vnější omítka
    vápennocementová,
    tl. 10 mm

–  vnější souvrství 
    (na akrylátové 
    bázi), tl. 5 mm

součinitel 
prostupu 
tepla U 

[Wm–2K–1]

0,20 0,42

Skladba
Zdivo

od interiéru

Tab. 1. Skladba modelových konstrukcí
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vlnného záření a oblohou dochází zvláště během nočních
hodin k poklesu povrchových teplot pod teplotu okolního
vzduchu. Výrazněji se prochlazování vnější povrchové vrst-
vy, podle předpokladu, projevuje u konstrukce se zateplo-
vacím systémem. Důvodem je omezená tepelná kapacita po-
vrchového souvrství, resp. nízký součinitel teplotní vodivosti
a [m2s–1]. Je ovšem nutno zdůraznit, že nejde pouze o vlastní
tenkovrstvou povrchovou úpravu, nýbrž i o podkladovou kon-
strukci. Z výpočtů rovněž vyplývá, že v případě zvolené orien-
tace konstrukce během podzimních a zimních měsíců povr-
chová teplota nepřesahuje teplotu vnějšího vzduchu. Právě
tato skutečnost má za následek zpomalení výparu vlhkosti z po-
vrchu konstrukce, a tím zvýšení rizika vzniku řas. Pokud vliv
radiace není zahrnut, k nočnímu prochlazování nedochází.

Povrchová teplota konstrukce přímo ovlivňuje relativní
vlhkost na vnějším povrchu, resp. povrchovou kondenzaci
(obr. 4). Jak již bylo uvedeno, nejpříznivější podmínky pro
rozvoj řas nastávají během podzimu. V grafu na obr. 5 je
porovnána relativní vlhkost na vnějším povrchu zateplovací-
ho systému a jednovrstvého zdiva. Je patrné, že při extrém-
ní vlhkosti vnějšího vzduchu může docházet ke kondenzaci
na obou konstrukcích, ovšem větší vlhkostní zatížení lze
pozorovat u konstrukce se zateplovacím systémem. 

Výslednou vlhkostní bilanci povrchového souvrství ovliv-
ňují parametry povrchové úpravy a podkladu. Zatímco v te-
pelné izolaci z pěnového polystyrenu (ale i z minerálních
vláken) k transportu vlhkosti v kapalné fázi nedochází, ve
struktuře pórobetonu ano. To způsobuje, že vlhkost v povr-
chové úpravě zateplovacího sytému se akumuluje více než
vlhkost ve vnější omítce na jednovrstvém zdivu, která se
může snadněji šířit do zdiva. Tlustší povrchová úprava na
jednovrstvém zdivu má větší „vlhkostní setrvačnost“ a pro-
měnné vlhkostní zatížení se na jejím povrchu neprojevuje
tak výrazně jako u povrchové úpravy kontaktního zateplova-
cího systému. To potvrzuje i průběh relativní vlhkosti na
rozhraní povrchové úpravy a tepelné izolace, resp. zdiva
(obr. 6). Právě celkovou vlhkostní bilanci povrchového sou-
vrství (nejen vnějšího povrchu) je možno považovat pro
výskyt řas za rozhodující.

Opatření 
Výzkumy jednoznačně poukazují, že řešení pomocí sta-

vebně fyzikálních opatření nepřináší očekávané výsledky. Tím
je myšleno zvětšování tlouš�ky povrchové úpravy, aby se
omezilo její prochlazování či snižování emisivity vnějšího

Obr. 3. Průměrný denní cyklus teplot na vnějším povrchu v jednotlivých ročních obdobích v porovnání s teplotou vnějšího vzduchu (Te)
stanovených výpočtem

1 – na konstrukci (ETICS) s vlivem radiace, 2 – na jednovrstvém zdivu s vlivem radiace, 3 – na konstrukci (ETICS) bez uvažování 
vlivu radiace, 4 – na jednovrstvém zdivu bez uvažování vlivu radiace
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povrchu. Klíčem k prevenci je proto jednoznačně úprava
materiálových vlastností – chemických vlastností  pojiv a
plniv, úprava pH, popř. doplnění biocidních složek. 

Hlavní snahou musí být omezení nasákavosti povrchové
úpravy vhodným hydrofobním nátěrem. Její skladbu je
nutné navrhovat a aplikovat tak, aby byla omezena akumu-
lace vlhkosti. Při návrhu je nutné kromě difúzní tlouš�ky
povrchové vrstvy sledovat rovněž nasákavost. Z hlediska
současného poznání se jako nejvhodnější ukazují silikonově
pryskyřičné materiály (omítky a fasádní barvy). Mikropo-
rézní struktura zajiš�uje vysokou hydrofobitu povrchu při za-
jištění dobré propustnosti pro vodní páru. Hydrofobní nasta-
vení a nízký difúzní odpor povrchové vrstvy omezuje také
její zašpinění. Další možností omezení výskytu řas je přidá-
ní biocidních přísad do omítkové hmoty. Většina těchto adi-
tiv je však vylouhovatelná vodou, a proto během určité doby
ztrácí své schopnosti. I přesto lze biocidní přípravky pova-
žovat i do budoucna za jedno z možných opatření.

Pokud již k výskytu řas na fasádách dojde, je nutné otrys-
kat fasádu vodou o tlaku 50 až 60 bar. Z hlediska součas-
ných poznatků se doporučuje přidat do vody biocidní přípra-
vek, který zabrání jejich dalšímu růstu. Po oschnutí se apli-

kuje nejprve biocidní nátěr, poté fasádní nátěr (nejlépe na
silikonově pryskyřičné bázi) s přídavkem biocidů [1].   

Závěr
Cílem příspěvku bylo upozornit na výskyt řas z pohledu

stavebně fyzikálního. Za zásadní vlivy je možno označit vlh-
kostní režim vnějšího povrchového souvrství fasády. Kromě
deš�ových srážek, jejichž vliv byl zmíněn spíše okrajově, lze
za podstatné považovat prochlazování vnějšího povrchu
zateplovacího systému omezením tepelného toku z interiéru
v kombinaci s vyzařováním energie ve formě dlouhovlnné
radiace mezi konstrukcí a oblohou.

K působení deště je třeba uvést ještě důležitou poznámku.
Při návrhu a aplikaci povrchové úpravy a dalších algicidních
opatření zateplovacího systému je nutné věnovat pozornost
směru převládajících větrů. Zkušenosti naznačují, že nejčas-
tější výskyt řas je pozorován na fasádách vystavených půso-
bení hnaného deště. 

Výzkumné práce, zabývající se působením dlouhovlnné
radiace na stavební konstrukce [2], poukazují zejména na
možnost povrchové kondenzace, pomalejšího vypařování

Obr. 4. Průměrný denní cyklus relativní vlhkosti na vnějším povrchu v jednotlivých ročních obdobích v porovnání s relativní vlhkostí
vnějšího vzduchu ϕe stanovených výpočtem

1 – na konstrukci (ETICS) s vlivem radiace, 2 – na jednovrstvém zdivu s vlivem radiace, 3 – na konstrukci (ETICS) bez uvažování 
vlivu radiace, 4 – na jednovrstvém zdivu bez uvažování vlivu radiace
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deš�ových srážek a vzniku kondenzátu. Výsledky numerické
analýzy však naznačují zvýšené vlhkostní namáhání celého
povrchového souvrství proti „klasickým“ povrchovým úpra-
vám na jednovrstvých zděných konstrukcích. V tomto smys-
lu je výskyt řas nutno chápat nejen jako estetickou vadu, ale
spíše jako indikační prostředek, který poukazuje na tepelně
vlhkostní poruchy povrchového souvrství kontaktního za-
teplovacího systému, které mohou ovlivnit jeho životnost. 
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Ficenec, J.: Building Physics Aspects of Algae Attack of
External Thermal Insulation Composite Systems with
Rendering

This article deals with the problems of algae occurrence
on the surface of external thermal insulation composite
systems with rendering (ETICS). It discusses the algae
attack conditions with a special emphasis on building
physics effects. As indicated, the most significant influ-
ence in this respect is the exchange of heat in the form of
long wave radiation between the construction and the
sky. This long wave radiation induces cooling of the
external surface and impacts the hygrothermal behav-
iour of the rendering system of the ETICS. In the end,
the paper presents some basic methods of elimination
and prevention of algae.

Obr. 5. Relativní vlhkost na vnějším povrchu konstrukcí stanovená výpočtem s uvažováním vlivu radiace v listopadu až prosinci
1 – na povrchu konstrukce (ETICS), 2 – na jednovrstvém zdivu

Obr. 6. Průběh relativní vlhkosti během roku na rozhraní povrchové úpravy a tepelné izolace (1), resp. zdiva (2), stanovené výpočtem 
s uvažováním vlivu radiace
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Ficenec, J.: Bauphysikalischer Aspekt der Veralgung
von Wärmedämmverbundsystemen 

Der Artikel behandelt das Thema der Veralgung an den
Oberflächen äußerer Wärmedämmverbundsysteme
(WDVS). Es werden die Voraussetzungen für das Auf-
treten von Algen genannt, insbesondere mit Akzent auf
die bauphysikalischen Einflüsse. Es wird aufgezeigt, dass
als am bedeutendsten in dieser Richtung der Austausch
von Wärmeenergie in Form langwelliger Strahlung zwis-
chen dem Baukörper und dem Himmelsgewölbe zu
betrachten ist, die eine Abkühlung der Außenoberfläche
bewirkt und insgesamt das hygrothermische Verhalten
der Außenbeschichtung beeinflusst. Zum Abschluss des
Artikels werden einige grundlegende restriktive und vor-
beugende Maßnahmen gegen das Auftreten von Algen
angeführt. 

Ražba nejdelšího dvoukolejného železničního tunelu na
území ČR, dokončeného v květnu, trvala 362 dní. Investo-
rem stavby je Správa železniční dopravní cesty, projektan-
tem SUDOP Praha. Zhotovitelem jižního tunelu je Metro-
stav jako člen sdružení Pražské spojení (firmy SKANSKA
ŽS, Stavby silnic a železnic, Metrostav, Subterra), které rea-
lizuje celý projekt Nového spojení. To bude dokončeno a
předáno do provozu v prosinci 2008, což bude o rok a půl
dříve, než stanovil původní harmonogram. 

Stavba jižního tunelu a Nového spojení jako celku se
netýká jen hlavního města, umožní dobré navázání praž-
ských nádraží na tranzitní železniční koridory. Zároveň s tím
ovšem dojde k výraznému zlepšení příměstské a městské
osobní železniční dopravy. V rámci dopravní infrastruktury,
a především železničních koridorů, má železniční uzel Praha
jednu z nejvýznamnějších rolí vzhledem k tomu, že se zde
střetávají tři koridory, které navazují na důležité evropské
trasy.

Součástí stavby Nové spojení je čtyřkolejná estakáda,
která převede tratě z hlavního nádraží přes Husitskou a Troc-
novskou ulici k západním portálům nových tunelů. Pilíře a
části nosné konstrukce jsou již vybudovány. Po dokončení
celého díla bude výrazně zlepšena dopravní situace na stav-
bou dotčených komunikacích (podjezdná výška a světlost
mostních otvorů). V neposlední řadě stavba odstranila i

úrovňový železniční přejezd v ulici Pod plynojemem na sil-
niční estakádě Krejcárek).

Západní portál tunelu se nachází nad Vojenským mu-
zeem, východní portál je na opačné straně hory Vítkov v těs-
ném sousedství portálu původního a již dosluhujícího jedno-
kolejného Žižkovského tunelu na vítkovské trati. V jižním
tunelu budou položeny dvě koleje pro směr z hlavního nád-
raží do Vysočan a do Holešovic, v  severním budou koleje
pro směr z hlavního nádraží do Libně. Tunely mají mezi
sebou proměnnou vzdálenost, nejvíce jsou vzdáleny 55 m.
Maximální výška nadloží tunelů je 45 m, pod Národním
památníkem na Vítkově je pak nejmenší, a to 32 m. Jižní
tunel bude nejdelším dvoukolejným železničním tunelem
v České republice (1 251 m) s celkovou délkou 1 365 m
včetně vybetonovaných tubusů a portálů na obou koncích.
Příčně pod tunely vede podchod pro pěší ze Žižkova do Kar-
lína, který byl v délce 100 m zajištěn ocelovou výztuhou
s dřevěným pažením pro zvýšení bezpečnosti chodců. Toto
zabezpečení bylo po ražbě obou tunelů rozebráno a odstra-
něno.

Tunel byl ražen v šáreckých břidlicích prokládaných kře-
menci novou rakouskou tunelovací metodou. Klasický
postup ražby byl tři záběry dlouhé 1,5 m denně. Pod památ-
níkem na Vítkově a sochou Jana Žižky byly ražby zpomale-
ny, protože jak památník, tak monumentální socha, nebyly
dlouho udržovány. Proto byly záběry pod těmito místy a
množství použité trhaviny zmenšeny na polovinu. Zároveň
s tím byly vibrace sochy monitorovány a průběžně hodnoce-
ny spolu se silou větru, který dokáže sochu při větších rych-
lostech rozkmitat. Data byla přenášena přímo do tunelu a
postup prací podle nich korigován. Skalní masiv byl odstře-
lován pouze třikrát denně, nebo� obyvatelé v těsném soused-
ství ražby nesouhlasili s nočními odstřely. 

Stavba Nového spojení je financována z prostředků Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Po jejím dokon-
čení získá Praha dopravní stavbu odpovídající evropské
úrovni 21. století.

Tisková informace

Nový železniční tunel pod pražským Vítkovem 

�zprávy

Betonové konstrukce
v dopravní infrastruktuře

2. CCC kongres
HRADEC KRÁLOVÉ 2006

21. a 22. září 2006
Kongresové centrum ALDIS
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Sledování svislých posunů ZUŠ v Mostě
Ing. Jitka SUCHÁ, Ph. D.

Ing. Lenka LÍNKOVÁ, Ph. D.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha

Příspěvek ve stručnosti popisuje postup sledování svis-
lých posunů objektů, podrobněji na objektu Základní
umělecké školy v Mostě.

Úvod
Stavby jsou budovány v různorodých podmínkách. Setká-

váme se s různým složením základové půdy, její nestejnou
stlačitelností, s nestejnoměrným zatížením základů. Dochází
ke změnám hladiny podzemní vody, což vyvolává porušení
rovnováhy v původních částicích. Všechny uvedené a mno-
hé další vlivy působí na stavební objekt. Jejich působením
dochází k posunům objektu, které nelze vyjadřovat jako
posun celku, nýbrž prostřednictvím posunů na něm vhodně
zvolených bodů. Měření svislých posunů je práce velmi ná-
ročná na přesnost. Tomu, aby byla dodržena dostatečná
přesnost a správné postupy měření, se věnuje norma [1]. 

Geodetické určování svislých posunů
Sledování svislých posunů objektu ZUŠ v Mostě (obr. 1)

bylo zahájeno na podzim roku 2001. Důvodem byly praskli-
ny ve sklepních prostorách objektu. Průzkumem byla pově-
řena, ve spolupráci se statiky (CON TES, s. r. o.), Katedra
speciální geodézie Fakulty stavební ČVUT v Praze. Na kon-
ci téhož roku byla zaměřena základní etapa, a poté následo-
valo dalších osm měřických etap, realizovaných každé čtvrt-
letí. Na jaře roku 2003 mělo pozorování objektu skončit, ale
protože byly zjištěny průkazné posuny, zakázka byla pro-
dloužena až do konce roku 2005. Měření byla opět realizo-
vána každé čtvrtletí. Měřických prací se pravidelně zúčast-
ňovali po celou dobu autorky článku spolu s Ing. Ilonou Jan-
žurovou a průběžně spolupracovalo několik diplomantů:
Ing. Jaroslav Albrecht (2002–2003), Ing. Jiří Gärtner
(2003–2004) a Ing. Jiří Jiřík (2004–2005).

K určení svislých posunů je obecně možné použít několik
geodetických metod. Z nejčastěji užívaných je to metoda tri-
gonometrického určování výšek a metoda nivelace. Trigo-
nometrické určování výšek je vhodné při zjiš�ování svislých
posunů na objektech, u nichž není možný přímý přístup

k měřeným bodům (při zaměření posunů mostů nebo pře-
hrad ze břehu apod.). V případě sklepních prostor ZUŠ,
které jsou velmi členité a v nichž jsou v některých případech
stropy ve výšce pouze 1,3 m, by nebyla tato metoda vhodná.
Pro nivelaci (obr. 2) je naopak typická nutnost přístupu s ni-
velační latí přímo na určovaný bod. K měření svislých posu-
nů na objektu školy byla využita tato metoda, konkrétně
přesná geometrická nivelace ze středu. Všechna převýšení
byla vždy určována dvakrát („tam„ a „zpět„). Výšky pozoro-
vaných bodů byly vypočteny v systému „Bpv“. 

Rozmístění pozorovaných bodů na objektu
Poloha a hustota pozorovaných bodů se volí vždy tak, aby

umístění nebránilo určení posunů a přetvoření pozorované-
ho stavebního objektu. Je třeba přihlédnout ke tvaru půdory-
su objektu, tuhosti konstrukce, rozdělení zatížení a namáhá-
ní, způsobu založení objektu apod. Při měření svislých posu-
nů se body umís�ují co nejníže nad základovou spáru
(desku), aby bylo možné zachytit celý průběh vlivu postup-
ného zatížení základové spáry. Rozmístění bodů uvnitř ZUŠ
je znázorněno na obr. 3.

Měřické značky, kterými se pozorované body stabilizují,
se osazují podle projektu měření posunů na stavební objekty
nebo jejich části tak, aby spojení s objektem bylo dostatečně
pevné, aby byly chráněny před poškozením a zničením a byl
k nim zajištěn přístup. Všechny body, pozorované uvnitř
objektu ZUŠ, jsou stabilizované atypickými značkami. 

Pro měření svislých posunů byly zvoleny dva vztažné
body mimo sledovaný objekt, aby bylo možné určit nejen
relativní svislé posuny mezi pozorovanými body uvnitř
objektu, ale i „absolutní„ posuny objektu jako celku vzhle-
dem ke vztažným bodům. Vztažné body byly osazeny čepo-
vými značkami na panelových domech v blízkosti ZUŠ.
Výškově byly oba body připojeny na nivelační body 111 a
112, umístěné na objektu strojovny v přilehlé ulici. Jiná
volba v dostatečné vzdálenosti z hlediska jednodenního
zaměření (daného projektem) nebyla dostupná.

Protože nebyla zadána výchozí hodnota kritického posu-
nu, byla použita metoda přesné nivelace. Přesnost vůči
vztažným bodům lze odhadnout směrodatnou odchylkou 

Obr. 1.  Objekt ZUŠ v Mostě

Obr. 2. Určování svislých posunů pomocí nivelace
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σ∆h ≈ 0,3 až 0,4 mm vzhledem ke konfiguraci vztažných
bodů. Hodnoty těchto směrodatných odchylek byly získány
rozborem přesnosti ze známé směrodatné odchylky měření
na la� a daného počtu nivelačních sestav. Přesnost jednoho
odečtení na dvoustupnicové invarové lati lze charakterizovat
hodnotou σo = 0,1 mm, minimální počet sestav byl 12, maxi-
mální 18. 

Pomůcky a přístroje 
K měření byl využit nivelační libelový přístroj Kern NK3

s jednou invarovou nivelační latí Zeiss 1,75 m s půlcentimet-
rovým dělením a nivelační kompenzátorový přístroj Zeiss
Ni 007 se stejnou invarovou nivelační latí. Vně objektu
posloužily 3 m dlouhé invarové nivelační latě s půlcentimet-
rovým dělením.

Uvnitř objektu  byly použity oba nivelační přístroje (body
č. 1-7 a č. 15-28: Zeiss Ni 007, body č. 8-14: Kern NK3),
venku pouze přístroj Zeiss Ni 007. V nízkých sklepních pro-
storách byla invarová nivelační la� zaměněna za ocelové
měřítko se dvěma stupnicemi s milimetrovým dělením.
Body č. 15–23 byly zaměřeny pomocí nivelační latě, body
č. 1–14 a č. 24–28 kvalitním ocelovým měřítkem. 

Nivelační přístroj Kern NK3 byl díky výrazně nižší kon-
strukci použit při měření ve sklepních prostorách se sníže-
ným stropem a pro měření na velmi krátké vzdálenosti, např.
na schodech (má menší minimální vzdálenost, při které již
lze zaostřit obraz na lati). Výhodou přístroje Zeiss Ni 007 je
výrazně rychlejší měření (není nutné urovnání nivelační
libely před odečtením na lati), a proto byl z časových důvo-
dů použit v ostatních případech. 

Postup měření byl navržen tak, aby byly eliminovány sys-
tematické chyby, přístroje i ostatní pomůcky byly ověřeny a
měření realizoval vždy stejný pracovník.

Obr. 4.  Svislý posun bodů – budova D

Obr. 5.  Teplota vzduchu během měření

Obr. 3. Plán objektu s rozmístěním jednotlivých
pozorovaných bodů
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Určování svislých posunů v rámci 
jednotlivých měřických etap

Postup zaměření podrobných bodů v rámci jednotlivých
etap byl po celou dobu sledování svislých posunů objektu
ZUŠ shodný. Během geodetických měření byla pro statiky
zaznamenávána teplota vně i uvnitř objektu. Teplota vně
objektu se pohybovala během několika let v rozmezí –2 až
+23 ˚C. Uvnitř nedocházelo k velkým teplotním výkyvům a
teplota se pohybovala od 18 do 24 ˚C (obr. 5).

Výsledné hodnoty svislých posunů (rozdíl výšky bodu
v i-té etapě minus výška bodu v nulté základní etapě) byly
vypočteny pro všechny měřické etapy a zobrazeny graficky.
V budově D došlo v rámci celého pětiletého sledování k nej-
větším výškovým změnám. Graf na obr. 4 znázorňuje posun
bodů bez uvážení opravy z teploty. 

Závěr
Výsledky měření jednoznačně prokázaly pohyb bodů ve

všech sledovaných místnostech. Z grafického znázornění

posunů jednotlivých bodů (obr. 4) je zřejmý společný trend
poklesu a zdvihu jednotlivých bodů v rámci jedné budovy.
Tvar grafu uvedeného v obr. 5 naznačuje vhodnost dalšího
zkoumání naměřených dat z hlediska vlivu teplot na výsled-
né posuny. Vzhledem k množství sledovaných bodů (27 bo-
dů v rámci čtyř budov) a k velkému souboru měření (18 mě-
řických etap) by zařazení analýzy vlivu teplot příliš zvětšilo
rozsah příspěvku, předpokládáme proto její samostatné pub-
likování.

Článek byl vypracován v rámci výzkumného záměru
MSM 6840770001. 
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Suchá, J. – Línková, L.: Monitoring of Vertical Shifts of
the Primary Art School in Most

This paper briefly outlines monitoring of vertical shifts

of objects, including the monitoring of the primary art

school in the town of Most. The latter vertical shifts are

desrcibed in more detail. 

Suchá, J. – Línková, L.: Beobachtung der vertikalen
Verschiebungen der Künstlerischen Grundschule in Most

Der Beitrag beschreibt in knapper Form die Proble-
matik der Beobachtung der vertikalen Verschiebungen
von Objekten und auch in ausführlicherer Form die
Problematik, welche die Beobachtung der Verschie-
bungen des Objektes der Künstlerischen Grundschule in
Most betrifft.
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Možnosti použití hydrofilních minerálních 
vln pro vysušování a odsolování zdiva
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ČVUT – Fakulta stavební
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V článku jsou popsány výsledky měření provedených
pro zjištění možnosti použití hydrofilní minerální vlny
pro odvlhčování a odsolování zdí historických objektů.
Nejprve je studován transport kapalné vlhkosti a trans-
port solného roztoku při měření absorpčního součinitele.
Poté je analyzována rychlost vysychání a odsolování
porézních stavebních materiálů přes vrstvu hydrofilní
minerální vlny.

Úvod
Vlhkost v konstrukcích je závažný problém mnoha objek-

tů. Degradace materiálů hrozí i od rozpuštěných solí. Vlh-
kost zhoršuje tepelný odpor konstrukce, což vede často
k poklesu vnitřní povrchové teploty pod rosný bod a násled-
né kondenzaci páry podporující  růst plísní a další nežádou-
cí jevy. Schopnost transportovat vodu v kapalné i plynné
fázi, i ve formě roztoků solí, činí hydrofilní minerální vlnu
potenciálně vhodným materiálem pro odvlhčování a odsolo-
vání zdiva. Vlhkost se kontinuálně přenáší z vrstvy minerál-
ní vlny do ovzduší, takže nemusí docházet ani k významné-
mu zhoršení jejích tepelných vlastností. 

Metody
Na základě měření vakuové nasákavosti [1] byla pro cha-

rakterizování studovaných vláknitých materiálů zvolena
objemová hmotnost, otevřená pórovitost a hustota matrice.
Z hmotnosti suchého vzorku ms, vodou nasyceného mv a
vzorku ponořeného vodou nasyceného ma, tzv. Archimédo-
vy hmotnosti, byl nejprve vypočítán objem vzorku podle
rovnice 

, (1)

kde ρv je hustota vody.

Otevřená pórovitost ψ0, objemová hmotnost ρ a hustota
matrice ρmat byly poté určeny pomocí rovnic

, (2)

, (3)

. (4)

� Absorpční součinitel vody A [kgm–2s–1/2] a průměrný
součinitel vlhkostní vodivosti κ [m2s–1] se určoval metodou
založenou na měření časového průběhu absorpce vody v jed-
norozměrném experimentu [1]. Tato metoda je pro měkké
materiály, jako je minerální vlna, velmi vhodná, protože je
možné zabránit deformaci vzorků během měření, což napří-
klad není snadné při určování součinitele vlhkostní vodivos-
ti z vlhkostních profilů na tyčových vzorcích. Absorpční
součinitel vody byl určen na základě vztahu

, (5)

kde mc je kumulativní obsah vody [kgm–2], t čas od začátku
absorpčního experimentu. Průměrný součinitel vlhkostní vo-
divosti κ byl poté určen [2] na základě přibližného vztahu 

, (6)

kde ρv,max je hmotnostní vlhkost v nasyceném stavu [kgm–3] a
ρv,0 počáteční vlhkost.

Kumulovaná hmotnost nasáknuté vody v minerálních
vlnách se měřila zařízením pro rychle nasákavé materiály [3],
které umožňuje automatický záznam hmotnosti vzorku
s periodou nejméně tři sekundy. Protože záznam je spuštěn
před smočením (začátkem nasákávání vzorku), není okamžik
smočení přesně v čase t = 0 spuštění záznamu, ale o t0 pozdě-
ji. Čas t0 je nutno určit z prvních dvou nenulových hodnot
kumulované hmotnosti mi, naměřených v časech t1 a t2. 

Předpokládejme nejprve, že naměřená data splňují vztah
(5) přinejmenším pro první dvě nenulové hodnoty kumulo-
vané hmotnosti ve tvaru

mi = a (ti – t0)1/2 ,         i = 1, 2, … , (7)

kde a je první aproximace absorpčního součinitele vody A.
Odtud  dostáváme

(m2 + m1) (m2 – m1)  =  a2 (t2 – t1) , (8)

a =  [(m2 + m1)(m2 – m1)/(t2 – t1)]1/2 . (9)

Ze vztahu (7) se s využitím (9) určí  

t0 =   ti – (mi/a)2,        i = 1, 2, … . (10)

Pro určení hodnoty A se vytvoří soustava dat
0     ;   0

(t1 – t0)1/2 ;  m1,
(t2 – t0)1/2 ;  m2,

kterou se proloží přímka, jejíž směrnice je A v posunuté
časové ose.
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� Při experimentech vysychání přes vrstvu hydrofilní mi-
nerální vlny byl zkoumán transport vody a roztoků solí
z porézního stavebního materiálu nasyceného vodou nebo
jednomolárním roztokem NaCl (obr. 1). Vzorky cihly nebo

pórobetonu 60 x 60 x 65(30) mm vodotěsně a parotěsně izo-
lované po pěti stranách epoxidovým lepidlem (jedna strana
zůstala neizolovaná) se nechaly v exsikátoru vakuově nasy-
tit vodou nebo jednomolárním roztokem NaCl. Vzorky hyd-
rofilní vlny 60 x 60 x 25(75) mm (podle tlouš�ky desky) byly
vodotěsně a parotěsně  izolovány silikonovým kaučukem po
čtyřech bočních stranách. Poté byly mechanicky spojeny
neizolovanými stranami, aby nebylo omezeno vypařování
do prostředí laboratoře (21±1 ˚C, 20 % relativní vlhkosti
vzduchu). Přechod mezi cihlou nebo pórobetonem a mine-
rální vlnou byl z vnějšku utěsněn sanitárním silikonem. Dva
nasycené vzorky cihla/pórobeton nebyly minerální vlnou
opatřeny a měly sloužit jako referenční pro porovnání rych-
losti vysychání. Všechny vzorky byly pravidelně váženy a
hmotnostní úbytky odpařením zaznamenávány. Ze získa-
ných dat byl vypočítán časový průběh obsahu vlhkosti ve
vzorcích cihly nebo pórobetonu. 

Experiment měl dvě varianty podle orientace vláken ve
vzorku minerální vlny vzhledem ke směru transportu vlh-
kosti při vysychání, a to kolmo na vlákna a rovnoběžně
s vlákny. Při první variantě nebyl na styku nasyceného vzor-
ku porézního stavebního materiálu a minerální vlny žádný
další materiál, při druhé byla pro usnadnění přechodu vlh-
kosti na rozhraní z porézního materiálu do minerální vlny
vložena tenká vrstva buničité vaty.

Materiály a vzorky
Materiál pro ověřování vyrobila firma Rockwool CZ.

První, s pracovním názvem DD, se skládal ze dvou vrstev
minerální vlny rozdílné objemové hmotnosti. Vrstva tl. 7 cm,

tvořená minerální vlnou nižší objemové hmotnosti (měkká
vrstva – DDS), byla během výroby spojena s vrstvou tl. 2 cm
vyšší objemové hmotnosti (tvrdá vrstva – DDH), viz obr. 2.
Orientace vláken obou vrstev byla rovnoběžná s povrchem
desky. Druhý materiál, s pracovním názvem PRG, měl vlák-
na na povrch izolační desky kolmá (obr. 3). Vlákna všech
materiálů byla pokryta na povrchu hydrofilní přísadou.
Vzorky pro ověřování tepelných a vlhkostních vlastností
byly vyříznuty z desek dodaných výrobcem. Pro určení
absorpčního součinitele měly rozměr 50 x 50 x 20 mm,
nejmenší byl ve směru transportu vody. Experimenty byly
připraveny tak, aby bylo možné studovat vliv orientace vlá-
ken. Pro každé měření absorpčního součinitele bylo použito
pět vzorků. Pro experimenty vysychání byly připraveny tak,
aby měly stejný rozměr jako vzorky cihly či pórobetonu, ke
kterým se připojovaly.

Výsledky a diskuze
V tabulce 1 jsou uvedeny základní parametry ověřova-

ných materiálů. Rozdíly v objemové hmotnosti jsou dosta-
tečně velké, takže představují možné výrobní limity. Pórovi-
tost všech materiálů je vyšší než 90 %, jak se očekávalo pro
tento typ materiálu. Hustota matrice přibližně souhlasí
s typickými údaji pro čedič. Tabulka 2 uvádí absorpční sou-
činitele vody a roztoku chloridu sodného A pro orientaci vlá-
ken kolmo na směr toku vlhkosti. Materiál s vyšší objemo-
vou hmotností DDH dosáhl velmi vysokých hodnot součini-
tele A, které se s růstem koncentrace NaCl měnily jen rela-
tivně málo a zůstávaly v rámci předpokládané chyby měření.
U materiálu DDS, který dosáhl v porovnání s materiálem DDH
zhruba polovičních až čtvrtinových hodnot součinitele A,
došlo již při malých koncentracích NaCl k poklesu součini-

Obr. 1. Schéma experimentu vysychání

Obr. 2. Materiál DDH – vrstva vlevo, DDS – vrstva vpravo

Obr. 3. Materiál PRG s vlákny kolmými na stranu B

Objemová
hmotnost

Hustota 
matrice 

Pórovitost

[%]

DDH 210 2 540 91,9

DDS 90 2 540 96,4

PRG 60 2 697 96,5

Materiál
[kgm–3]

Tab. 1. Materiálové vlastnosti hydrofilních minerálních vln
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tele A o téměř 50 % v porovnání s naměřenou referenční
hodnotou pro destilovanou vodu a další nárůst koncentrace
vedl k poklesu A, takže pro jednomolární roztok NaCl vyka-
zoval součinitel A v porovnání s  destilovanou vodou jen tře-
tinovou hodnotu. Zjištěné výsledky odrážely zejména pod-
statný rozdíl objemové hmotnosti obou materiálů, který se
projevil u materiálu s vyšší objemovou hmotností ve zkráce-
ní dráhy molekul vody uvnitř materiálu (a tedy urychlení
transportu vody materiálem), kdy se kromě transportu vody
(roztoku) po jednotlivých vláknech stal významným i přenos
vody (roztoku) mezi vlákny v místech jejich styku. Vzhle-
dem k vyšší prostorové hustotě vláken se u materiálu s vyšší
objemovou hmotností molekuly vody a iontů soli pravděpo-
dobně mohly pohybovat nejen povrchovou difúzí podél vlá-
ken, ale i v dalších vrstvách mezi jednotlivými vlákny
podobným mechanizmem jako v klasických pórech, tedy v
důsledku kapilárních sil. Tyto mechanizmy se v materiálu s
nižší objemovou hmotností nemohly uplatnit tak významně
vlivem malé prostorové hustoty vláken, a tedy jejich příliš
velké vzdálenosti.

Absorpční součinitele vody a roztoku chloridu sodného
pro orientaci vláken rovnoběžně se směrem toku vlhkosti
jsou uvedeny v tab. 2. Je zřejmé, že na rozdíl od kolmé 
orientace vláken objemová hmotnost jednotlivých materiálů
nebyla příliš podstatná. Při přenosu roztoku chloridu sodné-
ho bylo u všech tří materiálů dosaženo dosti blízkých hodnot
součinitele A, rozdíly mezi jednotlivými materiály a kon-
centracemi byly ve většině případů do 20 %. Významný
pokles součinitele A s růstem koncentrace NaCl (až o 50 %)
byl pozorován pouze u materiálu DDS. V případě rovnoběž-
né orientace vláken se směrem toku vlhkosti se tedy projevil
významně pouze povrchový přenos vody a iontů podél vlá-
ken a jak přenos mezi vlákny, tak i potenciální kapilární pře-
nos, nebyly příliš významné. 

Obrázek 4 ukazuje průběh vysychání cihly přes vrstvu
hydrofilní minerální vlny. Je zřejmé, že materiál DDH zpo-
maloval vysychání, a to bez ohledu na orientaci vláken
vzhledem ke směru toku vlhkosti. Při použití materiálu DDS
byl pokles vlhkosti v cihle přibližně stejně rychlý jako v re-
ferenčním experimentu, kdy se sledovalo vysychání samot-
né cihly bez vrstvy minerální vlny. Výsledky analogického
experimentu s pórobetonem jako podkladním materiálem
jsou znázorněny na obr. 5. Je zřejmé, že tentokrát i materiál
DDS poněkud zpomaloval vysychání podkladního materiá-
lu, a to bez ohledu na orientaci vláken. V tomto případě

ovšem nepochybně byla podstatná vysoká hygroskopičnost
pórobetonu v porovnání s cihlou, protože odstranění hygro-
skopicky vázané vlhkosti je výrazně obtížnější než vlhkosti
nadhygroskopické, která je vázána pouze kapilárními silami.
V případě cihly i pórobetonu se tedy vysychání sice nepo-
dařilo urychlit, ale zpomalení nebylo příliš velké. 

Hlavním důvodem charakteristických znaků časového
průběhu vysychání je zřejmě poměrně malá schopnost aku-
mulace vody v hydrofilních minerálních vlnách, které se sice
vyznačují velmi vysokými transportními parametry vlhkos-

0,05 M 0,2 M 0,5 M 0,8 M 1,0 M

DDH 917,8 5,66 5,86 5,50 5,80 5,13 5,23
DDS 961,9 3,63 2,38 2,63 1,91 1,43 1,28

0,1 M* 0,2 M 0,5 M 0,8 M 1,0 M
DDH 917,8 5,10 3,31 3,68 2,68 2,72 –
DDS 961,9 2,92 3,21 3,15 2,66 2,25 2,37
PRG 963,2 3,70 3,60 3,41 3,22 3,44 3,36

* pro DDH byl použit roztok 0,05 M NaCl

kolmo 

rovnoběžně

Materiál [kgm–3] voda
NaCl 

Materiál

Absorpční součinitel A

[kgm–2s–1/2]

voda
NaCl

Nasycený obsah 
vlhkosti 

[kgm–3]

Tab. 2. Parametry transportu vody a roztoku chloridu sodného podle orientace vláken se směrem toku vlhkosti

Obr. 4. Vysychání cihly nasycené vodou

Obr. 5. Vysychání pórobetonu nasyceného vodou
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ti, ale po jejich nasycení vodou je další vysychání systému
podkladní materiál/minerální vlna řízen vypařováním z po-
vrchu minerální vlny, který není příliš odlišný od vypařová-
ní z povrchu cihly či pórobetonu. Z praktického hlediska te-
dy použití hydrofilních minerálních vln k vysoušení staveb-
ních materiálů za normálních teplot není opodstatněné. Příz-
nivé transportní vlastnosti hydrofilních minerálních vln pro
vlhkost v kapalném stavu je ovšem možné využít v podmín-
kách, kdy dojde k poklesu teploty pod bod mrazu a vodou
nasycený stavební materiál nosné konstrukce by v důsledku
zmrznutí vody v pórech byl vystaven nebezpečí porušení.
V takovém případě vrstva hydrofilní minerální vlny na vněj-
ším povrchu konstrukce, která je zevnitř vytápěná, nejen za-
mezí v důsledku svých tepelně izolačních vlastností vzniku
ledu v materiálu nosné konstrukce, a tedy jeho přímému me-
chanickému poškození, ale i při nízkých teplotách na vnější
straně je schopna dále vodu z konstrukce odvádět, a tím při-
spívat k jejímu vysychání i v zimním období. Deska z mine-
rální vlny má přitom z mechanického hlediska tak příznivé
vlastnosti, že její vlastní vláknitá struktura není poškozena
ani při zmrznutí vody v její vnější části, a cykly tání a mrz-
nutí tak na ni nemají významný vliv. 

Možnost použití hydrofilních minerálních vln k odsolová-
ní stavebních materiálů byla sledována při stejném typu ex-
perimentu, jaký je znázorněn na obr. 1 pro vysychání. Vzor-
ky minerální vlny byly spojeny se vzorky cihly nasycené
jednomolárním roztokem NaCl, a poté odděleny ve třech
skupinách vždy po jedné hodině, jednom dnu a jednom týd-
nu od začátku experimentu. Ve vzorcích minerální vlny byl
stanoven obsah NaCl pomocí vyluhování (tab. 3). Nejrych-
lejší nárůst množství soli v minerální vlně byl v rozmezí
1 hodina – 1 den, poté již rychlost nárůstu klesala, zřejmě
z kapacitních důvodů minerální vlny. Množství transporto-
vaného NaCl bylo relativně velké, během jednoho dne se
z cihly do minerální vlny přeneslo zhruba 10 % z celkového

množství obsaženého v cihle. Účinnost odsolování tedy byla
poměrně výrazná.

Závěr
Měření absorpčního součinitele prokázalo vysokou schop-

nost sledovaných hydrofilních minerálních vln transportovat
jak vodu v kapalném stavu, tak i roztok soli, což je základní
podmínkou jejich využití při odvlhčování a odsolování sta-
vebních materiálů v konstrukcích. Experimenty s vysychá-
ním vzorků cihly nebo pórobetonu nasycených vodou za la-
boratorní teploty ukázaly, že v porovnání s přirozeným vy-
sycháním bez jakékoli vnější vrstvy zvláště minerální vlna
s vysokou prostorovou hustotou vláken způsobila určité zpo-
malení úbytku vlhkosti z podkladního materiálu. Využití hy-
drofilních minerálních vln při odvlhčování vodou nasyce-
ných stavebních materiálů je tedy užitečné zejména v zim-
ním období, kdy vrstva hydrofilní minerální vlny na vnějším
povrchu konstrukce jednak zamezí mechanickému poškoze-
ní materiálu nosné konstrukce zmrznutím vody, jednak i při
nízkých teplotách na vnější straně je schopna dále vodu
z konstrukce odvádět, a přispívat tím k vysychání konstruk-
ce i v zimním období. 

Studované hydrofilní minerální vlny prokázaly značný
potenciál pro využití k odsolování zdiva. Během prvních
24 hodin byly schopny odstranit z cihly přibližně 10 % veš-
keré v ní obsažené soli. Vzhledem k tomu, že dále se již její
množství zvyšovalo pomaleji, je zřejmé, že minerální vlna
se solí poměrně rychle nasycovala. Při praktickém použití by
ji tedy pro udržení rychlosti odsolování bylo nutné vždy po
několika dnech oddělit od zdiva a vymýt vodou.

Článek vznikl za podpory projektu č. 106/04/0138 GA ČR.

Literatura
[1] Roels, S. – Carmeliet, J. – Hens, H. – Adan,  O. – Brocken, H. –

Černý, R. – Pavlík, Z. – Hall, C. – Kumaran, K. – Pel, L. –
Plagge, R.: Interlaboratory Comparison of Hygric Properties of
Porous Building Materials. Journal of Thermal Envelope and
Building Science 27(2004), 307–325.

[2] Černý, R. – Poděbradská, J. – Drchalová, J.: Water and Water
Vapor Penetration Through Coatings. Journal of Thermal Enve-
lope and Building Science 26(2002), 165–177.

[3] Jiřičková, M.: Application of TDR, Microprobes, Microtensio-
metry and Microhygrometry to the Determination of Moisture
Transport and Moisture Storage Parameters of Building Ma-
terials, CTU Reports, Vol. 8 (2004) 2. 

Tab. 3. Množství NaCl přeneseného z cihly nasycené roztokem jed-
nomolárního NaCl do hydrofilní minerální vlny

Trvání

[h] DDH DDS

1 2,6 2,2

24 11,3 9,9

168 26,8 15,7

Množství [%]

Michálek, P. – Tydlitát, V. – Černý, R.: Application
Potential of Hydrophilic Mineral Wools for Drying and
Desalination of Masonry

Measurements performed for the sake of testing the
application potential of hydrophilic mineral wools for
drying and desalination of historical masonry are
described in this paper. Water and salt solution trans-
port in hydrophilic mineral wool is studied first using the
measurement of the absorption coefficient. Then, the
drying rate and desalination rate of porous building
materials through hydrophilic mineral wool layers are
analyzed.

Michálek, P. – Tydlitát, V. – Černý, R.: Möglichkeiten
des Einsatzes von hydrophilen Mineralwollen zur
Trockenlegung und Entsalzung von Mauerwerk 

Im Artikel werden die Ergebnisse von Messungen
beschrieben, die zum Zwecke der Erprobung des Einsat-
zes von hydrophiler Mineralwolle zur Trockenlegung
und Entsalzung von Wänden historischer Objekte
durchgeführt worden sind. Zuerst wird der Transport
flüssiger Feuchtigkeit sowie der Transport einer Salz-
lösung bei Messung des Absorptionskoeffizienten unter-
sucht. Danach wird die Schnelligkeit der Austrocknung
und der Entsalzung der porösen Baumaterialien durch
eine Schicht hydrophiler Mineralwolle analysiert.
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�zprávy

Tesařský mistr Petr Růžička z firmy ARS TIGNARIA a
Ing. Vít Mlázovský, projektant-statik, oba pracující v oblas-
ti rekonstrukce historických památek, připravili pro výstavu
„Karel IV. – císař z Boží milosti“, která probíhala na Praž-
ském hradě na jaře letošního roku, prezentaci výroby funkč-
ní repliky středověkého jeřábu na lidský pohon. Jeřáb byl
postaven na základě ideové rekonstrukce podle vyobrazení
z Václavovy bible (1390–1400) a poznatků získaných prů-
zkumem dochovaných historických kol se šlapacími bubny
u nás i v zahraničí. Výroba dobovými technologiemi z ručně
tesaného dřeva probíhala za účasti veřejnosti i v libeňské sy-
nagoze. 

Prezentace jeřábu na pražské části výstavy byla součástí
projektu technicko-historického experimentu nazvaného
pracovně „Použití dřevěného stavebního jeřábu na lidský
pohon v současné stavební praxi“. V podmínkách reálné
stavby poslouží při opravě krovu Královského paláce na
hradě Točníku. V prostorách Velkého paláce tohoto středo-
českého hradu zůstane instalován i po skončení opravy. 

K úvaze o použití dřevěného jeřábu na lidský pohon při-
vedla autora projektu opakovaná zkušenost s přesunem bře-
men nadměrné velikosti v prostředí hradní architektury
(např. transport 70 trámů průřezu 240 x 310 a délky 10,5 m
do Velké věže hradu Karlštejna). Hradní nádvoří bývají čas-
to pro těžkou techniku nedostupná a náklady na přesun hmot
zde dosahují až desítek procent celkového rozpočtu stavby.
Ekologické a energetické aspekty obracejí znovu pozornost
ke strojům pracujícím na bázi základní mechaniky. Jejich
použití v současné praxi by mohlo být proto velmi přínosné
a za určitých okolností i ekonomicky výhodné. 

Cílem experimentu bylo ověření věrohodnosti historic-
kých ikonografických pramenů, zjištění skutečných technic-
kých parametrů stroje, sledování produktivity práce ve srov-
nání s moderní stavební mechanizací, porovnání výrobních a
energetických nákladů a ekologické zátěže a zjištění mož-
nosti uplatnění jednoduchých strojů na lidský pohon v sou-
časném stavebnictví. Repliky historických dřevěných strojů
byly již s úspěchem použity při montáži dřevěného mostu na

hradě Krakovci a pro vyzdvižení nového zvonu do zvonice
sázavského kláštera. 

Jako symbolické zahájení společné celoevropské snahy
o záchranu, oživení a uchování historického stavebního ře-
mesla byli pozváni k účasti i tesaři a kováři ze zahraničí. Na
ověřování funkce a správného rozměru kola se podíleli i part-
neři autorů projektu z Massachusetts College of Art z Bos-
tonu Laura a Rick Brown (USA), kteří se svými studenty
postavili funkční repliku Perronetova barokního jeřábu z ro-
ku 1750 (www.handshouse.org/hhexperience.html). Akce
probíhala ve spolupráci s Akademií věd České republiky a
Národním památkovým ústavem. 

Na základě rešerše obdobných aktivit v Evropě a USA je
možné potvrdit, že akce podobné hloubky a rozsahu dosud
nebyla uskutečněna. Několik velkých jeřábů bylo sice vyro-
beno a prezentováno veřejnosti, ale ty byly vyrobeny pomo-
cí novodobých prostředků, nikdy nebyly využity na běžné
stavbě a většinou šlo jen o částečně funkční modely. 

Technické parametry jeřábu: 

půdorysné rozměry klece 3,50 x 3,50 m 
výška stožáru 8 m (s podstavou 9 m) 
vyložení ramene 2,90 až 4,70 m 
hmotnost jeřábu 

bez obsluhy a zátěže 3 000 kg 
předpokládaná max. hmotnost 

břemene 700 kg 

Stavba repliky středověkého jeřábu
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